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          RESUMO  

Este projeto, intitulado “O olhar sócio-jurídico acerca da interseccionalidade na 

discriminação de gênero e raça à luz da Lei Maria da Penha” buscará uma nova 

estrutura que permitirá a identificação e compreensão de como a discriminação de 

gênero e a discriminação racial operam juntas. De maneira que, desconstruirá uma 

análise unificada e disseminará as exclusividades nas discriminações de gênero e 

raça dentro da Lei Maria da Penha, por existir uma invisibilidade e negação dessa 

problemática, que é a Discriminação Interseccional. Negligenciando assim, questões 

tão importantes quanto ao gênero e não garantindo direitos contra um regime que se 

efetiva através da participação do povo, ou seja, um regime democrático. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto traz uma reflexão e compreensão do estudo sobre a 

interseccionalidade, nas discriminações de gênero e raça dentro da Lei Maria da 

Penha em âmbito nacional. E durante o desenvolvimento do mesmo será abordado a 

compreensão sobre gênero e o que se compreende de natureza feminina e masculina.  

Enfatizando também, a compreensão de alguns autores sobre raça e a forma que se 

determina cada grupo existente e pertencente a uma mesma espécie, e como a 

população negra se encontra em um abismo racial no Brasil.  

        Por fim, será abordado o conceito de interseccionalidade dentro da Lei 

11.340/06, de forma a realizar uma extensa relação entre a discriminação de gênero 

e discriminação racial na vida de mulheres negras, demonstrando a importância de 

promover debates democráticos sobre a visão interseccional sobre gênero e raça à 

luz da Lei Maria da Penha.  

 

OBJETIVOS 

           O objetivo deste projeto é demonstrar a necessidade e urgência do 

reconhecimento da interseccionalidade nos casos de violência doméstica. O segundo 

objetivo é enfatizar a necessidade de colocar esforços em manifestações, comícios, 

reuniões feministas, de maneira que elimine essas barreiras e leve amplo 

conhecimento sobre esse tema a todas as mulheres negras do país, de maneira a 



garantir os direitos democráticos. O terceiro e último objetivo é estabelecer uma ponte 

interligada entre políticas que defendem a discriminação de raça e políticas que 

defendem a discriminação de gênero.  

 

           METODOLOGIA 

             O método a ser adotado será hipotético-dedutivo, o qual nos traz uma nova 

estrutura que permitirá a identificação e compreensão de como a discriminação de 

gênero e a discriminação racial operam juntas. Utilizando-se como procedimento, o 

método histórico, o comparativo e o estatístico para uma desconstrução das 

exclusividades nas discriminações de gênero e raça à luz da Lei Maria da Penha, de 

acordo com as estatísticas do Atlas de Violência atual. Com contribuição no estudo 

da interseccionalidade de Kimberle Crenshaw, nas respectivas doutrinas relacionadas 

ao tema, na legislação vigente, e nos Direitos Humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, a realidade da vida social é marcada por descriminações de 

gênero, raça, e identidade social entre mulheres brasileiras. Oque significa que “Ser 

Mulher” (gênero), não é a única razão para 1 (uma) a cada 3 (três) mulheres sofrerem 

abusos físicos ou psicológicos diariamente e para 58,86% dessas mulheres vítimas 

de violência doméstica serem negras e 68,8% das mulheres mortas por agressão 

também serem negras.  

Embora, todas compartilhem de uma “opressão específica”, que seria essa de 

gênero, cada mulher em sua particularidade e individualidade sofre tais 

discriminações de acordo com sua peculiaridade. Por serem negras, ou pobres, pela 

idade, ou pela opção sexual, sendo estas, consideradas pela maioria inferiores pelas 

diferenças. E na verdade, tampouco é abordada a temática de violência de gêneros 

em perspectivas diferentes em âmbito familiar, como no caso de “mulheres negras”, 

que são hoje o maior índice de violência doméstica entre as mulheres brasileiras. 

 A temática sobre Interseccionalidade e os preceitos motivacionais à violência 

Doméstica contra mulher, tais como gênero e raça, ainda é pouco abordada em âmbito 

nacional. Estendendo suas perspectivas em análises que tiveram origem em 



articulações feministas dentro de contribuições ativistas negras, lésbicas e de 

desigualdades sociais.  

É imprescindível para os avanços sociais feministas encarar a realidade das 

violências direcionada a mulher para entender que a violência de gênero e raça se 

unem e causam ainda mais danos a uma única mulher. Sendo assim, uma prática 

indispensável para o estado democrático de direitos igualitários. 

“Desta feita, a democracia se concretiza quando se tem por 

finalidade criar um ambiente político com fulcro em resguardar os direitos 

dos cidadãos contra o absolutismo e/ou totalitarismo do estado [...]”. 

(BEZERRA. 2016, p 30).  

 

     RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira ação a se tomar é reconhecer que os direitos interseccionais já 

existem. Pois, quando as leis não preveem que as vítimas da discriminação racial 

podem ser mulheres e que as vítimas da discriminação de gênero podem ser mulheres 

negras, elas acabam não surtindo o efeito desejado e as mulheres ficam 

desprotegidas. A segunda prática a se tomar é a reconfiguração de nossas práticas 

que contribuem para invisibilidade da discriminação interseccional de gênero e raça 

contra mulheres negras. E a terceira e última, a reconfiguração na lei 11.340/06, para 

que todas as mulheres que estejam em uma intersecção, onde contra ela haja 

múltiplas agressões, possa recorrer a meios adequados e justos. 
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