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RESUMO:O presente artigo tem como objetivo analisar os autos índices de violência 
sexual/estupros sofrida pelas mulheres negras na segunda década do século XXI, entre 
os anos de 2017-2019, relacionando-os com o passado patriarcalista e escravocrata do 
Brasil, ao qual as mulheres negras eram tidas como objetossexuais de seus senhores, 
lhes devendo total obediência, para entender porque atualmente as mulheres negras 
continuam sendo as maiores vítima; Para isso vamos utilizar dos dados quantitativos 
presentes no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e Instituto Datafolha, e Código Penal Brasileiro. 
 

Palavras-chaves: Estupro, Mulheres Negras, Patriarcado. 

 

  



Introdução 
 

A violência contra as mulheres, tem sido bastante noticiada nos meios de 

comunicação, onde vemos casos de violência física, situações de estupros, maus tratos, 

assédio moral, sexual, assassinatos, e em geral no âmbito familiar, envolvendo maridos, 

irmãos, tios, vizinhos1 entre outros. Essa situação de violência, eleva o Brasil ao 

patamar de mais de 180 estupros por dia, sendo em sua maioria, vítimas adolescentes 

com até 13 anos de idade, podendo ser até mais, pois no Brasil, apenas 7, 5 % das 

vítimas relatam a violência sofrida, por conhecer o agressor e/ou ter medo de retaliação, 

segundo dados do fórum brasileiro de segurança pública de 20172.  

Para Bueno, Pereira e Neme:  

“A violência sexual pode ser definida como qualquer ato sexual ou 
tentativa de obter ato sexual, sem o consentimento da vítima. A 
violência pode ser exercida com uso da força ou ameaça, mas também 
com chantagem, suborno ou manipulação. O estupro é uma 
modalidade da violência sexual e um dos mais brutais atos de 
violência, humilhação e controle sobre o corpo de outro indivíduo, em 
sua maioria mulheres. O trauma vivenciado pelas vítimas deixa muitas 
sequelas na vida e na saúde dos atingidos, resultando em sérios efeitos 
nas esferas física e/ou mental, no curto e longo prazo. Vítimas de 
estupro podem sofrer lesões nos órgãos genitais, contusões e fraturas, 
alterações gastrointestinais, infecções do trato reprodutivo, gravidez 
indesejada e a contração de doenças sexualmente transmissíveis. Em 
termos psicológicos o estupro pode resultar em diversos transtornos, 
tais como depressão, disfunção sexual, ansiedade, transtornos 
alimentares, uso de drogas ilícitas, tentativas de suicídio e síndrome de 
estresse pós-traumático”3 
 

Segundo o 12° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 o Brasil 

registrou 60.018 casos de estrupo, com média diária de 164 ou 1 estrupo a cada 10 

minutos4, sendo São Paulo o Estado com mais casos e o Estado de Mato Grosso do Sul, 

com as maiores taxas56 

                                                           
1Quando se observa o perfil do agressor, permanece o padrão de pessoas conhecidas da vítima em sua 
grande maioria (76,4%), como ilustra o Gráfico 9, observando-se um crescimento em relação ao 
reportado em 2017, quando 61% das mulheres informaram ser uma pessoa conhecida o agressor. Dentre 
os conhecidos, destaca-se a categoria de cônjuge/companheiro/namorado (23,8%), à qual se seguem a de 
vizinho (21,1%) e a de cônjuge/ ex-companheiro/ex-namorado (15,2%). Familiares como irmãos(ãs), 
pais/mães, padastro/madrasta, tio(a) etc somam 14,6% dos agressores reportados, aos quais se seguem 
amigos(as) com 6,3%.Visivél e invisível: A vitimização de mulheres no Brasil. 2º 2019 
2
11 2017 Anuário Brasileiro de Segurança Publica 

3Anuário 2019, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. P116 
4 Anuário 2017, Fórum Brasileiro de Segurança Publica 
5 São Paulo tem a maior população, por isso um número maior de casos, enquanto Mato Grosso do Sul, 
mesmo com uma população menor, possui alto índices 
 



Já em 2018, o 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, registrou um 

recorde da violência sexual, onde aproximadamente 66 mil mulheres, foram vítimas de 

estupros,  sendo a maioria das vítimas (53,8%) meninas de até 13 anos, segundo 

estatísticas das secretarias de Segurança Pública de todos os Estados e do Distrito 

Federal, ocorrendo em média 4 estupros por hora, de meninas nessa faixa etária, 

elevando a média diária para 180 estupros, acima do registrado em 20177, sendo que o 

percentual das vitimas por raça, as negras se destacam, chegando a 50, 9%.8 

Na 14° edição, o Anuário da Segurança Pública, registrou que no ano de 2019, a 

cada  8 minutos uma mulher foi vítima de violência sexual, com aproximadamente 66. 

123 vítimas, sendo a maioria dos agressores, familiares, conhecidos das vítimas. 

Segundo a pesquisadora Souto:  

“ O que os dados compilados por esta edição do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública revelam é que, com urgência, o tema precisa ser 
alçado não só a uma prioridade governamental, mas entrar 
efetivamente no rol de ações reconhecidas pelas policias como 
integrantes de suas missões e tarefas. As policias não podem continuar 
a achar que este é um tema privado e/ou que pouco podem fazer”9 
 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 os Estados de 

Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Tocantins, 

Goiás,Pará, Espírito Santo,10 foram os Estados onde mais as mulheres foram violentadas. O 

aumento no número de denúncias, é um fator importante no aumento dos casos. 

Boa parte das mulheres envolvidas nesses casos, são mulheres negras, pardas, 

pobres e de periferia11, e com isso, faz se ascender na sociedade, protestos atreveis das 

mídias socias, manifestações em locais públicos, debates e questionamentos, acerca da 

situação de vulnerabilidade das mulheres na sociedade, formas de defendê-las, e 

consequentemente questionamentos sobre gênero, raça, sexo e sexualidade, envolvendo 

estas mulheres no que tange a formação da sociedade brasileira, nos levando a 

questionar, se ainda vivemos sob um regime de dominação e exploração sexual das 

mulheres negras, a qual as escravas eram submetidas aos seus senhores, conforme 

demonstra Davis: 

“Outro aspecto apontado sobre as mulheres negras e que merece 
reflexão, diz respeito às narrativas decorrentes do imaginário criado 

                                                           
713° Anuário de Segurança Pública. Poder 360 
8 13° Anuário de Segurança Pública. Poder 360 
9 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/10/18/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-
2020.htm 
10Anuário 2019 
11 Fórum Brasileiro de segurança publica 



sobre a performance sexual das negras como mulheres quentes e 
sedutoras e que ainda hoje se perpetuam. Essas representações 
escamoteiam, desde a época da escravidão, toda sorte de violência e 
abuso provenientes de seus donos e seus capatazes, de quem eram 
vítimas e a partir da abolição até os dias atuais, utilizadas para 
justificar e perpetuar esse tipo de violência.”12 
 

Diante dessa questão, Carneiro (2017) destaca a presença de umavisão 

construído no período colonial no Brasil relacionado à mulher negra, que se faz presente 

até os dias atuais13, onde segundo Davis (2016) que trata da escravidão americana, 

havia, também, por parte dos proprietários, a supervalorização da capacidade de procriar 

das negras e a geração de mão de obra nova, retornando ao dono, mais lucro. A 

exaltação ideológica da maternidade14 – tão popular durante o século XIX – não se 

estendia às escravas. Elas eram “reprodutoras” – animais, cujo valor monetário podia 

ser calculado com precisão a partir de sua capacidade de multiplicar.15 

Partindo do contexto da exploração sexual no Brasil escravagista, vemos que 

Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala explorou a sexualidade dos povos em 

formação no Brasil, e as características da vida sexual entre senhores e escravas"16, onde 

vemos a semelhança com a violência sexual no contexto atual, para com as mulheres 

negras. 

Segundo a pesquisadora Lacerda, que estuda a violência contra a mulher na 

formação do Brasil, e a relação do fenômeno do estrupo das escravas, ligado ao 

patriarcalismo, ela afirma que: “O senhor de terras é ao mesmo tempo o agente da 

colonização e do estrupo, o que irá influenciar na falta de punição. A mulher, não só 

escrava, era sua propriedade; e não há crime de estrupo contra a propriedade”17. 

 

Na obra de Freyre vemos a questão sexual que se fez presente no ambiente doméstico, 

marcandocomo ponto comum e de aproximação entre os opostos, senhores e escravas, 

levando a casa grande a se tornar um ambiente hiper sexualizado, colocando as relações 

sexuais, como uma espécie de pilar família da patriarcal, e o teor de violência, imposto 

as mulheres negras, como ele cita: 

                                                           
1212 DAVIS, Angela. 2016, p 25 -26 
13GONZALES, Lélia. A mulher negra na sociedade brasileira. O lugar da mulher: Estudos sobre a 
condição feminina na sociedade atual. Rio de Janeiro.1982 
14

 COWLING, Camila. Concebendo a liberdade: Mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas 
cidades de Havana e Rio de Janeiro.2013 
15DAVIS Angela.2019-p 54. Dor e Opressão da Mulher em suas Resistências e lutas históricas 
16FREYRE, Gilberto. 1998. p. 90 
17 https://www.socialistamorena.com.br/cultura-do-estupro-no-brasil-em-nosso-dna/ 



“O intercurso sexual entre o conquistador europeu e a mulher índia 
[...] verificou-se – o que depois se tornaria extensivo às relações dos 
senhores com as escravas negras – em circunstâncias desfavoráveis à 
mulher. Uma espécie de sadismo do branco e de masoquismo da índia 
ou da negra terá predominado nas relações sexuais como nassociais do 
europeu com as mulheres das raças submetidas ao seu domínio. O 
furor femeeiro do português se terá exercido sobre vítimas nem 
sempre confraternizantes no gozo; ainda que se saiba de casos de pura 
confraternização do sadismo do conquistador branco com o 
masoquismo da mulher indígena ou da negra. Isto quanto ao sadismo 
de homem para mulher – não raro precedido pelo de senhor para 
moleque.”18 
 

Freyre apresenta a submissão feminina no regime patriarcal, com uma divisão da 

mulher, relacionando a mulher branca como virtuosa, comparada muitas vezes a Virgem 

Maria, e as indígenas e negras dotadas de sensualidade e lascívia, sempre aptas aos 

prazeres da carne, já sustentando uma separação das mulheres, pelo seu tom de pele e 

origem, sustentando o preconceito racial.19 E construção de estereótipos. 

Onde as meninas ou moças brancas sempre estevam confinadas na casa-grande, 

sob a vigilância dos mais velhos, ou pessoas de confiança, enquanto que as negras, 

faziam a vontade dos seus senhores ou donos, num sistema de exclusão e dominação 

das hierarquias, pavimentando a manutenção da rigidez do poder masculino na tomada 

de decisões, em uma sociedade regida por princípios patriarcais, com uma evidente 

exclusão de papéis no que diz respeito ao gênero.20 

Já a relação para com os filhos homens, dava-se no oposto das filhas mulheres 

brancas, tendo que provar sua masculinidade o mais cedo possível, com as primeiras 

relações sexuais, nas quais as primeiras experiências vivenciadas, era com as negras 

ainda mocinhas ou com as mucamas que circulavam no espaço da casa-grande, como 

aponta Freyre: 

“Noutros vícios escorregava a meninice dos filhos do senhor de 
engenho; nos quais, um tanto por efeito do clima e muito em 
consequência das condições de vida criadas pelo sistema escravocrata, 
antecipou-se sempre a atividade sexual, através de práticas sadistas e 
bestiais. As primeiras vítimas eram os moleques e animais 
domésticos; mais tarde é que vinha o grande atoleiro de carne: a negra 
ou a mulata. Nele é que se perdeu, como em areia gulosa, muita 
adolescência insaciável.”21 
 

                                                           
18FREYRE, Gilberto. 1984. p.50 
19 FREYRE, Gilberto. 1998 p. 104 
20

 FREYRE, Gilberto. 1998, 206 
21 FREYRE, Gilberto. 1998, p 371 



Segundo Freyre, a mesma “só tinha gosto quando colhida verde”, pois passada 

de certa idade “já não conservavam o provocante verdor de meninas-moças apreciados 

pelos maridos”. Acrescenta-se a essa ideia, as relações de poder existentes entre homens 

e mulheres, em que essas quanto mais novas fossem mais facilmente sujeitavam-se ao 

domínio masculino. Freyre afirma que até meados do século XIX ainda era comum os 

matrimônios de moças bastante jovens com homens de até setenta anos.22 

Partindo dessa análise de Freyre, percebe-se como atualmente há ainda, o desejo 

dos homens, e principalmente homens mais velhos, de terem mulheres novas ou 

meninas menores de idade ao seu lado. Seja usando do seu poder financeiro, político, 

ameaças ou da própria força física, para terem as mulheres em seu domínio e saciar seu 

prazer. 

A construção da ideia do homem como forte, viril, másculo23 pai de família, 

protetor,contribui para os altos índices de estupros de meninas menores de idade, por 

parte de pais, padrastos, tios, primos, etc;pois estes se acham como provedores e donos 

dessas, como cita o Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 

“A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos. 
Conforme a estatística, apurada em micro dados das secretarias de 
Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal, quatro 
meninas até essa idade são estupradas por hora no país. Ocorrem em 
média 180 estupros por dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 
2017 pelo anuário. 
 

De acordo com a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

Neme: 

“O perfil do agressor é de uma pessoa muito próxima da vítima, 
muitas vezes seu familiar", como pai, avô e padrasto conforme 
identificado em outras edições do anuário. (...) Para a pesquisadora, a 
reincidência do perfil indica que "tem algo estrutural nesse 
fenômeno". (...) De cada dez estupros, oito ocorrem contra meninas e 
mulheres e dois contra meninos e homens. A maioria das mulheres 
violadas (50,9%) são negras.24 
 

Os dados sobre a violência contra as mulheres negras, mostra que estes corpos, 

são vistos como fácies, disponíveis, o que mostra a permanecia do patriarcado na sua 

forma contemporânea, contribuindo na dominação e exploração das mulheres negras, 

como apresenta  Saffioti: 

                                                           
22FREYRE, 1998, p 383 
23ALBUQUERQUE, JÚNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: uma invenção do falo – uma história 
do gênero masculino (Nordeste – 1920-1940). Maceió: Edições Catavento, 2003. 
24 13° Anuário de Segurança Pública 2019 



“[...] o patriarcado uma organização social de gênero autônoma, 
convivendo, de maneira subordinada, com a estrutura de classes 
sociais” Quanto aos níveis, apontados por Castro e Lavinas, nos quais 
os estudos feministas variam em utilizar o termo patriarcado, é 
justamente pela possibilidade do conceito ser utilizado de forma 
abrangente, abarcando todos os níveis da organização social, que 
patriarcado no seu sentido substantivo é tão frutífero para analisar as 
diversas situações de dominação e exploração das mulheres. O uso de 
patriarcado enquanto um sistema de dominação dos homens sobre as 
mulheres permite visualizar que a dominação não está presente 
somente na esfera familiar, tampouco apenas no âmbito trabalhista, ou 
na mídia ou na política. O patriarcalismo compõe a dinâmica social 
como um todo, estando inclusive, inculcado no inconsciente de 
homens e mulheres individualmente e no coletivo enquanto categorias 
sociais”.25 
 

Portanto, na estrutura do sistema escravocrata, o patriarcado contribuiu para as 

diferenças existentes entre os gêneros, com a ideia de masculino dominador e feminino 

submisso, criando consequentemente uma concepção de inferioridade e superioridade. 

Concepção essa socialmente construída que colabora na hierarquização entre o homem 

e mulher, onde o simples fato de algumas mulheres serem meigas e doces, confunde-se 

com passividade, corrobora para que o mesmo, se remodele e estende-as, aos nossos 

dias nas mais diversas esferas.26 

 A sua estrutura se faz tão presente no Brasil e na exploração das mulheres 

negras, que até hoje vê sua forma, nas “casas grandes” atuais, no que diz respeito a 

abusos sexuais sofridos por empregadas domésticas, como cita a ex empregada 

doméstica Íris Silva Barbosa, no Programa Encontro com Fatima Bernardes da tv 

Globo: 

“Comecei a trabalhar aos 8 anos em uma fazenda para cuidar de uma 
criança. Toda vez que minha patroa me pedia para ir na despensa para 
pegar algo. Meu patrão ficava  lá e quando eu ia sair, ele me 
empurrava para dentro. Ele passava a mão em mim e falava que se eu 
contasse para a minha mãe ele iria fazer maldades com os meus 
irmãos. Porque eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe, 
passávamos muitas dificuldades, de muita fome mesmo, de não ter o 
que comer, então eu me sentia na obrigação”.27 
 

Segundo Barbosa, tais fatos ocorreram na cidade de Araci no interior da Bahia, e 

posteriormente ela cita outros casos de abuso sexual que veio a ocorrer na cidade de 

Itabuna:  

                                                           
25 SAFFIOTI, 1992. P 194 
26MACHADO, Milena Freitas; COSTA, Monica Rodrigues 
27Íris Silva Barbosa. Programa Encontro com Fatima Bernades. Tv Globo 12-09-
2019https://globoplay.globo.com/v/7917333/ 



“Me levaram para uma cidade chamada Itabuna e fiquei trabalhando 
cuidando de um menino. Dormia lá também. Quando a minha patroa 
saia, o marido dela tentava abusar de min. Isso aconteceu várias vezes. 
Quando contei o que estava acontecendo, ela me bateu muito, falou 
que eu estava mentindo, que o marido dela não fazia isso. Fiquei 
desesperada e falei para ela me levar de volta para minha mãe e ela 
demorou muito para acreditar”28 
 

Partindo da fala de Barbosa sobre os casos de violência sexual sofridos em seu 

ambiente de trabalho, e dos desafios da profissão doméstica, pode ver em Sanches 

(1998) a vulnerabilidade e a violência que as domesticas, estão submetidas no Brasil.29 

Com os relatos de Barbosa, vemos a semelhança com o que Freyre trás, ao tratar 

das relações sexuais entre senhores e escravas, no ambiente doméstico da casa grande, 

da seleção das negras para concubinas e domésticas, e consequentemente da relação de 

conflitos com as sinhás enciumadas, que culminava em severos castigos físicos e 

punições, e hoje em demissão e execração social, por parte das patroas brancas.30 

A persistência da exploração sexual das mulheres negras na atualidade, se 

estabelece com a sustentação de pilares chaves, como raça, gênero e classe, na formação 

social, como regeneração do patriarcado, onde ambos se entrelaçam, para garantirem a 

exploração e dominação, daqueles que historicamente são os dominados, mesmo tendo 

suas formações em momentos diferentes e características particulares.31 Menezes, em 

seu livro “ É Luta”, aborda essa questão com o incremento do capitalismo, onde ela 

afirma: 

“Patriarcado é o mais antigo, logo o racismo, e o capitalismo encontra 
neles um terreno fértil para sua instalação e reprodução. Assim, os três 
se fundem de maneira profunda, como disse Heleieth Saffioti, formam 
um “nó”. As determinações de gênero e raça, por exemplo, podem 
maximizar os lucros capitalistas e atuam de forma conveniente à 
conservação das estruturas de classe. O capitalismo, de outro lado, é 
obstáculo à realização”32 
 

                                                           
28 Íris Silva Barbosa. Programa Encontro com Fatima Bernades. Tv Globo 12-09-2019 
29 “A convocação de testemunhas que depusessem contra a moral da doméstica ofendida, os recursos 
jurídicos que faziam com que os processos tramitassem vagarosamente nos tribunais eram suficientes 
para que os casos fossem arquivados ou prescritos em 1916, Joana Batista da Motta, analfabeta, de 13 
anos.  6 horas da manhã estava acendendo o fogão para iniciar seus afazeres de doméstica, quando foi 
agarrada e levada à força ao quarto do fundo da casa, por Maximiano de Souza, 33 anos, sobrinho e 
afilhado de seupatrão. Este conseguiu violentá-la, apertando sua garganta e impedindo-a de gritar” 
SANCHES, 1998. P 11-112/ Fogões, Pratos e Panelas: Poderes, práticas e relações de trabalho 
doméstico. Salvador 1900-1950 
30 FREYRE, 1998, p. 259 
31MACHADO, Milena Freitas; COSTA, Monica Rodrigues 
32

TÁBOAS, Ísis Menezes. É LUTA! Feminismo Camponês Popular e enfrentamento àviolência, 2018.p 
186 



Observa-se na fala de Barbosa, como esse sistema de dominação se mantém e 

perpetua, atreveis de um poder invisível33 e das junções de racismo e capitalismo, na 

manutenção da ordem de exploração, dos mesmos indivíduos subjugados. É uma forma 

de dominação que se sobressai sobre os que estão em desvantagens, como no caso dos 

escravos, e atualmente sobre as mulheres negras, revalidando sua condição de inferior, 

pela sua cor de pelo, simples fato de ser mulher.34 

No que se refere ao fator psicológico, Freyre para explicar a preferência pelas 

negras, liga estes as primeiras aproximações corporais com as amas de leite, através do 

simples ato da amamentação e posteriormente a constante presença das negras ou 

mulatas no cotidiano do nhonhô que o lançavam em suas iniciações sexuais35. 

 

A mulhernegrasempre em segundo plano 
 

Segundo Moutinho em “ Razão, Cor e Desejo”, ao falar de Freyre, ela também 

enfatiza, a construção da sexualidade brasileira, no viés patriarcal e do sistema 

escravocrata, afirmando que: 

“A casa-grande, a família patriarcal funciona como um ponto fixo. 
Esta produz e regula as relações sociais incorporando a alteridade a 
casa-grande: da cozinha a cama, dos quitutes ao sexo. O pater 
famílias, o descendente daquele que com um extraordinário esforço de 
virilidade colonizou o país, é também aquele que organizou em torno 
de si o próprio sistema social. As perversões, violências e crueldades 
que Gilberto Freyre admite que existem, como apontou Araújo, não 
estão localizadas nas pessoas, nas distintas raças ou no resultado deste 
encontro – os “mestiços”. São deslocados para o sistema escravocrata, 
este sim cruel, perverso e degenerado. ”36 
 

Sistema escravocrata qual mesmo sendo legalmente extinto, se vê representado 

na figura do patriarcalismo, que ainda se estabelece na imagem do homem branco, pai 

de família, religioso, que é socialmente bem visto, que garante a proteção e ascensão da 

sua família, que ocupa os melhores cargos, que paga uma mulher negra para ser sua 
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empregada doméstica, e que dita as regras de comportamento social das mulheres 

negras, que são subjugadas a eles, seja no tratar pessoal, profissional e/ou social. A 

perversidade do sistema escravocrata citado por Moutinho mesmo hoje extinto 

legalmente, persiste na memória e nas ações de muitos; Tanto na memória dos que 

tiveram seus antepassados como dominados, quanto nas dos quais dominaram.37 

Essas perversidades se mantem no que diz respeito as ações policias, as quais a 

maioria das vítimas são pessoas negras. Onde as mulheres negras quando não são 

mortas por balas perdidas, são agredidas verbalmente, fisicamente, são violentadas 

sexualmente, através das moradias em locais de péssima qualidade, geralmente 

dominado pelo tráfico de drogas, que mesmo não sendo dominado por homens brancos, 

tem um homem a frente, sendo o chefe, dando as ordens, e mais uma vez, submetendo 

as mulheres ao seu poder, sendo de forma direta com intimidação, ou pela imposição 

que sua figura de homem representa.38 

Principalmente no que diz respeito ao legado negativo que até hoje rodeia as 

mulheres negras, as colocando como mulheres fácies para exploração sexual e as 

coisificando, como se estas só servissem para o primeiro contato sexual, “ ligado a sua 

cor de pele”, e ao passado escravista, como demonstra Freyre:“ (...) da  escrava que nos  

iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama-de vento, a primeira sensação 

completa de homem.”39. 

A mídia através de filmes, séries, novelas etc, que em sua maioria são 

comandadas por homens brancos, chefes de família,  e tradicional, tem sua parcela de 

culpa, ao expor os corpos e a sexualidade, das mulheres negras, como algo de fácil 

acesso, promíscuo, em que todos podem usar e abusar quando quiserem, como no caso 

de uma serie em especifico da rede globo, intitulado “ o sexo e as negas”, a qual 

reproduzia de forma preconceituosa e machista, a sexualidade de mulheres negras40. A 

mídia se coloca como um poder simbólico invisível, como apresentaBourdieu: 

“As relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre 
relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder 
material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) 
envolvidos nessas relações e que podem acumular poder simbólico. É 
enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 
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de conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função 
política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe 
sobre outra”.41 
 

O sistema patriarcal tratou de marginalizar a opressão feminina, variando na 

forma e na intensidade, a depender da cor e posição social da mulher, onde a mulher 

negra escrava estava intrinsecamente ligada à promiscuidade sexual da sociedade 

patriarcal, na medida em que o sexo fazia parte da dominação desse sistema.42 

Com isso, mesmo não estando na sociedade patriarcal do sistema escravocrata, 

há uma espécie de tutela e dominação sobre as mulheres, como afirma Castro: “[...] 

parece-nos correto afirmar que ele perde seu estatuto de conceito para firmar-se como uma 

referência implícita e sistemática da dominação sexual” 43 

Portanto, é na sociedade escravocrata onde o sexo aparece como elemento 

mediador entre o senhor e a escrava, onde Freyre afirma, que é nesse ambiente 

degradante, extremamente sexualizado, que se inicia a miscigenação no Brasil.44Desta, 

centraliza-se a  relação de domínio e de poder entre senhores e escravos, através desse 

processo de erotização, cabendo as escravas, o papel de proporcionar aos senhores a 

satisfação de suas necessidades sexuais. 

Assim o sistema escravocrata, afirma que as escravas eram objetos e pertenciam 

aos seus senhores, como a exaltação da mulher negra para o sexo, se tornando uma 

espécie de culto a sensualidade, justificando os estupros sofridos pelas escravas, 

conforme demonstra Moutinho: “Definida pelo sexo e pelo desejo, em um papel ativo 

associado as tentações da carne, inferne, a “mulata” marcada pela cor e pelo 

erotismo”.45 

As escravas negras proporcionariam aos senhores a satisfação de suas 

necessidades sexuais, sem se elevarem à situação das senhoras brancas,claramente não 

sendo admitida como moça para casar, pois sua condição era de escravizada, sendo seu 

papel social sempre inferior ao da mulher branca, pois segundo Freyre, “não há 

escravidão sem depravação sexual.46. 
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O estrupo ligado a condição de ser mulher negra 
 

Dados do IBGE de 2016 mostram que as mulheres negras representam 28%47 da 

população brasileira, e mesmo assim ocupam menos espaço nos locais de poder, e 

continuam sendo as mais violentadas.Segundo a pesquisadora filosofa e ativista 

feminista Djamila Ribeiro, “é preciso discutir por que a mulher negra é a maior vítima 

de estrupo no Brasil”.48 

Pode-se relacionar a questão das mulheres negras serem as mais violentadas, ao 

fato de que estas, pelo sua origem no passado escravista e pelo racismo presente na 

sociedade, ainda hoje não são vistas como mulheres “direitas”, que são fácies, não se 

dão ao respeito, que elas mesmas provocam tais situações para si, quando não sabem se 

portar socialmente, nas suas vestimentas, fala, pois, estas ao não se colocarem dentro 

dos parâmetros ou modelo patriarcal, machista, sob sua tutela, “merecerão” ser punidas 

com o estrupo, para que possam entender seu lugar de subalternas49.  

 
Essa relação de dominação dos corpos das mulheres negras, juntamente com a 

cultura do estrupo, machismo e racismo na nossa sociedade, precisa ser discutida, como 

nos mostra Ribeiro:“o debate sobre esse tema não é mimi feminista” e que  “ 

desconstruir o mito de país harmônico livre de racismo, que será possível cria politicas 

eficazes para enfrentar a violência de gênero”50 

A autora fala que a condição racial, é um elemento chave que condiciona a 

relação do estrupo com as mulheres negras. Há uma sensação de igualdade, porém, o 

simples fato da mulher ser negra, possibilita a está sofrer violência sexual, ligado a sua 

origem e passado escravista, onde as escravas negras, eram obrigadas a“abriam as 

pernas fácil” para seus senhores, evitando assim castigos físicos, sem nenhuma 

consequência para os mesmos. 

Ribeiroainda enfatiza sobre  a cultura do estrupo e afirma que: 

“(...)é importante para mostrar que isso faz sim parte de uma cultura, 
um desdobramento do machismo. Na questão racial, a gente precisa 
discutir por que as mulheres negras são as que mais sofrem esse tipo 
de violência. Uma pesquisa da Unicef Chamada Violência Sexual 
mostra que as mulheres negras são as mais vitimadas por essa 
violência. Não é um fenômeno. Faz parte de uma estrutura. Se for 
pegar o contexto histórico do Brasil, a gente tem um país com mais de 
300 anos de escravidão, uma herança escravocrata. E que no período 

                                                           
47Jornal da USP. IBGE 2016 / IPEA 
48RIBEIRO, Djamila. Jornal El País 23.07.2016 
49

 ENGEL, Cintia Liara. A violência contra a mulher. 2020 
50RIBEIRO, Djamila.  Jornal El Pais 23.07.2016 



da escravidão as mulheres negras eram estupradas sistematicamente 
pelos senhores de escravo. Quando a gente fala de cultura do estupro é 
necessário fazer essa relação direta entre cultura do estupro e 
colonização. Tudo está ligado, um grupo que combina a dupla 
opressão: além do machismo, sofre o racismo. Claro que todas as 
mulheres estão vulneráveis, suscetíveis a essa violência sexual. Mas 
quando a gente fala da mulher negra existe esse componente a mais 
que é o racismo. Existe também essa questão de ultra sensualizar a 
mulher negra, colocar ela como objeto sexual, como lasciva... São tão 
desumanizadas que até a violência contra elas de alguma forma se 
quer justificar. Se eu luto contra o machismo, mas ignoro o racismo, 
eu estou alimentando a mesma estrutura.”51 
 

Observa-se a partir da fala da Ribeiro, que é preciso uma discursão mais 

profundasobre a questão do racismo na nossa sociedade, para entender, porque 

sistematicamente as mulheres negras, mesmo numa sociedade dita democrática, ainda 

são as maiores vítimas. 

Consequentemente o simples fato de ter nascido mulher e mulher negra , seja no 

período escravocrata, quanto na atualidade, possibilita  recai sobre estas, a opressão, 

hierarquização, e dominação impostas pelos homens, que são vistos num posto superior, 

simplesmente pela sua condição de ser homem; como enfatiza Berth: 

“Ao nascerem, as mulheres – bem como os homens – já encontram 
definidos os lugares que ocuparão e os papéis que deverão encarnar ao 
longo da vida, um amontoado de estereótipos fixados século após 
século. Aos olhos da sociedade, elas não devem fazer mais do que se 
conformar com o que foi prefixado para sua existência subalterna e 
submissa, não importa em que esfera da vida social. 
A mulher negra nasce com dupla carga de inferioridade em relação ao 
mundo masculino, que é também hegemonicamente controlado por 
brancos. Se ela for pobre, então, essa mulher será carregada para o 
fundo da hierarquia social, pois, no sistema capitalista, como se sabe, 
o poder se institui não só pela opressão racial e de gênero, mas 
sobretudo pelo controle da riqueza. 
As relações entre mulheres e homens é estabelecida na forma de 
antagonismo, em que a mulher é não apenas considerada um ente 
inferior, mas está sempre relegada à categoria de outro, ou seja, do 
que é diferente, com conotação negativa. É a violência que garante a 
fixidez dos papéis e comunica que não há lugar para divergência na 
organização patriarcal, masculina, colonial, racial e classista.”52 
 

Percebe-seentão, que o poder e a dominação dos homens sobre as mulheres, e 

em específico as mulheres negras, foi construído historicamente, como uma prática 

social, não se formando naturalmente, como demonstra Foucault que, “o poder não é 
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um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente”53 

Segundo Kehl, em sua abordagem no Portal Geledés acerca da situação de 

estrupo que as mulheres negras são submetidas atualmente, onde ela avalia para além do 

racismo, também como forma de punição destas mulheres, enfatizando que: 

“Em quase 65% dos casos, o estuprador é um familiar ou namorado. 
Outras ocorrências comuns são no período noturno, em terrenos 
baldios, ruas pouco iluminadas e também nos transportes públicos. As 
principais vítimas são as mulheres da classe trabalhadora, pobres e 
negras que moram na periferia e usam os transportes coletivos. 
O racismo, o preconceito, a discriminação, hipersexualização estão 
fortemente representadas na sociedade brasileira e reforçam as 
desigualdades e exclusão das mulheres negras em diversos setores. 
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), esta discriminação 
resulta numa taxa 6 vezes maior de mortalidade no grupo de jovens, 
meninas e mulheres negras com relação a mulheres não-negras.”54 
 

Para compreender porque as mulheres negras são as maiores vítimas, é preciso 

entender o sentido do terno ‘raça” e sua aplicação no Brasil, porém como a historiadora 

e antropóloga  Schwarcz  demonstra, conceituar o termo “raça” se torna um pouco mais 

complexo: 

“O primeiro procedimento é destacar o caráter pseudocientífico do 
termo ‘raça’, mesmo porque seu sentido é diverso de lugar para lugar 
e suas determinações de caráter biológico têm efeito apenas relativo e 
estatístico. Não há como imputar à natureza o que é da ordem da 
cultura: a humanidade é uma, as culturas é que são plurais”55 
 

A própria Schwarcz  se retratando de uma fala infeliz, no uso do termo 

“comum”, ao falar do racismo, enquanto ocupa cargo na Secretaria Especial de Política 

da Promoção da Igualdade Racial afirma: 

“Foi evidentemente uma declaração infeliz. Mas é preciso desmontar 
o que há por trás do senso comum, dessa fala que “aflora”. O racismo 
é sempre deletério. Ele impede que você avalie uma pessoa, partindo 
de uma formação física, sobretudo da coloração da pele, ou então que 
você atribua à coloração da pele uma explicação de ordem biológica. 
O racismo é sempre uma perversão. Não há nada de natural nele, que 
é uma construção cultural nascida das profundas diferenças sociais 
que nos dividem. Eu acho correto que se recorra à história para tentar 
entender e modificar esse panorama, formar uma política. Mas chamar 
de natural qualquer tipo de racismo é fazer da história um campo de 
batalha ideológico. Não há naturalidade aí. Acho que isso pode levar 
de fato a uma excitação, a um ódio e, sobretudo, a algo que de que 
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todos devemos discordar, que é transformar a raça humana numa 
essência, numa realidade. Ela não é raça, é uma construção social e 
política”56 

E continua:  

“O Brasil é um país de paradoxos, porque ao mesmo tempo que nós 
carregamos esse tremendo pessimismo, que foi do século XIX até os 
anos 1930, depois convivemos com um grande otimismo: raça sempre 
deu muito o que falar no Brasil, para o bem e para o mal, como 
elemento de detração ou como elemento de positivação. Esse senso 
comum, ele já foi ciência, ou seja, o preconceito já foi conceito. No 
final dos dezenove, a ponta de lança científica brasileira e a 
internacional diziam que a mistura de raças era prejudicial e que um 
país formado por raças muito diferentes estava fadado à decadência. 
Nina Rodrigues, da Escola de Medicina da Bahia, era o arauto dessa 
ideia. Ele mostrava, a partir da ideia de que a esquizofrenia, a bebida, 
a loucura, inclusive as tatuagens, eram demonstrações de que os 
indivíduos eram degenerados e que essa degeneração passaria para o 
corpo da nação. Essa seria uma nação sem futuro. Essa visão não era 
só de Rodrigues; nós a encontrávamos em Euclides da Cunha, cujo 
relato maravilhoso é cheio de confrontos: o sertanejo é um 
desequilibrado, um degenerado, porque é fruto de raças muito 
equilibradas e diferentes. Ao mesmo tempo, ele também é “rocha 
viva, a rocha dura”. Euclides da Cunha não dá conta de que, nem por 
que, enfim, esse mestiço sobrevive. Sílvio Romero, por exemplo, tem 
uma frase sensacional que revela o espírito de época: “É preciso não 
ter preconceito. Os homens são diferentes”. Então, nessa época, ter 
preconceito era afirmar a igualdade.”57 
 

Nesse contexto, em que médicos e cientistas procuram apontar uma 

interiorização com junção das raças, e em específico aos negros, com conotações de 

inferiorização, se confirma por si só, que as mulheres negras, irão ocupar a menor escala 

no status social, a união da questão racial e gênero, propicia para sua vulnerabilidade, e 

consequentemente exploração, violação e abusos de toda sorte, como enfatiza 

Schwarcz: 

“Já é uma discriminação duplicada. Não é a dupla jornada de trabalho, 
mas é a dupla jornada de preconceito, porque se existe um leque de 
representações negativas com relação ao malandro, ao mestiço, 
quando se refere à mulher, isso aumenta. A mulata é palco para a ideia 
de que não é só a preguiça, mas os atos sexualmente condenáveis; há a 
influência da prostituição, a traição, a mulata que é matreira”.58 
 

Além do estigma racial ligado a sua condição de serem negras, as mulheres 

carregam o farto de submissão ao poder masculino, ao que Bourdieu classifica como 
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“dominação masculina”59, onde os homens sempre mantem o domínio e poder, seja na 

sociedade patriarcal escravocrata pelo capital que estes possuem, ou atualmente, pelo 

poder que representam. Onde este domínio se regenera na sociedade atual, fazendo uso 

da força e/ou violência simbólica60, ou seja, as mulheres ainda se encontram sobre o 

julgo da dominação patriarcal e exploração, como  demonstraSaffioti: 

“Considera que o patriarcado é um caso específico das relações de 

gênero, onde estas são desiguais e hierárquicas. A ordem patriarcal de 

gênero admitiria então a dominação e exploração das mulheres pelos 

homens, configurando a opressão feminina”61 

 

Consequentemente, preconceitos e ações que estigmam as mulheres negras, 

permanecem, caracterizando as marcas da moralidade e naturalidade atuais, ligadas a 

objetivação das mulheres negras, e provocando o que Carneiro denomina de 

subalternização do gênero segundo a raça: 

“As imagens de gênero que se estabelecem a partir do trabalho 
enrudecedor, da degradação da sexualidade e da marginalização 
social, irão reproduzir até os dias de hoje a desvalorização social, 
estética e cultural das mulheres negras e a supervalorização no 
imaginário social das mulheres brancas, bem como a desvalorização 
dos homens negros em relação aos homens brancos. Isso resulta na 
concepção de mulheres e homens negros enquanto gêneros 
subalternizados, onde nem a marca biológica feminina é capaz de 
promover a mulher negra à condição plena de mulher(..) tal como 
instituída pela cultura hegemônica “62. 

E mesmo no século XX com discursões a respeito, as mulheres negras, mulheres 

solteiras, continuam a serem violentadas das mais variadas formas, pois mesmo no 

processo de modernização do Brasil, com grande destaque para o reorganizar da 

sociedade, a ciência que deveria agregar valor as mulheres negras, possibilita ainda mais 

a segregação social, com teses relacionadas a educação sexual, como no caso do médico 

Albuquerque, trazendo a educação sexual materializado no Circulo Brasileiro de 

Educação Sexual (CBES) durante a Era Vargas, destacando assuntos da educação e 
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higiene sexual, abordando questões biológicas, psicológicas e morais, com a exclusão 

das mulheres negras.63 

 
Patriarcado, patriarcadomoderno e as relações com o estrupodas mulheres negras 

 

O patriarcado, no qual o dicionário o classifica como “dignidade ou jurisdição de 

patriarca”, sendo um sistema social, no qual os homens mantem poder pioneiro e 

ocupam funções de liderança, tanto política, como de autoridade moral, mantendo 

privilégio social e controle de propriedades, além de domínio da família, com o pai 

mantendo autoridade sobre mulheres  e filhos, foram além dos quatros cantos da casa 

grande, da senzala e de todo o sistema escravocrata, mantendo-se vivo, na exploração e 

submissão das mulheres, como demonstra Paim: 

“O patriarcado é, por conseguinte, uma especificidade das relações de 
gênero, estabelecendo, a partir delas, um processo de dominação-
subordinação. Este só pode, então, se configurar em uma relação 
social. Pressupõe-se, assim, a presença de pelo menos dois sujeitos: 
dominador (es) e dominado(s). Enquanto sujeitos, são sempre 
atuantes. A ideologia sexista, portanto, está corporificada nos agentes 
sociais de ambos os polos da relação de dominação-subordinação. As 
mulheres também desempenham, com maior ou menor frequência, as 
funções do patriarca, disciplinando as crianças ou os adolescentes de 
acordo com a lei do pai, contribuindo com a ordem patriarcal, ainda 
que dela não sejam cúmplices. “O gênero não é tão-somente social, 
dele participando também o corpo, quer como mão-de-obra, quer 
como objeto social, quer, ainda, como reprodutor de seres humanos”64 
“Logo, o regime patriarcal se sustenta em uma economia 
domesticamente organizada, sendo uma maneira de assegurar aos 
homens os meios necessários à produção diária e à reprodução da 
vida. Ele se estabelece como um pacto masculino para garantir a 
opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de satisfação 
sexual e reprodutoras de seus herdeiros, de força de trabalho e de 
novas reprodutoras. Trata-se, portanto, de um direito político, e a 
liberdade civil não pode ser compreendida sem a criação do direito 
patriarcal dos homens sobre as mulheres. Este pacto é social, pois cria 
o direito político dos homens sobre as mulheres, e é também sexual, 
porque estabelece um acesso sistemático dos homens ao corpo 
feminino”65 
 

Para além de Paim, Saffioti afirma que: 

“O patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado 
pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema 
de exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, 
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ser situada essencialmente nos campos político e ideológico, a 
exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico”66 
 

São estas relações que ainda se fazem presente no meio social. Em alguns casos 

em que as mães permitem o abuso sexual de suas filhas, por necessitarem de homens 

para sustentarem a casa, provendo suas necessidades e as dos próprios filhos, ou 

simplesmente, por temerem as agressões físicas ou até mesmo a morte, por parte destes, 

e acabam “cedendo”, por não terem a força suficiente para resistirem, como ocorria com 

as escravas, sujeitas aos seus senhores; segundo Paim: 

“Nesse contexto, é compreensível que o Brasil seja uma sociedade de 
origem escravocrata, e, apesar de estarmos no século XXI, ainda, 
infelizmente, vivemos em uma sociedade fortemente marcada pela 
presença da dominação masculina, do patriarcalismo e da opressão às 
mulheres. Desse  modo, para poder entender a cultura que 
vivenciamos e que está presente na Literatura Brasileira 
Contemporânea, é preciso atentar para a carga simbólica que 
permaneceu na mente da sociedade e passou de geração em geração: a 
de que os indivíduos têm valor diferente, há superioridade entre as 
pessoas e o superior pode usar de violência contra seu inferior. E 
pode-se dizer que é devido a tudo isso que muitas vezes a violência 
contra a mulher é vista com naturalidade, um exemplo disso é a 
violência doméstica (VELHO, 1994), também reforçada por uma 
dominação patriarcal”.67. 
 

Portanto, fica evidente que o patriarcado, se constrói como sistema de 

exploração/dominação dos homens sobre as mulheres, indo além do âmbito familiar, 

centralizando seu poder na dinâmica social e cultural, se tornando algo do dia a dia das 

pessoas, exploradas e dos exploradores. Para Paterman:  

“Patriarcado, então, é poder político, ou melhor, uma forma de poder 
enraizada e estruturada de maneira que homens tomem posse dos 
corpos femininos. É, principalmente, poder político que restringe as 
liberdades e direitos das mulheres. É dado aos homens o direito de 
explorar, dominar e oprimir os corpos e as vidas das mulheres”68 
 

Com relação ao patriarcado moderno em Pateman, sendo ligado a relação 

homem/mulher, masculino ele afirma: 

“(...)patriarcado moderno, fraternal e contratual e que estrutura a 
sociedade civil capitalista”. (...) mantém o direito natural conjugal dos 
homens sobre as mulheres, como se cada homem tivesse além da 
propriedade em sua pessoa, o direito natural de poder sobre a sua 
mulher”. 69 
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 “toda a sociedade civil é patriarcal. As mulheres estão 
submetidas aos homens tanto na esfera privada quanto na 
pública” 

Esse direito do homem sobre a mulher, se entrelaça a esfera pública ou privado 

do patriarcado, onde a prostituição das mulheres70 mais uma vez se designa a mostrar o 

poder do mesmo. Porém nesse contexto, as mulheres negrasna  maioria, nem merece o 

direito de cobrar pelo seu corpo, pois nessa seleção, as brancas são as mais escolhidas. 

As negras só servem se tiverem corpos tidos como gostosos, seios fartos, bundas 

grandes. Não preenchendo esses pré requisitos, “não merecem serem pagas e sim 

abusadas”, como vemos no meio social,  mostrando a força e dinâmica do poder 

patriarcal, no cotidiano de homens e mulheres.71 

A estrutura patriarcal se tornou tão homogenia na sociedade, através do macho 

violento, agressivo, da mulher omissa, quieta, frágil, do direito a “ honra” do macho 

traído que tem o direito de bater, agredir , matar para teu seu nome limpo, do “estava 

pedindo”, ao se referir a mulher que é violentada por usar roupa curta, que se percebe, 

que mesmo criminalizados pelas leis, esses atos acontecem, pelo simples fato, da 

estrutura patriarcal, ter achado forma e base para sua sustentação no dias atuais72. 

Nesse contexto, segundo Weber o patriarcado se estabelece como uma 

“dominação tradicional”, em que a “dominação patriarcal” é de “caráter comunitário”, 

onde o “patriarca rege e decide preso a tradição.”73. 

 

Mulheres negrasseguem sendo vítimas de estrupo, mesmo com leis que combatem 
crimes sexuais 

 

Segundo Foucault74 em se tratando do corpo, ele afirma que  "as relações de 

poder operam sobre ele de modo imediato; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, submetem-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais"75, 

portanto pode-se entender que tais afirmações se sobrepõem em específico ao corpo das 

mulheres negras, que mesmo com leis de combate à violência contra a mulher, e 
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combate a crimes sexuais , como:  a lei 11.340 /2006, conhecida como Lei Maria da 

Penha, que tem como objetivo garantir a segurança das mulheres vítimas de violência 

doméstica, por parte de maridos, companheiros e ex, através de medidas protetivas, 

rondas. 

Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) Art. 216; 

Importunação sexual (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) Art. 215. Praticar contra 

alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria 

lascívia ou a de terceiro; Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Art. 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.76, as mulheres negras 

continuam a serem as maiores vítimas. 

Portanto,pode-se entender que esses altos índices de violência conta as mulheres, 

é fruto do patriarcado, que impõem sua dominação de forma já neutralizada, como nos 

mostra Bourdieu: 

“A força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não 

precisa de justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e 

não tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A ordem 

social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a 

ratificar a dominação masculina na qual se funda: é a divisão social do 

trabalho, distribuição muito restrita das atividades atribuídas a cada 

um dos dois sexos, de seu lugar, seu momento, seus instrumentos.”77 

 

Nesse contexto de criação de leis e aumento de penas para crimes sexuais,a 

socióloga Pasinato não vê diminuição nos casos de violência sexual, ao enfatizar que: 

 “A nova lei dificilmente será aplicada porque traz penas muito altas”; 
para algo que está ancorado no seio conservador e punitivista da 
sociedade, como o estrupo” (...) “não é a tipificação de um 
comportamento como crime que vai contribuir para diminuir a 
violência contra as mulheres", em uma sociedade tão enraizada pela 
dominação e exploração das mulheres”78 
 

Nesse sentido, entende-se que mesmo com novas leis, as mulheres negras, vão 

continuar sendo vítimas, porque estas já se tornaram invisíveis, marginalizadas e 

oprimidas, seja pela força do racismo que sofrem, segregação de classe e força do 
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patriarcado, sendo preciso além da responsabilização dos que praticam a violência, 

investir em educação, como afirma Pasinato:  

 “Temos que investir na educação.  Não podemos continuar querendo 
enfrentar a violência contra a mulher se a gente não assume este 
compromisso de que a questão de igualdade de gênero tem que ser 
discutida nas escolas. A responsabilização é uma via, não pode ser a 
única e nem a mais importante e não pode acontecer isoladamente”,  
 

Pasinato ainda completa que: “a lei deve ser melhor discutida com 

representantes da sociedade civil e afirma que a questão da violência contra a mulher 

será melhor combatida se forem adotadas, em conjunto com a penalização, medidas 

preventivas e educativas”.79 

Portanto, observa-se que a situação da vulnerabilidade das mulheres negras é 

algo latente na sociedade, que mesmo com as leis ou o que Boris Fausto nós traz como 

“controle social”80,  e as tentativas de combate a violência, os negros(a), por conta de 

todo o passado de submissão e visão estereotipada por parte da sociedade, são forçados 

a uma condição de submissão histórica, imposta pelo poder do patriarcado, e sua 

sustentação racial e classista.   

 

Conclusão 
 

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou verificar que em nossa 

sociedade atual em muitos aspectos, tem o desejo de voltar a um passado escravista não 

muito distante nas marcas e na memória das vítimas e os algozes. Sendo o país que 

recebeu a maior parte dos assim chamados escravizados, não satisfeito em construir 

uma nação ao suor e sangue destes, até hoje insiste em continuar a separar, a explorar e 

descriminar, os que foram legalmente por muito esforços livres. 

Continua a se vê a discriminação e exploração dos corpos negros, numa 

sociedade dita democrática, mas que ainda mantém os negros e principalmente as 

mulheres negras, como objetos, seja de exploração da força de trabalho, e sexual. 

Como observa nos relatos de Freyre, e na forma como as relações sexuais e/ou 

exploração sexual se dava entre senhores e escravos, estes últimos sem “voz”, ver  essa 

manutenção de dominação física, psicológica e sexual das mulheres, se perpetuando na 
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sociedade brasileira, em virtude do racismo que estigma os negros e da força que o 

patriarcado mantém na sociedade e sobre as mulheres negras. 

 

É preciso discutir e aprovar leis mais fortes que combatam os crimes de teor 

sexual, além de políticas educacionais de combate ao machismo e combate a cultura 

patriarcal , romper com as desigualdades e debater as questões de gênero de forma 

aberta, rompendo com o ciclo de dominação e violência masculina sobre as mulheres, 

possibilitando que estas possam ter cada vez mais voz, direitos e liberdades de escolhas, 

e respeito. 
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