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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo demonstrar que a Política Nacional de Segurança Pública não é 

capaz de minimizar a discriminação gênero-racial que as mulheres negras vivenciam, sobretudo 

aquelas em situação de cárcere. Discute-se o caráter generalizado e universal adotado pela Política 

Nacional de Segurança Pública, que perpetua com o cenário de discriminações e com o fenômeno 

do encarceramento em massa de mulheres negras. Propõe-se a teoria da Interseccionalidade para 

entender o aspecto quantitativo dessas mulheres negras em situação de cárcere, mostrando que para 

existir políticas públicas eficientes, é preciso revestir-se do olhar interseccional na criação e 

aplicação no plano concreto. Além disso, mostra-se que é preciso ir além no debate de erradicação 

da discriminação gênero-racial, apresentando-se a proposta do desencarceramento, analisado 

conjuntamente com a ideia de empoderamento e feminismo negro, com o objetivo de se promover 

a equidade social, embasada nos Direitos Humanos. A pesquisa foi desenvolvida com metodologia 

jurídico-sociológica e raciocínio indutivo, com uso de documentos, legislação e dados estatísticos 

de pesquisas já realizadas. A natureza da pesquisa é qualitativa, com objetivos descritivos e 

explicativos. Concluiu-se que a Política Nacional de Segurança Pública não é capaz de minimizar 

a discriminação gênero racial.  

 

Palavras-chave: Encarceramento em massa. Interseccionalidade. Políticas Públicas. Sistema 

prisional. Política de Segurança Pública.  
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1 INTRODUÇÃO  

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e quarta maior população 

de mulheres encarceradas, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN), atualizado em junho de 2017 e, nesse contexto, possui como público-

alvo jovens, negras e periféricas.  

 Os dados mostram que o sistema de justiça criminal possui, em um primeiro viés, 

relação com a o racismo estrutural inerente à sociedade. Isso porque, o racismo decorre da própria 

estrutura social, se materializando como um evento “normal” nas relações interpessoais. Assim, 

segundo Almeida (2019), sendo o racismo um processo histórico e político, cria um contexto em 

que alguns grupos raciais sofrem discriminação de forma sistemática.  

A Lei nº 3.353/1888 (Lei Áurea) declarou extinta a escravidão no Brasil, ignorando o 

processo histórico da discriminação racial que foi sedimentada pelo período escravagista no Brasil. 

Somente com o advento da Constituição Federal de 1988, a questão discriminação racial passou a 

ser tratada no ordenamento jurídico interno. A Magna Carta assegura em seu artigo 3º a promoção 

do bem coletivo, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação, seja ela de raça, sexo, cor, 

idade, elencando como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Outrossim, indo de acordo com o previsto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas 

as Formas de Discriminação Racial promulgada em 1936 e recepcionada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Decreto nº 65.810/1969. 

O outro viés importante a ser tratado neste trabalho é a questão discriminação de 

gênero, presente na problematização do encarceramento em massa de mulheres negras. Inserir a 

opressão de gênero dentro do contexto da discriminação racial, propõe-se a interseccionalidade 

como sensibilidade analítica capaz de explicar, nortear e se pensar medidas emergenciais, 

considerando mulheres em situação prisional. (BORGES, 2019). 

 A teoria da interseccionalidade foi pensada por feministas negras que tiveram suas 

reinvindicações intelectuais inobservadas tanto pelo feminismo branco, quanto pelo movimento 

antirracista, focado nos homens negros (AKOTIRENE, 2019). Assim, entender a teoria da 

interseccionalidade é nomear as opressões de raça, classe e gênero, não existindo hierarquia em 

nenhuma destas, passando a entender a mulher negra dentro de todo um sistema histórico e social, 
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como sujeito de direito. Conforme ressalta Davis (2017), sobre a importância da mobilização, a 

estrutura da sociedade se movimenta a partir do momento em que a mulher negra se movimenta, 

tendo em vista que estas mulheres são a base da sociedade. Nesse contexto, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, apresenta-se como 

importante fundamento legislativo no que tange à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. Dessa forma, a centralidade da pesquisa transita pelo instituto do racismo estrutural e 

garantias legislativas, concernente à proibição de discriminação racial e de gênero.  

Nesse sentido, é de extrema importância ressaltar que no Brasil, atualmente, há uma 

política ineficiente quanto à segurança pública no sistema prisional. A população carcerária no país 

cresce de maneira exponencial, gerando a problemática do encarceramento em massa. E, como já 

exposto, possui um público-alvo.   

A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que cria a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS) e institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), prevê 

que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos e elenca como um dos seus 

objetivos a racionalização e a humanização do sistema penitenciário e demais ambientes de 

encarceramento. Contudo, não traz em seu bojo o fator discriminação, nem quanto à raça, nem 

quanto ao gênero, se mostrando ineficiente na tentativa de combate deste cenário e indo em 

desacordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 quanto a vedação de quaisquer formas 

de discriminação.  

Nesta mesma vertente, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

em seu art. 10, dispõe sobre a assistência ao preso, destacando que esta é um dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime, bem como a sua ressocialização. Contudo, há diversas violações aos 

direitos e garantias fundamentais desse grupo. 

Dessa maneira, observa-se que as políticas quanto à segurança pública no sistema 

prisional se tornam ineficientes em relação às garantias de direitos das mulheres negras 

encarceradas, tendo em vista a situação de discriminação de gênero e de raça que estas mulheres 

vivenciam. Visto todo esse contexto, pode-se questionar sobre os limites da Política Nacional de 

Segurança Pública no que se refere ao combate da discriminação gênero-racial que as mulheres em 

situação prisional sofrem, tendo em vista a ótica da garantia de direitos humanos. Dessa forma, a 

pergunta diretora desta pesquisa é: qual o impacto da discriminação de gênero e de raça na Política 
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Nacional de Segurança Pública? 

Considerando a presença do Racismo estrutural na história brasileira, bem como as 

garantias constitucionais e infraconstitucionais proibitivas da discriminação de gênero e raça, 

elege-se três hipóteses de pesquisa: a primeira diz respeito ao limite do conjunto legislativo que dá 

suporte à Política Nacional de Segurança Pública, que não traz em seu bojo o fator discriminação, 

nem quanto à raça, nem quanto ao gênero. Para a segunda hipótese, supõe-se que a Política 

Nacional de Segurança Pública é limitada no que tange ao objetivo de erradicar as formas de 

discriminação racial e discriminação contra as mulheres. Por último, a terceira hipótese consiste 

em fazer um debate, no campo da Política Nacional de Segurança Pública, analisando como isso 

pode impactar a realidade em que vive as mulheres negras encarceradas no que tange à garantia de 

direitos.  

A política nacional de segurança pública, ao adotar uma vertente generalizada com o 

único objetivo de criar mecanismos para a segurança nacional, contribui para a consequente 

marginalização e para o cenário de discriminações que as mulheres negras enfrentam. 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo discutir sobre a aplicação de efetivas 

políticas públicas, pautadas nos direitos humanos e garantias fundamentais, que sejam capazes de 

preencher as lacunas existentes no atual sistema de segurança e na política nacional de segurança 

pública, à fim de demonstrar que a política nacional de segurança pública não é capaz de minimizar 

a discriminação gênero-racial e, dentro desse contexto, analisar qual o impacto da discriminação 

de gênero e de raça na política de segurança pública, demonstrando que é preciso ir além do 

conceito de segurança, perpassando por marcadores tais como a raça, gênero e classe social, capaz 

de impactar a realidade do encarceramento em massa de mulheres negras.  

A escolha desta pesquisa se deu pela observância da característica racista e sexista no 

atual sistema carcerário brasileiro, que viola direitos e concretiza a imagem estereotipada da mulher 

negra, que historicamente, foram consideradas subordinadas e inferiorizadas, capazes de aguentar 

qualquer tipo de opressão, devido ao passado escravocrata no Brasil. A importância de se produzir 

sobre este tema é pensar no porquê o Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do 

mundo, atingindo especialmente determinados grupos sociais e qual a relação desse contexto 

histórico com a estrutura e o objetivo positivista.  

A relevância desse tema é questionar os limites da atual legislação de Política Nacional 
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de Segurança Pública, tendo como diretrizes os direitos humanos e as garantias fundamentais. 

Homogeneizar formas de combate a violências, sustentadas da ideologia de igualdade de todos, é 

ignorar as questões de discriminações, dentre elas as raciais e de gênero, inerentes em nossa 

sociedade, perpetuando com o aspecto de marginalização de grupos historicamente esquecidos. 

Portanto, o debate se mostra fundamental para a mudança na Política Nacional de Segurança 

Pública.  

Quanto à metodologia adotada, a pesquisa será qualitativa, pretendendo realizar a 

pesquisa bibliográfica sobre como o racismo estrutural e a discriminação de gênero operam no 

cenário de encarceramento em massa de mulheres negras, sob a ótica dos direitos humanos e 

garantias fundamentais. Haverá coleta de dados e análise documental, como o Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN).  Quanto aos objetivos, estes serão descritivos 

e explicativos, embasando-se nas razões que levam ainda termos, nos tempos atuais e de forma tão 

forte, a discriminação de raça, de gênero e de classe. Quanto ao método a ser desenvolvido na 

pesquisa, será indutivo e, eventualmente, comparativo. Quanto aos instrumentos de coleta de 

dados, será utilizado como fonte primária: documentos, legislação e dados estatísticos de pesquisas 

já realizadas. Serão utilizados como fonte secundária: livros, artigos, teses e dissertações sobre o 

tema. Quanto às técnicas, trata-se de uma pesquisa teórica, que será realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental. 

Por esse motivo, o trabalho inicia-se no primeiro capítulo com uma breve explanação 

do conceito das discriminações que as mulheres negras sofrem, sendo elas quanto à raça e quanto 

ao gênero. O capítulo diferencia o que é discriminação de gênero e racismo estrutural, pontuando 

que por ser o racismo estrutural, opera em todas as camadas da sociedade, se materializando como 

um evento “normal” nas relações interpessoais e criando um contexto em que alguns grupos raciais 

sofrem discriminação de forma sistemática. E, para além disso, trata da discriminação quanto ao 

gênero, descrevendo o movimento do feminismo negro e a importância de não se universalizar 

pautas, mostrando que historicamente e socialmente mulheres brancas e mulheres negras partiram 

de lugares diferentes e que por esse motivo deve-se levar em conta a Interseccionalidade à fim de 

evitar políticas excludentes. O capítulo encarre-se conceituando a teoria da Interseccionalidade e 

propondo que o entendimento da problemática do encarceramento em massa de mulheres negras 

deve ser analisado sob a ótica dessa teoria. 
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O segundo capítulo trata sobre o encarceramento em massa e mulheres negras, 

descrevendo sobre uma breve história sobre o nascimento das prisões e o objetivo central do atual 

sistema carcerário. Apresenta-se dados estatísticos de pessoas encarceradas no Brasil, bem como 

quem é o público-alvo do sistema de justiça criminal que é a população negra, sobretudo mulheres 

negras, demonstrando ser o sistema carcerário um sistema seletivo. Por último, demonstra-se que 

o tráfico de drogas e a inércia do Poder Público em não reconhecer as principais diferenças quanto 

ao aspecto social e discriminatório, contribuem para o fenômeno do encarceramento em massa. 

O terceiro capítulo inicia com uma breve evolução histórica das leis brasileiras, no que 

tange a tentativa de garantir direitos à população negra. Posteriormente, o capítulo versa sobre as 

garantias e direitos das mulheres negras no Brasil, sob a ótica dos Direitos Humanos. Demonstra-

se que para concretizar o princípio constitucional da igualdade e dignidade, é preciso considerar o 

aspecto interseccional. 

O último capítulo enfrenta o debate sobre os limites da Política Nacional de Segurança 

Pública e possibilidades e erradicação da discriminação gênero-racial que as mulheres negras 

sofrem. Apresenta-se, dessa forma, medidas que podem ser adotadas pelo Poder Público pautadas 

nos diretos humanos, capazes de minimizar, ou até mesmo erradicar a situação de discriminação. 

Por fim, propõe-se a análise no desencarceramento, empoderamento e feminismo negro como 

formas de combate na discussão da criação de políticas públicas eficientes.  
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2 DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Pensar na problemática do encarceramento em massa é pensar, de maneira conjunta, 

no fator discriminação, que coloca grupos racialmente identificados em situação de 

marginalização. Assim, para entender o porquê a discriminação continua atuando de forma tão 

forte e presente nos tempos atuais, é preciso entender todo um contexto histórico que perpetua com 

o aspecto de marginalização de grupos que historicamente foram esquecidos. Apenas como meio 

a elucidar o aspecto histórico e capaz de explicar como se opera o racismo estrutural, mas sem 

apresentar maiores detalhes, é importante ressaltar que o período de escravização de povos negros 

no Brasil durou três séculos, marcado pela supremacia branca. Segundo Almeida (2019), por ser o 

racismo estrutural, é também um processo histórico.  

Dessa forma, o racismo, em um primeiro momento histórico, advém das marcas 

deixadas pelo período da escravidão e pelo colonialismo, onde as sociedades contemporâneas 

permanecem presas e perpetuam padrões mentais, estruturais e institucionais escravocratas. Por 

essa razão, a hipótese norteadora desse capítulo é, através do conceito da teoria da 

Interseccionalidade e descrição dos tipos de discriminação, analisar o limite do conjunto legislativo 

que dá suporte à política de segurança pública, ao não perpassar por esses aspectos na sua 

elaboração. 

 

2.1 Discriminação racial e racismo estrutural  

 

A discriminação racial se distingue do conceito de racismo. Almeida (2019), conceitua 

a discriminação racial como sendo o tratamento diferenciado dado a membros de grupos 

racialmente identificados. Já o racismo, o autor conceitua como sendo uma forma sistemática de 

discriminação que tem a raça como fundamento, se manifestando através de práticas conscientes 

ou inconscientes que acarreta desvantagens ou privilégios para indivíduos, dependendo do grupo 

racial ao qual pertençam. 

Quanto à concepção estrutural, destaca-se que a história brasileira é caracterizada pela 

presença do racismo estrutural. Almeida (2019, p.16) conceitua o racismo estrutural como sendo 

“a manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno patológico ou que expressa algum 
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tipo de anormalidade”. O racismo, afirma, fornece todo o sentido, lógica e tecnologia para a 

reprodução de desigualdade e violência presentes na vida social contemporânea. 

Almeida (2019) ainda afirma que se as instituições são racistas, é porque a sociedade é 

racista. Isto é, se as instituições aplicam padrões de funcionamento em regras que privilegiam 

determinados grupos raciais, é porque o racismo está inerente a ordem social, se comportando como 

uma manifestação normal da sociedade. Por esse motivo, o racismo não é criado pelas instituições, 

e sim reproduzido. É o que comumente acontece no sistema judiciário e sistema carcerário, que 

demonstra não ter espaço para tratar de conflitos raciais, ensejando o fenômeno do encarceramento 

em massa, que, em sua natureza histórica e institucional, possui um público-alvo: pessoas negras.  

Nesse sentido, Almeida (2019, p.34) enfatiza que “a viabilidade da reprodução 

sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômica e jurídica da sociedade”. Ou 

seja, a organização política, econômica e jurídica da sociedade propicia a desigualdade nestes 

campos. Sendo o racismo um processo histórico e político, cria condições para que grupos 

racialmente identificados sofram discriminações de forma sistemática.  

O racismo, quanto à concepção estrutural, se divide em processo político e processo 

histórico. Almeida (2019, p. 35) descreve que o racismo é um processo político, destacando que é 

político porque, “como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da 

sociedade, depende de poder político; caso contrário seria inviável a discriminação sistemática de 

grupos sociais inteiros”.  

O racismo também advém de um processo histórico, de modo que para entender o 

racismo, é preciso compreender que este deriva não somente dos sistemas econômico e político, 

mas que sendo o racismo estrutural, é também um processo histórico. Almeida (2019), destaca que 

a especificidade da atividade estrutural do racismo está relacionada às peculiaridades de cada 

formação social e se manifesta de forma circunstancial e específica e em conexão com as 

transformações sociais.  

Quanto à relação do racismo estrutural e Direito na perspectiva histórica, Almeida 

(2019) reforça que 

Em sociedades escravagistas ou feudais, o direito é facilmente suplantado pelo poder em 

estado bruto, pela violência pura e simples. Não é necessária uma norma jurídica que diga 

quem tem direitos. O senhor de escravos ou o senhor feudal simplesmente impõe a sua 

vontade pela força, porque o direito e sua aplicação estão diretamente relacionados aos 

seus poderes pessoais. [...] o poder político na contemporaneidade deixa de ser pessoal e 
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passa a ser exercido por um ente impessoal, supostamente neutro e afastado da sociedade: 

o Estado. E é o Estado que irá impor a ordem social por meio das normas jurídicas. 

(ALMEIDA, 2019, p. 89/90) 

 

Nas sociedades escravagistas, o direito estava diretamente ligado à ideia de força, 

marcada pelo uso da autotutela como forma de poder. Nos tempos atuais, esse poder político passa 

a ser exercido pelo Estado, que impõe normas jurídicas a serem cumpridas e que detém o poder de 

criar mecanismos capazes de minimizar a discriminação através de políticas públicas eficientes, à 

fim de promover a igualdade.  

Dialogando com Silvio de Almeida (2019), Djamila Ribeiro (2018, p. 64), em 

comparação aos imigrantes que vieram ao país no processo de industrialização, destaca que: “Se 

hoje usufruem de uma realidade diferente da dos negros for porque receberam auxílio deste país 

para isso, o que não ocorreu com a população negra, que veio para cá como escrava e, portanto, 

em condição muito mais desumana.”.  

Por fim, Ribeiro (2018, p. 64) evidencia a presença do racismo estrutural inerente à 

sociedade, decorrente de um passado marcado pela escravidão, e que, por esse motivo, nega direitos 

à população negra, nos seguintes dizeres: “O poder sempre se esforçou para esconder a origem 

social das desigualdades, como se as disparidades fossem naturais, meritocráticas ou 

providencialmente fixadas. [...] os direitos negados e a situação de pobreza da maioria da população 

negra são decorrentes de uma estrutura social herdeira do escravagismo.”.  

Dessa forma, o racismo estrutural que opera nas diversas camadas da sociedade teve 

origem em um processo histórico no Brasil, marcado pelo período da escravidão, que deixou 

marcas ao não reconhecer a humanidade da população negra. E por esse motivo, não se pode 

afirmar que todos são iguais, porque nem todos partiram de um mesmo ponto, se mostrando 

totalmente equivocado o pensamento embasado em meritocracia.   

Em contrapartida, ao longo dos anos, transformações sociais, também pressionadas 

pelos movimentos antirracistas, impactaram o sistema jurídico, surgindo mudanças significativas 

em relação à questão racial. Após a Segunda Guerra Mundial, foi celebrada a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em 1948, que fez surgir diversos tratados importantes acerca da questão 

racial, dentre elas a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1969, que será tratado mais à frente.  
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Em 1951, a Lei Afonso Arinos tratou como contravenção penal a prática de atos 

resultantes de discriminação racial. Ainda no âmbito penal, a Constituição Federal de 1988 trouxe 

mudanças importantes sobre o tema, ao tornar o crime de racismo imprescritível e inafiançável. A 

Lei 7716/89, conhecida como Lei Caó, vindo de encontro com o previsto na Constituição Federal 

de 1988, definiu os crimes resultantes da discriminação racial. Outro exemplo é a Lei 12.288/2010, 

conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que será objeto de análise em momento oportuno.  

Nesse sentido, os movimentos sociais contribuíram para mudanças no âmbito jurídico. 

A Constituição Federal de 1988 e leis antirracistas como o Estatuto da Igualdade Racial elencam 

direitos fundamentais e sociais com o objetivo de garantia de direitos à população negra, pautados 

nos Direitos Humanos.  

Portanto, ao se entender como opera o racismo estrutural na sociedade, faz nascer o 

compromisso pela mudança no cenário jurídico quanto ao combate de qualquer forma de 

discriminação racial. No que tange ao encarceramento em massa, a criação de políticas públicas 

eficientes, não somente atrelado ao fato do grande número de encarcerados, mas também levando-

se em consideração o público-alvo deste sistema.  

 

2.2 Discriminação de gênero e mulheres negras 

 

De maneira resumida, a artista e escritora bell hooks (2019, p.17), conceituou o 

feminismo como sendo “um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e 

opressão.” Feministas negras, ao longo das décadas de 60 a 80, passaram a escrever sobre o tema 

de discriminação de gênero, sobretudo ligado às mulheres negras e em conjunto com a fundação 

da National Black Feminist, nos Estados Unidos, em 1973, fez surgir com maior força o movimento 

do feminismo negro.  

Contudo, em 1851, Sojourner Truth, ex-escravizada, escritora e ativista dos direitos da 

mulher, já trazia uma provocação em relação às diferenças da situação das mulheres negras e 

brancas na luta e movimento feminista em seu discurso intitulado “E eu não sou uma mulher?” na 

Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, nos EUA, dizendo:  

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso 

carregá-la quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores 

lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou 
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me cede o melhor lugar! E eu não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para o meu 

braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me 

superar! E eu não sou uma mulher? Consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem 

– quando tinha o que comer - e aguentei as chicotadas! Não sou eu uma mulher? Pari cinco 

filhos, e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, 

ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou eu uma mulher? (TRUTH, 1851, s/p).  

 

Nesse contexto, Djamila Ribeiro (2018) destaca que naquela época, enquanto as 

mulheres brancas reivindicavam o direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam pelo 

direito de serem reconhecidas como pessoas. Universalizar a categoria mulher não faz surgir a ideia 

de igualdade, pelo contrário, faz com que subsistam exclusões dentro da mesma categoria. Por esse 

motivo, a importância em se considerar as mais diversas intersecções, como a raça, identidade de 

gênero e orientação sexual. Isso porque, sendo múltiplas as formas de ser mulher, são também 

diversas as reivindicações por determinados direitos que devem ser reconhecidos. Como sustenta 

Ribeiro (2019, p. 31): “Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, insistem 

em falar pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem universais.”. No 

mesmo sentido, bell hooks (2019) enfatiza que 

Mesmo antes de raça se tornar uma questão debatida nos círculos feministas, estava claro 

para as mulheres negras (e para as revolucionárias aliadas da luta) que jamais alcançariam 

a igualdade dentro do patriarcado capitalista de supremacia branca existente. Desde seu 

início, o movimento feminista foi polarizado. Pensadoras reformistas escolheram enfatizar 

a igualdade de gênero. Pensadoras revolucionárias não queriam apenas alterar o sistema 

existente para que mulheres tivessem mais direitos. Queríamos transformar aquele sistema 

para acabar com o patriarcado. (HOOKS, 2019, p. 20/21). 

 

De outra monta, Simone de Beauvoir (2009) explica que a mulher é o Outro, uma vez 

que é vista sempre como referência o homem, sob o olhar do homem, não sendo definida em si 

mesma, mas sendo vista como um objeto que possui uma finalidade. Para a escritora e professora 

Grada Kilomba, a mulher negra é o Outro do Outro, ocupando um lugar de maior dificuldade 

quanto ao seu reconhecimento de seres sujeitos de direitos. Segundo Ribeiro (2019),  

Para Kilomba, é necessário enfrentar essa falta, esse vácuo, que não enxerga a mulher 

negra numa categoria de análise. Kilomba sofistica a percepção sobre a categoria do 

Outro, quando afirma que mulheres negras, por serem nem brancas e nem homens, 

ocupam um lugar muito difícil na sociedade suprematista branca, uma espécie de carência 

dupla, a antítese de branquitude e masculinidade. Por esse ponto de vista, percebe o status 

das mulheres brancas como oscilantes, pois são mulheres, mas são brancas; do mesmo 

modo, faz a mesma análise em relação aos homens negros, pois esses são negros, mas 

homens. Mulheres negras, nessa perspectiva, não são nem brancas e nem homens, e 

exerceriam a função de Outro do Outro. [...] Kilomba, além de aprofundar a análise, 

engloba a mulher negra em seu comparativo colocando que, nesse esquema, a mulher 

negra só pode ser o Outro e nunca si mesma. (RIBEIRO, 2019, p. 38).  
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A análise trazida por Kilomba, nas palavras de Djamila Ribeiro, demonstra um estudo 

aprofundado da teoria trazida por Beauvoir, mostrando que a situação das mulheres negras é 

diferente da situação das mulheres brancas que além de sofrerem a discriminação quanto ao gênero, 

também são vítimas de racismo, na medida em que é importante, no momento de se falar em 

discriminação de gênero, fazer-se a pergunta: de quais mulheres estamos falando? 

Entender que as mulheres negras são vítimas de discriminação de gênero e 

discriminação de raça, colocando-as em uma posição de subalternidade com maior dificuldade de 

ser superada, e que estas devem ser analisadas de forma indissociável, é perceber a importância de 

se enxergar as pautas sob um olhar interseccional para que possa haver uma ruptura com a ideia de 

universalidade que apenas exclui. Sob as palavras de Djamila Ribeiro (2019, p. 51): “O não 

reconhecimento de que partimos de lugares diferentes, leva à legitimação de um discurso 

excludente, pois não visibiliza outras formas de ser mulher no mundo.”. 

 

2.3 Interseccionalidade  

 

O fenômeno do encarceramento em massa de mulheres negras tem como aspecto 

principal a desigualdade, sendo ela de raça, gênero e classe. Borges (2019, p.20) destaca que: “Ao 

inserirmos a opressão de gênero, é possível enxergar como a interseccionalidade é fundamental 

tanto para pensar um novo projeto estratégico quanto para pensar medidas emergenciais [...]”. 

Dessa forma, a análise da discriminação de gênero e de raça que as mulheres em situação de cárcere 

vivenciam, deve ser tratada de forma indissociável, de forma a tentar entender o aspecto 

quantitativo representado por este grupo no atual sistema carcerário.  

A teoria da interseccionalidade foi cunhada em 1989, por Kimberlé Crenshaw, em sua 

tese de doutorado. Segundo a intelectual afro-estadunidense, o conceito de interseccionalidade 

permeia pela busca em capturar as consequências estruturais da colisão entre dois ou mais eixos da 

subordinação. No caso de mulheres negras, trata-se especificamente da forma pela qual o racismo 

e a opressão de gênero criam desigualdades básicas que estruturam as posições que estas mulheres 

se encontram dentro da pirâmide social.  

Sob uma análise histórica, as mulheres negras se viram lutando ao lado de mulheres 

brancas, que num passado não muito distante, ocupavam uma posição de hierarquia, marcado pela 
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supremacia branca e opressão. Bell Hooks (2019), descreve sobre a visão utópica de sororidade no 

movimento feminista que em um primeiro momento universalizou pautas, trazendo a questão 

histórica na análise. O movimento feminista na época considerava, erroneamente, que todas as 

mulheres partiram de um mesmo ponto, de um mesmo lugar. Descreve, a autora, como é importante 

pensar sob um olhar interseccional.  

Elas entraram para o movimento apagando e negando a diferença, sem pensar em raça e 

gênero juntos, mas eliminando raça do cenário. Priorizar gênero significou que mulheres 

brancas podiam assumir o palco, dizer que o movimento era delas, mesmo ao convocar 

todas as mulheres para aderir. A visão utópica de sororidade evocada em um movimento 

feminista que inicialmente não considerava diferença racial ou a luta antirracismo séria 

não captou o pensamento da maioria das mulheres negras/não brancas. A maioria das 

mulheres negras individuais, predominantemente ativistas do movimento desde a origem, 

permaneceu no lugar. Quando o movimento feminista começou, ainda era raro haver 

integração racial. Várias pessoas negras estavam aprendendo a interagir com as brancas, 

fundamentadas na ideia de se tornarem parceiras pela primeira vez na vida. Não é de se 

estranhar que mulheres negras individuais que escolheram o feminismo estivessem 

relutantes em apresentar sua consciência em relação à raça. Deve ter sido uma sensação 

maravilhosa para elas ouvir mulheres brancas evocando sororidade, em um mundo em que 

viam as brancas, sobretudo, como exploradoras e opressoras. (HOOKS, 2019, p. 90/91).  

 

Para entender a problemática do encarceramento em massa de mulheres negras é 

preciso entender como o racismo estrutural, a discriminação de gênero e de classe operam na 

sociedade contemporânea, de forma indissociável. Dessa maneira, propõe-se a análise da teoria da 

Interseccionalidade para entender essa questão. Segundo Carla Akotirene (2019, p. 24): “A 

interseccionalidade permite às feministas criticidade política a fim de compreenderem a fluidez das 

identidades subalternas impostas a preconceitos, subordinações de gênero, de classe e raça a às 

opressões estruturantes da matriz colonial moderna da qual saem.”.  

A autora, ainda, contextualizou a teoria da interseccionalidade no cenário brasileiro, 

sobretudo no contexto jurídico, nos seguintes termos: 

No campo jurídico, podemos identificar a exclusão racial por critério de gênero promovida 

pelo universalismo das políticas públicas relacionadas, o fato de mulheres e meninas 

negras estarem situadas em pelo menos dois grupos subordinados que, frequentemente, 

perseguem agendas contraditórias, dando impressão de que todas as violências policiais 

dilatadas para o sistema penal são contra homens negros. Todas as violências domésticas 

dilatadas para o encarceramento feminino ou feminicídios são impostas às mulheres 

brancas. [...] o padrão colonial ora elege as mulheres negras como dirigentes do tráfico de 

drogas, ora homicidas de companheiros violentos [...] O cenário mencionado traz para os 

feminismos e movimentos antirracistas chances metodológicas de preencherem lacunas 

acadêmicas sobre o encarceramento negro e violências contra as mulheres, usando aportes 

de subordinação interseccional. (AKOTIRENE, 2019, p. 35/36) 

 

Por conseguinte, a Política Nacional de Segurança Pública, ao adotar uma vertente 
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generalizada com o único objetivo de criar mecanismos para a segurança nacional, contribui para 

a consequente marginalização e para o cenário de discriminações que as mulheres negras 

enfrentam. Nesse contexto, constata-se o perigo de universalizar pautas e criar políticas públicas 

generalizadas, uma vez que, sob o olhar interseccional, mulheres negras e mulheres brancas partem 

de pontos distintos, gerando, dessa forma, necessidades diferentes. Assim, confirma-se que a 

Política Nacional de Segurança Pública é limitada no que tange ao objetivo de erradicar as formas 

de discriminação racial e discriminação de gênero que as mulheres negras sofrem. 

Portanto, o entendimento da problemática do encarceramento em massa de mulheres 

negras deve ser analisado sob a ótica da opressão de raça e gênero que estas mulheres sofrem, de 

forma indissociável. Propõe-se, desse modo, a teoria analítica da interseccionalidade, a qual 

determina que as relações de poder que envolvam raça e gênero, por exemplo, não se manifestam 

de maneira distinta e excludentes. Pelo contrário, se sobrepõem e funcionam de forma unificada, 

afetando todos os aspectos da convivência social. 
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3 ENCARCERAMENTO EM MASSA E MULHERES NEGRAS 

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e quarta maior população 

de mulheres encarceradas, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN), atualizado em junho de 2017. Nesse capítulo, à fim de se entender a 

problemática do encarceramento em massa de mulheres negras, é necessário que haja uma análise 

dos dados estatísticos, com o objetivo de demonstrar qual é o público-alvo deste sistema carcerário. 

Além disso, no que se refere ao encarceramento em massa de mulheres negras, precisa-se 

estabelecer os fatores que contribuem para este encarceramento, tendo como causa principal a 

guerra às drogas.   

 

3.1 Um breve histórico sobre o nascimento das prisões  

 

Até chegar-se nos moldes atuais do encarceramento, ou seja, pela definição de privação 

da liberdade, os métodos de punição eram diferentes. Em um primeiro momento, no século VIII 

a.C., surgiu a espécie de cárcere com o objetivo de manter pessoas presas para a manutenção de 

punições, uma vez que neste período não havia nenhum tipo de norma que regulamentasse o 

cárcere. Na Idade Média, marcada pelo feudalismo e domínio da igreja católica, e ainda na Idade 

Moderna, marcada pela Revolução Francesa, no ano de 1789, os cárceres eram os locais em que as 

pessoas permaneciam à fim de garantir a aplicabilidade das punições. 

Em decorrência da influência dos filósofos e pensadores do período Iluminista, houve 

uma mudança de mentalidade e, assim, produziram indignações em relação à pena criminal que 

eram aplicadas de forma desumana. Dessa forma, a partir do século XVIII, as prisões serviam como 

espaço para a privação de liberdade como forma de punição. 

Especificamente no contexto brasileiro, as prisões eram improvisadas e usadas como o 

local em que, na maioria das vezes, eram utilizadas para aqueles que aguardavam o julgamento ou 

execução da sentença. Assim, não havia ainda no período do Brasil colonial, a prisão como 

instituição prisional. Segundo Carla Silva, em sua dissertação de mestrado,  

Embora não merecesse atenção central por parte das autoridades coloniais, a 

desorganização, insegurança e falta de higiene presentes nesta época eram tão absurdas 

como as da atualidade, havia uma diferença crucial na relação delito/cárcere: a prisão não 

era absoluta. As mesmas serviam apenas como lugares improvisados, para a detenção de 

suspeitos à espera de julgamentos, ou ainda para condenados que aguardavam a execução 
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da sentença. Tanto que o castigo e o controle social da colonialidade não tinham obsessão 

por esse espaço de privação de liberdade. (SILVA, 2014, p. 64). 

 

Foucault (1999), trata do termo "obviedade", explicando que a prisão tem como 

fundamento a punição em forma de privação de liberdade. Segundo o autor, se a liberdade é algo 

que pertence a todos de forma natural, deve ser o infrator privado de sua liberdade, punindo-o de 

forma igualitária perante a sociedade. Nas palavras de Foucault: 

Essa “obviedade” da prisão, de que nos destacamos tão mal, se fundamenta em primeiro 

lugar na forma simples da “privação de liberdade”. Como não seria a prisão a pena por 

excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem que pertence a todos da mesma 

maneira e ao qual cada um está ligado por um sentimento “universal e constante”?3 Sua 

perda tem, portanto, o mesmo preço para todos; melhor que a multa, ela é o castigo 

“igualitário”. (FOUCAULT, 1999, p.261). 

 

Nessa vertente, Borges (2019, p. 28) complementa que: “Nosso pensamento é 

condicionado a pensar as prisões como algo inevitável para quaisquer transgressões 

convencionadas socialmente. Portanto, a punição já foi naturalizada no imaginário social.” Nesse 

sentido, se confirma a lógica ser normal o crescimento de pessoas submetidas ao cárcere. Esse 

crescimento leva ao fenômeno social denominado de encarceramento em massa. Este fenômeno 

mostra fatores prejudiciais em todo o desenvolvimento de uma sociedade, ao passo que contradiz 

o princípio penal da ultima ratio, uma vez que demonstra que o sistema criminal não tem a prisão 

como uma exceção.  

 

3.2 Dados estatísticos de presos no Brasil 

 

Quanto às penas, o Código Penal Brasileiro (1940), em seu art. 32, especifica que as 

penas são: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos ou multa. Ou seja, aquele que 

comete uma infração, é submetido a uma das penas elencadas no art. 32 do CP. Quanto a pena 

restritiva de liberdade, o art. 33 do mesmo código traz três tipos de regimes para o cumprimento 

da pena: regime fechado, semi-aberto ou aberto, variando entre a pena de reclusão ou detenção. 

Assim prevê o art. 33, §1º do Código Penal, quanto aos locais em que haverá o cumprimento da 

pena, a depender do tipo de regime: 

[...] § 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 

segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em 

casa de albergado ou estabelecimento adequado. (CÓDIGO PENAL, BRASIL 1940, s/p).  
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No regime fechado, o condenado cumpre a pena em penitenciária, está obrigado ao 

trabalho dentro do estabelecimento penitenciário e fica sujeito ao isolamento durante o repouso 

noturno, conforme art. 34, §1º do CP. Contudo, como bem assevera Bitencourt (2020, p. 1365): 

"Com a superpopulação carcerária constatada em todos os estabelecimentos penitenciários, jamais 

será possível o isolamento dos reclusos durante o repouso noturno". No regime semiaberto, o 

condenado ficará sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, 

industrial ou em estabelecimento similar e não há previsão legal quanto ao isolamento durante o 

repouso noturno. Já no regime aberto, o condenado permanecerá recolhido em casa de albergado 

ou em estabelecimento adequado durante o período noturno e dias de folga. O monitoramento do 

regime aberto é realizado por meio do uso de tornozeleira eletrônica.  

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), 

atualizado em junho de 2020, o Brasil possui um total de 748.009 mil pessoas encarceradas. 

362.547 mil se encontram em regime fechado; 133.408 mil em regime semiaberto e 25.137 mil em 

regime aberto. Ainda, possui 222.558 mil em prisão provisória, 250 pessoas em tratamento 

ambulatorial e 4.109 mil pessoas cumprindo medida de segurança. Os dados estatísticos de presos 

no Brasil refletem a problemática do fenômeno do encarceramento em massa, enfatizando que a 

prisão não é utilizada como exceção, e sim como a regra, indo em desacordo com o que estabelece 

a Constituição Federal de 1988, ao brindar com o princípio da presunção de inocência.  

 

3.2.1 Público-alvo 

 

A população carcerária brasileira cresce de maneira exponencial. Segundo dados do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), atualizado em junho de 2020, 

o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando apenas atrás da China e dos 

Estados Unidos. Além disso, de acordo com o último levantamento de dados do INFOPEN no 

período de janeiro a junho de 2020, o Brasil tem 702.069 mil pessoas encarceradas, sendo que 64% 

da população prisional é negra, ao passo que este grupo compõe 55% da população brasileira. 

Assim, demonstra-se que o sistema penitenciário no Brasil é seletivo, tendo como público-alvo 

pessoas negras, jovens e periféricas.  
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Ainda em um contexto internacional, a expansão do encarceramento de mulheres no 

Brasil não encontra um parâmetro de comparabilidade entre os outros países que mais encarceram. 

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) - Infopen 

Mulheres, 2ª edição de 2018; entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou 

em 455%, ao passo que os Estados Unidos, que possui o maior número de encarcerados do mundo, 

cresceu 18%. No mesmo período, a Rússia diminuiu em 2% o encarceramento de mulheres. A taxa 

de ocupação em relação às mulheres é de 156,7%, conforme registro de junho de 2016.  

 

FONTE: INFOPEN Mulheres, 2ª edição de 2018.  

 

O fenômeno do encarceramento em massa de mulheres negras tem como aspecto 

principal a desigualdade, sendo ela de raça, gênero e classe. Borges (2019, p.20) destaca que: “Ao 

inserirmos a opressão de gênero, é possível enxergar como a interseccionalidade é fundamental 

tanto para pensar um novo projeto estratégico quanto para pensar medidas emergenciais [...]”. 

Dessa forma, a análise da discriminação de gênero e de raça que as mulheres em situação de cárcere 

vivenciam, deve ser tratada de forma indissociável, de forma a tentar entender o aspecto 

quantitativo representado por este grupo no atual sistema carcerário.  
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Segundo dados levantados pelo Infopen Mulheres de 2014, no período de 2000 a 2014, 

houve um aumento da população carcerária feminina de 567,4%, enquanto a da masculina, no 

mesmo período, foi de 220,2%. Entre as mulheres encarceradas, 62% são negras e 50% têm entre 

18 e 29 anos. Entre a população maior de 18 anos, para cada grupo de 100 mil mulheres brancas, 

40 estão em situação de cárcere. E para cada grupo de 100 mil mulheres negras, 62 estão privadas 

de liberdade. Isso expressa uma disparidade entre os padrões de encarceramento de mulheres 

brancas e negras no Brasil.  

 

FONTE: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Junho/2016. PNAD, 2015. 
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FONTE: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Junho/2016.  

 

FONTE: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Junho/2016, PNAD, 2015.  
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Há, dessa forma, um dado alarmante, apontando para a seletividade do sistema 

carcerário atual, que tem como público-alvo a juventude negra e concretizando a imagem 

estereotipada da mulher negra, que historicamente, foram consideradas subordinadas e 

inferiorizadas, capazes de aguentar qualquer tipo de opressão, devido ao passado escravocrata no 

Brasil. A mulher negra, para Davis (2017), é a base da sociedade, ressaltando que quando uma 

negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Isso porque a mulher 

negra, além de sofrer a discriminação de raça, também sofre a discriminação quanto ao gênero. As 

políticas públicas, nesse contexto, não têm se mostrado efetivas, pois elas atingem apenas uma 

parte da população, e é preciso levar em consideração que as pessoas negras compõem a maioria 

da população brasileira. Qual é o impacto da discriminação de gênero e de raça na política nacional 

de Segurança Pública? Segundo Juliana Borges (2019),  

A sociedade é compelida a acreditar que o sistema de justiça criminal surge para garantir 

normas e leis que assegurarão segurança para seus indivíduos. Mas, na verdade, trata-se 

de um sistema que surge já com uma repressão que cria o alvo que intenta reprimir. A 

realidade do sistema de justiça criminal é absolutamente diversa de garantir segurança, 

mas um mecanismo que retroalimenta insegurança, e aprofunda vigilância e repressão. 

(BORGES, 2019, p. 56).  

 

Dessa forma, segundo a autora, o objetivo real do sistema de justiça criminal diverge 

da narrativa convincente de garantia de segurança. Explicita que na realidade o sistema surge com 

o fim de repressão, criando o alvo que se pretende reprimir.  

Acreditar que o elemento de classe não está informado pelo contexto e pelo elemento 

racializado e colonial da sociedade brasileira é invalidar que negros são 76% entre os mais 

pobres no país, que três em cada quatro negros estão presentes entre os 10% com a menor 

renda do país ou que, em 2015, negros recebiam, em média, 59,2% do rendimento dos 

brancos, mesmo com as políticas afirmativas e de incentivo implementadas nos últimos 

anos. Aliás, esse é um importante elemento que precisa ser debatido e enfrentado no 

âmbito das políticas públicas. Como que, mesmo com políticas de geração de emprego e 

renda que atingiam prioritariamente a população negra, a pirâmide racial do país pouco 

mudou? (BORGES, 2019, p. 57).  

 

Para a autora, apesar da implementação de políticas afirmativas, deve-se, ainda, haver 

um debate no âmbito das políticas públicas, apontando para a estagnação da situação de pobreza 

vivenciada pela população negra.  No que tange ao grau de escolaridade das mulheres em situação 

de privação de liberdade no Brasil, 66% ainda não acessou o ensino médio, tendo concluído, no 

máximo, o ensino fundamental. Ao passo que apenas 15% da população prisional feminina 

concluiu o ensino médio. O baixo grau de escolaridade das mulheres em situação de cárcere 

enfatiza a importância em se refletir sobre o papel da educação e qual é a sua efetividade no 
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processo de ressocialização e reinserção desse grupo no mercado de trabalho. 

 

FONTE: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Junho/2016.  

 

Borges (2019) descreve que o sistema de controle social, permeando pelo período de 

escravidão, é visto atualmente pela ótica do sistema de justiça criminal. Enfatiza, a autora, que 

houve um “remodelamento” desse sistema de controle social. Ou seja, verificada a presença do 

racismo estrutural operando na sociedade, o que se observa é que houve somente uma conversão 

no cenário de controle social de grupos racialmente identificados. O que antes era feito por meio 

da escravização e colonialismo, hoje é feito pelo atual sistema de justiça criminal.  

A figura do criminoso abre espaço para todo tipo de discriminação e reprovação, com total 

respaldo social para isso. E ao retomarmos os danos que demonstram, que há um grupo-

alvo predominante entre a população prisional, ou seja, que é considerada criminosa, 

temos aí uma fórmula perfeita de escamoteamento de um preconceito que é racial 

primordialmente. [...] Se esse sistema já operou explicitamente pela lógica da escravidão, 

passando pela vigilância e pelo controle territorial da população negra após a proclamação 

da República, pela criminalização da cultura e pelo apagamento da memória 

afrodescendente, percorrendo a aculturação e a assimilação pela mestiçagem e pela 

apropriação, pela negação do acesso à educação, ao saneamento, à saúde – questões que 

permanecem, inclusive -, hoje não temos um cenário de fim dessa engrenagem, mas de 

seu remodelamento. (BORGES, 2019, p. 21/22). 

 

O debate no âmbito das políticas públicas se mostra necessário quanto ao 

enfrentamento da problemática do encarceramento em massa de mulheres negras, consideradas a 

base da pirâmide social. À fim de se entender o dado quantitativo dessas mulheres dentro do sistema 
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carcerário, propõe-se analisar os limites da política nacional de segurança pública, que ao adotar 

uma vertente generalizada, com a narrativa convincente de segurança, contribui para a consequente 

marginalização e para o cenário de discriminações que as mulheres negras enfrentam. Para além 

de se pensar em políticas públicas, deve-se pensar em políticas públicas eficientes.  

 

3.3 Tráfico de drogas e o encarceramento em massa 

 

Diversos são os fatores que contribuem para o encarceramento em massa de mulheres 

negras. Dentre estes fatores, se destacam a criminalização da pobreza, ampliação das políticas 

neoliberais, aumento do controle punitivo e a guerra às drogas. Para Borges (2019), a Lei nº 11.343 

de 2006, denominada de Lei de Drogas, foi um fator que contribuiu para este cenário de 

encarceramento em massa, tendo como base o crescimento exponencial da população carcerária a 

partir de 2006, ou seja, depois do advento da referida lei. Para a autora,  

O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo, sendo o 

funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados por essa estrutura de 

opressão, mas o aparato reordenado para garantir a manutenção do racismo e, portanto, 

das desigualdades baseadas na hierarquização racial. (BORGES, 2019, p.21). 

 

Em números, a autora traz que: 

 
Em 1990, a população prisional no Brasil tinha pouco mais de 90 mil pessoas. Na análise 

histórica, chegando aos mais de 726 mil, hoje, temos um aumento em 707% de pessoas 

encarceradas. O crescimento abrupto acontece, exatamente, após 2006 e a aprovação da 

Lei de Drogas. De 1990 a 2005, o crescimento da população prisional era de cerca de 270 

mil em 15 anos. De 2006 até 2016, pela fonte de dados que tenho utilizado, ou seja, oito 

anos, o aumento foi de 300 mil pessoas. (BORGES, 2019, p.22).  

 

A Lei nº 11.343/2006 diferencia o que seria usuário e o que seria traficante. Quando o 

agente é reconhecido como usuário, implica-se em adotar medidas de saúde pública, isto é, o 

usuário não pode ser preso em flagrante delito e é aplicada penas alternativas, além da assinatura 

de um termo circunstanciado. Já quando o agente é reconhecido como traficante, a pena varia de 5 

a 15 anos e não podem beneficiar-se de extinções de penas. A questão é: quem define se uma pessoa 

é traficante ou usuária? 

O §2º do art. 28 da Lei de Drogas descreve que o juiz determinará se a droga se destina 

a consumo pessoal analisando a natureza, a quantidade de substância, o local, as condições em que 

a ação de apreensão foi desenvolvida, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e 
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os antecedentes criminais do agente.  

Ribeiro (2019, p.97) enfatiza que a Lei de Drogas “serve como pretexto para uma 

guerra contra a população negra.”. Isso porque, segundo a autora, a Lei nº 11.343/2006 trouxe um 

aspecto subjetivo entre o que é ser traficante e o que é ser usuário, cabendo ao juiz decidir esse 

ponto, reforçando que essa decisão, na maioria das vezes é baseada na discriminação racial. Tráfico 

de drogas e roubo são a maioria dos atos infracionais cometidos pelas mulheres que se encontram 

em situação de cárcere.  

Nesse sentido, tanto para Borges (2019) quanto para Ribeiro (2019), o atual sistema de 

justiça criminal é embasado em uma cultura racista, reproduzindo desigualdades e tendo como 

principal fator a “guerra às drogas” na perpetuação do problema de encarceramento em massa.  

Tráfico de drogas é a primeira das tipificações cometidas pelas mulheres em situação 

de cárcere. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) 

- Infopen Mulheres, 2ª edição de 2018, os crimes relacionados ao tráfico de drogas correspondem 

a 62% dos delitos penais que as mulheres privadas de liberdade foram condenadas ou que ainda 

aguardam julgamento. Vale dizer que em cada 5 mulheres, 3 se encontram no sistema prisional 

respondendo por crimes relacionados ao tráfico. Entre os crimes que estão relacionados ao tráfico 

de drogas, o crime de associação ao tráfico corresponde a 16% das incidências. Já o crime de tráfico 

internacional de drogas corresponde a 2%. As demais incidências referem-se à tipificação de tráfico 

de drogas propriamente dito. A título de comparação, entre os homens, o percentual dos crimes 

relacionados ao tráfico de drogas cai para 26%.  
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FONTE: Levantamento de Informações Penitenciárias – INFOPEN, Junho/2016.  

 

Borges (2019), sobre a comumente presença de ilegalidades no processo e prisões 

femininas, fixa a realidade repleta de discriminações que estas mulheres vivenciam. Assevera que: 

No caso das mulheres, é muito comum o relato de buscas e “apreensões” e invasões sem 

mandado de busca em seus domicílios; tortura e humilhação para obter informações das 

quais sequer elas têm conhecimento; relatos de prisão pela proximidade com algum 

familiar envolvido com o tráfico; prisões quando transportando pequenas quantidades, 

sendo que muitas são intimidadas a fazer isso. A imensa maioria dessas mulheres é ré 

primária, ou seja, jamais teve passagem pelos registros policiais e, quando estabelecem 

algum tipo de relação com o tráfico, esse processo se dá na base da cadeia econômica do 

tráfico [...] (BORGES, 2019, p. 68). 

 

Observa-se que, em todos os fatores que contribuem para essa situação de 

encarceramento em massa, o Estado tem mostrado uma característica de omissão perante essa 

realidade. E, mesmo diante deste cenário de pobreza e discriminação, a política de segurança 

pública adota uma vertente generalizada, não levando em consideração estes aspectos sociais que 

colocam grupos racialmente identificados em situação de marginalidade. A postura adotada de 

neutralidade do judiciário somada a questão da guerra às drogas, tem como resultado da 

problemática do encarceramento em massa das mulheres negras, fazendo surgir o fenômeno 
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denominado de nova segregação racial, marcando a seletividade do sistema de justiça criminal.  

Nesse sentido, apontado o público-alvo, através da seletividade do sistema de justiça 

criminal como sendo mulheres negras, torna-se importante descrever os direitos destas mulheres 

no Brasil, com o objetivo de demonstrar que a atual Política Nacional de Segurança Pública não é 

capaz de minimizar a discriminação gênero-racial. 
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4 ENCARCERAMENTO EM MASSA E DIREITOS DAS MULHERES NEGRAS NO 

BRASIL 

Este capítulo destina-se a descrever sobre os direitos e garantias das mulheres negras 

no Brasil, sob a ótica dos Direitos Humanos, trazendo uma breve evolução histórica das leis que 

surgiram com a tentativa de garantir direitos a todo um grupo que por muitos anos foi 

historicamente esquecido, a partir das hipóteses de que o conjunto legislativo que dá suporte à 

Política Nacional de Segurança Pública é limitado por não trazer em seu bojo o fator de 

discriminações e que a Política Nacional de Segurança Pública é limitada no que tange ao objetivo 

de erradicar as formas de discriminação racial e discriminação de gênero que as mulheres negras 

sofrem. 

 

4.1 A evolução histórica das leis brasileiras   

 

Em um primeiro viés, deve-se entender o racismo como um processo histórico, já 

trabalhado em capítulos anteriores nesse trabalho. Por esse motivo, é importante ressaltar que as 

Leis pós abolição surgiram com a tentativa de garantir direitos para a população negra e em nada 

contribuíram para a inserção dessas pessoas na sociedade. Ao longo dos anos, foi negado a esse 

povo a possibilidade de dignidade e humanização, explicitando a presença do racismo estrutural 

presente na sociedade. 

A Lei nº 3.353/1888 (Lei Áurea) declarou extinta a escravidão no Brasil, ignorando o 

processo histórico da discriminação racial que foi sedimentada pelo período escravagista no Brasil. 

Em apenas dois artigos, a referida lei aboliu a escravidão no país, pressupondo que essa seria uma 

medida simples, sem nada garantir ao povo que foi escravizado por cerca de três séculos.  

A primeira lei criada no Brasil com o objetivo de punir o racismo, foi no ano de 1951, 

através da Lei denominada de Afonso Arinos (Lei nº 1.390/1951), que tratou como contravenção 

penal a prática de atos resultantes de discriminação racial. Ainda no âmbito penal, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe mudanças importantes sobre o tema, ao tornar o crime de racismo 

imprescritível e inafiançável.  

Em 1989, a Lei nº 7.716, conhecida como Lei Caó, vindo de encontro com o previsto 

na Constituição Federal de 1988, definiu os crimes resultantes da discriminação racial. Definiu os 
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crimes resultantes de raça ou de cor. A Lei nº 9.459 de 1997 alterou os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716 

de 1989, fazendo constar que serão punidos somente os crimes resultantes de discriminação quanto 

à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ainda, a lei acrescentou o parágrafo 3º ao art. 

140 do Código Penal, tipificando a injúria racial, com pena de reclusão de um a três anos e multa. 

A Lei nº 12.288/2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, dispõe em seu 

art. 1º que o Estatuto é “[...] destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica.”.   

Almeida (2019) ressalta que houve mudanças na jurisprudência: 

Em âmbito judicial, a experiência brasileira produziu importantes decisões sobre o tema, 

com destaque para o julgamento pelo STF do Habeas Corpus 82.424 – conhecido como 

caso Ellwanger -, que reafirmou a imprescritibilidade do crime de racismo e deu início a 

uma importante discussão sobre os limites entre liberdade de expressão e discurso de ódio. 

(ALMEIDA, 2019, p. 94).  

 

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 1º, 3º e 5º, deu sustentação para a 

implementação de políticas para a promoção da igualdade racial, bem como ação afirmativa. Sobre 

o conceito de ações afirmativas, Almeida (2019, p. 94) descreve que “são políticas públicas de 

promoção de igualdade nos setores público e privado, e que visam a beneficiar minorias sociais 

historicamente discriminadas.”. Afirma o autor que tais políticas podem ser realizadas de diversas 

formas e aplicadas em inúmeras áreas, trazendo o sistema de cotas raciais como um exemplo de 

modalidade. O autor conclui que: 

No Brasil, os movimentos sociais tiveram grande participação na construção dos direitos 

fundamentais e sociais previstos na Constituição de 1988 e nas leis antirracistas, como a 

Lei 10.639/2003, as de cotas raciais nas universidades federais e no serviço público, no 

Estatuto da Igualdade Racial e também nas decisões judiciais, inclusive com contribuições 

técnicas e teóricas de grande relevância. Ainda assim, é sabido que o destino das políticas 

de combate ao racismo está, como sempre esteve atrelado aos rumos políticos e 

econômicos da sociedade. (ALMEIDA, 2019, p. 97/98).  

 

Portanto, é imprescindível a mobilidade da sociedade ao se buscar a aplicação dos 

direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, bem como a promoção de políticas 

públicas que versem sobre matéria antirracista, com o objetivo de incentivo à pluralidade e 

diversidade, uma vez demonstrada a necessidade de reparação histórica de grupos discriminados.  

 

4.2 Garantias e direitos das mulheres negras no Brasil 
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As mulheres negras, como já visto, são afetadas pela opressão quanto ao gênero e 

quanto a raça. Por esse motivo, propõe-se a Interseccionalidade como teoria analítica capaz de 

instrumentalizar os movimentos antirracistas e feministas, visando a promoção de políticas 

públicas pautados em direitos humanos das mulheres negras. Segundo Carla Akotirene (2019),  

A despeito dos direitos humanos permitirem acesso irrestrito, independentemente de raça, 

sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, as mulheres 

negras se veem diante dos expedientes racistas e sexistas das instituições públicas e 

privadas por lhes negarem primeiro trabalho e, depois, o direito humano de serem 

reclamantes das discriminações sofridas. (AKOTIRENE, 2019, p. 36/37).  

 

Sobre o objetivo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, Portela (2017p. 851) 

descreve que: 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é o ramo do Direito Internacional que visa 

a proteger e a promover a dignidade humana em todo o mundo, consagrando uma série de 

direitos dirigidos a todos os indivíduos sem distinção de qualquer espécie, inclusive de 

nacionalidade ou do Estado onde a pessoa se encontre. [...] O objeto do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é, portanto, a promoção e a proteção da dignidade 

humana em caráter universal. Seu fundamento é, essencialmente, a convicção, 

amplamente difundida na sociedade internacional, quanto à importância de resguardar a 

dignidade humana, não só pelo valor inerente à pessoa, como também pelo entendimento 

de que a paz requer o respeito aos direitos humanos. (PORTELA, 2017, p. 851).  

 

Sob o aspecto do racismo, em 1969 foi promulgada a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, por meio do Decreto nº 65.810 e foi 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a compatibilidade com os 

princípios constitucionais. A importância dessa Convenção diz respeito à regulamentação 

específica da situação vivenciada por um grupo que, como já tratado, pelas peculiaridades 

históricas, demandam atenção específica. Como bem assevera Portela (2017, p. 861): “Tais tratados 

podem, assim, fortalecer a proteção e a promoção da dignidade humana dessas pessoas ou grupos 

e conferir maior importância, inclusive no campo político, ao tratamento de certos temas, como a 

discriminação racial, problema recorrente na história e ainda visível em várias partes do mundo.”. 

O art. I, §4º da Convenção em comento dispõe que: 

Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único 

objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de 

indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais 

grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades 

fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção 

de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos 

alcançados os seus objetivos. (DECRETO 65.810, BRASIL 1969, s/p).  
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Nesse sentido, o dispositivo permite a aplicação de políticas de ação afirmativa, de 

caráter temporário, que vise a contribuição no avanço na promoção de uma maior igualdade no 

gozo dos direitos humanos.  

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Racial ainda prevê que todos os indivíduos, sem distinção de raça, cor, têm assegurados os direitos 

garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e à igualdade perante a lei, sem 

qualquer distinção. Ademais, garante direitos como a segurança do indivíduo contra violências 

cometidas, seja por funcionários de Governo ou por qualquer outra pessoa, grupo ou instituição. 

Sob o viés da opressão de gênero, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, de 1979, apresenta-se como importante fundamento legislativo 

no que tange à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Firmada em 1979 e 

promulgada pelo Decreto 86.460 de 1984, e posteriormente revogado pelo Decreto 4.377 de 2002. 

A Convenção tem como objetivo trazer a convicção da dignidade e igualdade inerente a todos, 

independentemente do gênero, reconhecendo que, embora haja medidas que já foram concretizadas 

no campo jurídico, a mulher continua sendo vítima de discriminação. 

Sobre as medidas com o fim de se alcançar o objetivo que a Convenção propõe, Portela 

(2017) descreve que  

[...] a Convenção determina que os Estados devem tomar medidas pera eliminar a 

discriminação da mulher e promover a igualdade entre gêneros nos campos administrativo 

e legislativo, em particular nas esferas política, social, econômica e cultural (arts. 2, 3 e 

5). Tais ações devem abranger medidas voltadas a modificar padrões socioculturais e 

práticas fundadas em preconceitos e ideias acerca de funções estereotipadas ou da 

superioridade de qualquer um dos sexos. (PORTELA, 2017, p. 883/884).  

 

Segundo Carla Akotirene (2019): “Os Estados-Nações precisam reconhecer, monitorar 

e apresentar soluções para a discriminação interseccional sob o risco de infringirem os acordos 

mundialmente estabelecidos na Conferência de Durban, em 2001.”.   

Por esse motivo, é dever do Estado apresentar soluções e adotar medidas capazes de 

erradicar, ou pelo menos minimizar, a questão da discriminação interseccional das mulheres 

negras, à fim de que possa alcançar a equidade social e ir de encontro com o que estabelece a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. 
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Em relação à validade das normas de direitos humanos, Portela (2017, p. 845) afirma 

que: “Na medida em que são consagrados em normas jurídicas, internacionais ou internas, os 

direitos humanos ganham força vinculante, tornando-se modelos de conduta obrigatórios para o 

Estado e para todos os membros da sociedade e cuja inobservância enseja a possibilidade de 

sanções. Isto é, as normas de direitos humanos são cogentes, possuem natureza vinculante, 

obrigando os Estados e seus membros ao seu cumprimento, sob pena de sanções.  

No âmbito interno, de acordo com Akotirene (2019), as leis antirracistas devem ser 

pautadas sob o enfoque interseccional. Ressalta que a os direitos e garantias assegurados na 

Constituição Federal de 1988, deve levar em conta o aspecto interseccional ao assegurar o direito 

de igualdade, com o objetivo de erradicar as diversas formas de discriminação. Ou seja, a medida 

que deve ser adotada pelo legislador quando da elaboração das leis, é levar em consideração o 

aspecto interseccional, na medida em que se busca eliminar as formas de discriminação e, assim, 

promover a equidade.  

Todavia, as leis antirracistas, assim como as pautas do movimento negro, também ignoram 

o marcador de gênero informante da opressão, o mesmo se dá nos movimentos feministas 

com a insistência do marcador de gênero que não enxerga raça, acentuando as experiências 

de opressões feminizadas. O Artigo 5º da Constituição Brasileira assegura o direito 

fundamental de todas e todos serem tratados iguais perante a Lei, sem distinção de 

qualquer natureza. Em tese, caso os instrumentos protetivos no nosso país queiram, de 

fato, combater as discriminações que impedem o exercício das liberdades fundamentais, 

precisam averiguar as performances sexistas e racistas de seus expedientes usando a 

abordagem interseccional. (AKOTIRENE, 2019, p. 38/39).  

 

Destarte, é importante recuperar e reconhecer os direitos humanos que por muitas vezes 

são negados às mulheres negras encarceradas. E assim, cumprir com o previsto em convenções e 

tratados internacionais que o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada em 1936 e recepcionada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 65.810/1969 e a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, brindando com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948 e com a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 

1º consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos.  

A partir da análise dos direitos das mulheres negras no Brasil, pautados nos Direitos 

Humanos, aponta-se para uma política de segurança pública repleta de lacunas quanto à garantia 

de direitos a esse grupo. Assim, torna-se necessário abordar os limites da Política Nacional de 
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Segurança Pública.  
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5 LIMITES DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NO SISTEMA 

PRISIONAL 

Este capítulo destina-se a analisar a hipótese da limitação da Política Nacional de 

Segurança Pública no que tange a minimizar a discriminação gênero-racial, bem como demonstrar 

que a política em questão não é capaz de erradicar estas formas de opressão. Nesse contexto, busca-

se a aplicação de políticas públicas eficientes, pautadas nos Direitos Humanos, assim como a 

criação de ações afirmativas com o intuito de estabelecer a equidade entre os grupos sociais. Por 

último, discute-se o desencarceramento, empoderamento e feminismo negro como maneiras de 

combater e qualificar as políticas públicas. 

 

5.1 Limites da Política Nacional de Segurança Pública e possibilidades de erradicação da 

discriminação gênero-racial 

 

Segundo a apresentação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, de 

2018, define que o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) é um avanço na segurança pública, 

expondo que ao longo dos anos, os entes federativos tiveram uma diminuição da capacidade de 

enfrentar o crescimento do crime organizado. Descreve que o Brasil é o segundo mercado 

consumidor mundial de drogas e que o crime organizado se tornou uma realidade insuportável para 

todos. O objetivo central da criação do SUSP se mostra, dessa forma, em combater a violência 

gerada pelo crime organizado e, assim, garantir maior segurança para o país.  

A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que cria a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS) e institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), prevê 

que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos e elenca como um dos seus 

objetivos a racionalização e a humanização do sistema penitenciário e demais ambientes de 

encarceramento. Contudo, não traz em seu bojo o fator discriminação, nem quanto à raça, nem 

quanto ao gênero, se mostrando ineficiente na tentativa de combate deste cenário e indo em 

desacordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 quanto a vedação de quaisquer formas 

de discriminação.  

Sob a característica de se ser universal as Políticas Públicas, Djamila Ribeiro (2019) 

expõe que 
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Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para 

mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem der para todos. Mas quem são esses 

“todos”, ou quantos cabem nesse “todos”? Se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar 

de maior vulnerabilidade social justamente porque essa sociedade produz essas 

desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, o avanço mais profundo fica 

impossibilitado. (RIBEIRO, 2019, p. 40).  

 

Por conseguinte, a política nacional de segurança pública, ao adotar uma vertente 

generalizada com o único objetivo de criar mecanismos para a segurança nacional, contribui para 

a consequente marginalização e para o cenário de discriminações que as mulheres negras 

enfrentam. 

Nesse sentido, Carla Akotirene acrescenta que é preciso a análise interseccional na 

elaboração de leis efetivas. 

Quer investigar o fracasso da lei, considerando os equívocos retóricos dos movimentos 

negros e dos feminismos coparticipantes desta discriminação, porque insistem em 

produzir insumos teóricos para o Estado e sociedade civil, sem, antes, analiticamente 

conceberem identidades interseccionais, sendo improvável enfrentarem o racismo 

desconsiderando tamanha obviedade. (AKOTIRENE, 2019, p. 38). 

 

Assim, uma vez constatado a presença do racismo estrutural inerente a toda a 

sociedade, bem como os aspetos de opressão de gênero, a eficácia e eficiência de uma lei ou política 

pública nesse âmbito é atrelado ao fato de se conceder um olhar analítico da interseccionalidade na 

sua elaboração, caso contrário estará fadada ao fracasso, uma vez que não conseguirá atingir o 

objetivo principal de erradicação.  

Michelle Alexander (2018) propõe a análise do renascimento das castas ao afirmar que 

no contexto do encarceramento em massa nos Estados Unidos, não houve o fim das castas raciais 

e sim houve somente um remodelamento. 

Um pouco tardiamente, me dei conta que o encarceramento em massa nos Estados Unidos 

surgiu, na verdade, como um sistema de controle social racializado abrangente e bem 

disfarçado e que funciona de maneira incrivelmente parecida com o Jim Crow. 

(ALEXANDER, 2018, p. 37/38). 

 

Alexander (2018) ainda complementa que 

De uma perspectiva histórica, contudo, a falta de correlação entre crime e punição não é 

nenhuma novidade. Sociólogos têm observado frequentemente que os governos usam em 

primeiro lugar a punição como ferramenta de controle social e que por isso a extensão ou 

o rigor das punições com frequência não guardam relação com os padrões de 

criminalidade. (ALEXANDER, 2018, p. 41).  

 

No contexto brasileiro, como já analisado em capítulo anterior, não difere do 

entendimento de Alexander, uma vez que se constata que houve um remodelamento no sistema de 
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controle social visto atualmente pela ótica do sistema de justiça criminal. Para além disso, a política 

de segurança pública, ao se priorizar a punição com a narrativa de se garantir maior segurança, sem 

analisar os aspectos interseccionais, perpetua com o sistema de controle social, na medida em que 

coloca grupos racialmente identificados em situação de marginalidade, dificultando a reinserção 

dessas pessoas na sociedade e no mercado de trabalho e dessa forma, permanecendo com o cenário 

de pobreza e discriminação. Assim, além das mulheres negras sofrerem opressões quanto à raça e 

quanto ao gênero, têm que enfrentar a discriminação social por serem ex-detentas.  

Nesta mesma vertente, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

em seu art. 10, dispõe sobre a assistência ao preso, destacando que esta é um dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime, bem como a sua ressocialização. Contudo, há diversas violações aos 

direitos e garantias fundamentais desse grupo. Isso porque, a Política Nacional de Segurança 

Pública tem demonstrado uma preocupação exclusiva em punir, esquecendo que fatores como a 

discriminação perpetuam com ao problemática do encarceramento em massa e dificultam no 

processo de ressocialização.  

Importante destacar que historicamente a prisão surgiu como um espaço de correção, 

pautado no objetivo de ressocialização. Contudo, na realidade, o que se observa é justamente o 

contrário. Depara-se, muitas vezes, com um cenário pós-cárcere de dificuldade de reinserção social 

e no mercado de trabalho, restando como fim a reincidência da prática delitiva. O que era para ser 

um papel do Estado, em prestar auxílio na reinserção dessas pessoas na sociedade, baseado no 

princípio da ressocialização, acaba por sendo um incentivo a discriminação. Sobre campanhas 

abolicionistas, no que se refere ao período de escravidão e segregação nos Estados Unidos, Davis 

(2018) propõe uma reflexão acerca dos reflexos desse período no sistema penitenciário. De acordo 

com a autora e ativista 

Qual é a relação entre essas expressões históricas do racismo e o papel do sistema prisional 

hoje? Explorar essas conexões pode nos oferecer uma perspectiva diferente do estado atual 

da indústria da punição. Se já estamos convencidos de que o racismo não pode definir o 

futuro do planeta e se conseguirmos argumentar com sucesso que as prisões são 

instituições racistas, isso pode nos levar a encarar com seriedade a perspectiva de declará-

las obsoletas. (DAVIS, 2018, p.27). 
 

Visto que o atual sistema carcerário brasileiro é eivado de discriminação, quanto a raça, 

gênero e classe, pode-se questionar: como os direitos humanos poderiam contribuir para minimizar 

e qualificar as políticas públicas diante desta problemática, tendo em vista o público-alvo do atual 
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sistema carcerário? Observa-se que as políticas quanto à segurança pública no sistema prisional se 

tornam ineficientes em relação às garantias de direitos das mulheres negras encarceradas, tendo em 

vista a situação de discriminação de gênero e de raça que estas mulheres vivenciam. Ao adotar uma 

vertente generalizada e universal com o único objetivo de criar mecanismos para a segurança 

nacional, contribui para a consequente marginalização e para o cenário de discriminações que as 

mulheres negras enfrentam.  

Adentrando nas possibilidades de erradicação da discriminação gênero-racial, é 

necessário ressaltar a importância de o legislador levar em conta os aspectos interseccionais no 

momento de se elaborar as leis e políticas públicas. No caso das mulheres negras, a forma de 

discriminação é mais forte pelo fato de haver a combinação de mais de uma opressão. Como já 

discutido em capítulo anterior, reforça-se a ideia de que criar políticas públicas universais, com a 

falsa percepção de igualdade, coloca determinados grupos em situação de marginalização. Por esse 

motivo, faz-se imprescindível um olhar interseccional na elaboração dessas políticas, que devem 

ser criadas de forma específica, voltando para as mulheres negras, base da pirâmide social, com o 

objetivo de garantia de direitos para esse grupo que é marcado pela vulnerabilidade social.  

Visto que as diversas discriminações dificultam a ressocialização e a reinserção das 

mulheres negras no mercado de trabalho, uma medida que poderia ser adotada para tentar 

minimizar esse impacto é o Estado investir na implantação de políticas públicas voltadas no 

trabalho das presas no âmbito interno e externo da prisão. Aqui caberia a criação e aplicação de 

ações afirmativas já permitidas na legislação brasileira, com o intuito de contribuir no avanço na 

promoção de uma maior igualdade no gozo desse grupo aos direitos humanos. Um exemplo de 

criação e aplicação dessas ações afirmativas seria existir empresas conveniadas ao Estado que se 

comprometam a ofertar uma quantidade de vagas às mulheres negras egressas do sistema 

carcerário, ou, até mesmo, o próprio Estado reservar vagas em concursos públicos para estas 

mulheres egressas. 

Se mostra imprescindível, portanto, a criação de medidas mais pontuais, de forma a 

qualificar as políticas públicas existentes, formulando-as a partir de necessidades próprias das 

mulheres negras. Ademais, é necessário maior investimento em políticas públicas voltadas aos 

direitos humanos, à fim de se buscar a eficiência e eficácia na aplicação no plano concreto. 

 



38 
 

5.1.1 O Desencarceramento, Empoderamento e Feminismo negro no enfrentamento do 

encarceramento em massa 

 

Se inicia este tópico com a ponderação de Borges (2019), no sentido de que a questão 

da Interseccionalidade deve ser tratada como base necessária a qualquer desenvolvimento nacional, 

mostrando que o movimento do feminismo negro é imprescindível para o cenário de mudanças 

sociais. 

[...] é impossível pensar em qualquer projeto de desenvolvimento nacional sem que a 

questão racial seja, com a questão de gênero, um pilar essencial e central. A pobreza no 

Brasil tem cor. Aliás, negros são pobres porque são negros no Brasil. E não são negros 

porque são pobres. Nesse caso, a ordem dos fatores altera e muito o produto e o 

entendimento necessário para a produção de políticas e projetos estratégicos que realmente 

transformem a realidade do país. É com isso e nesse bojo que o pensamento feminista 

negro se torna uma emergência. (BORGES, 2019, p. 72). 

 

Angela Davis, ressalta que para que haja mudanças na realidade da população negra e, 

de forma sistêmica, na vida de todos, deve-se adotar medidas radicais. Para Davis (2017, p. 24), 

“Se não tivermos medo de adotar uma postura revolucionária - se desejarmos, de fato, ser radicais 

em nossa busca por mudança -, precisamos atingir a raiz da nossa opressão. Afinal, radical significa 

simplesmente "compreender as coisas desde a raiz".  

Dentro da ideia firmada pelas autoras, e na análise do encarceramento em massa, 

mudança radical seria o desencarceramento. Importante trazer à baila que no Brasil já existem 

programas que visam o desencarceramento, como o Desencarcera Brasil e o Desencarcera Minas 

Gerais, formado por um conjunto de organizações sociais, egressos e seus familiares, diante da 

inércia do poder público em resolver as questões de discriminação. Explicam que o poder público, 

ao apresentar sempre um novo plano de segurança, insiste na construção de mais unidades 

prisionais e na narrativa da humanização dos presídios, o que na prática, não acontece. 

Nesse sentido, sugere-se o abolicionismo penal, através do desencarceramento, 

criando-se a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. São 10 pontos tratados na Agenda, sendo 

o principal deles o fim do sistema carcerário, e não a sua reforma.  Nesse sentido, Borges (2019), 

sugere que  

De fato, é preciso que, do ponto de vista imediato e da vida dessas pessoas, nós lutemos e 

impulsionemos modos de luta, principalmente das próprias pessoas em situação prisional, 

para organizarmos e contestarmos as injustiças do encarceramento. Devemos, cada vez 

mais, entender a centralidade dessa agenda para real libertação da população negra, nunca 
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verdadeiramente liberta, e denunciar negação de direitos fundamentais e como esse 

sistema de justiça criminal precisa ser modificado. (BORGES, 2019, p. 74). 

 

Por esse motivo, precisa-se pensar no objeto central do sistema de justiça criminal. 

Deve-se ser pautado em reconciliação e ressocialização, não em punição. Essa tentativa passa, 

inclusive, para olhar o fator das drogas como uma questão de Saúde Pública.  Borges (2019), 

encerra afirmando que 

Em sendo, portanto, a prisão um ato político, porque definida em regras políticas, todos e 

todas nós que atendamos a essas características do que deve ser abominado, 

marginalizado, controlado e, em última instância, exterminado, como mulheres, pobres, 

negras e LGBTs, nos coloca na mira e na possibilidade de uma prisão. Precisamos pensar 

que as prisões não estão distantes de nós. Elas são produto de negligência e políticas que 

tratam diferenças como desigualdades. Em sendo o feminismo negro e a produção teórica 

e ativista de mulheres negras um questionamento às desigualdades baseadas em 

hierarquias raciais e a busca radical por transformações, lutar contra uma guerra às drogas 

que violenta, encarcera e mata nossos filhos, companheiros, irmãos, tios, pais, sobrinhos, 

filhas, irmãs, primas e nós mesmas é uma emergência. Como diz Angela Davis, só seremos 

livres em um mundo sem prisões. (BORGES, 2019, p. 77).  

 

Torna-se necessário falar sobre o empoderamento. Nessa construção de mudança na 

realidade de discriminações que as mulheres sofrem, sobretudo as mulheres negras, é preciso falar 

em empoderamento, na medida em que se uma mulher empondera-se, é capaz de empoderar outra 

e assim, lutar juntas como sujeitos ativos na reinvindicação por equidade. Sobre o empoderamento, 

Djamila Ribeiro ressalta que 

O empoderamento não pode ser autocentrado, parte de uma visão liberal, ou somente 

transferência de poder. Vai além. Significa ter consciência dos problemas que nos afligem 

e criar mecanismos para combatê-lo. Quando uma mulher se empodera, tem condições de 

empoderar outras. [...] É promover uma mudança numa sociedade dominada pelos homens 

e fornecer outras possibilidades de existência e comunidade. É enfrentar a naturalização 

das relações de poder desiguais entre gêneros e lutar por um olhar que vise a igualdade e 

o confronto com os privilégios que essas relações destinam aos homens. É a busca pelo 

direito à autonomia por suas escolhas, por seu corpo, por sua sexualidade. (RIBEIRO, 

2018, p. 136).  

 

Com o objetivo de complementar toda o debate proposto neste trabalho, conclui-se com 

a observação de bell hooks: 

Se não temos um movimento fundamentado na massa, a renovação desse movimento é 

nossa meta prioritária. Para assegurar a relevância contínua do movimento feminista em 

nossa vida, a teoria feminista visionária deve ser constantemente elaborada e reelaborada, 

de maneira que se relacione a nós, onde vivemos, em nosso presente. Mulheres e homens 

já deram grandes passos na direção da igualdade de gênero. E esse passo em direção à 

liberdade devem nos dar força para seguir mais adiante. Devemos ter coragem para 

aprender com o passado e trabalhar por um futuro em que princípios feministas serão o 

suporte para todos os aspectos de nossa vida pública e privada. As políticas feministas têm 

por objetivo acabar com a dominação e nos libertar para que sejamos quem somos – para 
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viver a vida em um lugar onde amamos a justiça, onde podemos viver em paz. O 

feminismo é para todo mundo. (HOOKS, 2019, p. 167).  

 

Em além de se pensar em políticas públicas eficientes, é preciso haver uma mobilização 

de todos em prol de erradicar as discriminações existentes, principalmente em relação às mulheres 

negras, que são consideradas a base da pirâmide social devido ao duplo aspecto opressivo que 

sofrem. É preciso que nós mulheres levantemos a bandeira do empoderamento, puxando uma a 

uma e seguindo na corrente em busca de autonomia e mais humanização. É preciso que discutamos 

sobre desencarceramento e sobre feminismo negro para que haja a visibilidade do movimento, de 

modo a tentar impactar na política nacional de segurança pública. É preciso ir além.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a realidade das mulheres negras em relação as discriminações quanto a raça e 

quanto ao gênero, propondo um olhar interseccional, tornou-se imprescindível para se entender o 

fenômeno do encarceramento em massa desse grupo.  

O objetivo geral do trabalho foi demonstrar que a Política Nacional de Segurança 

Pública não é capaz de minimizar a discriminação gênero-racial. Ao adotar uma vertente 

generalizada e universal, pautada somente no objetivo de segurança, coloca grupos racialmente 

identificados em situação de marginalidade, por não atender às necessidades específicas dessa 

população. Visto isso, analisou-se a importância de o Poder Público se atentar para a ótica 

interseccional ao elaborar políticas públicas eficientes, de modo a qualificar as políticas públicas 

já existentes, bem como investir em políticas públicas pautadas nos direitos humanos, perpassando 

pela camada de opressão racial e de gênero sofrida pelas mulheres negras.  

Discutir a teoria da inteseccionalidade é pensar além de uma análise teórica, é trazer a 

possibilidade de se nomear as opressões que as mulheres negras sofrem, com o objetivo de inclui-

las dentro do sistema social como sujeito de direitos. Ademais, trazer a análise para o contexto das 

políticas públicas, no intuito de qualificá-las a ponto de contribuir para o processo emancipatório 

destas mulheres.  

Por esse motivo, mostra-se necessário o debate no âmbito das políticas públicas, 

trazendo o movimento do feminismo negro, a teoria da interseccionalidade e analisar a presença 

do racismo estrutural, com o fim de garantir às mulheres negras direitos assegurados na 

Constituição Federal de 1988, bem como em tratados e convenções internacionais, concernente à 

proibição de discriminação racial e de gênero, e assim, concretizar o princípio constitucional da 

igualdade e dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentido, é importante não se universalizar pautas, tendo em vista que a 

combinação de mais de um tipo de opressão, como a opressão de gênero e de raça, coloca as 

mulheres negras em um patamar diverso em comparação às mulheres brancas, ou aos homens 

negros, no que diz respeito ao aspecto social. E por esse motivo, torna-se imprescindível o debate 

interseccional no âmbito das políticas públicas, à fim de evitar políticas excludentes. 
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Além disso, a característica punitivista do sistema carcerário, somado a política de 

guerra às drogas, tem perpetuado com o sistema de opressão e segregação racial. Visto que as 

mulheres negras é o público-alvo do atual sistema carcerário, é preciso discutir medidas 

emancipatórias, a exemplos a proposta do desencarceramento como medida de abolicionismo 

penal, bem como a criação e aplicação de ações afirmativas com o intuito de promover a equidade 

social.  

Em um primeiro viés, é necessário que medidas sejam adotadas pelo Poder Público 

pautadas nos diretos humanos, com o objetivo de minimizar, ou até mesmo erradicar a situação de 

discriminação, embasado no objetivo constitucional de promoção da igualdade, sem qualquer tipo 

de discriminação. 

Tomo a liberdade para escrever em primeira pessoa e dizer que, além da importância 

de se levantar a bandeira do empoderamento, é imprescindível que nós mulheres brancas abramos 

espaço para o debate de pautas de mulheres negras, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito 

político, ou em qualquer esfera da sociedade. O nosso papel como mulheres brancas, reconhecido 

o nosso privilégio quando à raça, é dar voz, abrir oportunidades para que cada vez mais possamos 

ver grupos de mulheres negras ocupando espaços que por muitos anos foram negados, pela simples 

ideia passada de que seriam inatingíveis. Sobretudo, é preciso que todos nós sejamos antirracistas.  
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