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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória das mulheres negras na política 

institucional. Em primeiro lugar, contextualizo o processo histórico de opressão no Brasil, 

legado do sistema escravocrata de matriz patriarcal e racista, a fim de analisar as dificuldades 

enfrentadas pelas deputadas negras eleitas em 2018 pelo PSOL ao cargo de deputadas 

estaduais no Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas com as deputadas Dani Monteiro, 

Renata Souza e Mônica Francisco, que demonstraram a necessidade da ocupação dessas 

mulheres em cargos políticos, bem como uma reflexão sobre o perfil de todos os deputados e 

deputadas em atividade na Alerj, com o propósito de contrastar as diferenças de perfis no 

parlamento fluminense. A pesquisa é encaminhada de modo a compreender as especificidades 

que dificultam a elegibilidade de mulheres negras, revelando o sexismo e o racismo como 

dois pilares estruturantes que as distanciam da política formal majoritariamente ocupada por 

homens brancos.   

Palavras-chave: Mulheres negras, Política institucional, Sexismo e Racismo.   
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ABSTRACT 

  

 

The present work aims to analyze the trajectory of black women in institutional politics. In 

first, I showed the historical process of oppression, based in patriarcalism and racism. A 

delimitation was made in order to analyze the difficulties faced by the black deputies elected 

in 2018 by the PSOL party for the position of state deputies in Rio de Janeiro. Interviews 

were conducted with the representatives Dani Monteiro, Renata Souza and Mônica Francisco, 

who demonstrated the necessity for the occupation of these women in political positions, as 

well as a reflection on the profile of all the active deputies in Alerj, in order to outline the 

eligibility based on gender and race. The research is conducted in order to understand the 

specificities that make black women's eligibility more difficult, revealing the sexism and 

racism as two structuring pillars that distance them from the formal politics which is mostly 

occupied by white men. 

  

Keywords: Black Woman, Institutional Politic, Sexism and Racism 
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Introdução 

 A formação estrutural da política brasileira foi construída pela hegemônica 

participação masculina. A implementação da atuação feminina no contexto político foi 

ganhando força na medida em que reivindicações feitas pelas mulheres pelo direito ao voto 

foram sendo organizadas, ganhando efetividade no Brasil a partir de 1932
1
. O direito à 

escolha democrática dos representantes políticos não se fez, entretanto, suficiente em termos 

de representação, sendo a participação em cargos políticos o passo necessário rumo à 

construção de uma representatividade que contemplasse minimamente as demandas sociais de 

outras mulheres. A partir de 1995, uma série de mecanismos foram adotados a fim de 

aumentar a participação feminina na política, a começar pela adoção, feita pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, do sistema de cotas para a inclusão feminina na política através da Lei 

9.100/1995, que regulamentava o preenchimento de 20% das vagas por candidaturas 

femininas para o cargo de vereador. Em 1997, essa regulamentação aumentou para 30%, 

sendo estendida para os cargos de deputados(as) estaduais e deputados(as) federais com a Lei 

9.504/1997. No entanto, a flexibilização da lei não garantia a posse do cargo por mulheres, 

visto que a regra valia apenas para a reserva, e não o preenchimento obrigatório. Contudo, 

essas medidas não foram suficientes para um aumento na representatividade feminina ao 

longo dos anos. De acordo com Marques,  

[...] recuamos de 6,2% de eleitas para a Câmara de Deputados em 1994, em uma 

eleição sem cotas, para 5,7% nas eleições de 1998, com cotas. A partir de 2002, já 
com o percentual de 30% garantido, o aumento no número de eleitas para a Câmara 

de Deputados foi crescendo, mas de forma muito fraca, até 8,8% em 2006.2  

Em 2009, com a aprovação de uma minirreforma política, tornou-se obrigatório o 

preenchimento dos 30% de vagas da lei de cotas. Em 2018, o STF ampliou a interpretação da 

lei de cotas quando deu parecer favorável a garantia de 30% dos recursos do fundo partidário 

e do tempo de campanha eleitoral às mulheres (MARQUES, 2018). Essa última configuração 

eleitoral representou um aumento nas chances de crescimento no número de mulheres, 

corroborando a necessidade de romper a política institucional como lugar restrito aos homens. 

No entanto, o sistema eleitoral brasileiro, constituído pelo sistema de listas abertas, institui a 

                                                             
1 1932 foi o ano em que as mulheres puderam, oficialmente, se tornar eleitoras e se elegerem no Brasil.  
2 FONTE: http://www.generonumero.media/o-que-sao-as-cotas-para-mulheres-na-politica-e-qual-e-sua-

importancia/ Acesso em: 16/07/2019.  

http://www.generonumero.media/o-que-sao-as-cotas-para-mulheres-na-politica-e-qual-e-sua-importancia/
http://www.generonumero.media/o-que-sao-as-cotas-para-mulheres-na-politica-e-qual-e-sua-importancia/
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autonomia dos partidos sobre a elegibilidade, o que ainda dificulta o acesso feminino aos 

cargos políticos. 

É importante ressaltar que em 2018, um fator que dificultou a elegibilidade das 

mulheres foram as candidaturas laranja, que burlam a lei que garante a destinação de 30% dos 

recursos para financiamento de campanha para candidaturas femininas, bem como do número 

de vagas. Essas candidaturas “de fachada” são prejudiciais no que diz respeito ao desvio de 

recursos para outras candidaturas, geralmente de homens (GATTO, 2019)
3
, e têm impacto 

direto no baixo número de mulheres presentes na política. Ainda segundo Gatto, as mulheres 

que exercem o papel de laranja, em sua maioria, o fazem com a ciência de que seus nomes são 

usados apenas para o preenchimento das vagas obrigatórias às mulheres, mas que não 

necessariamente participarão ativamente da disputa eleitoral e sequer terão algum tipo de 

financiamento. De acordo com Wyllie e Gatto (2019), o PSL (Partido Social Liberal) foi o 

partido com maior número de candidaturas laranja – de 132 mulheres, foram 21 candidaturas 

de fachada nas últimas eleições.   

 No contexto da política do Rio de Janeiro, o crescente número de mulheres negras no 

cenário político se deu em um contexto específico para além da abertura de possibilidade de 

elegibilidade com a política de cota e uso de recursos; no dia 14 de março de 2018, foi 

assassinada na capital do Estado, a vereadora, socióloga, política, feminista e defensora dos 

Direitos Humanos Marielle Franco (PSOL). Primeiramente, é importante salientar que o 

assassinado da ex-vereadora não é uma causalidade direta com relação ao aumento do número 

de mulheres negras eleitas na Alerj, apesar de ter feito com que a percepção da urgência com 

relação à ocupação de mulheres negras em cargos políticos aumentasse, não só no Rio de 

Janeiro, mas também em outras cidades do Brasil – o chamado efeito Marielle
4
. Outras 

mulheres negras já haviam sido eleitas em eleições anteriores tanto no Rio de Janeiro quanto 

em outros estados, como por exemplo, A própria Marielle, para o cargo de vereadora do Rio 

de Janeiro, Talíria Petrone e Verônica Lima em Niterói, e Áurea Carolina em Belo Horizonte.  

O caráter político de sua morte teve efeito significativo no engajamento político das 

deputadas estaduais Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco, sendo a trajetória 

política da ex-vereadora um legado representativo para a construção das pautas direcionadas a 

defesa dos Direitos Humanos e das minorias no parlamento, particularmente na cidade do Rio 

                                                             
3 FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47446723 Acesso em: 16/07/2019.  
4 O termo “Efeito Marielle” refere-se à onda de mulheres negras que se elegeram após o assassinato de Marielle 

Franco, bem como ao ativismo em torno do caso, em busca de esclarecimentos concretos sobre o ocorrido.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47446723
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de Janeiro, onde Marielle Franco atuou durante sua carreira parlamentar. No entanto, apesar 

da influência de Marielle, e dos efeitos da reforma de 2018 no que toca ao fundo partidário, a 

atuação política das mulheres negras eleitas para o parlamento fluminense também carregam 

uma história própria e anterior ao trágico assassinato. Este é, portanto, o tema central do 

presente trabalho: como as mulheres negras construíram e continuam construindo suas vozes, 

posições e pautas na esfera da política institucional no Rio de Janeiro?  

Em primeira instância, trata-se de estudar o parlamento fluminense, que conta com 69 

deputados(as), (são 70 cadeiras no total, porém constam apenas 69 deputados em exercício no 

site do TSE). dentre os quais atuam apenas 15 deputadas para o mandato de 2019-2023, a fim 

de analisar quais são os mecanismos, espaços e pautas das deputadas estaduais Dani 

Monteiro, Mônica Francisco e Renata Souza no interior da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ), todas vinculadas ao PSOL. O trabalho tem limitações óbvias. A 

primeira refere-se ao estudo de apenas três parlamentares, ¼ da representação feminina no RJ. 

A segunda refere-se ao fato da representação ficar restrita às mulheres de um único partido. A 

terceira refere-se ao fato do estudo restringir o início da carreira parlamentar, ou seja, não é 

possível saber por ora toda trajetória parlamentar das deputadas investigadas. Apesar desses 

limites, considero que para um estudo monográfico, produzido durante um semestre e 

considerando o fato de que este estudo não pretende ser conclusivo – mas apenas um estudo 

exploratório que chama a atenção para o crescimento da representação feminina no Rio de 

Janeiro e os obstáculos das candidaturas de mulheres, especialmente as mulheres negras 

ligadas à esquerda política – entendo que a contribuição desta investigação poderá colaborar 

para pesquisas futuras e mais amplas sobre a temática. Por todas essas razões, darei destaque 

aos itinerários, às experiências e às formas de atuação iniciais das três agentes escolhidas para 

a realização desta pesquisa.  

Uma parte da investigação volta-se para a análise da estrutura opressora que gera e 

reproduz as desigualdades que também se reproduzem no âmbito político. Em um segundo 

ponto, há o esforço em mostrar a necessidade de romper o ordenamento hegemônico social e 

político que funciona como método de exclusão, pré-determinando as funções e posições 

sociais em todas as esferas das experiências humanas pautadas pela divisão de classe. Esses 

dois aspectos constituem obstáculos que dificultam a expansão da voz e ativismo político das 
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mulheres, em particular mulheres negras, tendo em vista a problemática de sua emancipação 

ao longo da história.        

A identificação também é um dos elementos constitutivos na corrente de construção da 

política feita por mulheres negras, o que foi evidenciado após a morte da vereadora Marielle 

Franco. Segundo Rodrigues e Prado (2010, p. 448, apud MELUCCI, 1996) 

[...] a identidade coletiva é um processo de negociação em torno da constituição de 

um sentimento de NÓS, construído tanto pelo compartilhamento da mesma 

categorização social e pela elaboração de elementos passados (história, linguagem 

religião) quanto pelo estabelecimento de um projeto coletivo de futuro para a 

sociedade como um todo a partir da perspectiva desse NÓS. (Rodrigues, Prado, 

2002, p. 448). 

Apesar de diferentes experiências de sociabilidade sob uma perspectiva micro, mas 

que recebem influência do âmbito macrossocial, os mesmos problemas estruturais fazem parte 

da vida das mulheres negras, tendo suas bases no sistema escravocrata implantado no Brasil a 

partir de meados do século XVI, aliado, posteriormente, ao pensamento social brasileiro que 

se inclinou à importação das teorias racistas europeias. A experiência feminina nesse contexto 

foi alicerçada por negativas particularidades, como violência física e psicológica sob severo 

domínio do patriarcado, particularmente exercido pelos homens brancos, mas também pela 

dominação das mulheres brancas sobre as mulheres negras. Em contrapartida, sabe-se que 

estas mulheres, escravizadas ou libertas, buscaram desvencilhar-se destas opressões na 

tentativa de desmantelar a violência a qual foram subordinadas, criando estratégias de luta 

contra os moldes da brutal organização sistêmica e institucionalizada. As diversas percepções 

das mulheres negras sobre suas condições abriram o prisma da necessidade de resistência para 

enfrentar o racismo e o sexismo presentes em suas experiências cotidianas. Seu protagonismo 

histórico, portanto, deve ser analisado sob a perspectiva da luta pela emancipação contra 

múltiplas formas de opressão.  

Atualmente, as diferentes formas de atuação política das três supracitadas atrizes 

políticas do PSOL estão vinculadas a articulação de políticas públicas que atendam minorias, 

englobando resoluções no campo da segurança pública, do enfrentamento da pobreza, das 

políticas de habitação e do feminicídio – o engajamento político se debruça sobre a criação de 

estratégias para as demandas sociais na esfera do Estado. A conquista desse direito de 

exercício da cidadania política está sendo possível em função da ação de luta protagonizada 

por mulheres, baseada na participação e/ou criação de movimentos e coletivos formados no 

local onde residem e nas universidades. Esses espaços são utilizados como instrumentos de 
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diálogo e resistência como meios que tornam viável sua autonomia na vida social, civil e 

política
5
. A ocupação das mulheres negras nesses espaços de poder significa ir à direção 

contrária aos modelos tradicionais de dominação, sendo uma forma de cisão das estruturas 

normativas políticas e sociais que dispõem a sociedade em camadas divididas pela cor, gênero 

e classe. Na sociedade brasileira, como sabemos, narrativas dominantes são tecidas para 

marginalizar a população não branca.  

Entre os anos 2012 e 2016, o percentual demográfico da população negra no Brasil 

aumentou, segundo pesquisa divulgada em 2017 pelo o IBGE.
6
 A população brasileira total 

chegou a 205,5 milhões de pessoas em 2016, sendo 14,9% (16,8 milhões) autodeclaradas 

pretas. Isso nos mostra que ao longo dos anos houve um aumento de pessoas se reconhecendo 

como negras, em contraste com as que se autodeclaravam brancas: houve uma diminuição de 

2,4% neste grupo. Porém, o número de mulheres negras eleitas no Rio de Janeiro entre 2014 e 

2018 não se expandiu em grandes proporções. De 69 deputados estaduais, a Alerj tem apenas 

15 mulheres atuando na atual legislatura, 8 a mais do que na legislatura passada, de acordo 

com o TSE. Isso significa que apesar do número de mulheres ser ainda muito baixo, a 

representação feminina no parlamento fluminense quase dobrou nas últimas eleições. No que 

compete à representatividade das mulheres negras, o aumento subiu de 2 para 6  entre as 

eleições de  2014 e 2018. 

É seguro afirmar que existem padrões que impactam negativamente a plenitude do 

exercício político das mulheres negras, principalmente nas atividades da política institucional. 

Relações diretas de cunho estritamente político permitem a prática de ações de ataque racial, 

bem como atitudes que reforçam a estrutura de domínio dos homens brancos sobre as 

mulheres negras que participam do parlamento. Ademais, é importante salientar que a falta de 

representatividade de mulheres negras na política tem impacto significativo nos diálogos 

estabelecidos para firmar o trabalho de resolução de pautas dos movimentos e coletivos 

negros, principalmente as organizações feitas por mulheres. Nesse sentido, a forte e 

persistente desigualdade política da população negra no que diz respeito a sua representação 

cria uma deficiência na comunicação entre a parcela denominada como a minoria e o 

parlamento, composto pela maioria branca, majoritariamente masculina. Em contrapartida, é 

importante destacar que o aumento de pessoas negras ocupando cargos políticos não 

                                                             
5 Ver T. H. Marshall em sua obra Cidadania, classe social e status, onde o autor conceitua estes três termos 

referentes ao pleno exercício da cidadania: cidadania política, cidadania social e cidadania civil.  
6 FONTE: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-

populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos. Acesso em 11/05/2019  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos.%20Acesso%20em%2011/05/2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos.%20Acesso%20em%2011/05/2019
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necessariamente ocasiona maior defesa de pautas antirracistas por homens e mulheres e 

pautas relacionadas ao feminismo negro por mulheres, por exemplo, não podendo ser feitas 

generalizações a respeito. Esse recorte nos mostra a dificuldade de construir um novo cenário 

de participação que cause rompimento nas estruturas de poder, dadas as relações estabelecidas 

entre os parlamentares que lá atuam.  

Do ponto de vista metodológico, para esta pesquisa, recorri a entrevistas com as 

deputadas por meio de questionários que englobassem as especificidades da trajetória política 

de cada entrevistada. Para tal, foram feitas alterações no questionário base, pautadas em 

pesquisa anterior produzida a partir de dados de acesso público do TSE e dos sites oficiais de 

campanha das deputadas. Nesse sentido, a pesquisa se vale tanto de análise documental, como 

de depoimentos orais coletados em pesquisa de campo, realizada entre março e maio de 2019. 

Há também o diálogo com as pesquisas de alguns autores e autoras que trabalham a questão 

da opressão racial e de gênero, como a teórica feminista e ativista social estadunidense Gloria 

Jean Watkins, sob o pseudônimo bell hooks, a intelectual negra, historiadora e filósofa Lélia 

Gonzalez, que se debruça sobre a importância da emancipação da população negra, 

particularmente da mulher negra e da necessidade de ocupar seu lugar de fala sobre sua 

própria história, e o sociólogo inglês Thomas Humprey Marshall, em sua abordagem sobre 

direito social, político e civil. Também em diálogo com a produção recente sobre o tema da 

desigualdade na política, dialoguei especialmente com a produção científica sobre a sub-

representação de negros e mulheres, a partir da qual busquei traçar uma discussão teórica e 

esbocei minhas hipóteses de pesquisa.  

Este trabalho propõe-se, portanto, a examinar as experiências das mulheres negras no 

parlamento do Rio de Janeiro e como se consolidou e está se consolidando a mudança 

estrutural de participação no presente contexto político do estado, passando pelo processo de 

mobilização que construiu a abertura de possibilidade da eleição de mulheres negras, dando 

ênfase na análise nos depoimentos das três deputadas negras eleitas. A pesquisa também 

esboça em breves linhas a história do engajamento feminino negro, uma vez que há uma 

dualidade que constitui historicamente a opressão as mulheres negras: o racismo e o sexismo. 

Além da organização das mulheres negras para articular políticas públicas em prol dos 

direitos das mulheres para amenizar os problemas sociais, existe a questão do corpo negro 

feminino visto como fora do lugar, como diria Lélia Gonzalez (1982). Os dois conceitos 

mencionados englobam inúmeras especificidades que surgem constantemente durante o 

engajamento dessas mulheres.  



16 
 

Em suma, será abordada, nesta monografia, a atividade política das deputadas, assim 

como a diversidade de pautas as quais estão engajadas , pois há, no imaginário social, a ideia 

de que as mulheres negras constituem um único pilar de demanda, contrariando a múltipla 

realidade de problemas que se propõem a atender, dadas as distintas ramificações no seio 

social pelas quais procuram trabalhar: educação, segurança pública, saúde pública, violência 

doméstica contra a mulher, etc.  

A organização da pesquisa consiste na divisão em três capítulos; no capítulo I, é feito 

um apanhando histórico, a fim de contextualizar historicamente a problemática da mulher 

negra e como estas buscaram posições de poder nos espaços ocupados majoritária e 

estrategicamente pela camada privilegiada da sociedade brasileira. Posteriormente, no 

capítulo II, é feita uma discussão sobre o perfil dos deputados e deputadas da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e como as deputadas negras se enquadram nesse 

perfil, com base nas entrevistas com as deputadas estaduais acima mencionadas, buscando 

explicar a necessidade da ocupação de espaços de poder pelas mulheres negras para o alcance 

da igualdade de gênero e combate ao racismo no parlamento. Em terceiro, é feita uma análise 

da ação das mulheres negras eleitas no contexto da política atual do Rio de Janeiro, expondo a 

necessidade da representação que desempenham, assim como das propostas de candidatura 

apresentadas pelas mesmas durante suas campanhas, especialmente no ano eleitoral de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Capítulo I – A mulher negra: história, resistência e trajetórias políticas 

O papel da mulher negra ao longo da história do Brasil, desde a imigração forçada 

durante a escravidão até a atualidade, foi definido pelas relações desenvolvidas através dos 

desdobramentos sociais e políticos, culturais e econômicos do país. No período escravista, 

entre os séculos XVI e XIX, as problemáticas enfrentadas pelas mulheres escravizadas 

geraram consequências para o desenvolvimento da mulher negra enquanto cidadã com plenos 

direitos civis, sociais e políticos, pois a ordem estratificadora na qual a sociedade escravista se 

apoiou trouxe a subalternização como mecanismo de sustento da economia, baseada no 

trabalho forçado voltado para o crescimento econômico da Coroa Portuguesa. Existem, 

entretanto, outros mecanismos que devem ser analisados e que são oriundos da estrutura 

econômica, os quais causaram impactos decisivos em vários campos da vida das mulheres 

negras.  

Dada a relevância da questão, é necessário que se faça uma análise estrutural das 

formas de opressão específicas direcionadas à mulher negra no contexto histórico brasileiro, 

bem como a teia de relações sociais que originaram os obstáculos para a integração dessas 

sujeitas. Como suporte epistemológico, utilizarei como aporte principal os escritos das três 

pensadoras negras Lélia Gonzalez
7
, Bell Hooks

8
, e Nilma Lino Gomes

9
, que se debruçam 

longamente sobre tema da opressão da população negra. Hooks (1981) analisa longamente a 

singularidade dessa configuração. Segundo a autora norte-americana, a condição da existência 

                                                             
7
 Lélia González nasceu no dia 1 de fevereiro de 1935 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Graduada em História 

e Filosofia, foi uma intelectual, política, ativista, escritora e professora da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC - Rio), além de chefe do departamento de Sociologia Política na instituição. Foi uma das 

fundadoras do MNU (Movimento Negro Unificado) e do coletivo de Mulheres Negras, chamado NZINGA. 

Além disso, participou da fundação do Conselho Nacional das Mulheres e da formação do Partido dos 

Trabalhadores. Gonzalez é autora de numerosos artigos sobre a questão da mulher negra, mas também escreveu 

sobre a questão racial, cultura e democracia.  

8 bell hooks é o pseudônimo adotado por Gloria Jean Watkins. Ela nasceu em 1952 na cidade de Hopkinsville, 

Estados Unidos. Formou-se em literatura inglesa pela Universidade de Stanford. Cursou mestrado na 

universidade de Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. É educadora, feminista e ativista social.   
9 Nilma Lino Gomes é graduada em Pedagogia e com mestrado em Educação pela UFMG, doutorado em 

Antropologia Social pela USP, e de pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra. É professora 

de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG, escritora e integrante do ABPN 

(Associaçao Brasileira de Pesquisadores Negros).  Foi ministra da SEPPIR em 2015 e do Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos da Presidenta Dilma Rousseff (2015-

2016).  
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destas mulheres nesse contexto passa por um processo de opressão dual e particular: o 

racismo e o patriarcado como dois pilares que, juntos, utilizam diversos mecanismos violentos 

– castigos físicos tão intensos como os aplicados aos homens, tortura psicológica através de 

intimidações, violência sexual, separação dos filhos para que estes fossem transformados em 

mercadoria e ataques praticados por mulheres brancas – para exercer poder sobre seus corpos 

e mentes.  

A violência sexual em particular era um instrumento de controle para depreciar 

moralmente os corpos e as mentes das mulheres escravizadas, coagindo-as e imobilizando-as 

contra possíveis manifestações contrárias à servidão. De acordo com Hooks  

A violação era um método comum de torturar escravas usado para submeter mulheres 

negras rebeldes. A ameaça da violação ou de outra brutalização física inspirava o 

terror nas mentes deslocadas das mulheres africanas. (1981, p. 15)  

Por conseguinte, o estigma de objeto foi mais incisivo sobre as mulheres negras por 

trazer todas as formas de violência acometidas contra os homens negros, e mais outras 

específicas por estarem na condição de mulheres – a opressão de gênero. Ademais, há outra 

problemática que atinge as mulheres negras com relação à raça e classe: a questão do homem 

negro como também sendo opressor e sexista. Nesse sentido, Hooks diz que:  

O poder que os homens usam para dominar as mulheres, não é apenas um privilégio 

das classes altas e médias dos homens brancos, mas um privilégio de todos os 

homens na sociedade sem olhar classe ou raça. (1981, p. 64).  

Ainda segundo a autora, mesmo sendo o homem negro alvo do racismo como a 

mulher negra “O dano dos efeitos do racismo nos homens negros não impedia que fossem 

opressores sexistas, nem tão pouco desculpava ou justificava a sua opressão sexista sobre as 

mulheres negras.” (Hooks, 1981, p. 63). Analisando o papel do homem negro enquanto 

escravizado e da mulher negra na condição de escrava, a autora assinala que no desempenho 

das funções, o homem negro era colocado acima da mulher negra, pois “a estrutura patriarcal 

deu ao homem escravizado um estatuto mais alto que a mulher escravizada” (Hooks, 1981, p. 

64).  

O problema se torna mais profundo na medida em que se reflete sobre a questão de 

classe: as mulheres negras escravas encontravam-se em lugar último na pirâmide econômica, 

estando destinadas a servir sob qualquer ordem. Portanto, têm-se três pilares que constituem a 

opressão contra a mulher negra: classe, gênero e raça. Em todo o processo da escravidão, o 

contato entre mulheres negras e homens brancos se deu de maneira sistêmica e 
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discriminatória, culminando em um processo de sexualização e desumanização, no qual 

couberam às mulheres negras os mesmos trabalhos destinados aos homens negros somados às 

funções que somente elas poderiam exercer: desde a reprodução até os serviços da casa 

grande – a mucama, que, segundo Gonzalez (1983, p. 230), é o engendramento da mulata e da 

doméstica no Brasil contemporâneo.  

Tem-se, portanto, um tipo de dominação que se estabelece como normativa, pois parte 

dos homens que constituem todas as camadas da sociedade, sendo as relações sociais, 

econômicas e políticas articuladas principalmente sob o domínio do homem branco. Por isso, 

é preciso racializar o debate sobre gênero e analisar quais são os enfrentamentos e 

reivindicações das mulheres negras na ordem hegemônica a partir de sua própria fala, em 

contraposição às narrativas sobrepostas – narrativas estas que diminuem as chances de 

mobilização política das mulheres negras, bem como a ocuparem espaços de poder 

efetivamente. González reivindica este posicionamento, pois   

O fato é que enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de aprofundar nossa 

reflexão, ao invés de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos 

eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos 
falavam da mulher negra numa perspectiva sócio-econômica, que elucidava uma 

série de problemas propostos pelas relações raciais. (Idem, p. 225).  

Em função da conjuntura de três séculos de escravidão, a precariedade de vida 

permaneceu como estruturante na vida das ex-escravas no Brasil: os estigmas, a objetificação 

do corpo, a falta de acesso à educação e saúde e as más estruturas de trabalhos prestados (na 

grande maioria dos casos, sempre voltados para o aspecto da subordinação e servidão) 

tiveram continuidade. A tentativa de rompimento da configuração vigente exigiu a articulação 

de lutas protagonizadas por mulheres negras. A história da luta feminina contra a escravidão 

no Brasil foi encabeçada por mulheres que viveram os terrores da conjuntura. Maria Felipa é 

um exemplo da diáspora africana na elaboração da resistência no Brasil. No processo de luta 

pela independência do Brasil na Bahia, ocorrido entre 1822 e 1823, ela foi uma das mulheres 

negras brasileiras responsáveis pela participação ativa de outras mulheres negras na luta pela 

independência. Nascida na Ilha de Itaparica (BA), liderou um exército de mulheres que 

compôs a participação popular na luta. Sua biografia é retratada no livro de Eny Kleyde 

Vasconcelos Farias
10

, intitulado “Maria Felipa de Oliveira – Heroína da independência da 

Bahia” (2010). Segundo a autora,  

                                                             
10 Eny Kleyde é educadora e mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
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O que Maria Felipa fez é inusitado. Ela faz um trabalho tão grandioso, que  põe em 

evidência a Ilha de Itaparica [...]. E Maria Felipa lidera um grupo grande, [...] uma 

das estratégias mais relevantes, é a chamada de vigilante, chamada de vedetas,  à 

época. O que significa isso? Ela ia para os roteiros, as matas, os manguezais, as 

praias, enfim, toda a ilha, [...] ia verificar junto com um grupo de mulheres negras 

aonde estavam os barcos portugueses. ”11  

Segundo Farias, Maria Felipa utilizou, durante a luta contra as tropas portuguesas, um 

traje simbólico com a representação da Adinkra
12

, estampado com o símbolo da Sankofa
13

, 

trazendo a representação da cultura ancestral na organização das lutas por liberdade. Além da 

luta pela liberdade, é importante destacar o campo intelectual. Um caso paradigmático é o da 

Maria Firmina dos Reis, mulher negra, nascida no estado de São Luís do Maranhão em 11 de 

março de 1822. Ela foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil em 1859, intitulado 

“Úrsula”. Apesar da grandiosidade da obra, a autora expressa o imaginário da inferioridade da 

mulher sob o patriarcado, mencionando o gênero, e não a cor, como elemento principal dessa 

hierarquia no seguinte trecho:  

Sei que pouco vale este romance, porque escripto por uma mulher, e mulher 

brasileira, de educação acanhada e sem o tracto e a conversação dos homens 

ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrucçao 

miserrima, apenas conhecendo a língua de seus paes, e pouco lida, o seu cabedal 

intellectual é quase nullo. (REIS, 1859, p. 5).  

O trecho apresenta uma denúncia ao acesso majoritariamente masculino à educação e 

minoritário das mulheres, e como as mulheres negras mesmo alfabetizadas se viam 

inferiorizadas no contato com os detentores da cultura tida como válida e legítima. O tom 

paternalista adotado em função do domínio cultural também aparece como estratégia de 

dominação masculina, influenciando na difusão das articulações intelectuais das mulheres 

negras. Além disso, a repressão masculina às ideias das mulheres está vinculada à restrição 

dos próprios aspectos que possibilitam a dominação, uma vez que a escrita de Úrsula é uma 

via de acesso a um tempo histórico pautado na dominação arbitrária.  

Analisando a influência da lógica da dominação patriarcal estrutural, a articulação das 

mulheres negras não se difundiu amplamente como parte da história da população africana e 

                                                             
11 FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=Tb0GAnjJREo. Acesso em 22/05/2019.  
12 Adinkra é um sistema de escrita originário do povo Akan, habitante da África Ocidental, correspondente aos 
territórios de Gana, Togo e Costa do Marfim. É formado por um conjunto de símbolos que representam ideias 

oriundas de provérbios. Adinkra significa “Adeus a Alma”. FONTE: 

http://ipeafro.org.br/acoes/pesquisa/adinkra/. Acesso em: 24/05/2019.  
13 A Sankofa é um dos símbolos correspondentes à Adinkra. Sankofa ensinaria a possibilidade de voltar atrás, às 

nossas raízes, para poder realizar nosso potencial para avançar.[1] Sankofa é, assim, uma realização do eu, 

individual e coletivo. O que quer que seja que tenha sido perdido, esquecido, renunciado ou privado, pode ser 

reclamado, reavivado, preservado ou perpetuado. Ele representa os conceitos de auto-identidade e redefinição. 

Simboliza uma compreensão do destino individual e da identidade coletiva do grupo cultural. FONTE: 

http://www.revistas.usp.br/sankofa/about. Acesso em: 24/05/2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tb0GAnjJREo
http://ipeafro.org.br/acoes/pesquisa/adinkra/
http://www.revistas.usp.br/sankofa/about
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seus descendentes no Brasil. Sendo o Estado uma instituição constituída majoritariamente por 

homens brancos, existe uma resistência para tornar invisíveis os agentes negros, pois o 

contrário representaria reconhecimento e rompimento, por parte daqueles que compõem a 

maior parte do Estado, dos privilégios de classe. O pensamento hegemônico sobre a 

percepção de raça passa a ganhar força a partir da elaboração do conceito de raça logo após 

1871, com a Lei do Ventre Livre e o começo do surgimento de novos antagonismos sociais. O 

racismo começa a fazer parte da sociedade brasileira de forma institucionalizada através do 

espaço que ganhou nas teorias científicas brasileiras espelhadas no imperialismo europeu, 

seguindo a linha do positivismo, com um olhar na direção contrária ao contexto social 

nacional no qual as relações eram estritamente segregadoras. Segundo Schwarcz, “As teorias 

raciais aqui empregadas seriam um reflexo das doutrinas utilizadas pelos ideólogos do 

imperialismo, justificando o domínio europeu sobre os demais povos.” (1993, p. 21 apud 

Leite, 1983, p. 362).  

Houve ampla aceitabilidade das teorias naturalistas de superioridade racial 

principalmente no século XIX, com críticas negativas a “raça híbrida” e o plano de 

branqueamento dos brasileiros em decorrência da mistura entre brancos, negros e índios. O 

foco principal, portanto, se deu sobre a miscigenação como um retrocesso humano e a 

erradicação do negro e do mestiço da sociedade, gerando um apagamento não só cultural e 

identitário, mas também do próprio corpo negro. Nota-se, como afirmou Lélia Gonzalez, que 

tal miscigenação ocorria por meio do estupro de mulheres não brancas, especialmente negras 

e indígenas.  

A corrente do pensamento dominante sobre a raça cria processos cada vez mais fortes 

de silenciamento, em uma constante negação da construção identitária da população africana e 

afrodescendente no Brasil, principalmente através dos discursos hegemônicos e metodologia 

de ensino na formação educacional sem embasamento sobre o real desenvolvimento e 

influência da cultura negra no país
14

. O raso pensamento particularmente caricatural 

(Schwarcz,1993) desenvolvido no Brasil pelos cientistas sociais da época foi largamente 

influenciador no reforço dos estereótipos racistas e silenciamento da cultura africana, 

                                                             
14 A chegada da Corte portuguesa em 1808 teve impacto significativo na nova estruturação da sociedade 

brasileira ao longo desse processo. A implementação de novas instituições visava constituir um modelo 

representativo da cultura europeia, tendo grande impacto sobre o formato educacional no Brasil que, antes da 

chegada de d. João VI, era controlada pelos jesuítas e limitava-se as escolas elementares (Shwarcz, 1993, p.31). 

A cultura foi moldada a partir da presença e da memória europeia. O imaginário colonizador, portanto, passa 

pela questão das instituições de educação europeia nos centros urbanos do Rio de Janeiro. 
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conjuntamente ao fato de que não houve um projeto de integração do negro na sociedade após 

a assinatura da Lei Áurea em 1888.  

O silenciamento da mulher negra foi ainda mais alarmante. Analisando a perspectiva 

do pensamento hegemônico dos homens brancos, o posicionamento da mulher negra na 

pirâmide social da lógica capitalista sustentada pelo racismo e patriarcado, a mesma não vai e 

não pode ir de encontro ao protagonismo dos que estão no topo da ordem social. Isso 

representaria a abertura para a possibilidade da emancipação da mulher negra e, 

consequentemente, do desmonte da relação de dominação. A narrativa hegemônica construída 

através do silenciamento mantém no imaginário e na realidade a subalternização de raça e 

gênero, fortalecendo uma sociabilidade contendora.  

Em contraposição à lógica da submissão econômica mencionada no início deste 

capítulo, a subjetividade do corpo negro não se esvai mediante aos maus-tratos, visto que isso 

se torna palpável na medida em que as estratégias de luta articuladas são postas em prática e o 

negro exprime sua subjetividade através da resistência. O corpo negro não se separa do sujeito 

(Gomes, 2017, p. 94). Em outras palavras, o uso do corpo imbuído de conhecimentos e 

técnicas ancestrais como forma de resistência não pode ser extirpado. A coisificação não foi 

pacificamente aceita, embora seja este o retrato historiográfico comumente disseminado. A 

percepção de si e de suas qualidades diante da condição estrutural a qual estavam inseridas 

permitiu-lhes engajamento acerca do combate a conjuntura opressora, aplicando experiências 

de vida tanto quanto os homens negros. Os diferentes aspectos culturais africanos estiveram 

presentes na articulação de planos de fuga e resistência, mesmo estando o corpo negro 

escravizado – o que já era uma manifestação político-cultural.  

A articulação de resistência das mulheres negras passa pelo enfrentamento da noção de 

“posse” criada pelo patriarcado sobre seus corpos, bem como sobre a expressão de sua 

subjetividade e inserção integral na sociedade. O enfrentamento das estruturas de poder passa 

a ganhar novos campos na medida em que as mulheres negras dão início à reivindicação para 

sua participação política. A desigualdade no desempenho dos papéis políticos está vinculada, 

sumariamente, ao complexo modelo de articulação política estruturada pela estratificação sem 

vislumbrar uma perspectiva democrática e inclusiva. Na passagem para o século XX, 

Antonieta de Barros foi uma das exceções que se inseriu n a participação ativa e destacada 

nos espaços de poder. Nascida em 1901, em Santa Catarina, pouco tempo depois da abolição 

da escravatura. Iniciou o contato com a alfabetização através dos estudantes instalados na 
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pensão de sua mãe, em Florianópolis. Com o auxílio da mãe, Antonieta conseguiu frequentar 

a escola, se formando professora em 1921 nas áreas de Português e Literatura. O letramento 

esteve amplamente relacionado ao vislumbre de Antonieta para se emancipar das amarras 

segregacionistas. Consciente e preocupada com precarização educacional geradora do 

analfabetismo que atingia aos mais pobres, fundou seu próprio curso de alfabetização. A 

idealização de resistência de Antonieta se pautava na educação como instrumento 

emancipador, ideologia também presente nos escritos e ativismo de Bell Hooks
15

.  

A universalização do voto no Brasil se estabeleceu a partir do decreto Nº 21.076, de 24 

de fevereiro de 1932 durante o governo de Getúlio Vargas, constando as condições 

necessárias para a participação no exercício da democracia. No entanto, a universalização deu 

continuidade ao processo de exclusão que já fazia parte da projeção estrutural na sociedade 

brasileira. As condições sumárias para o voto são expressas no art. 4º do Código Eleitoral 

brasileiro (Decreto Nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) disciplina in verbis:  

Art. 4º. Não podem alistar-se os eleitores: 

a)Os mendigos  
b)Os analfabetos  

c)Os praças pré, executados os alunos das escolas militares de ensino 

superior.
16

 

  

É importante ressaltar que o sufrágio universal feminino não se deu de maneira 

pacífica e nem tão pouco foi mérito do governo Vargas, que elaborou o Código eleitoral em 

decorrência de tensões políticas com a elite paulistana e, como a pressão feminina pelo 

exercício da cidadania política
17

 era pauta efervescente desde antes de seu governo, abriu-se a 

possibilidade no Código Eleitoral às mulheres.  

 Em decorrência da ausência de um plano formal de integralização do negro e da negra 

na sociedade, como dito anteriormente, a “universalização” não contemplou a parcela da 

sociedade mantida à margem na estratificação – o que significa dizer que o voto ficou restrito 

à porção privilegiada composta por homens e mulheres brancas que possuíam estrutura 

financeira e, consequentemente, escolarização. As limitações institucionais aos analfabetos só 

foram derrubadas com a Constituição de 1988. Havia um número limitado de escolas, e os 

                                                             
15 Bell Hooks é autora do livro “Ensinando a transgredir: A educação como a prática da liberdade” (2013), no 

qual discorre em 13 capítulos sobre o papel da educação na emancipação da população negra.  
16 FONTE: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-

publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 26/05/2019.  
17 O conceito de cidadania política é elaborado por T. H. Marshall no livro “Cidadania, classe social e status” 

(1963), onde diz: “Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, 

como um membro de um organismo investido de autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo.”. p. 63.  

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html
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condicionantes econômicos e sociais dificultavam a presença negra nos estabelecimentos de 

ensino. O uso da lei em detrimento da população negra já era feito antes da abolição da 

escravatura. Segundo Prudente, 

Apenas o ser humano é sujeito de direitos e obrigações. Mas para o Direito Penal 

brasileiro, o negro era uma pessoa especial. Não para ter sua vida, seu patrimônio 
protegido, mas para ser mais severamente punido que as pessoas livres. (2013, p. 4).  

O poder legislativo, executivo e judiciário exprime-se como uma extensão 

instituionalizada da desigualdade racial e sexual, naturalizando o modelo de estratificação e 

ampliando as distâncias econômicas e políticas entre negros e brancos, mulheres e homens.  A 

trajetória de Antonieta de Barros é interessante nesta monografia por ela ter sido a primeira 

mulher negra a superar as barreiras do patriarcado e do racismo no campo da política 

institucional. Ou seja, trata-se de uma exceção, e não de uma regra.  Nesse sentido, é 

importante destacar a peculiaridade de seu itinerário social. Por meio da ajuda financeira da 

mãe, Antonieta alcançou a visibilidade política através do letramento. Sua participação 

assídua em debates políticos referentes aos problemas sociais enfrentados pela minoria lhe 

gerou reconhecimento, abrindo portas para sua participação na política institucional, embora o 

espaço político não fosse um espaço aberto à recepção de ideias e do corpo feminino, 

principalmente o corpo da mulher negra pré-classificada como subalterna.   

Era a primeira, e, diga-se de passagem, a única, mulher negra no Estado de Santa 
Catarina que ascendeu a um cargo político - deputada - e a um espaço até então 

eminentemente masculino - a Assembleia Legislativa (NUNES, 2000, p. 116).  

O conservadorismo do pensamento masculino une-se aos ideais racistas sobre o lugar 

da mulher negra e se apresenta como um entrave à emancipação. A idealização e prática dos 

papéis direcionados ao masculino e ao feminino são, segundo Nunes, “muito opressivos, 

porém, deveras, muito eficazes. Tão eficazes que acabaram internalizados, sendo-lhes 

conferido, através da prática cotidiana, o estatuto de naturais.” (2000, p. 117). Ademais, em 

1934, o voto qualificado foi implementado, desfavorecendo ainda mais as mulheres negras a 

participar do pleito político; “O voto qualificado, pela sua especificidade, privilegiaria apenas 

algumas poucas mulheres, diplomadas com títulos científicos e de professora, e que não 

estivessem sob poder marital ou paterno.” (IDEM, p. 120). A convicção de Antonieta de 

Barros possibilitou sua participação como integrante da chapa do Partido Liberal Catarinense 

a convite de Nereu Ramos (Nunes, 2000, p. 124) para se candidatar a Deputada Estadual, 

ocupando o cargo como a primeira mulher negra eleita no estado de Santa Catarina e do 

Brasil. No entanto, o contexto político da época não foi favorável à continuidade de seu 
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mandato. Desde 1930, o cenário político brasileiro estava sob ameaça da dominação militar 

com a entrada de Getúlio Vargas no poder, e, a partir de 1937 o Plano Cohen
18

 foi utilizado 

como estratégia política a fim de conter a democracia e instaurar um modelo de governo 

ditatorial no Brasil.  

A existência de atores políticos negros no período da repressão governamental 

culminou em larga coibição policial de manifestações públicas contra o racismo e seus 

efeitos. Nesse período havia um engajamento expressivo de cunho político da população 

negra militante. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, surge em São Paulo em 1931, 

desenvolvendo trabalhos para a população negra no campo educativo. Segundo Gomes (2017, 

p. 30), tornou-se um partido político em 1936, mas fora extinto com a política de intenção de 

todos os partidos políticos criada por Getúlio Vargas. Com o fim do Estado Novo, o TEN 

(Teatro Experimental do Negro), criado por Abdias do Nascimento (1914-2011), “nasceu para 

contestar a discriminação racial, formar atores e dramaturgos negros e resgatar a herança 

africana na sua expressão brasileira” (Gomes, 2017, p. 30); o próprio Abdias do Nascimento 

foi candidato no contexto da redemocratização no Brasil, nos anos 40 e 50 (Sotero, 2015).  

Durante o Regime Militar, ocorre a formação do MNU (Movimento Negro Unificado) 

em São Paulo, em 1978. A organização feminina nesses movimentos envolve o embate da 

problemática das singularidades da participação da mulher negra na sociedade, sendo este um 

indicativo da necessidade de articulação protagonizada pelas próprias mulheres negras que 

não pode depender do olhar do homem negro e da mulher branca – feminismo branco e a 

política antirracista dos homens negros não são contemplativos; havia uma exclusão dentro 

dos próprios movimentos que articulam lutas de gênero e racial. De acordo com Rodrigues e 

Prado (2010) sobre a formação do movimento nacional de mulheres negras,  

A suposta igualdade preconizada dentro dos movimentos Negro e Feminista levou as 

mulheres negras a lutarem por suas especificidades, gerando conflitos e rupturas nas 

formas incipientes em que tais movimentos se apresentavam na década de 70 e 80. 

(p. 449).  

Um ponto importante para a elegibilidade feminina na política formal no Brasil foi a 

adoção, em 1995, da política de cotas para mulheres em nível municipal. Todavia, a primeira 

                                                             
18 Documento divulgado pelo governo brasileiro em setembro de 1937, atribuído à Internacional Comunista, 

contendo um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Anos mais tarde, ficaria comprovado que 

o documento foi forjado com a intenção de justificar a instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro de 

1937. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-

37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen. Acesso em: 27/05/2019.  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen
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década da medida não revelou grandes aumentos no percentual de mulheres eleitas, como 

destacado por Martins:  

A avaliação dos resultados eleitorais indica que as cotas brasileiras não são 

instrumentos suficientes para aumentar a representação política da mulher. Quanto a 

isso vale destacar os pontos negativos da legislação que instituiu as cotas, como a 

não obrigatoriedade do preenchimento dos percentuais, a inexistência de punição em 

caso de descumprimento, e a ampliação do número de candidatos que podem ser 

lançados, que aumentou substancialmente o número de concorrentes. Devido a essas 

características a lei brasileira é apenas indicativa. (2007, p. 4.)  

  Essa é apenas uma das razões da baixíssima presença de mulheres negras no 

parlamento. Mas há que se contar a história das exceções. A longa trajetória política de 

Benedita da Silva, primeira senadora negra do Brasil, nascida em 11 de março de 1942 no Rio 

de Janeiro e formada em Serviço Social, começa com a militância nos movimentos sociais 

durante o período do regime militar, tendo ganhado visibilidade pela diligência e articulação 

nas reivindicações na favela do Chapéu-Mangueira, na Zona Sul do Rio. Candidatou-se 

vereadora em 1982 pelo Partido dos Trabalhadores
19

 (PT), sendo eleita no mesmo ano. Assim 

como Antonieta de Barros, muitas décadas antes em Santa Catarina, conseguiu alcançar 

patamares inéditos no contexto da participação das mulheres negras em espaços de poder no 

Rio de Janeiro; “[...] vereadora, deputada federal constituinte, reeleita para um segundo 

mandato em 1990, senadora em 1994, com mais de 2 milhões e 400 mil votos, e vice-

governadora do pleito de 1998.” (Brazil, Shumaher, 2001, p. 103). Nas eleições de 2018, 

Benedita foi eleita para o cargo de deputada federal pelo PT com 44.804 (0,58% dos votos 

válidos). 
20

 Assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro em 2002, com a renúncia de 

Antony Garotinho, qual se candidatou para a presidência no mesmo ano. Ademais, foi 

Ministra de Estado durante os governos Lula.  

Jurema Batista, outra mulher negra e importante figura política no Rio de Janeiro, 

nasceu e foi criada no Morro do Andaraí, Zona Norte, tendo começado sua carreira política 

como presidente da associação dos moradores do Morro do Andaraí, em 1979. É Professora 

de Português e Literatura formada pela Universidade Santa Úrsula, foi vereadora do Rio de 

Janeiro por três mandatos. Eleita pela primeira vez em 1992, mesmo ano em que Benedita da 

                                                             
19 Benedita da Silva participou da criação do Partido dos Trabalhadores em conjunto com o ex- presidente do 

Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Em função de seu ativismo social pelas minorias, foi convidada por Lula, então 

líder do sindicato dos metalúrgicos na década de 1970, a participar dos diversos comícios e passeatas, ganhando 

mais visibilidade e reconhecimento da população.  
20 FONTE: https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/deputado-federal/benedita-da-

silva-1377/. Acesso em: 28/05/2019.  

https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/deputado-federal/benedita-da-silva-1377/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/deputado-federal/benedita-da-silva-1377/
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Silva foi candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, ficou com a primeira colocação no 

primeiro turno, mas perdeu no segundo para Cesar Maia. Foi deputada estadual pelo PT em 

2002, quando passou a integrar o grupo de deputados da Alerj, é militante e feminista atuante 

no Movimento Negro. A importância da figura política de Jurema Batista é fundamentalmente 

pautada na luta contra o racismo enraizado na sociedade brasileira, bem como a educação para 

a população da comunidade do Morro do Andaraí e de outras comunidades, além da luta pelo 

fim da violência policial contra os negros e a violência contra mulheres negras das periferias. 

Em uma entrevista concedida ela ao programa Cultine na TV, da TV Alerj exibido no dia 

05/12/2015, ela diz:  

Quando eu tive acesso à educação, eu percebi um outro mundo, tive, 

eu consegui fazer uma releitura  de onde eu morava, porque eu morava 

ali... e aí depois, mais  à frente, entrando pra militância do Movimento 

Negro, aí é que abriu tudo né, aí eu digo que abriu a caixa preta da 

minha cabeça, né, porque eu passei a ter uma visão de mundo e de 

sociedade, é, diferente do  que até então eu tinha visto, do que a 

sociedade brasileira me fez acreditar.
21

  

É interessante e necessário observar como as trajetórias políticas dessas mulheres 

estão, ao longo da história, sendo articuladas sob as mesmas pautas para a população residente 

das comunidades. No caso de Jurema Batista, segundo a mesma na entrevista para o programa 

sua primeira conquista foi a construção da escola e creche comunitária Winnie Mandela no 

Morro do Andaraí, o que a impulsionou a lutar por condições mais dignas para a população 

afrodescendente.  

A luta das mulheres negras em conjunto através dos movimentos que combatem as 

desigualdades educacionais, econômicas, de gênero e raça dinamiza a sociedade, ao passo que 

possibilita a representação política feminina negra. A ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle 

Franco (PSOL), mulher negra e defensora dos Direitos Humanos vítima de um feminicídio 

político no dia 14 de março de 2018 no centro do Rio de Janeiro, tem em seu legado sob sua 

atividade militante. Nasceu em 27 de julho de 1979 e foi criada na Maré, Zona Norte da 

capital fluminense. Formou-se socióloga pela PUC-Rio em 2007 e mestre em Administração 

Pública pela Universidade Federal Fluminense em 2014. Foi assessora do então deputado 

Marcelo Freixo (PSOL) durante dez anos. Foi eleita em 2017 para o cargo de vereadora do 

                                                             
21 FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=S_r8XANBjfY 

https://www.youtube.com/watch?v=S_r8XANBjfY
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Rio de Janeiro com 46.502 votos
22

·, ocupando a quinta colocação entre os eleitos da Câmara 

do Rio. Seu ativismo era atrelado à defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, dos 

moradores das periferias, da segurança pública, da população negra e LGBT e da educação no 

Rio de Janeiro. Com relação à segurança pública, Marielle questionava e denunciava 

constantemente através de entrevistas, mídias sociais e das falas no plenário as ações policiais 

acometidas dentro das comunidades – sendo a última denúncia feita sobre a atuação policial 

na favela do Acari, Zona Norte do Rio.  

A defesa da existência e resistência da mulher negra e favelada – lugar que ocupava 

sob a perspectiva de enfrentamento da ordem excludente e opressora – representava a luta 

pelo acesso aos direitos básicos como cidadãs; assistência à maternidade, mobilidade segura, 

legalização do aborto como medida preventiva referente aos altos índices de óbitos em 

decorrência dos abortos não seguros e como reivindicação da decisão das mulheres sobre seus 

próprios corpos, e o combate ao feminicídio, sendo um fenômeno sintomático da estrutura 

patriarcal de domínio sobre a vida das mulheres. O mandato de Marielle foi composto por um 

grupo de assessoria integrado por mulheres negras que atuavam na militância pelas minorias 

cariocas anteriormente a eleição da ex-vereadora. Dani Monteiro, Mônica Francisco e Renata 

Souza foram eleitas deputadas estaduais pelo PSOL nas eleições de 2018 com grande número 

de votos; 27,982, 40.631 e 63.937, respectivamente. Há um trabalho de continuidade de 

resistência frente aos antagonismos, bem como a formulação de novos projetos elaborados por 

essas mulheres depois de eleitas.  

A execução sumária de Marielle mobilizou a sociedade, e não só o seu partido. O lugar 

da mulher negra e suas fragilidades ganharam visibilidade na sociedade civil, vide a 

manifestação popular, a repercussão do caso e as medidas jurídicas e políticas para solucionar 

ocorrido. A identidade da ex-vereadora constitui um enclave contra o conservadorismo que se 

estendeu ao longo da história da sociedade brasileira. A representação e a representatividade 

de Marielle reforçaram a necessidade das mulheres negras reivindicarem uma voz política. A 

reconstrução da identidade da mulher negra e a ocupação dos territórios negados 

historicamente são oriundas de resistências longínquas, formando uma teia de possibilidades, 

mas que são ainda muito estreitas. A organização das mulheres negras na política institucional 

demanda diálogos constantes com as oposições, o que é uma forma de luta de um lugar o qual 

não tinham acesso. O enfrentamento do racismo estrutural passa pelo enfrentamento aos 

                                                             
22 FONTE: https://www.eleicoes2016.com.br/marielle-franco/. Acesso em: 31/05/2019.  

https://www.eleicoes2016.com.br/marielle-franco/
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processos de eliminação do corpo negro tanto de forma literal como através de seu 

afastamento dos espaços que demandam influencia massiva e quebra de privilégios.  Portanto, 

o cenário político no Rio de Janeiro pós-eleições 2018 é palco tanto do conservadorismo 

como da força progressista dessas mulheres e da elaboração de novos discursos e práticas na 

tentativa de romper a marginalidade política dos negros e negras no parlamento. 
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Capítulo II – O perfil do parlamento fluminense, por renda, gênero e raça 

O contingente de deputados estaduais na ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro) apresenta demasiado contraste no perfil racial em termos numéricos. 

Analisando a lista disposta no Tribunal Superior Eleitoral sobre autodeclaração racial de 

deputados e deputadas em atividade na candidatura de 2019 a 2023, a divisão das cadeiras se 

estabelece entre 69 parlamentares. São 41 deputados brancos, 16 deputados pardos,
23

 4 

deputadas pretas, 2 deputadas pardas e 6 deputadas brancas
24

. Em função dos dados 

disponibilizados a partir de 2014 pelo TSE, é possível traçar o perfil dos deputados eleitos e 

mensurar as especificidades que possibilitam maiores chances de elegibilidade de candidatos 

brancos – escolaridade, ocupação, renda, cor/raça e afins. Além das especificidades de 

carreira dos candidatos, existem as coligações partidárias e o financiamento empresarial a 

determinados partidos e campanhas, bem como o sistema eleitoral de lista em funcionamento 

nas eleições brasileiras, o que também constitui o processo de acesso à política formal, para 

além do aporte de qualidades pessoais (ou de trajetórias) havendo duas perspectivas que 

podem estar relacionadas: o capital simbólico e as redes de relações intrapartidárias.  

Primeiro, é importante analisar o montante de patrimônio acumulado entre os grupos 

de deputados, visto que a renda é uma importante variável para fins de elegibilidade na 

política institucional, tendo relação com a vitória nas eleições. A tabela abaixo mostra as 

médias de bens declarados dos deputados e deputadas de acordo com o gênero e cor/raça.  

Tabela 1. Média de bens declarados de deputados pardos e brancos / deputadas brancas 

e negras 

Cor/raça e gênero  Média de bens  

Brancos R$734.397,64
25

 

Brancas R$587.026,52 

Pardos R$541.7331
26

 

Negras  R$187.965,011
27

 

                                                             
23 Utilizo a autodeclaração “pardo” porque não há deputados que se autodeclaram pretos na Alerj. Embora 
pudesse me referir aos homens pardos como negros, julguei necessário especificar.  
24 FONTE: http://www.alerj.rj.gov.br/Deputados/QuemSao Acesso em: 08/06/2019.   
25 FONTE: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos. Acesso em: 09/06/2019.  Cinco dos quarenta 

e um deputados brancos não possuem bens declarados no site do TSE, o que limitou o cálculo da média dos 

bens. Contudo, ainda é possível perceber a maior concentração de renda desse grupo por ser mais numeroso – o 

que contribui para o resultado final maior do que o dos outros grupos.  
26O mesmo acontece com os homens pardos; dois deles não possuem renda declarada no site do TSE.  

http://www.alerj.rj.gov.br/Deputados/QuemSao
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos  

Existem algumas considerações sobre os valores da tabela 1. Dentre os deputados 

pardos, há um outsider; ele possui valor de bens declarados em R$5.781.749,03. A profissão 

declarada por ele ao TSE é de Deputado, porém, é ex-jogador de futebol, o que incide sobre o 

alto valor de bens do mesmo. Para fins analíticos, decidi isolá-lo, por ser apenas um caso 

particular. Na tabela, percebe-se que a concentração de bens é maior no grupo de homens 

brancos, passando pelas mulheres brancas, homens pardos e mulheres negras. A interpretação 

para esse fenômeno é a conjuntura estrutural do racismo presente na sociedade brasileira, o 

que origina as desigualdades econômicas. Dito isto, é importante salientar que a distribuição 

da renda no estado do Rio de Janeiro é extremamente desigual; uma pequena parcela 

populacional detém a maior parte dos recursos financeiros. De acordo com uma pesquisa da 

ABEP (Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas) realizada em 2018, apenas 2,6% da 

população do Rio de Janeiro pertence à classe A, estando relacionado ao grau de instrução, 

número de bens na residência, grau de escolaridade e contratação de serviços domésticos.  

Como mostra a tabela, as mulheres negras estão em maior desvantagem econômica. 

Segundo Rios, Pereira e Rangel (2017),  

[...] os estudos sobre desigualdades no mercado de trabalho e nos rendimentos 

demonstram as fortes e persistentes assimetrias salariais e de inserção ocupacional 

quando se considera a intersecção entre raça e gênero, reservando maiores vantagens 
para os homens brancos e maior acúmulo de desvantagens para as mulheres negras. 

(p. 39).  

O nível de instrução dos deputados e deputadas também é um dado importante para a 

discussão do perfil parlamentar fluminense. As tabelas a seguir (2 e 3) mostram informações 

referentes ao grau de instrução dos deputados de acordo com gênero e cor/raça.  

Tabela 2. Nível de Instrução dos parlamentares por cor/raça  

Nível de Instrução  Brancos Pardos 

Ensino Superior Completo 32 4 

Ensino Superior Incompleto 1 - 

Ensino Médio Completo 8 7 

Ensino Médio Incompleto - - 

Ensino Fundamental Completo - 4 

                                                                                                                                                                                              
27

Mulheres que se autodeclaram pretas e pardas são especificadas, nesta monografia, como mulheres negras, 

estando inclusas no mesmo grupo. Uma deputada parda não declarou renda no site do TSE.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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Ensino Fundamental Incompleto - - 

Total 41 15 

Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos 

 

Tabela 3. Nível de Instrução das parlamentares cor/raça  

Nível de Instrução  Brancas Negras 

Ensino Superior Completo 2 3
28

 

Ensino Superior Incompleto 2 2 

Ensino Médio Completo - 1 

Ensino Médio Incompleto 2 - 

Ensino Fundamental Completo - - 

Ensino Fundamental Incompleto - - 

Total 6 6 

Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos 

Na tabela 2, é possível perceber que há maior concentração de homens brancos que 

têm Ensino Superior Completo, enquanto há maior concentração de homens pardos com 

Ensino Médio Completo. Ou seja, o nível de escolaridade é inferior ao dos homens brancos. 

Isso pode ser explicado pelos seguintes fatores: a população negra tem maior dificuldade em 

dar continuidade aos estudos, uma vez que a pressão social e a necessidade para que iniciem 

uma atividade remunerada tem grande impacto nesse sentido. Na tabela 3, nota-se que a 

concentração de mulheres negras é em Ensino Superior Completo, enquanto das mulheres 

brancas se divide entre as categorias Superior Completo, Superior Incompleto e Ensino Médio 

Incompleto.  

Percebe-se, portanto, que de todos os parlamentares, o grau de instrução dos homens 

brancos é superior ao dos outros grupos de deputados e deputadas; esse fator pode ser tido 

como uma variável correlacionada ao fato de haver maior número de brancos no parlamento, 

pois acesso à escolarização a nível superior possibilita, em muitos casos, o estabelecimento de 

contatos com diferentes instâncias do poder político, predispondo alianças políticas e 

lançamento em candidaturas. Tais relações que se estabelecem a partir de posições sociais de 

                                                             
28 O grau de instrução da deputada Mônica Francisco consta como “Superior incompleto” no site do TSE, porém 

em outras fontes há a informação de que a mesma possui formação superior em Ciências Sociais. Contudo, 

utilizei a informação padrão presente no site do TSE.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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prestígio dificultam a participação de pessoas que pertencem a outras camadas sociais e que 

não possuem acesso, em larga medida, aos mecanismos que possibilitam a ascensão social. 

Consequentemente, a disputa política torna-se, em certa medida, antidemocrática, 

favorecendo em larga escala a uma só camada social, pautada pelo viés socioeconômico. 

Segundo Campos e Machado,  

O ensino superior não afeta as chances de sucesso eleitoral apenas pelo acesso a 

conhecimentos específicos, mas também pelas redes de contato sociais que estão 

estabelecidas no ambiente universitário, recorrentemente um espaço de iniciação na 

vida político partidária dos aspirantes a vida pública; pela obtenção de habilidades 

importantes no jogo político como boa oratória, por exemplo. (2015, p. 128).  

É importante observar que as deputadas Renata Souza, Mônica Francisco e Dani 

Monteiro já trabalhavam com Marielle Franco, como suas assessoras. Ou seja, em termo de 

ambientação, já tinham profissionalização política, mesmo que não atuando diretamente como 

parlamentares. Com relação à Dani Monteiro, como veremos adiante, sua entrada na 

universidade possibilitou contato com as questões políticas, o que corrobora a fala dos 

autores. No entanto, por mais que este seja um caso real, ainda não é suficientemente 

representativo. A desigualdade ainda persiste em diferentes níveis que possibilitariam a 

qualificação para a vida política institucional; o número de mulheres negras ainda é pequeno, 

independentemente de estas estarem atuando no parlamento.  

Essa articulação configura a exclusão de gênero e raça fundamentada em complexos 

processos históricos que atingem principalmente as mulheres negras, pois sua exclusão é 

configurada a partir desses dois elementos – é importante salientar que o número total de 

deputados pardos é maior do que mulheres negras na Alerj, o que evidencia que o racismo 

incide em maior escala na vida das mulheres negras, uma vez que o patriarcado e racismo não 

configuram, da mesma forma, a exclusão do homem pardo. Outro ponto importante é o fato 

de que não há nenhum deputado que se autodeclara preto na Alerj, fato que pode ser 

explicado pela forma como o racismo opera no Brasil, sendo mais negativamente incisivo 

sobre os homens negros de pele retinta. Com relação às mulheres negras, a relação patriarcal 

contida nas relações políticas não formais pode explicar, para além do grau de escolaridade, a 

questão da exclusão das mulheres, em particular as negras, e como sua inserção no espaço 

político é ainda mais complexa em função do machismo estruturante, visto que mesmo com 

menor acesso ao nível superior de ensino, os homens pardos ainda estão em maior número. 

Com relação à renda declarada, as mulheres negras estão abaixo de todos os deputados; fator 
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sintomático das desigualdades educacionais, de empregabilidade e oportunidades de acúmulo 

de capital cultural.   

Com relação à ocupação, as tabelas abaixo mostram profissões declaradas pelos 

grupos de deputados, separados por cor/raça e gênero.  

Tabela 4. Deputados Brancos e Deputados Pardos 

Ocupações declaradas  Brancos Pardos 

Deputado  18 4 

Vereador  4 2 

Advogado  8 1 

Empresário  3 3 

Engenheiro  1 - 

Administrador  1 - 

Policial Militar 2 3 

Policial Civil 1 - 

Professor Ensino Superior  1 - 

Economista - 1 

Militar reformado  - 1 

Servidor Público Municipal  - 1 

Outros 2 - 

Total  41 16 

Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos 

Na tabela 4, os homens brancos representam a maior parte da ocupação “Deputados”. 

Estes têm mais facilidade para se reelegerem e, consequentemente, ter mais longevidade na 

carreira política. Outra profissão tradicionalmente associada à carreira política é a advocacia. 

Novamente, os homens brancos representam a maior parte dos advogados em comparação aos 

homens pardos. As profissões de prestígio estão amplamente associadas ao sucesso político.  

Tabela 5. Deputadas Brancas e Deputadas Negras 

Ocupações declaradas Brancas Negras 

Deputada 3 1 

Empresária  1 - 

Estudante - 1 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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Jornalista e redator  - 1 

Membro Forças Armadas - 1 

Pedagoga - 1 

Professora Ens. Fund.  1 - 

Outros - 1 

Total 5
29

 6 

Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos 

Na tabela 5, a profissão de “Deputada” é maior entre as mulheres brancas. Há um 

detalhe interessante nesta comparação que deve ser destacado. A escolaridade das mulheres 

negras é maior do que a das mulheres brancas, como aponta a tabela 3; ela nos mostra que 

com relação ao Ensino Superior, as mulheres negras estão em maior número. Este não é um 

fato positivo, contudo, mas sim um reflexo de que para as mulheres, apesar de qualificadas e 

independentemente da cor/raça, o acesso ao meio político institucional é mais difícil por 

inúmeros outros fatores que não só a escolaridade, mas sim também pelo machismo, pois 

ainda sim, a presença de homens brancos e pardos com relação às mulheres é maior, bem 

como a escolaridade dos homens brancos.  

 

Tabela 6. Partidos políticos por cor/raça e gênero 

Partidos Políticos Deputados Brancos Deputados Pardos Deputadas 

Brancas  

Deputadas 

Negras 

NOVO  Alexandre Teixeira  

Chicão Bulhões  

   

PSL Alexandre 

Knoploch  Coronel 

Salema 

Doutor Serginho 

Gil Vianna  

Gustavo Schmidt  

Rodrigo Amorim 

Anderson Moraes 

Filippe Poubel 

Marcelo do seu Dino  

Márcio Gualberto 

Renato Zaca   

 Alana Passos 

PR Pedro Brazão     

AVANTE  Capitão Nelson    

DEM Carlo Caiado 

Fabio Silva 

Samuel Malafaia  

Filipe Soares 

 

Dr. Deodalto 

  

PRB Carlos Macedo  

Danniel Librelon  

 

  Tia Ju 

PSB Carlos Minc 

 

Renan Ferreirinha   

                                                             
29 No total, são seis deputadas brancas. No entanto, uma não declarou profissão.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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PSD Chico Machado  

DelegadoCarlos 

Augusto  

Jorge Felipe Neto  

 Rosane 

Félix  

 

PP Dionisio Lins  

Jair Bittencourt  

 

   

PSOL  Flávio Serafini 

Eliomar Coelho 

 

   Dani Monteiro 

Mônica 

Francisco  

Renata Souza 

PTC Giovani Ratinho     

MDB Gustavo Tutuca 
Max 

Rosenverg Reis 

Marcio Canella  

 Franciane 
Motta  

 

PRTB Léo Vieira     

PSDB Luis Paulo   Lucinha  

DC Marcelo 

Cabeleireiro  

João Peixoto   

PHS Marcos Muller  

 

Valdecy da Saúde   

PRP Bruno Dauaire  

Renato Cozzolino 

   

PDT Sérgio Fernandes  

Thiago Pampolha  

 Delegada 

Martha 

Rocha 

 

PSC Sérgio Louback  Márcio Pacheco    

PT André Ceciliano 

Waldeck Carneiro  

 Zeidan   

PPS Welberth Rezende    

PCdoB    Enfermeira 
Rejane 

PMB   Marina  

PODE  Bebeto Tetra   

SOLIDARIEDADE  Rodrigo Bacellar  

Vandro Familia 

Anderson=osllooooooAlexandre 

  

PROS  Sub-Tenente Bernardo    

PATRI  Val Ceasa   

FONTE:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos  

Na tabela 6, podemos ver que a representação feminina negra da Alerj está 

concentrada no partido do PSOL. Contudo, há outros partidos com representação feminina, 

apesar de ser mínima: os outros partidos destacados contam apenas com uma mulher, sendo 

maioria branca. São esses os partidos: PSL, PRB, PSD, MDB, PSDB, PDT, PT, PCdoB e 

PMB. Nota-se também que a maioria dos deputados homens, sejam brancos ou pardos, são do 

PSL. Na entrevista, a deputada Mônica Francisco falou sobre a relação com o partido.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/estados/2018/2022802018/RJ/candidatos
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“Como você sente as oposições políticas no interior da Alerj? Quais 

são seus principais opositores?”  

Mônica Francisco: “Olha, a oposição, ela, os nossos principais 

opositores são do PSL, são a direita, PSL, a própria base do governo, 

enfim... aqueles que estão a direita, né? A Gente tem uma, o nosso 

campo mais democrático, mesmo o partido de direita, mas que são 

mais democráticos, e a esquerda é a nossa, a, são os companheiros 

mais próximos desse nosso campo de luta né, mas a esquerda. Agora a 

pressão é real, são campos ideológicos extremamente antagonistas, 

contrários, né, com, com... defesa de interesses completamente, é... 

difusos, né? E completamente contrários. É um... a nossa atuação é: 

tentar manter minimamente uma relação republicana, mas entendendo 

que a gente precisa ter lá. Não dá, e defender aquilo que a gente 

acredita enquanto projeto de sociedade, isso é inegociável. A oposição 

é real, faz parte do jogo político, faz parte do parlamento, e é isso, não 

tem como fugir, né? É... dessa relação.” (Entrevista concedida a autora 

em 02/05/2019).  

 

Na tabela 4, a profissão “Deputado” conta com uma grande concentração de 

parlamentares brancos, assim como de homens pardos. Há também maior número de 

advogados brancos do que advogados pardos; o que é refletido pela questão do acesso ao 

Ensino Superior e a cursos de alto prestígio. Na tabela 5, têm-se mais mulheres brancas como 

“Deputadas”. É interessante perceber que há mais deputados e deputadas brancos que são 

políticos de carreira, considerando como a única ocupação a qual se dedicam.  

Ademais, a questão orçamentária também aparece como um dificultador durante as 

campanhas eleitorais. A maior parte do financiamento do PSOL é feito através de arrecadação 

coletiva. Dessa forma, dependendo do candidato, há menores chances de elegibilidade porque 

com baixo orçamento há pouca possibilidade de deslocamento, produção de material de 

campanha e, consequentemente, é mais difícil fazer com que suas campanhas “corpo a 

corpo”, baseadas no diálogo direto e que são extremamente importantes nas campanhas 

eleitorais, cheguem até a população. O total de recursos recebidos pela deputada Mônica 

Francisco, segundo o site do TSE, foi de R$110.261,28; o total da deputada Dani Monteiro foi 

de R$61.382,16, e o total da deputada Renata Souza foi de R$114.226,36. Entre os deputados 

brancos, um total de 30 parlamentares tiveram recursos mais altos do que a deputada Renata 
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Souza, que dentre as mulheres pretas, tem o valor mais alto.
30

 Entre os deputados pardos, 

foram 9. Entre as deputadas brancas, todas elas tiveram mais recursos do que Renata Souza.  

 A avaliação das deputadas entrevistadas sobre o processo de eleição e de 

elegibilidade se baseia principalmente em toda a lógica de estratificação social que atinge a 

mulher negra, entrando em um consenso sobre a problemática do lugar destes corpos criado 

pelo imaginário social que norteia a falta de espaço na política institucional, aliado ao próprio 

funcionamento intrapartidário. Atualmente, o PSOL conta com cinco cadeiras no parlamento 

fluminense, sendo três ocupadas pelas deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica 

Francisco, e o restante, por dois deputados brancos – o que representa um avanço em termos 

de representatividade na política intrapartidária, e um avanço também no que toca a 

representação de mulheres negras, afinal o partido é responsável pela metade da bancada de 

mulheres negras no parlamento fluminense. No entanto, as dificuldades durante suas 

campanhas estiveram atreladas a três fatores estruturais específicos destacados em todas as 

entrevistas; racismo, machismo e financiamento de campanha
31

, como dito acima. Sob a 

pergunta “Quais foram as dificuldades da sua campanha eleitoral em 2018? E a que você as 

atribui?”, a deputada Mônica Francisco faz uma descrição que revela a presença dos 

mecanismos repressivos presentes na história da mulher negra na luta por um lugar de fala e 

influencia no cenário da política formal atual;  

Mônica Francisco: “Foi uma campanha muito violenta, uma disputa 

muito acirrada, com uma estrutura muito pequena, é... pouquíssimo 

tempo na televisão, mas, né, a despeito de qualquer coisa, outras 

companheiras que nem tempo tiveram na televisão, é... pra além de 

fazer uma jornada extenuante, porque você tem pouco recurso, então 

você, dificulta muito, o deslocamento, é, estar nos lugares, chegar em 

determinados lugares... E eu atribuo isso primeiro, né, à política como 

lugar dos homens brancos, proprietários, ou que detém algum tipo de 

financiamento, de apoio, a questão financeira é um grande dificultador 

nesse processo, o machismo e o racismo. É muito presente e muito 

colocados, assim, em relação às mulheres negras, e eu pude sentir isso 

elevado à milésima potência porque quando você não tem padrinho 

político, seja ele qual for, uma figura que te auxilie nessa corrida, 

porque a minha mentora foi a Marielle Franco, então, a minha 

campanha começa com a Marielle. A construção da minha figura 

começa com a Marielle. Não tendo a Marielle, né, muito mais difícil, 

                                                             
30 Fiz esse recorte por ter entrevistado apenas estas três parlamentares, tendo sido este problema relatado pelas 

três deputadas em seus relatos.  
31

 O PSOL recebe financiamento popular para a realização de suas campanhas, sem recursos empresariais, o que 

representa um volume reduzido na verba e pode ter impacto significativo no alcance das propostas dos 

candidatos e candidatas, visto que inviabiliza a ocupação de espaços estratégicos que requerem longos 

deslocamentos, bem como a produção de material destinado a distribuição, por exemplo.  
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porque me colocar como uma figura no partido, sem ter uma figura de 

estofo né, claro que a gente faz as dobradas com os companheiros e 

companheiras de partido, mas é diferente. Então, eu atribuo ao 

machismo, ao sexismo em certa medida né, principalmente 

direcionado ao corpo negro, é... de que se você não tiver uma figura... 

parece que você não tem tanta capacidade, ou ligada a algum tipo de 

tendência... baixíssima estrutura, e aí, é proposital, essa é uma 

estrutura masculina e da aristocracia do poder colocada pra limar 

mesmo quem não tem recurso... Eu atribuo ao racismo, ao machismo, 

o sexismo e a perpetuação do poder, a tentativa de garantir o poder na 

mão dos homens brancos, das camadas médias e altas, mesmo em 

partidos de esquerda.” (Entrevista concedida a autora em 02/05/2019).  

Na fala da deputada, o assassinato de Marielle Franco surge como um fato 

desestabilizador que teve impacto direto na sua luta pelo espaço na política. A figura da ex-

vereadora como mulher negra com uma carreira política influente no parlamento fluminense e 

representante das minorias tinha massiva importância na vida política das deputadas negras 

eleitas, uma vez que a atuação política de Marielle se direcionou ao questionamento das 

estruturas opressoras que encabeçam a continuidade da atividade política das parlamentares 

negras. Na fala, percebe-se que o papel de Marielle no apadrinhamento político daria maior 

credibilidade ao processo de candidatura, justamente pela visibilidade e influência política da 

ex-vereadora. A fala também chama a atenção para o fato de uma figura política conseguir 

atrair mais recursos para campanha eleitoral.  

Perguntei para a deputada Renata Souza se a quantidade de votos que recebeu poderia 

ser atribuída à conscientização política, em alguma medida, de seus eleitores (o único 

município do Rio de Janeiro no qual a deputada não recebeu nenhum voto foi São Sebastião 

do Alto);  

Renata Souza: “Bom, é, eu não tenho... eu não sei se é bem a 

conscientização política, porque isso é um processo realmente muito... 

muito difícil na nossa história de se concretizar, mas me parece que há 

também uma necessidade das pessoas olharem pra esses parlamentos e 

verem cara de povo, né?! Porque nós somos efetivamente do povo, 

somos mulheres, que é a maioria da população brasileira, somos 

negros, a maioria também da população brasileira, então assim, eles 

não veem essa maioria representada nos parlamentos, então nós 

estamos notando cara de povo porque a gente é povo dentro desse 

lugar que diz que é casa do povo, mas a maioria dos representantes 

são homens brancos de uma elite política e econômica, então, eu acho 

que as pessoas se ligaram que esses lugares tem que ter representantes 

que de fato passem pelo que o povo passa, né? Então eu acho que isso 

é um grande diferencial nesse sentido.” (Entrevista concedida a autora 

em 27/03/2019).  
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O perfil parlamentar descrito acima, com grande número de homens e 

consequentemente, o machismo, tem impacto direto na presença e locomoção das deputadas 

dentro da Casa. As deputadas Mônica Francisco e Dani Monteiro falaram sobre suas 

experiências na Alerj a respeito do tratamento que recebem por serem mulheres e negras. No 

caso da deputada Dani Monteiro, a idade agrava o problema; na entrevista, fiz a seguinte 

pergunta: “Você percebe algum tipo de descaso por parte dos outros deputados e deputadas 

com relação a sua idade?” a qual respondeu:  

Dani Monteiro: “A Alerj é um reduto tradicional de homens brancos e 

mais velhos. O tom paternalista é presente quase todo tempo quando 

se dirigem a mim. São incontáveis as vezes que já me chamaram de 

‘menina’. Mas, na atual legislatura, temos um perfil também de 

jovens, o que é uma mudança. E como toda mudança, não agrada a 

todos.”. (Entrevista concedida a autora em 16/04/2019).  

Mônica Francisco e Dani Monteiro chegaram a ser barradas de entrar na Alerj para 

exercerem as atividades parlamentares. Abaixo, estão as perguntas e respostas da entrevista, 

respectivamente, a respeito do ocorrido. Esses relatos mostram aspectos sobre o lugar 

construído para a mulher negra na sociedade. A falta de conhecimento sobre seus mandatos, 

ou o conhecimento, mas a falta de credibilidade dada à suas posições como deputadas por 

serem mulheres negras fica expressa no tratamento que recebem, mesmo com o mandato em 

andamento.  

“Já sofreu algum tipo de tratamento hostil dentro do parlamento? Se sim, pode contar 

como aconteceu?”  

Mônica Francisco: “Sim, né, eu acabei de falar da questão do, né, da 

discriminação de ser barrada né, de ser impedida de circulação, o que 

não aconteceria, mesmo identificada, né, as deputadas tem um 

“pinzinho” que colocam, né, um brochezinho de identificação, então, 

um homem branco não precisaria nem tá com um broche, né? Ele tem 

no seu, desde, se tiver de terno então, né, paramentado, ele tem a sua 

circulação franqueada, livre, tranquila, em qualquer espaço da 

sociedade né. Então só, mas, seria muito mais tranquilo.” (Entrevista 

concedida a autora em 02/05/2019) 

 

“Quais foram/são as dificuldades que você sente por ser uma deputada negra na Alerj?” 

Dani Monteiro: “Os constrangimentos são constantes. Já fui 

"convidada" a deixar o plenário e também o elevador exclusivo para 

deputados. É como se não me reconhecessem no exercício do meu 
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próprio mandato, que é legítimo e conquistado com mais de 27 mil 

votos.”(Entrevista concedida a autora em 16/04/2019). 

 

Posto essas considerações, fica evidente que o perfil parlamentar fluminense reproduz, 

em seu interior e em suas relações tanto formais quanto informais, a estrutura de dominação 

sobre as mulheres, e em especial as mulheres negras. Isso se mostra principalmente com 

relação a renda, variável em que todos os deputados possuem maior valor em bens declarados, 

assim como o próprio número de mulheres negras. Ademais, o tratamento recebido pelas 

deputadas no parlamento demonstra a recusa da ocupação de seus corpos na Alerj por parte 

das outras pessoas que lá atuam. Isso se configura em função dos papéis sociais pré-

determinados de lugar e pertencimento dessas mulheres que, como já explicado 

anteriormente, não são papéis de ascensão em nenhuma esfera da sociedade brasileira.  
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Capítulo III – A atuação das deputadas estaduais na elaboração de políticas 

públicas no Rio de Janeiro.  

A atuação das deputadas negras eleitas em 2018 confronta-se com o cenário social e 

político do Rio de Janeiro frente aos problemas relacionados à saúde, segurança e educação 

públicas que têm impacto significativo na vida da população negra residente nas zonas 

periféricas e de baixa renda. Dessa forma, é importante analisar como a presença política das 

deputadas negras é significante a fim de contribuir para o desenvolvimento da estrutura 

sociopolítica voltada para a população atingida pelas desigualdades de ordem social, política e 

econômica. Durante as atividades de campanha eleitoral, os discursos das deputadas Dani 

Monteiro, Mônica Francisco e Renata Souza propuseram a articulação e implementação de 

políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento de estratégias direcionada às seguintes 

questões: medidas contra o feminicídio, o fortalecimento das cotas raciais nas universidades, a 

redução da mortalidade da população negra e dos ataques a população LGBTI+. No material 

eletrônico de campanha (vídeos no YouTube e informações contidas nos sites de campanha e 

coleta de recursos
32

) as falas das então candidatas exprimem que suas pautas têm relação 

direta com suas vivências enquanto mulheres negras residentes em ou oriundas de periferias e 

enquanto agentes na luta por igualdade em diferentes aspectos sociais.  

As deputadas Dani Monteiro, Mônica Francisco e Renata Souza são crias
33

, 

respectivamente, do Morro São Carlos, Morro do Borel e da Maré, comunidades localizadas 

na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os aspectos de suas vidas pessoais e a observação do 

coletivo têm grande influência na visão das deputadas a respeito da necessidade de melhorias 

direcionadas não só para suas comunidades, mas também para as pessoas que têm o mesmo 

perfil socioeconômico e que se enquadram nas camadas mais baixas da estratificação social 

no Rio de Janeiro. Dessa forma, a militância política dessas mulheres parte da sociabilidade e 

das suas experiências particulares, mas que competem ao plano estrutural, indo em direção à 

política institucional como forma de prover bem-estar social a essas e outras comunidades no 

nível estadual. As carreiras políticas dessas mulheres vêm sendo construídas anteriormente às 

eleições de 2018, através da atuação de militância em suas comunidades de origem e trabalho 

                                                             
32 FONTES: Deputada Mônica Francisco: Vídeo “Campanha de Mulher – Mônica Francisco 50888” 

<https://www.youtube.com/watch?v=n0p5h9ywagA&t=7s> Acesso em: 17/06/2019. Site de coleta de recursos 

para campanha: <https://democratize.com.br/monicafrancisco> Acesso em: 17/06/2019. 

Deputada Dani Monteiro: Vídeo “Campanha de Mulher | Dani Monteiro — 50050” 

<https://www.youtube.com/watch?v=iUaY3I5VNkk.> Site de Campanha <http://campanhademulher.org/dani-

monteiro/> Acesso em: 17/06/2019.  
33 Denominação utilizada pelas deputadas referente às pessoas nascidas ou criadas em determinado local.  

https://www.youtube.com/watch?v=n0p5h9ywagA&t=7s
https://democratize.com.br/monicafrancisco
https://www.youtube.com/watch?v=iUaY3I5VNkk
http://campanhademulher.org/dani-monteiro/
http://campanhademulher.org/dani-monteiro/
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como ex-assessoras de Marielle Franco durante seu mandato como vereadora do Rio de 

Janeiro. É importante analisar como os problemas relacionados à falta de políticas impacta a 

população carioca, e em como essas deputadas trabalharam e continuam trabalhando para 

apresentar novas propostas de reparação social.  A seguir, discorro sobre algumas atuações 

das deputadas referentes a problemas que julguei relevantes para esta monografia, com base 

no impacto que têm sobre a vida da população marginalizada do Rio de Janeiro.  

3.1 Renata Souza.  

O mandato da deputada Renata Souza, de 36 anos, eleita pelo PSOL, está fortemente 

voltado para a articulação de políticas públicas direcionadas à questão da segurança pública. 

Em primeiro lugar, é importante realizar um levantamento teórico sobre a questão da 

mortalidade da população negra no Rio de Janeiro, uma vez que é uma das maiores 

preocupações de seu mandato. No site oficial da deputada, há o seguinte relato:  

“Em outubro de 2006, com o assassinato de Renan da Costa, de 3 anos, filho de sua 

ex-cunhada, a militância de Renata Souza ganhou um novo significado em sua vida. 

A morte do menino foi o gatilho necessário para que a deputada da Segurança 

Pública ganhasse centralidade nas ações da jovem moradora da Maré que, a partir 

desse fato, se envolveu ainda mais nos movimentos sociais na luta pelo direito à 

vida.”34  

Na entrevista concedida para esta monografia, a deputada Renata Souza disse, quando 

perguntada sobre quais eram suas bases de apoio;  

Renata Souza: “Pode ser mais de uma base? Bom, a minha base é 

local, na Maré, né, e, partidária também num núcleo de mulheres e 

de... de favelas. Então, são bases que atravessam uma a outra.”. 

(Entrevista concedida a autora em 27/03/2019).  

É importante destacar que Renata Souza recebeu apoio político significativo da 

principal figura do PSOL, Marcelo Freixo. A partir de sua eleição, a deputada vem atuando 

como presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, sendo a primeira 

mulher negra a estar nesse cargo, presidido por Marcelo Freixo entre 2009 e 2018, salientando 

a importância da implementação de projetos que diminuam e cessem as mortes da população 

negra no estado. Sabendo que, no Rio de Janeiro, a maior concentração de negros ocorre em 

zonas periféricas nas quais o modelo atual de segurança pública atua de maneira truculenta, 

além da criminalização desse grupo em áreas urbanas de média e alta renda,  

 [...]os indivíduos negros possuem 23,5% a mais de chances de sofrer agressão letal 

e respondem por 78,9% das pessoas que estão no decil superior da distribuição de 

                                                             
34 FONTE: https://www.renatasouzapsol.com.br/quem-e-renata-souza Acesso em: 17/06/2019.  

https://www.renatasouzapsol.com.br/quem-e-renata-souza
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probabilidade de sofrer homicídio. Aqueles que se encontram nesse grupo têm, em 

média, probabilidade de sofrer homicídio 62,1 vezes maior do que aqueles contidos 

no grupo do primeiro decil. (CERQUEIRA, COELHO, 2017, p. 5).35 

Com relação aos índices de homicídios, Renata Souza esclareceu em entrevista 

concedida para esta monografia os motivos pelos quais ocorre a maioria das mortes dos 

homens e mulheres negros e negras moradores de periferias. Em um trecho da resposta para a 

pergunta “Quais são seus principais projetos como deputada estadual?” ela diz: 

Renata Souza: “[...] o meu maior desafio é conseguir é, a partir dessa 

legislatura, costurar um programa de redução do número de 

homicídios e de feminicídios, claro que, e a gente vai ter um recorte 

que é muito óbvio, que é da juventude negra tanto pra questão da 

mulher quanto pra questão do homem, que tá sendo morto hoje no 

nosso estado, seja por uma ação direta do Estado quando tem, por 

exemplo, operações policiais que matam lá o homem negro, seja pela 

negligência do Estado onde a gente tá vendo um número de 

feminicídio aumentando, e você não vê uma ação concreta do Estado 

para frear o aumento do feminicídio.” (Entrevista concedida a autora 

em 27/03/2019).  

As altas taxas de feminicídio e de homicídio são, portanto, duas problemáticas reais da 

vida da população negra e periférica. A morte é presente para o corpo do negro favelado não 

só como algo natural; mas sim como uma probabilidade constante e imposta que independe 

do curso natural. Com relação aos homens, existem dois fatores importantes para esta análise; 

o contato com tráfico de drogas e a violência dos agentes policiais que representa o racismo 

institucional. A maior parte dos jovens que estão vulneráveis ao tráfico ou infrações, fatores 

que aumentam as chances de morte por armas de fogo, é negra. Esse fenômeno ocorre em 

função de uma série de indicadores de desigualdade econômica: a proximidade da residência 

com local do tráfico e consequentemente a perspectiva mais fácil de melhora na renda pessoal 

e familiar; falta de acesso a serviços públicos básicos como escolarização e saúde; baixo nível 

de instrução dos pais ou a orfandade, e etc.
36

. A distribuição desigual de recursos econômicos 

e, consequentemente, a falta de investimento na população mais pobre ao longo da história 

compõe a estrutura da sociedade, hierarquizada por classe e raça. Juntamente a estes 

indicadores, Mbembe (2018) articula outro viés que se relaciona com as variáveis explicativas 

desse fenômeno. Segundo o autor,  

                                                             
35 Os dados são referentes ao ano de 2010.  
36

 Este é um fenômeno complexo com várias dimensões, estando relacionado a inúmeros fatores. Portanto, a 

reflexão discorrida refere-se a algumas variáveis estruturantes correlacionadas com o fenômeno descrito. 

Entretanto, existem outros fatores que têm relação de causalidade mais próxima, porém exigem estudos mais 

aprofundados para analisar as especificidades desse fenômeno.  
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[...] o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem 

viver e as que devem morrer. Operando com base em uma divisão entre os vivos e 

mortos, tal poder se define em relação a um campo biológico – do qual toma o 

controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie 

humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de 

uma cesura biológica entre uns e outros. Isto é o que Foucault rotula com o termo 

(aparentemente familiar) “racismo”. (p. 17).   

 O autor nos dá ainda uma explicação mais aprofundada que pode ser utilizada para 

pensar a questão da dominação sobre a vida dos corpos negros;  

Que a raça (ou, na verdade, o “racismo”) tenha um lugar proeminente na 

racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais 

do que o pensamento de classe (a ideologia que define a história como uma luta 

econômica de classes) a raça foi a sombra sempre presente no pensamento e na 

prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a 

desumanidade de povos estrangeiros – ou a dominação a ser exercida sobre eles. (p. 

18).  

 Percebe-se, portanto, através da reflexão do autor, que o racismo é algo intrínseco ao 

biopoder, no qual impera a ideia de sobreposição e dominação de uma raça sobre outra e, 

consequentemente, a soberania. O que deve ser considerado é, no entanto, em que nível essa 

ideologia está presente na ordem atual da política fluminense. Os discursos gerados com base 

nessa ideologia na qual a expressão máxima da soberania reside, em certa medida, no poder e 

na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer (IDEM, p. 5.) tem impacto direto 

em certos campos e formas de aplicação de métodos referentes à segurança pública, bem 

como nos índices de mortalidade da população negra exposta historicamente às desigualdades 

socioeconômicas e a violência sistêmica.  

Sobre os discursos, Foucault questiona: “Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato 

de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o 

perigo?” (2014, p 8). Neste caso, a periculosidade dos discursos disseminados por figuras 

políticas de alto cargo que têm ampla visibilidade midiática está na reprodução, através da 

fala e práticas de cunho político, de imaginários excludentes que articulam a divisão de 

pessoas entre “merecedoras” e “não merecedoras” da vida com base em exemplos 

comportamentais cunhados na moralidade e no ideal de civilidade, uma vez que o imaginário 

“público” lê a favela e seus moradores principalmente a partir ou através da violência ou dos 

principais atores da violência.  

É importante ressaltar, portanto, que as generalizações negativas a respeito da 

população afrodescendente residente nas favelas também são fruto de um processo de 

estereotipação que tem início na escravidão, aliado ao histórico da formação socioestrutural 
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durante o processo de urbanização e segregação na cidade do Rio de Janeiro, considerando 

que ‘”são estereótipos e mitos que, durante décadas, alimentaram os estudos e mesmo o 

imaginário sobre as favelas” (SILVA, 2010, p. 161), dando aval à marginalização de tudo o 

que se refere às favelas. Essa reflexão se assemelha a fala de Shwarcz (1993) a respeito do 

imaginário sobre “raça inferior” oriundo do pensamento europeu e alimentado pelos cientistas 

sociais brasileiros. Isso está implícito tanto nas práticas macro quanto nas microssociais, 

dando continuidade as raízes das práticas que se baseiam em perspectivas pautadas no 

preconceito. A escravidão por si só é um exemplo de domínio sobre a os corpos negros e 

decisão sobre a vida dos mesmos.  

O feminicídio, assassinato de mulheres por serem mulheres, ou seja, por razões de 

gênero, é um fenômeno que tem crescido amplamente em escala nacional. O ISP (Instituto de 

Segurança Pública) do governo do Estado do Rio de Janeiro, nos mostra dados alarmantes 

sobre o índice de morte de mulheres. De acordo com as informações sobre o Rio de Janeiro, 1 

mulher é vítima de feminicídio a cada cinco dias, tendo sido 78 vítimas fatais e 288 vítimas de 

tentativa de feminicídio; 48% das vítimas são pardas, 30% são brancas e 21% das vítimas são 

pretas. Mulheres pretas e pardas, juntas, somatizam 69%
37

 das vítimas do feminicídio em 

2018. A dominação dos homens sobre as mulheres é decorrente, como dito anteriormente, da 

sociedade patriarcal. É de suma importância, portanto, que mulheres negras estejam ocupando 

cargos políticos de liderança que possibilitem a criação de instâncias responsáveis pela 

segurança das mulheres, como a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do feminicídio da 

Alerj, da qual a deputada estadual Mônica Francisco ocupa a vice-presidência e Renata Souza 

atua como membro, sendo a deputada Martha Rocha ocupante da presidência da CPI.  

No que diz respeito ao campo de atuação da deputada na Maré, em uma sessão 

ordinária no plenário fluminense, Renata Souza argumenta sobre operações policiais ocorridas 

nesse complexo de favelas;  

É óbvio que ninguém aqui quer impedir o trabalho da segurança 

pública. Mas esse trabalho tem que corresponder à realidade das 

pessoas. Esse trabalho precisa se mostrar eficiente. [...] Enquanto a 

política pública de segurança criminalizar a pobreza, criminalizar 

preto, pobre e favelado, a gente não vai conseguir superar. Porque o 

racismo, Senhor Presidente, é estruturante da política pública. Quando 

olham pra favela e veem que lá é esse lugar que tem a maioria da 

                                                             
37 A soma do número de mulheres vítimas do feminicídio nestes dados dá um total de 99%. A explicação 

possível é que, em algumas pesquisas, há sempre pessoas que não declaram sua cor/raça, o que influencia no 

resultado final.  
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população negra, e que dessa forma toda política pública de segurança 

refletida dentro da favela, é desigual com relação às demais operações 

feitas na cidade, Senhor Presidente. 
38

 

 Nesse sentido, o racismo institucional surge quando não são tomadas medidas 

preventivas por parte do Estado que façam com que esses números decresçam, o que 

configura a negligência estatal mencionada pela deputada na entrevista para esta monografia, 

bem como a criminalização da pobreza e dos negros, que são maioria nesses territórios 

criminalizados. Os discursos extremistas sobre as zonas periféricas e os confrontos ocorridos 

nessas regiões podem ser vistos, segundo a argumentação de Mbembe, como a criação 

ficcional do inimigo (2018, p. 17) e elementos de um estado de exceção, passando assim a 

justificar o direito de matar baseado no racismo.  

A articulação de políticas públicas da deputada Renata Souza, portanto, visa direcionar 

a atenção aos desdobramentos históricos e contemporâneos relacionados aos problemas 

geradores de desigualdades de classe, gênero e raça. No campo de “propostas” em seu 

material eletrônico de campanha, o “Direito a vida” é uma das prioridades da deputada, 

constando as seguintes palavras:  

A nossa Mandata terá como prioridade a defesa da vida. A ocupação 

da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj é uma de nossas tarefas 

para garantir a continuidade do acolhimento às vítimas de violência do 

Estado e também aos seus familiares. A fiscalização do poder público 

será constante para o atendimento adequado a população do Rio de 

Janeiro. O nosso maior desafio é fazer com que os seres humanos não 

percam a sua humanidade.
39

 

 

 

3.1.1 Mônica Francisco 

 A militância da deputada Mônica Francisco, de 48 anos, começa com as dificuldades 

enfrentadas com relação à moradia, em função das desigualdades de infraestrutura urbana 

referentes à favela. Com as fortes chuvas ocorridas em 1988, a favela do Borel passou por 

sérias inundações por conta do transbordamento do rio Maracanã. O problema das inundações 

no Rio de Janeiro se estende até os dias atuais; recentemente, no início de 2019, as chuvas no 

estado atingiram inúmeras comunidades, causando deslizamentos de casas e mortes; no 

                                                             
38 FONTE: https://www.instagram.com/p/ByxslAfg9HH/ Acesso em: 19/06/2019.  
39 FONTE: https://www.renatasouzapsol.com.br/propostas Acesso em: 18/06/2019.  

https://www.instagram.com/p/ByxslAfg9HH/
https://www.renatasouzapsol.com.br/propostas
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entanto, a passividade da prefeitura e do governo estadual com relação aos problemas pluviais 

não solucionou o problema das famílias atingidas.  

O relato a seguir dado pela deputada para esta monografia mostra como a militância e 

os projetos políticos estão atrelados à sua história de vida como moradora da favela do Borel, 

como conhecedora da realidade de outras comunidades e militante pelos Direitos Humanos. É 

interessante observar a subjetividade e a sensibilidade com as quais seu papel político foi 

construído, e sua percepção como militante no próprio processo de luta pelos direitos e 

dignidade da população negra e favelada.  

Mônica Francisco: “Bom, eu sou ativista, defensora dos direitos 

humanos há trinta anos. Eu começo a minha militância em oitenta e 

oito, numa militância muito atrelada à questão da moradia, moradia 

adequada, né. Então, a primeira bandeira de luta é, em relação à defesa 

dos direitos humanos, porque direito à moradia adequada, começa por 

conta das chuvas de oitenta e oito. Essa é minha primeira bandeira de 

luta, é aonde eu começo a minha luta sem entender um pouco que eu 

era ativista, que eu tava lutando contra o Estado, nada disso! Era só, só 

queria que não acontecesse de novo o que aconteceu no morro, das 

pessoas morrerem, perder casa, e... foi uma coisa muito dramática. 

Depois, onde eu começo a me entender... e aí faço militância de rádio, 

fundo uma rádio muito atrelada à associação de moradores, rádio 

comunitária do Borel... vou atuar como agente comunitária... ligada a 

habitação e ao urbanismo... trabalhei num posto da prefeitura chamado 

“Posto de orientação urbanística e social”, atuava, tudo... e ao mesmo 

tempo... lutando! E... em relação à  violência, principalmente a 

violência... seja na saúde, né, a gente tava pra ter um posto de saúde 

que depois virou programa de saúde da família... em noventa e nove, 

dois mil... em dois mil e três a gente entra de cabeça na luta contra é... 

a violência letal produzida pela seguran... pela política de segurança 

pública do estado. A gente já lutava contra a política, o descaso em 

relação à moradia, ao fornecimento de água, questões relacionadas à 

iluminação, acessibilidade... e aí a gente começa a morrer mais... a 

gente entra frontalmente a partir da chacina do Borel. E de lá pra cá, 

essa tem sido a luta, né, então de lá pra cá, passando pela criação da 

associação de mulheres, de grupo de mulheres, e também pela pauta 

do trabalho e renda, seja, todos os processos de violação né, então eu 

conheço bem o que é a violência de Estado, a ausência do Estado e a 

presença do braço armado do Estado, quer dizer, a ausência parcial em 

alguns temas de políticas públicas. Então, a minha existência ela é 

muito atrelada a luta, eu tenho quarenta e nove anos, vou fazer 

quarenta e nove anos. Praticamente a minha vida inteira de militância, 

de luta eu vou olhando e vendo, e a gente, o tempo vai passando, cê vê 

cê tá na luta... resistindo e, não só, onde você vive né, se envolvendo 

né, nas lutas que, aparentemente são de outras pessoas, mas são suas 

também; em outras favelas, em outros lugares, e cê vai se envolvendo, 

então é um corpo a disposição da luta mesmo, é... não, não tem uma 
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explicação muito lógica né, cê vai ver, cê tá envolvido, cê ta vendo 

uma violação cê ta envolvido, e cê disse ‘não, a luta é minha, mataram 

alguém em algum lugar, ou então não tem água em algum lugar, eu sei 

o que é não ter água eu vou lá vou tá junto, entendeu... eu vou 

emprestar o que a gente conquistou aqui, seja indo pro BNDES, né, 

lutar pra construir um plano de favelas que seja pra todas as favelas, 

seja, é, pesquisando, produzindo conhecimento que possa diminuir a 

violação de direitos humanos nas áreas onde a, o povo mais pobre, 

mais vulnerável vive, então é emprestando o corpo pra luta, é atuando, 

é estando junto... tá muito ligado a minha própria existência como 

pessoa... ser humano mesmo!”(Entrevista concedida a autora em 

02/05/2019)”.  

 Os problemas descritos pela deputada se entrelaçam uns aos outros, passando pela 

precarização da infraestrutura das favelas até a morte da população negra e favelada. O 

problema é longínquo, segundo Silva;  

De forma geral, os fatores de formação e desenvolvimento das favelas, situados em 

meados para final do século XIX e no início do século XX, são explicados com base 

no crescimento da cidade e na crise habitacional no Rio de Janeiro. Na virada de 

século evidencia-se um período nacional de transição, expressa por várias 

transformações na capital; em 1890, o Rio tem 522.651 habitantes, concentrados nas 

áreas centrais (Centro e periferia mais imediata); em 1920, esse número 

praticamente dobrará, assinalando chegar a 1 milhão. Durante esse período 

historicamente curto, de 30 anos, há o aumento no ritmo de crescimento da cidade 

pelas atividades econômicas/ portuárias crescentes, e em função do aumento 
populacional, num primeiro momento trazido como um dos efeitos da abolição da 

escravatura, e pelas imigrações que se intensificaram. (2010, p. 169).  

 Como mencionado, a formação de origem das favelas se deu a partir do contingente 

negligenciado durante o plano e implementação da urbanização do Rio de Janeiro após a 

abolição. O plano urbanístico carregado de estigmas organizou-se numa espécie clara de 

abandono proposital ao espaço ocupado pela população negra, sem plano de habitação e 

moradia adequadas de acordo com as disposições geográficas. Estas disposições, por sua vez, 

foram utilizadas para gerar uma segregação espacial entre a população digna do plano 

urbanístico e a não urbana, recém liberta, negra e pobre. Esse processo se reflete, cem anos 

depois, no relato da deputada sobre o impacto das chuvas sobre a diante da negligência em 

prover políticas públicas para moradia adequada aos moradores das favelas.  

Atualmente, na Alerj, o trabalho da deputada como vice-presidente da CPI do 

feminicídio visa ampliar o atendimento às mulheres que estão longe da capital, abrangendo 

também as regiões da Baixada Fluminense, a Região Metropolitana e o interior do estado. 

Além da preocupação com questão geográfica, pensando regiões onde os casos podem não ter 

a devida visibilidade e atendimento, as mulheres transexuais, travestis e lésbicas também são 
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atendidas pelo trabalho da CPI, sendo feito um recorte LGBTI+, de classe e racial
40

. 

Anteriormente, foram mostrados os dados referentes aos homicídios de mulheres cisgênero
41

 

no Rio de Janeiro, no tópico sobre a atuação da deputada Renata Souza, que também compõe 

a CPI contra o feminicídio. Aqui, mostrarei os dados referentes às mortes de transexuais 

referentes ao ano de 2018. Segundo Benevides e Nogueira (2019, p. 15), o Rio de Janeiro foi 

o que mais matou a população trans, com 16 assassinatos. O problema se estende sobre a 

questão racial; no mesmo ano, 82% das mortes foram identificadas como pessoas pretas e 

pardas (IDEM, p. 20) em escala nacional. É importante ressaltar que de todos os casos, as 

questões de gênero se reforçam e demonstram que 97,5% (aumento de 3% em relação a 2017) 

dos assassinatos foram contra pessoas trans do gênero feminino (158 casos) (IDEM, p. 20).  

Em 2015, foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff a Lei nº 13.104 que altera 

o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para prever o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 

8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.
42

 

Entretanto, a partir da observação dos dados dos anos posteriores à sanção da lei, fica evidente 

que as ações do Legislativo somente não são suficientes para diminuir os casos, sendo 

necessária a criação de órgãos responsáveis pela fiscalização do funcionamento da lei através 

do poder executivo estadual, que deve governar e administrar os interesses públicos. A falta 

ou baixo número de representantes negras na política é um problema que tem, em alguma 

medida, impacto na questão do feminicídio, apesar de serem problemáticas distintas, tendo em 

vista que o problema central se encontra no patriarcado e no racismo, que são formas de 

dominação estruturantes na sociedade brasileira. Logo, isso está presente nas próprias relações 

entre os deputados e deputadas na Alerj, pois não é pauta primária da maioria dos 

parlamentares do sexo masculino realizar debates no plenário para pensar e implementar 

políticas públicas sobre e para as mulheres, tampouco para as mulheres negras da sociedade.  

Em resposta a pergunta “Quais são seus principais instrumentos e estratégias de luta 

no combate ao feminicídio?” a deputada respondeu:  

Mônica Francisco: “Olha, é, neste momento, neste lugar do 

parlamento, é poder atuar, por exemplo, como estou hoje, né, na vice 

presidência da CPI do feminicídio, então racializar o debate, 

evidenciar que as mulheres que mais morrem são as mulheres negras, 

                                                             
40 Essas informações estão contidas no site oficial da CPI do feminicídio da Alerj. Disponível em: 

https://www.monicafrancisco.com.br/cpidofeminicidio. Acesso em: 19/06/2019.  
41 Este termo refere-se às pessoas que se identificam com seu gênero biológico, de nascença.  
42 FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm Acesso em: 19/06/2019.  

https://www.monicafrancisco.com.br/cpidofeminicidio
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
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cobrar políticas públicas nesse sentido, evidenciar que o orçamento 

pra política de mulher negra é praticamente inexistente como a própria 

política pras mulheres, né, é, ele é ínfimo, quando você recorta pras 

mulheres negras ele ainda é inexistente... então usar desse meu lugar, 

né, de decisão, desse meu lugar de visibilidade, e de poder, de certa 

forma, né, pra produzir projetos de lei pra contribuir, né, na 

efetividade, na cobrança da fiscalização pra que os projetos que 

possam diminuir, auxiliar, né, como a abertura de mais casas de 

passagem, lugares de acolhimento pras mulheres, na melhor 

qualificação das delegacias especializadas no atendimento à  mulher, e 

no fortalecimento da autonomia econômica das mulheres, né, eu to 

presidenta da comissão de trabalho, então, de que maneira você, é, 

garantir a autonomia econômica das mulheres faz com que elas 

tenham mais possibilidades de sair do seu lugar de violência, de estar 

em outro lugar, ainda mais quando têm filhos... enfim, usar desse 

lugar para dar visibilidade, pra efetivar política a partir da fiscalização 

né, do lugar de fiscalizador do executivo, né... é... e, atuar fazendo 

diligência, vendo as condições em que os lugares que atendem as 

mulheres estão, enfim, fazendo o possível pra colocar essa ferramenta, 

que é o legislativo, que é o lugar da casa legislativa que a gente ocupa 

a disposição dessa luta, né... e das mulheres, a gente construindo tem 

uma equipe de atendimento também, então, colocando aí a assessoria, 

principalmente a assessoria jurídica e de psicologia a disposição pra 

atender, a gente tem uma equipe de gênero... ou seja, né, que atende 

também, não só, né, as mulheres cis, mas a gente tem mulheres 

lésbicas, a gente tem mulher trans aqui, então a gente tenta construir 

uma política e uma ação política a partir do mandato que a gente 

consiga é, atuar de alguma forma pra tentar diminuir esses números 

que aumentam aí, cada vez mais.” (Entrevista concedida a autora em 

02/05/2019). 

 

3.1.2 Dani Monteiro  

 A deputada Dani Monteiro, de 27 anos, ingressou na UERJ (Universidade do Estado o 

Rio de Janeiro) para cursar Ciências Sociais através do programa de cotas raciais, 

implementado por Benedita da Silva (PT), em 2003
43

. Em 2012, foi sancionada pela ex-

presidente Dilma Rousseff, a Lei Nº 12.711/12, que estende a política de cotas raciais para as 

instituições federais, in verbis:  

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 

Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 

                                                             
43 A UERJ foi a primeira instituição estadual brasileira de ensino superior a implementar as cotas raciais e sociais 

em 2003.  
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(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata 

o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados 

aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita . 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que 

trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 

deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas 

no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Redação dada 

pela Lei nº 13.409, de 2016)
44

.  

Em seu vídeo de campanha eleitoral
45

, a deputada relata sua experiência como 

estudante negra em uma universidade estadual pública e a questão da permanência acadêmica 

como o motivo principal para sua entrada como militante no movimento estudantil. No vídeo, 

ela diz:  

Dani Monteiro: “Militar pra mim, eu acho que não foi 

necessariamente uma escolha. No meu segundo período, quando eu 

comecei a trabalhar no call center,eu fui pedir pra um professor de 

Ciência Política, é... eu assistia a aula da manhã porque quando eu 

comecei a trabalhar ficou no mesmo horário das minhas matérias que 

eu já tinha puxado, e já tinha passado o período de trocar, enfim, não 

tinha como, e eu fui conversar com ele e pedir pra assistir a aula do 

professor da manhã e a noite ele só lançar nota.  E ele virou e falou 

assim pra mim: ‘não tem condições de estudar, não estuda. Faculdade 

é pra quem pode.’ [...] Nesse sentido, não era uma opção pra mim 

lutar pra permanecer na  universidade. Eu poderia não lutar nos 

espaços do movimento estudantil, mas a luta ia continuar 

acontecendo, porque é pra gente uma resistência estar nesses espaços. 

E aí então quando eu me coloquei nesse espaço da militância de fato, 

da militância do movimento estudantil, a gente tinha muitas pautas, 

né, muitas bandeiras, muitas agitações. E ali eu fui, também, abrindo 

portas pra outros movimentos que eu fui construindo; o Movimento de 

Mulheres, o Movimento Negro, o Movimento antiproibicionista, 

Movimento de Luta pela Moradia, e tudo eu via ali sempre  muitas 

pautas, muita  agitação, por assim dizer, das pautas. E aí, quando a 

gente finalmente conseguia sentar pra tentar negociar essas nossas 

pautas, e aí seja com a Reitoria, seja com o governo do estado, seja 

com a liderança do PMDB na Alerj, enfim, eles sempre desarmavam 

                                                             
44 FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm Acesso em: 21/06/2019. 
45 FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=iUaY3I5VNkk. Acesso em 21/06/2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iUaY3I5VNkk
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as nossas pautas com o debate da burocracia, né. ‘Ah, não dá pra fazer 

isso porque pra fazer isso tem que ter um estudo de impacto antes que  

justifique o... direcionar o orçamento pra isso.’. E era isso, né, pra 

gente sempre jogada a burocracia, então, eu acho que eu vou 

construindo a minha militância, nesse, é, nos movimentos de modo 

geral, e em algum momento isso vai   se configurando pra chegar a 

uma candidatura quando vai se ficando cada vez mais latente a... 

necessidade de transformar pautas  em política pública.”  

O início do debate sobre as cotas raciais nas universidades do Brasil começa com a 

conferência de Durban, ocorrida em 2001 na África do Sul, colocando em evidência a questão 

do racismo estrutural no país e como tal estrutura gerava iniquidades de oportunidades entre 

brancos e negros. Segundo Guarnieri e Silva (2017)  

A partir desse evento, o Brasil como nação assumiu formalmente o compromisso de 

combater o racismo e de desenvolver ações que visassem à reparação dos danos 

históricos nos dias atuais. É nesse contexto que as “ações afirmativas” adquirem 

relevância, visto se tratar de uma alternativa que ao invés de punir o comportamento 

racista, enfrenta-o e promove a valorização da identidade de grupos étnico-raciais 

em desvantagem socioeconômica. As Cotas Universitárias surgem como um tipo de 

“ação afirmativa” que visaria à valorização da identidade de grupos étnicos (negros 

e indígenas) e sociais, além da inserção desses grupos na sociedade. (p. 184) 

 No entanto, há disparidade de opiniões nos seguimentos contrários à implementação 

das cotas, baseados em rasas considerações que não abrangem a historicidade da população 

afrodescendente; um dos principais argumentos fundamenta-se na ideia de que a política de 

cotas raciais teria impacto no aumento do estigma racial existente no Brasil, como o ódio 

racial e o ressentimento, e que por esses motivos, não funcionaria como uma reparação 

histórica, mas sim como reforço ao estigma de inferioridade da capacidade da população 

negra em disputar espaços de poder com os brancos e, para além, como uma espécie de 

“vantagem”. Este discurso colabora, em partes, para o desconhecimento, o apagamento e 

manipulação da real problemática do racismo estrutural que gera falta de oportunidades de 

ascensão socioeconômica dos negros, além de se basear na ideia da meritocracia e esforço 

pessoal para alcance de postos de alto prestígio. Nas palavras de Guimarães,  

[...] nos anos 70, já não era o “preconceito racial”, mas a “discriminação racial” o 

principal alvo da mobilização negra. Essa foi uma diferença crucial em relação às 

décadas passadas: a pobreza negra passou a ser tributada às desigualdades de 

tratamento e de oportunidades de cunho “racial” (e não apenas de cor). E os 
responsáveis por tal estado já não eram os próprios negros e sua falta de união, mas 

o establishment branco, governo e sociedade civil; numa palavra, o racismo difuso 

na sociedade brasileira. Ou seja, a posição da massa negra e a sua pobreza, tanto 

quanto a condição de inferioridade salarial e de poder dos negros mais educados, 

seriam fruto desse racismo que se escondia atrás do “mito da democracia racial”. 

(2003, p. 248) 
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 O índice de desigualdade racial no ensino superior segundo a ANDIFES (Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições do Ensino Superior) apresentou dados que mostraram 

aumento no índice do perfil racial das IFES (Institutos Federais de Ensino Superior) ao longo 

dos anos 1996 e 2018. Segundo a pesquisa, houve um aumento dos estudantes declarados 

pretos e pardos de, respectivamente, 6,1% e de 10,9% a partir de 2003; em 1996, há ausência 

de dados referentes a essa parcela da população nas universidades. Apesar desse aumento, 

complexidade do acesso da população afrodescendente ao ensino superior também envolve a 

vulnerabilidade socioeconômica que atinge a permanência nas universidades. Como 

supracitado no trecho da entrevista, o emprego de call Center era necessário para manter a 

renda e os custos.  Parte dos alunos negros que já ingressaram no ensino superior através das 

cotas não recebem auxílio ou, quando o recebem, não é suficiente para o custeio das despesas 

necessárias para manterem-se na universidade.  

No dia 19 de maio de 2019, foi apresentado o Projeto de Lei 1531/19, de autoria da 

deputada federal Dayane Pimentel, do PSL, que altera a Lei de cotas raciais, retirando o 

critério cor/raça da seleção em universidades federais e concursos. O Projeto de Lei visa 

alterar os Arts. 3º, 5º e 7º da Lei nº 12.711/12, que abrangem o critério racial além das pessoas 

com deficiência, que, de acordo com a PL apresentada, permaneceriam na política de cotas. 

Com relação às cotas das universidades estaduais, foi apresentado o Projeto de Lei Nº 

470/2019 na Alerj pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, também do PSL. Constam, nesta 

PL, os seguintes termos:  

EXTINGUE O SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO NAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS NO AMBITO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO E DÀ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

RESOLVE: 

Artigo 1º – Fica extinto o sistema de cotas para ingresso nas 

universidades estaduais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

adotado com a finalidade de assegurar seleção e classificação final nos 

exames vestibulares aos estudantes carentes, exceto: 

 

I – alunos da rede pública de ensino; 

II – pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor; 

III – filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares, 

inspetores de segurança, agentes do Degase e administração 

penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de suas atribuições. 
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Artigo 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
46

 

A argumentação apresentada é baseada nos preceitos mencionados acima; o receio de 

ferir a meritocracia dos outros candidatos que obtiveram nota maior ou igual aos pretos, 

pardos e indígenas, em aumentar a discriminação racial contra afrodescendentes, e os casos de 

fraude nas autodeclarações apresentadas no processo seletivo. No dia 10 de julho de 2019 

ocorreu uma audiência pública na UERJ em defesa da permanência do critério racial na 

política de cotas nas universidades estaduais, na qual as deputadas estaduais Dani Monteiro, 

Renata Souza e Mônica Francisco estiveram presentes, juntamente aos movimentos negros da 

universidade, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, a Reitoria e a deputada 

federal Benedita da Silva.  

Em função da hegemonia da branquitude na produção de conhecimento acadêmico no 

Brasil, a defesa das cotas pelas deputadas que adentraram o sistema de ensino superior por 

esta política de reparação histórica significa a representatividade em mais um seguimento 

político e social que atinge os negros; o fator educacional e o rompimento do papel da 

educação como elemento segregacionista. A intelectual e ativista norte-americana negra Bell 

Hooks defende ideia da construção do conhecimento baseada nas condições de vida da 

população negra; uma vez que a democratização do ensino acontece através das políticas 

públicas educacionais, a produção de conhecimento não mais se restringe ao ponto de vista e 

da vivencias de estudantes brancos, mas passa a integrar a historicidade da população 

afrodescendente, bem como ampliar a produção de pesquisas que favoreçam o entendimento 

da diáspora africana no Brasil principalmente nas áreas de ciências humanas, valorizando a 

formação cultural do país, bem como sua diversidade.  

Vimos que esse sentimento de pertencimento aos locais de moradia, aliado às 

experiências sociais dessas deputadas, vão moldando suas pautas no parlamento. Nesse 

sentido, parece haver forte relação entre seus temas prioritários na Assembleia Legislativa e 

suas biografias. Assim, é realizando um trabalho coletivo que tece uma rede de apoio entre as 

deputadas para a elaboração e implementação de pautas pela população negra, favelada e 

vulnerável economicamente. Contudo, é importante salientar que ainda assim é necessário um 

aumento da presença das mulheres negras na política institucional no Rio de Janeiro, uma vez 

que as demandas relacionadas a esta população no estado precisam de maior atenção e 

                                                             
46

FONTE:http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjM

WRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvMmY3N2U5MDIxMWYxNjk5ZDgzMjU4M2YzM

DA1OGI1ODc/T3BlbkRvY3VtZW50. Acesso em: 21/06/2019.  

http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvMmY3N2U5MDIxMWYxNjk5ZDgzMjU4M2YzMDA1OGI1ODc/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvMmY3N2U5MDIxMWYxNjk5ZDgzMjU4M2YzMDA1OGI1ODc/T3BlbkRvY3VtZW50
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMThjMWRkNjhmOTZiZTNlNzgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzMvMmY3N2U5MDIxMWYxNjk5ZDgzMjU4M2YzMDA1OGI1ODc/T3BlbkRvY3VtZW50
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representatividade de pessoas atingidas pelas iniquidades entre brancos e negros, o que 

configuraria a inclusão política e consequentemente, uma melhora e diversidade nas políticas 

públicas elaboradas nos espaços de poder. As palavras da deputada Renata Souza na 

entrevista concedida esclarecem como é sua visão sobre a ocupação dessas mulheres nesses 

espaços;  

Renata Souza: “Existe um pragmatismo político que diz que nós, 

mulheres negras, somos todas iguais, né? E a gente sempre diz “não, 

nós somos diversas. O que nós não somos é dispersas na nossa luta”. 

Então as nossas lutas, sim, vai ser pela vida da juventude negra, das 

nossas mulheres negras, então, sem dúvida estar nesse lugar é, quando 

o pragmatismo político diz “só pode vir uma mulher preta por vez”, 

né, a gente tá dizendo, “não, vai vir três, foram três só do gabinete da 

Marielle”, então existe sim a tentativa das pessoas dizerem que a gente 

vai competir entre a gente, e o que a gente mostrou com a votação 

avassaladora que nós tivemos, é que a gente tirou o voto de homem 

branco, por exemplo.” (Entrevista concedida a autora em 27/03/2019).  

Posto que o espaço universitário é um lugar de construção de movimentos e 

elaboração de pautas e que por meio dessa construção se adquire experiências coletivas e 

contato com instâncias políticas, é de suma importância que a efetivação da população 

afrodescendente nas universidades aumente e, consequentemente, o cenário político seja 

racialmente democratizado, o que fica evidente com a experiência da deputada Dani 

Monteiro. A deputada busca levar seu mandato em prol da população afetada pelos 

retrocessos políticos, o qual ela menciona na entrevista. Ao final do questionário, pedi para 

que a deputada fizesse uma avaliação respeito do contexto políticos do Rio de Janeiro, e sua 

resposta se resume nas seguintes palavras:  

Dani Monteiro: “É lugar comum dizer que temos um presidente 

misógino, homofóbico, preconceituoso em sua formação, vil no trato 

com as populações mais vulneráveis. É lugar comum dizer que 

estamos atravessando um período de retrocessos inimagináveis em 

todas as áreas, seja educação, meio ambiente, diplomacia, cultura. 

Sabemos o que está aí. Resta a luta para virar esse jogo perverso que é 

travado nos círculos do poder, luta essa que é a nossa.” (Entrevista 

concedida a autora em 16/04/2019).  
 

A deputada pensa em investir na população jovem do Rio de Janeiro, visto que iniciou 

a vida política institucional com apenas 27 anos. Durante a entrevista, Dani Monteiro disse 

que um dos seus projetos era criar a Comissão Especial da Juventude, sendo projeto pioneiro 

com relação à população jovem fluminense. A comissão visa produzir dados a respeito da 
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realidade das condições de vida dessa parcela da população, para criar políticas públicas 

específicas com base no resultado dos dados, valorizando a diversidade desses jovens, 

atendendo a diferentes demandas. A comissão foi instalada no dia 28 de março de 2019, e 

funciona como um centro de pesquisa voltado para a população de 15 a 24 anos (idade da 

população jovem de acordo com o IBGE), articulando políticas públicas em quatro eixos: 

Educação, Trabalho, Cultura e Prevenção à violência e defesa da vida e foi instalada no dia. É 

presidida por Dani Monteiro. 
47

  

Nessas condições, as deputadas negras eleitas pelo PSOL buscam elaborar projetos e 

propostas que se configuram com base na própria experiência de vida, fazendo de seus 

mandatos a representação e comprometimento com os interesses públicos, pontualidade que 

acelera a garantia dos Direitos sociais, políticos e civis da população afrodescendente do Rio 

de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 FONTE: http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Nticia/45366. Acesso em: 21/03/2019.  

http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Nticia/45366
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Considerações finais  

Como vimos, a mulher negra ainda carrega estigmas construídos pela sociedade 

escravocrata, refletidos na atualidade através do racismo estrutural que tem efeito nas 

sociabilidades da população afrodescendente, bem como no desenvolvimento social e político 

da mesma. A mulher negra, sobretudo, está vulnerável a sofrer duplamente com as opressões 

do raciais e patriarcais enraizados na sociedade brasileira, os quais são oriundos de uma 

formação social específica. A construção colonialista do lugar das mulheres negras é, como 

visto anteriormente, moldado através da lógica da submissão física e psicológica nos aspectos 

micro e macrossociais. Não houve e ainda não há a livre possibilidade para a criação de um 

vínculo político pleno nas diversas instâncias do poder, visto que ainda não há amplo 

reconhecimento político e social, pela sociedade, da luta da mulher negra e de suas conquistas 

nesse campo, mesmo tendo sido eleitas democraticamente. 

Fica evidente, portanto, que a construção dos mandatos das deputadas estaduais Dani 

Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco se direcionam a desestabilizar e romper com o 

racismo e machismo estruturantes. Portanto, é importante falar sobre o lugar ocupado por 

cada ator e atriz políticos e sociais na sociedade. A ideia legitimada da divisão dos seres 

sociais com base na classificação econômica, racial e de gênero e o  não comprometimento 

com a resolução dos problemas referentes as desigualdades de classe e raça mantêm os 

homens negros e mulheres negras (estas em maior proporção) expostos à marginalização no 

tocante às esferas de poder, caso estudado aqui nesta monografia, e a um colonialismo 

contemporâneo cada vez mais complexo, aprimorado e legitimado, dando continuidade ao 

processo racista de sub-representação nos espaços institucionais.  

A divisão da sociedade entre classes, raças e gênero cria imaginários e estabelece 

lugares os quais a movimentação feminista negra quer ultrapassar, ou seja, quer superar o 

pensamento colonial que se entende estruturalmente, reproduzido pelos homens e mulheres 

brancos. O avanço da luta do Movimento Negro e das mulheres negras impacta a estrutura 

colonialista que ainda impera.  

Desta forma, o presente trabalho buscou articular os problemas estruturantes que 

dificultam a participação das mulheres negras na esfera da política institucional, sabendo que 

este lugar foi negado historicamente a elas. Embora haja mulheres negras no parlamento 

fluminense, a necessidade de que mais mulheres, e especialmente negras e de periferia, 

estejam na Alerj é emergencial, para que a política institucional do Rio de Janeiro reconfigure 
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as formas de fazer política, bem como a quem atender. A avaliação da deputada Mônica 

Francisco a respeito da situação política do Estado exprime seu ponto de vista sobre a 

necessidade de mulheres pretas no poder comprometidas com seus lugares de origem e temas 

caros à sociedade:  

Mônica Francisco: “Eu avalio o contexto político do Rio de Janeiro como dramático, 

acho que um dos mais difíceis que a gente já viveu na história, porque pra além de 

estar, né, passando por uma crise econômica, né, uma, um período de ajuste fiscal, um 

regime né, de recuperação fiscal extremamente virulento, com possibilidade de perda 

de órgãos tão importantes, por exemplo pra “privataria” né, pra sempre privatista 

como a CEDAE, e no que isso pode impactar na vida das pessoas mais pobres, no que 

é hoje a divisão social da água no estado do Rio de Janeiro, pensando Zona Oeste e 

Baixada, e as próprias favelas da capital do município do Rio de Janeiro, a gente tem 

um momento dramático de aumento do desemprego no estado, você tem uma 

desigualdade entre pobres e ricos aqui no estado que é trinta e três vezes maior no Rio 

de Janeiro, você tem um aumento do desemprego entre jovens de dezoito a vinte e 

nove anos aqui no Rio, você tem um aumento na pobreza e na extrema pobreza entre 

as mulheres, né? E as mulheres negras e pardas são as que vêm vivenciando os piores 

índices do empobrecimento. Ou seja, pra além de que você não deslumbra por partes, 

né, do governo, um plano de recuperação que possa abranger toda a diversidade que é 

o estado do Rio de Janeiro, quando você vai pro interior, um completo abandono, e um 

abandono muito pior do que na capital porque você não tem possibilidade de 

deslocamento, é quase uma segregação, né?! Quando cê faz a interface com a capital, 

um desmonte completo, um desgoverno total, um abandono. O estado, a, política no 

Rio de Janeiro, ela hoje, ela é uma política que é permeada né, pela ação, é... que me 

parece ser a principal linha de ação, porque a gente não, ainda não o vi, posso estar 

sendo leviana inclusive, mas nós tivemos uma audiência com a secretaria de trabalho 

onde a gente teve a apresentação de um plano, é, pra recuperação do Rio de Janeiro, 

com criação de emprego, de postos de emprego, né, com, né, microcrédito, com 

estímulo, por exemplo, ao turismo no Rio de Janeiro, realmente eu não... com áreas 

que tem vivido uma situação dramática como as áreas do Comperj, né, que perderam 

Macaé, Itaguaí, que perderam aí com toda essa questão da lava-jato e... Bom, enfim, a 

situação política, econômica e social do Rio de Janeiro, acho que é uma das piores, se 

não a pior que a gente já viveu, talvez, o meu tempo de entendimento né, é... de 

entender um pouco melhor o mundo, o Rio de Janeiro tem sido dramático, três meses 

um aumento exponencial da morte, de morte por arma de fogo, decorrente de ação 

policial... cê  diz o seguinte: ‘a polícia é pra matar’, e a polícia não é pra matar! Então, 

cê  tem todo um, cê tá numa situação muito extrema de risco, né, pra população ou pra 

própria, pro próprio profissional de segurança, então acho que é uma, acho que é um 

dos momentos mais dramáticos da história do estado do Rio de Janeiro.” (Entrevista 

concedida a autora em 02/05/2019)    

 

  Nesse sentido, esse trabalho, ainda que com o caráter exploratório, trouxe o sentido de 

mudança em curso marcado pela presença de novas atrizes no cenário institucional, bastante 

marcado pela violência racial, patriarcal e de classe. Faz-se importante destacar, contudo, que 

a os fatos descritos pelas atrizes políticas entrevistadas não representam a totalidade de casos 
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na política fluminense, tampouco do Brasil, assim como não são completamente 

representativos a todas as mulheres negras da sociedade. As experiências expressas nas falas 

das deputadas são reais, porém há uma série de outros pontos de vista que merecem ser 

amplamente avaliados, como por exemplo, as experiências políticas das mulheres negras de 

partidos da direita, nas quais certamente existem disparidades na articulação e ação política. 

Que outros trabalhos possam explorar ainda mais as complexidades do parlamento fluminense 

no que toca ao tema da representação política feminina e negra.  
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ANEXO 1  

 

Roteiro de entrevista com a deputada estadual Renata Souza (PSOL)  

Entrevistadora: Danusa Ester Gomes da Silva  

Entrevistada: Renata Souza 

Data: 27/03 2019 

Horário: 14 horas 

Local: Prédio Anexo à ALERJ  

1. Como você avalia a sua campanha de 2018? Quais as dificuldades? 

 Bom, eu acho que essa foi uma grande dificuldade né, com relação ao pragmatismo 

político que só dizia que só viria uma mulher negra por vez. Mas sem dúvida a falta de 

estrutura, né, pra fazer uma campanha que pudesse aí, abarcar o Rio de Janeiro inteiro, ainda 

que nós, com o resultado que nós tivemos né, eu fui a deputada de esquerda mais votada do 

Estado do Rio de Janeiro. Eu tive voto em todos os municípios do Rio de Janeiro, exceto um, 

então são 91 municípios, é, que chegou a minha voz de alguma maneira, de alguma forma, e 

isso é muito legal com pouco recurso, né, então eu acho que a gente tendo mais recursos pra 

mostrar o nosso trabalho e a nossa potencialidade seria de fato aí uma... uma... um novo 

momento da política também, girada pra essa construção de mulheres nesse lugar.  

2.  Quais são as suas bases (igreja, associações, bairros, líder partidário, família) de 

apoio? 

 Pode ser mais de uma base? Bom, a minha base é local, na Maré, né, e, partidária também 

num núcleo de mulheres e de... de favelas. Então, são bases que atravessam uma a outra.  

3. Quais os principais impactos/dificuldades quando você se tornou uma 

parlamentar? 
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Bom, o primeiro impacto é de ser mulher nesse lugar, né, eu acho que as pessoas não estão 

acostumadas a se verem representadas por mulheres em diferentes espaços de poder. Esse 

aqui,é, a Alerj, é um lugar que historicamente foi negado pra nós, mulheres, mulheres negras 

de favela e periferia, e que a gente ousou ocupar. Entao o primeiro impacto é o de ser mulher. 

O segundo impacto é de ser negra, porque junta dois gatilhos que fazem parte aí dos maiores 

preconceitos: o machismo e o racismo juntos, então sem dúvida, ser mulher e ser negra nesse 

espaço de poder são dois elementos que impactam negativamente a relação que a gente tem 

não só com os outros deputados, mas como com a casa no geral e com a política. A gente tá 

num país que só tem cerca de 15% de representante mulher no parlamento, então é muito 

atraso.  

4. Quais são seus principais projetos como deputada estadual? 

Meus principais projetos são sem dúvida dar continuidade ao trabalho como presidenta da 

comissão de direitos humanos de atendimento ao público, né, encaminhamento a serviços e 

acompanhamento jurídico e psicológico. Mas o meu maior desafio é conseguir é, a partir 

dessa legislatura, costurar um programa de redução do número de homicídios e de 

feminicídios, claro que, e a gente vai ter um recorte que é muito óbvio, que é da juventude 

negra tanto pra questão da mulher quanto pra questão do homem, que tá sendo morto hoje no 

nosso estado, seja por uma ação direta do Estado quando tem por exemplo, operações 

policiais que matam lá o homem  negro, seja pela negligencia do Estado, onde a gente tá 

vendo um número de feminicídio aumentando,e  você não vê uma ação concreta do Estado 

para frear o aumento do feminicídio.  

5.  Na sua visão, quais são os principais obstáculos para as candidaturas de pessoas 

negras e de mulheres?  

O principal obstáculo sem dúvida é o racismo e o machismo. Existe um pragmatismo político 

que diz que nós, mulheres negras somos todas iguais, né? E a gente sempre diz “não, nós 

somos diversas. O que nós não somos é dispersas na nossa luta”. Então as nossas lutas, sim, 

vai ser pela vida da juventude negra, das nossas mulheres negras, então, sem dúvida estar 

nesse lugar é, quando o pragmatismo político diz “só pode vir uma mulher preta por vez”, né, 

a gente tá dizendo, “não, vai vir três, foram três só do gabinete da Marielle” , então existe sim 

a tentativa das pessoas dizerem que a gente vai competir entre a gente, e o que a gente 

mostrou com a votação avassaladora que nós tivemos, é que a gente tirou o voto de homem 

branco, por exemplo.  
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6. Você atribui à quantidade de votos que recebeu à uma conscientização política, 

em alguma medida, por parte de seus eleitores?  

Bom, é, eu não tenho... eu não sei se é bem a conscientização política, porque isso é um 

processo realmente muito... muito difícil na nossa história de se concretizar, mas me parece 

que há também uma necessidade das pessoas olharem pra esses parlamentos e verem cara de 

povo, né?! Porque nós somos efetivamente do povo, somos mulheres, que é a maioria da 

população brasileira, somos negros, a maioria também da população brasileira, então assim, 

eles não veem essa maioria representada nos parlamentos, então nós estamos notando cara de 

povo porque a gente é povo dentro desse lugar que diz que é casa do povo, mas a maioria dos 

representantes são homens brancos de uma elite política e econômica, então, eu acho que as 

pessoas se ligaram que esses lugares tem que ter representantes que de fato passem pelo que o 

povo passa, né? Então eu acho que isso é um grande diferencial nesse sentido.   

 

 Entrevista com a deputada estadual Mônica Francisco (PSOL) 

Entrevistadora: Danusa Ester Gomes da Silva  

Entrevistada: Mônica Francisco  

Data: 02/05/2019  

Horário: 18 h. 07 min.  

Local: Prédio anexo à ALERJ, sala 401.  

1. Quantas vezes você se candidatou?  

Uma.  

2. Quais foram as dificuldades da sua campanha eleitoral em 2018? A que você as 

atribui?  

Bom, é... Foi uma campanha muito violenta, uma disputa muito acirrada, com uma 

estrutura muito pequena, é... pouquíssimo tempo na televisão, mas, né, a despeito de 

qualquer coisa, outras companheiras que nem tempo tiveram na televisão, é... pra além de 

fazer uma jornada extenuante, porque você tem pouco recurso, então você, dificulta muito, 

o deslocamento, é, estar nos lugares, chegar em determinados lugares... E eu atribuo isso 

primeiro, né, a política como lugar dos homens brancos, proprietários, ou que detém algum 
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tipo de financiamento, de apoio, a questão financeira é um grande dificultador nesse 

processo, o machismo e o racismo. É muito presente e muito colocados, assim, em relação 

às mulheres negras, e eu pude sentir isso elevado à milésima potencia porque quando você 

não tem padrinho político, seja ele qual for, uma figura que te auxilie nessa corrida, porque 

a minha mentora foi a Marielle Franco, então, a minha campanha começa com a Marielle. 

A construção da minha figura começa com a Marielle. Não tendo a Marielle, né, muito 

mais difícil, porque me colocar como uma figura no partido, sem ter uma figura de estofo 

né, claro que a gente faz as dobradas com os companheiros e companheiras de partido, mas 

é diferente. Então, eu atribuo ao machismo, ao sexismo em certa medida né, 

principalmente direcionado ao corpo negro, é... de que se você não tiver uma figura... 

parece que você não tem tanta capacidade, ou ligada a algum tipo de tendência... 

baixíssima estrutura, e aí, é proposital, essa é uma estrutura masculina e da aristocracia do 

poder colocada pra limar mesmo quem não tem recurso... Eu atribuo ao racismo, ao 

machismo, o sexismo e a perpetuação do poder, a tentativa de garantir o poder na mão dos 

homens brancos, das camadas médias e altas, mesmo em partidos de esquerda.  

3. Poderia falar um pouco sobre sua base religiosa? Sua crença, a denominação, e se 

recebeu apoio da igreja/religiosos? E como você concilia política e religião?  

Sou cristã. Eu sou de uma comunidade evangélica, Comunidade Apostólica de 

Gileade. Apoio financeiro não, mas a minha igreja é uma igreja que me apoiou, mas 

não apoiou fazendo campanha e nem... respeitou a minha decisão. Olha, pra mim é 

muito tranquilo porque a religião não é uma bandeira de luta pra mim, né. Eu sou 

evangélica há trinta anos, então eu me converti em oitenta e oito, e a minha fé sempre 

fez parte da minha vida privada, nunca foi uma bandeira de luta nem algo que eu 

utilizasse na minha militância, que já também é muito próxima né, seja na luta por 

moradia, seja no enfrentamento ao terrorismo de estado, seja por melhores condições 

de vida, no ativismo de direitos humanos... Essa questão da religião nunca foi uma 

pauta de elaboração, né, ah olha como... sempre foi muito natural, as pessoas sempre 

me viram na luta, uma coisa sempre foi muito atrelada a outra, a minha vivencia é uma 

pessoa crista que também é militante, nada pra além disso. Então a convivência entre 

esses dois campos, né, que compõem a minha existência, para mim, pessoalmente, 

individualmente, intimamente, são harmônicas.  

4. Quais foram/são as dificuldades que você enfrenta por ser uma deputada na Alerj? 

Você acha que as condições mulher/raça pesam em alguma coisa? Acho que as 

mesmas encontradas como quando eu respondo em relação a questão da corrida eleitoral, 
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né? A questão do machismo, do sexismo, do racismo, né, a questão de classe tá muito 

colocada, então, a grande dificuldade... acho que os processos discriminatórios dão conta 

dessa... a coisa do racismo, né, ser barrada, ou, né, enfim, você percebe uma... em 

determinados espaços, é, de comissões por exemplo, onde a maioria é de homens brancos, 

né, de que talvez a sua presença não seja tão qualificada pra estar naquele espaço, então... 

isso não precisa ser verbalizado né, porque o corpo negro é o corpo já identificado pro 

lugar do subalterno, então essa... existência nesse lugar é uma existência que acaba sendo 

tensa, né, e não muito fácil, né, não é acessível né, ela não tá franquiada, ela é uma 

relação... de... pressão, né! A gente vai atuando e tentando marcar o lugar, ocupar os 

espaços, pautar né, as nossas bandeiras, aquilo que a bandeira da nossa luta da nossa 

militância, racializar o debate, isso gera desconforto, tensionamento, né, então, é uma 

realidade.  

5. Quais são, na sua visão, os principais obstáculos na candidatura de mulheres negras?  

Vou me repetir, né? A questão financeira, o acesso à questão financeira, o acesso a 

recursos, não são recursos que de fato garantam uma corrida eleitoral em pé de 

igualdade com homens brancos, por exemplo, né, o apoio, a possibilidade de que se 

for uma campanha estadual de correr todos os municípios, de falar com as pessoas, 

tem, no âmbito da cidade também de ir a todos os espaços, estar em todos os lugares, 

se deslocar adequadamente, ter tempo de televisão, de ter o material adequado, então 

são muitas as dificuldades né? Que se colocam e se põem aí como dificultador nesse 

processo.  

6. Você recebe críticas por ser uma pastora evangélica, feminista e de esquerda que 

defende pautas como a legalização do aborto e as causas das minorias?  

Ah, essas críticas elas veem, vem muito na página, vem muito com... com... 

declarações assim, no âmbito da relação cotidiana não tanto, né, não tão diretamente. 

Elas veem muito via rede social, numa postagem ou outra, né... mas, recebo sim, 

recebo, recebo, é... mas mais via rede do que pessoalmente, pessoalmente é, é menor 

assim, né, até porque a grande parte das pessoas que estão no meu convívio me 

conhecem, e me conhecem já há muitos anos e sabem que eu sou militante, que eu 

sempre tive isso, tem muito aquela coisa de ‘ah, Monica, você sempre foi assim 

mesmo, né?!’ então, tão mais acostumadas. Pra aquelas que não me conheciam antes, 

né, que passam a me conhecer a partir desse lugar da política, aí as críticas veem. Né, 

porque, é... e descobrem, e tal e veem, e aí vem pelas redes mesmo... muito pelas 

redes! (Pergunta minha: como são esses tipos de críticas? Você poderia 
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mencionar alguma que você lembre?) A entrevistada suspira com um “ai...”, e 

continua respondendo: Ah, pra se converter, (risos), questionam a minha conversão, 

é, ou então diz que eu esqueci da bíblia... tem, vão né, nesse pé, né.  

7. Já sofreu algum tipo de tratamento hostil dentro do parlamento? Se sim, pode contar 

como aconteceu?  

Sim, né, eu acabei de falar da questão do, né, da discriminação de ser barrada né, de 

ser impedida de circulação, o que não aconteceria, mesmo identificada, né, as 

deputadas tem um “pinzinho” que colocam, né, um brochezinho de identificação, 

então, um homem branco não precisaria nem tá com um broche, né? Ele tem no seu, 

desde, se tiver de terno então, né, paramentado, ele tem a sua circulação franqueada, 

livre, tranquila, em qualquer espaço da sociedade né. Então só, mas, seria muito mais 

tranquilo.  

8. Quais são os seus principais instrumentos e estratégias de luta no combate ao 

feminicídio?  

Olha, é, neste momento, neste lugar do parlamento, é poder atuar, por exemplo, como 

estou hoje, né, na vice presidência da CPI do feminicídio, então racializar o debate, 

evidenciar que as mulheres que mais morrem são as mulheres negras, cobrar políticas 

públicas nesse sentido, evidenciar que o orçamento pra política de mulher negra é 

praticamente inexistente como a própria política pras mulheres, né, é, ele é ínfimo, 

quando você recorta pras mulheres negras ele ainda é inexistente... então usar desse 

meu lugar, né, de decisão, desse meu lugar de visibilidade, e de poder, de certa forma, 

né, pra produzir projetos de lei pra contribuir, né, na efetividade, na cobrança da 

fiscalização pra que os projetos que possam diminuir, auxiliar, né, como a abertura de 

mais casas de passagem, lugares de acolhimento pras mulheres, na melhor 

qualificação das delegacias especializadas no atendimento a mulher, e no 

fortalecimento da autonomia econômica das mulheres, né, eu to presidenta da 

comissão de trabalho, então, de que maneira você, é, garantir a autonomia econômica 

das mulheres faz com que elas tenham mais possibilidades de sair do seu lugar de 

violência, de estar em outro lugar, ainda mais quando têm filhos... enfim, usar desse 

lugar para dar visibilidade, pra efetivar política a partir da fiscalização né, do lugar de 

fiscalizador do executivo, né... é... e, atuar fazendo diligência, vendo as condições em 

que os lugares que atendem as mulheres estão, enfim, fazendo o possível pra colocar 

essa ferramenta, que é o legislativo, que é o lugar da casa legislativa que a gente ocupa 

a disposição dessa luta, né... e das mulheres, a gente construindo tem uma equipe de 
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atendimento também, então, colocando aí a assessoria, principalmente a assessoria 

jurídica e de psicologia a disposição pra atender, a gente tem uma equipe de gênero... 

ou seja, né, que atende também, não só, né, as mulheres cis, mas a gente tem mulheres 

lésbicas, a gente tem mulher trans aqui, então a gente tenta construir uma política e 

uma ação política a partir do mandato que a gente consiga é, atuar de alguma forma 

pra tentar diminuir esses números que aumentam aí, cada vez mais.  

9. Em um vídeo disponível  no YouTube, a senhora diz, em uma sessão ordinária, a 

seguinte frase: “Eu, como favelada, conheço bem a violência no Estado do Rio de 

Janeiro.”. Poderia falar um pouco sobre sua experiência de vida como instrumento 

de luta para a defesa das cidadãs e cidadãos marginalizados?   

Bom, eu sou ativista, defensora dos direitos humanos há trinta anos. Eu começo a 

minha militância em oitenta e oito, numa militância muito atrelada a questão da 

moradia, moradia adequada, né. Então, a primeira bandeira de luta é, em relação a 

defesa dos direitos humanos, porque direito a moradia adequada, começa por conta 

das chuvas de oitenta e oito. Essa é minha primeira bandeira de luta, é aonde eu 

começo a minha luta sem entender um pouco que eu era ativista, que eu tava lutando 

contra o Estado, nada disso! Era só, só queria que não acontecesse de novo o que 

aconteceu no morro, das pessoas morrerem, perder casa, e... foi uma coisa muito 

dramática. Depois, onde eu começo a me entender... e aí faço militância de rádio, 

fundo uma rádio muito atrelada a associação de moradores, rádio comunitária do 

Borel... vou atuar como agente comunitária... ligada a habitação e ao urbanismo... 

trabalhei num posto da prefeitura chamado “Posto de orientação urbanística e social”, 

atuava, tudo... e ao mesmo tempo... lutando! E... em relação a violência, 

principalmente a violência... seja na saúde, né, a gente tava pra ter um posto de saúde 

que depois virou programa de saúde da família... em noventa e nove, dois mil... em 

dois mil e três a gente entra de cabeça na luta contra é... a violência letal produzida 

pela seguran... pela política de segurança pública do estado. A gente já lutava contra a 

política, o descaso em relação à moradia, ao fornecimento de água, questões 

relacionadas à iluminação, acessibilidade... e aí a gente começa a morrer mais... a 

gente entra frontalmente a partir da chacina do Borel. E de lá pra cá, essa tem sido a 

luta, né, então de lá pra cá, passando pela criação da associação de mulheres, de grupo 

de mulheres, e também pela pauta do trabalho e renda, seja, todos os processos de 

violação né, então eu conheço bem o que é a violência de Estado, a ausência do Estado 

e a presença do braço armado do Estado, quer dizer, a ausência parcial em alguns 
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temas de políticas públicas. Então, a minha existência ela é muito atrelada a luta, eu 

tenho quarenta e nove anos, vou fazer quarenta e nove anos. Praticamente a minha 

vida inteira de militância, de luta eu vou olhando e vendo, e a gente,  o tempo vai 

passando, cê vê cê tá na luta... resistindo e, não só, onde você vive né, se envolvendo 

né, nas lutas que, aparentemente são de outras pessoas, mas são suas também; em 

outras favelas, em outros lugares, e cê vai se envolvendo, então é um corpo a 

disposição da luta mesmo, é... não, não tem uma explicação muito lógica né, cê vai 

ver, cê tá envolvido, cê ta vendo uma violação cê ta envolvido, e cê disse ‘não, a luta é 

minha, mataram alguém em algum lugar, ou então não tem água em algum lugar, eu 

sei o que é não ter água eu vou lá vou tá junto, entendeu... eu vou emprestar o que a 

gente conquistou aqui, seja indo pro BNDES, né, lutar pra construir um plano de 

favelas que seja pra todas as favelas, seja, é, pesquisando, produzindo conhecimento 

que possa diminuir a violação de direitos humanos nas áreas onde a, o povo mais 

pobre, mais vulnerável vive, então é emprestando o corpo pra luta, é atuando, é 

estando junto... tá muito ligado a minha própria existência como pessoa... ser humano 

mesmo!  

10. Como você sente as oposições políticas no interior da Alerj? Quais são seus 

principais opositores?  

Olha, a oposição ela, os nossos principais opositores são do PSL, são a direita, PSL, a 

própria base do governo, enfim... aqueles que estão a direita, né? A Gente tem uma, o 

nosso campo mais democrático, mesmo o partido de direita, mas que são mais 

democráticos, e a esquerda é a nossa, a, são os companheiros mais próximos desse 

nosso campo de luta né, mas a esquerda. Agora a pressão é real, são campos 

ideológicos extremamente antagonistas, contrários, né, com, com... defesa de 

interesses completamente, é... difusos, né? E completamente contrários. É um... a 

nossa atuação é: tentar manter minimamente uma relação republicana, mas entendendo 

que a gente precisa ter lá. Não dá, e defender aquilo que a gente acredita enquanto 

projeto de sociedade, isso é inegociável. A oposição é real, faz parte do jogo político, 

faz parte do parlamento, e é isso, não tem como fugir, né? É... dessa relação. 

11. Poderia fazer uma avaliação do contexto político atual brasileiro?  

Sim. Eu avalio o contexto político do Rio de Janeiro como dramático, acho que um 

dos mais difíceis que a gente já viveu na história, porque pra além de estar, né, 

passando por uma crise econômica, né, uma, um período de ajuste fiscal, um regime 

né, de recuperação fiscal extremamente virulento, com possibilidade de perda de 
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órgãos tão importantes, por exemplo pra privataria né, pra sempre privatista como a 

CEDAE, e no que isso pode impactar na vida das pessoas mais pobres, no que é hoje a 

divisão social da água no estado do Rio de Janeiro, pensando Zona Oeste e Baixada, e 

as próprias favelas da capital do município do Rio de Janeiro, a gente tem um 

momento dramático de aumento do desemprego no estado, você tem uma 

desigualdade entre pobres e ricos aqui no estado que é trinta e três vezes maior no Rio 

de Janeiro, você tem um aumento do desemprego entre jovens de dezoito a vinte e 

nove anos aqui no Rio, você tem um aumento na pobreza e na extrema pobreza entre 

as mulheres, né? E as mulheres negras e pardas são as que vêm vivenciando os piores 

índices do empobrecimento. Ou seja, pra além de que você não deslumbra por partes, 

né, do governo, um plano de recuperação que possa abranger toda a diversidade que é 

o estado do Rio de Janeiro, quando você vai pro interior, um completo abandono, e um 

abandono muito pior do que na capital porque você não tem possibilidade de 

deslocamento, é quase uma segregação, né?! Quando cê faz a interface com a capital, 

um desmonte completo, um desgoverno total, um abandono. O estado, a, política no 

Rio de Janeiro, ela hoje, ela é uma política que é permeada né, pela ação, é... que me 

parece ser a principal linha de ação, porque a gente não, ainda não o vi, posso estar 

sendo leviana inclusive, mas nós tivemos uma audiência com a secretaria de trabalho 

onde a gente teve a apresentação de um plano, é, pra recuperação do Rio de Janeiro, 

com criação de emprego, de postos de emprego, né, com, né, microcrédito, com 

estímulo, por exemplo, ao turismo no Rio de Janeiro, realmente eu não... com áreas 

que tem vivido uma situação dramática como as áreas do COMPERJ, né, que 

perderam Macaé, Itaguaí, que perderam aí com toda essa questão da lava-jato e... 

Bom, enfim, a situação política, econômica e social do Rio de Janeiro, acho que é uma 

das piores, se não a pior que a gente já viveu, talvez, o meu tempo de entendimento né, 

é... de entender um pouco melhor o mundo, o Rio de Janeiro tem sido dramático, três 

meses um aumento exponencial da morte, de morte por arma de fogo, decorrente de 

ação policial... cê diz o seguinte: ‘a polícia é pra matar’, e a polícia não é pra matar! 

Então, cê tem todo um, cê tá numa situação muito extrema de risco, né, pra população 

ou pra própria, pro próprio profissional de segurança, então acho que é uma, acho que 

é um dos momentos mais dramáticos da história do estado do Rio de Janeiro.  
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Entrevista com a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL)  

Entrevistadora: Danusa Ester Gomes da Silva  

Entrevista: deputada estadual Daniella Monteiro da Silva  

Data 16/04/2019 Horário: 12h46min  

Local: Via e-mail  

 

Nome Completo: Daniella Monteiro da Silva 

Idade: 27 anos 

Cor/Raça: Negra/Preta 

Sexo: Feminino 

Local de Nascimento: Rio de Janeiro 

Local de residência: Rio de Janeiro 

Tem filhos? ( ) Sim ou (X) Não       

Se sim, quantos? == 

Profissão anterior ao cargo de deputada estadual:  

1. Quantas vezes você se candidatou?  

Uma vez 

2. Quais foram os motivos que te levaram a se tornar uma militante dentro da 

universidade?   

Quando entrei para a UERJ pelo sistema de cotas, eu tive a clareza de que não basta 

entrar, é preciso ter condições para permanecer, o que, para um jovem que tem de 

trabalhar para se manter e muitas vezes para sustentar também a família, é uma 

espécie de encruzilhada. Esse é um viés que resulta em evasão. A Uerj, portanto, foi 

determinante na minha trajetória como militante, como jovem que quer se inserir e ser 

aceita na sociedade e quer que todos os outros jovens também consigam. Não basta 

querer para si, é preciso estender os braços e soltar a voz para que todos tenham 

oportunidade.  

3. Quais foram as dificuldades da sua campanha em 2018?  
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É importante destacar que as campanhas do PSOL são financiadas por pessoas 

comuns, não por empresários, o que significa que dinheiro é um impedimento a que 

se atinja muitas pessoas. Para uma primeira campanha e dadas as condições, 

consideramos um feito conseguir uma vaga no parlamento estadual. Basicamente, 

usamos as redes sociais e também as conversas corpo a corpo para que as pessoas 

conhecessem e identificassem a candidatura Dani Monteiro. Um engajamento de 

extrema importância nesse processo, apenas 45 dias de campanha, veio de uma turma 

igualmente jovem, formada por militantes da Uerj e do movimento negro que saíram 

às ruas para fazer panfletagem. E nem tínhamos material próprio, tudo era de 

“dobradas”, ora com Luciana Boiteux, ora com Marcelo Freixo, ora com Talíria 

Petrone. Era o que tínhamos de panfleto, além dos adesivos. 

 

    4.  Quais são as suas bases (igreja, associações, bairros, líder partidário, família) de 

apoio?  

Minha militância começou no curso Ciências Sociais, na Uerj. Dali passei para o 

movimento negro, para o ativismo feminista e, posteriormente, para o partidário, quando me 

filiei ao Psol.  

     5. A que você atribui a sua vitória? Quais são as principais razões para que você tenha 

conseguido se eleger?  

Coragem e adesão voluntária, principalmente dos jovens que, como eu, estão cientes de que as 

ações e políticas atuais serão decisivas para o nosso futuro. A participação da juventude, o 

abraço em torno da candidatura foi essencial. 

6.  Quais foram/são as dificuldades que você sente por ser uma deputada negra na 

Alerj?  

Os constrangimentos são constantes. Já fui "convidada" a deixar o plenário e também o 

elevador exclusivo para deputados. É como se não me reconhecessem no exercício do meu 

próprio mandato, que é legítimo e conquistado com mais de 27 mil votos. 

7. Você percebe algum tipo de descaso por parte dos outros deputados e deputadas 

com relação a sua idade?  
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A Alerj é um reduto tradicional de homens brancos e mais velhos. O tom paternalista é 

presente quase todo tempo quando se dirigem a mim. São incontáveis as vezes que já 

me chamaram de “menina”. Mas, na atual legislatura, temos um perfil também de 

jovens, o que é uma mudança. E como toda mudança, não agrada a todos. 

8. Quais são seus principais projetos como deputada Estadual?  

Quero contribuir para reduzir as desigualdades e tornar a democracia algo mais 

presente no dia a dia da população. Uma das nossas apostas é a Comissão Especial da 

Juventude, algo inédito na Casa, com a qual pretendemos traçar um diagnóstico sobre 

as reais condições de vida dos jovens fluminenses. A partir desses dados, vamos 

formular recomendações de políticas públicas gerais e também específicas, 

considerando a diversidade e a multiplicidade de “juventudes” que há no Rio de 

Janeiro. 

9. Quais são os seus principais aliados na política parlamentar?  

Basicamente os colegas deputados do próprio Psol, já que temos uma bancada de 

cinco deputados, e os de partidos mais progressistas. Mas temos de buscar 

composições, apoios, o que significa que é necessário estar disposto a dialogar com 

todos.  

10. Na sua visão, quais são os principais obstáculos para as candidaturas de pessoas 

negras e de mulheres? 

A sociedade ainda vê com estranheza a participação de mulheres na política. Mais 

ainda, a sociedade vê com extrema estranheza a presença de negros nos parlamentos, 

mas também nos poderes Executivo e Judiciário, onde corpos negros e femininos não 

são bem-vindos. Somos regidos e comandados por homens de cor branca. Está nas 

entranhas do nosso sistema. A cada candidatura que se consolida em votos a mulheres 

e negros, mudamos um pouco. Mas até que essa sociedade adoecida pelo machismo se 

transforme, ainda teremos de lutar muito, investir em educação e esclarecimento. 

 

11. Faça uma avaliação sobre o que você pensa do contexto político atual. 

 

É lugar comum dizer que temos um presidente misógino, homofóbico, preconceituoso 

em sua formação, vil no trato com as populações mais vulneráveis. É lugar comum 
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dizer que estamos atravessando um período de retrocessos inimagináveis em todas as 

áreas, seja educação, meio ambiente, diplomacia, cultura. Sabemos o que está aí. Resta 

a luta para virar esse jogo perverso que é travado nos círculos do poder, luta essa que é 

a nossa. 
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ANEXO 2 – Fotos 

 

Deputada estadual Renata da Silva Souza.  

 

 Deputada estadual Daniella da Silva Monteiro  

 

Deputada estadual Mônica Santos Francisco 


