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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a atuação da mulher negra na advocacia e os 
obstáculos a ela impostos por uma sociedade patriarcal, preconceituosa e elitista 
(raça, gênero e classe). Romper com as lógicas preconceituosas advindas de um 
ideal escravista é o caminho para a construção de um judiciário que contenha uma 
democracia racial em sua composição. Para tanto, é necessário que haja uma 
desconstrução do ideal socialmente aceito que vincula a figura do negro como um 
ser inferior, incapaz e violento, especialmente em se tratando da mulher negra que 
suporta as mais altas cargas de preconceitos sociais. Questiona-se os obstáculos 
reais e sociais para que a atuação da mulher negra dentro da advocacia seja 
efetivada. A hipótese aventada é a de que a mulher negra enquanto advogada 
encontra obstáculos que estão para além da mera situação profissional, outrossim, 
estão também relacionadas com preconceitos de raça (negra), classe social (não 
detentora dos meios de produção) e gênero (mulher). Como metodologia para o 
desenvolvimento do presente foi escolhido o método de revisão bibliográfica 
combinado com análise de dados, para se buscar uma melhor compreensão das 
disparidades raciais, sociais e classistas.  
 
Palavras-chaves: Advocacia; Judiciário; Mulher Negra e Racismo. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 

The present work seeks to analyze the acting of black woman in the advocacy and 
the obstacles imposed by an patriarchal, prejudiced and elistist society (race, gender 
and class). Breaking with the prejudiced logics resulting from a slave ideal is the way 
to build a judiciary that contains racial democracy in its composition. Therefore, it is 
necessary to deconstruct the socially accepted ideal that links the figure of the black 
as an inferior, incapable and violent being, especially in the case of the black woman 
who bears the highest loads of social prejudices. Questions real and social obstacles 
to the performance of black women within the advocacy take effect. The hypothesis 
suggested is that the black woman as a lawyer encounters obstacles that are beyond 
the mere professional situation, in addition, they are also related to prejudices of race 
(black), social class (not holding the means of production) and gender (woman ). As 
a methodology for the development of the present, the bibliographic review method 
combined with data analysis was chosen to seek a better understanding of racial, 
social and class disparities. 
 
Keywords: Advocacy; Black Woman; Judiciary and Racism. 
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INTRODUÇÃO 

Inicialmente, cumpre discorrer sobre a temática escolhida para o presente 

trabalho. Sendo uma mulher negra, temas que envolvam a minha raça e gênero 

sempre me foram pertinentes. Ao vivenciar e analisar o mundo jurídico com 

proximidade, questões como a representatividade em espaços públicos me foram 

levantadas.  

A normalização da discrepância entre a composição racial do judiciário em um 

país com a maioria da sua população preta, como o Brasil, segundo dados da PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) de 2018, é explicado por nossa 

história e herança escravocrata (IBGE, 2019). Por anos e anos, em uma esfera 

mundial, os negros foram tipificados e patrimonializados para servirem aos seus 

senhores brancos. O continente africano, um dos continentes mais ricos em minerais 

do mundo, foi roubado em todas as suas searas, vilipendiado e explorado pelos 

europeus que justificaram tais atrocidades com a chamada colonização. Além de 

terem tornado a África o continente mais pobre do mundo, aos filhos retirados dessa 

terra foram reservadas uma das piores práticas humanas, a escravidão. 

 O Brasil também recebeu negros escravizados e assim os tratou por longos 

anos.  Em termos históricos, a abolição da escravatura, assinada pela Princesa 

Isabel em 1888, é bastante recente e ainda acarreta consequências nos dias atuais. 

Consequências estas que podem ser visualizadas em muitos aspectos da vida 

cotidiana. São ínfimos os negros que estão em cargos renomados, de chefia ou de 

grande estima e que residem em bairros luxuosos quando comparados com pessoas 

brancas nas mesmas posições anteriormente mencionadas. Agora, a quantidade de 

pessoas negras que exercem cargos subalternos, serviçais e domiciliados em 

comunidades em contraposição ao quantitativo de pessoas brancas é superior. Isso 

tudo advém da perpetuação racista que foi imposta no Brasil pela escravidão. 

A dívida histórica que o Brasil tem com os negros é enorme e deve ser paga. 

A busca pela equidade entre as raças é justa e requer os mesmos direitos e 

garantias gozadas por uma pessoa branca no Brasil. A disparidade racial não deve 

ser normalizada. 

Neste trabalho, me proponho a buscar historicamente os motivos pelos quais 

a mulher negra, em específico, vivencia a interseccionalidade, que é a sobreposição 

de identidades sociais oprimidas e dominadas, neste caso, a raça, gênero e classe. 

Fatores ocasionados por ser uma mulher, sofrendo uma opressão masculina e, 
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também negra, oprimida por uma descriminação racial, ocorrendo, assim, a 

interseccionalidade. Além de se encontrar em uma classe social desfavorecida. Tais 

causas corroboram ainda mais para um mundo desigual, que acaba por separar as 

pessoas em categorias. Essas categorias são problemáticas por separarem as 

pessoas em um nicho social que é quase intransponível.  

Se deve reconhecer que uma pessoa branca nascida no Brasil, goza de 

muitos privilégios que uma pessoa negra dificilmente conhecerá. E a situação se 

agrava sistematicamente mais ao comparar com uma mulher negra, que conforme 

anteriormente dito, sofre tanto pelo racismo, quanto o machismo. 

Por mais desafiador que seja, escolhi a abordagem de falar em primeira 

pessoa do singular, sobre assuntos que fazem parte da minha vida acadêmica, 

social e na profissão que escolhi exercer. São assuntos que me tangenciam 

diretamente por eu ser uma mulher negra, aprovada no XXVIII Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil e que pretende adentrar no universo jurídico. No desenvolver 

desta obra exponho experiências vivenciadas por mim e os anseios que me 

norteiam, fundamentada por autores que se propuseram a escrever sobre como uma 

mulher negra diante de uma sociedade tão classista e excludente vive. A carreira 

jurídica sempre foi sonhada por mim e, no decorrer deste sonho universitário, pude 

perceber o quão duro ela se mostra para uma mulher negra. Isso sempre me gerou 

profunda inquietação e também me possibilitou discorrer sobre o tema. 

No primeiro capítulo, em um aspecto histórico, busco analisar os papéis 

desenvolvidos pela mulher negra durante a escravidão e no período pós-

abolicionista, a sua força sempre altiva e as consequências sociais que decorreram 

deste fato e, consequentemente, acabou por distingui-las por critérios raciais, de 

gênero e de classe. Essa distinção social é preconceituosa e machista por não 

reconhecer a mulher negra como um ser livre e detentor de direitos e garantias, mas 

a coisifica sexualmente e a transforma em uma mão de obra barata, fazendo-a 

ocupar sempre as estatísticas subalternas e inferiores. 

 Já no segundo capítulo, em uma perspectiva brasileira, abordo a construção 

burguesa e elitista do curso de direito, consubstanciado na criação de um sistema 

judiciário burguês e branco, voltado para atender aos anseios e demandas da elite 

que não tem interesse algum em democratizar esse espaço de poder e dar voz ao 

povo preto que por tanto tempo foi silenciado. O judiciário não foi criado para pensar 

na mulher negra e em seus descendentes. A ocupação desse espaço é justa e visa 
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corrigir todas as desigualdades suportadas pelo povo preto. O governo tem uma 

dívida histórica advinda da escravidão e a reparação desse erro por meio da 

educação se mostra o caminho mais efetivo. Dar as ferramentas educacionais e 

ações afirmativas aos negros é tentar olhar para um povo que por centenas de anos 

foi abusado, negligenciado e que agora quer ocupar e ter representatividade em 

todas as searas sociais e não mais preencher as estatísticas majoritárias de miséria 

e desigualdade.   

 No terceiro capítulo, questiono a possível ocupação da mulher negra no 

judiciário atual e os obstáculos impostos socialmente para que ela conquiste algum 

espaço no sistema jurídico brasileiro. A hipótese levantada é de que a mulher negra, 

mesmo se tornando advogada, ainda tem que lidar com os preconceitos ligados a 

raça, gênero e classe. Rechaço a lenda da meritocracia, pois não se pode legitimar 

a desigualdade alegando que os negros estão em uma posição inferior 

simplesmente por não lutarem pela sua ascensão social. Não há como tratar como 

iguais pessoas que partem de realidades totalmente diferentes. No Brasil, 

infelizmente, a mulher negra sofre por ser uma mulher, por ser negra e também por 

ser pobre. Adentrar em um espaço tão patriarcal como o judiciário legitima a luta 

pela democratização dos espaços de poder, desconstruindo do imaginário popular a 

ideia de que o poder de dizer o direito está sempre nas mãos de um homem branco 

togado, mas que uma mulher negra e pobre também pode conquistar esse espaço e 

representar todo o seu povo, abrindo, assim, um precedente para a igualdade. 

 Passando-se em seguida para as considerações finais. 
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1. RAÇA, GÊNERO E CLASSE: UMA CLASSIFICAÇÃO A PARTIR DE DAVIS 

Ao analisar historicamente o assunto, a autora Angela Yvonne Davis, mais 

especificamente em sua obra, “Mulheres, Raça e Classe”, escrita em 1981, continua 

sendo muito pertinente e atual à temática. Ter mulheres negras, em seu local de 

fala, com os instrumentos necessários para lutar contra a sistemática machista e 

sexista é de importância ímpar. 

A representação da população negra deve ser capaz de romper com lógicas 

opressoras, que por tanto tempo normalizou o pensamento de que o negro é uma 

figura inferior ao homem branco, seu subserviente. O acesso aos espaços de poder 

pela população negra deve ser efetivado, devendo, ainda, não ceder ao 

inconformismo da conjuntura de desigualdade social. 

Para que isso ocorra, é necessária uma análise feita ao longo do tempo, que 

esclareça os motivos pelos quais os negros se encontram na posição que hoje 

ocupam. Desconstruir esse pensamento desigual encontra óbice por grande parte 

da sociedade que ainda acredita em uma democracia racial. 

Os trabalhos destinados às mulheres negras, atualmente se mostram sempre 

serviçais, como domésticas e babás, fazendo, assim, uma alusão ao trabalho 

exercido por elas na escravidão. Porém, agora, feito por elas em sua liberdade. Isso 

reflete a mentalidade escravocrata que ainda não nos abandonou por completo. Não 

houve nenhuma tentativa de inserção do negro liberto à sociedade desenvolvida que 

fruísse de sucesso absoluto (DAVIS, 1981). 

Os negros, agora libertos, tiveram que se contentar com os serviços residuais 

renegados pelo homem branco. Perpetuando, assim, uma ideia de “escravos 

libertos”, uma vez que continuaram exercendo um papel de mão de obra barata, 

entretanto, realizado em sua pseudoliberdade (DAVIS, 1981).  

 Ora, isso me parece contraditório, uma vez que a palavra liberdade significa 

um “conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em 

face da autoridade política e perante o Estado” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1752). 

Ao analisar a definição da palavra liberdade, é possível identificar que o negro não 

estava completamente liberto após a abolição. Não lhe foram concedidos os direitos 

e garantias necessárias para que se emancipasse do seu senhor. O Estado, que 

deveria proteger esse povo que sofreu uma das piores barbáries humanas, mais 

uma vez foi omisso, comprovando sempre a sua burguesia.  
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O Estado que libertou o povo negro foi o mesmo que o escravizou, ou seja, 

não há interesse do Estado em garantir direitos a um povo que foi sua mercadoria 

barata, dando ainda mais legitimidade ao racismo estrutural que embasa toda a 

construção social atual.  

Os seres humanos são categorizados por diversas características que 

exercem e possuem. São diferenciadores que geram privilégios para alguns e 

desvantagens para outros. O gênero masculino possui mais privilégios sobre o 

feminino. A raça branca, por muito tempo foi tida como unicamente pura. E a classe, 

a condição social, vai ditar os parâmetros sociais e beneficiar ainda mais a 

população detentora do capital. 

Assim, uma mulher negra e pobre vai sofrer três vezes mais preconceitos e 

desamparo social. Involuntariamente, ela adquiriu todas as características mais 

desprezíveis pela sociedade e, infelizmente, sofre com isso. A mulher negra sente 

na pele a aversão que a sociedade tem sobre ela:  

 

As desvantagens incidem sobre determinadas mulheres relativamente a 
determinados homens; gênero, raça e classe produzem conjuntamente as 
hierarquias que colocam mulheres negras em uma posição maior de 
desvantagens. A convergência entre essas variáveis estabelece uma 
pirâmide na qual a base é formada por mulheres negras, com o 
posicionamento em sequência de homens negros, mulheres brancas e, por, 
no topo, homens brancos (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 41 - 42).  
 
 

Romper com estas barreiras sociais é uma vitória frente a uma sociedade 

classista que insiste em qualificar as pessoas baseadas na aparência e por critérios 

preconceituosos.  

Para que as desigualdades sejam compreendidas em sua totalidade é 

necessário que haja uma análise das variáveis excludentes de forma conjunta. O 

encontro da raça, classe e gênero são três eixos que são desassociáveis entre si 

para o entendimento da sociedade assimétrica atual (BIROLI; MIGUEL, 2015). 

Ou seja, no intuito de se compreender as dissonâncias vividas por uma 

mulher negra em sociedade, todas as opressões sofridas por esse indivíduo devem 

ser consideradas, a seguir: 

 

A dissociação dessas variáveis pode levar a análises parciais, mas 
principalmente a distorções na compreensão da dinâmica de dominação e 
dos padrões das desigualdades. Uma análise focada nas relações de classe 
pode deixar de fora o modo como as relações de gênero e o racismo 
configuram a dominação no capitalismo, posicionando as mulheres e a 
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população não-branca em hierarquias que não estão contidas nas de 
classe, nem existem de forma independente e paralela a elas. Reduz, com 
isso, sua capacidade de explicar as formas correntes de dominação e os 
padrões de desigualdade. Do mesmo modo, uma análise das relações de 
gênero que não problematize o modo como as desigualdades de classe e 
de raça conformam o gênero, posicionando diferentemente as mulheres nas 
relações de poder e estabelecendo hierarquias entre elas, pode colaborar 
para suspender a validade de experiências e interesses de muitas 
mulheres. Seu potencial analítico assim como seu potencial transformador 
são, portanto, reduzidos (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 29 - 30). 
 

 
A vida da mulher negra se encontra vinculada aos três fatores que influenciam 

o destino de sua vida, quais sejam, raça, gênero e classe social. A identificação 

destes fatores em uma perspectiva política pode conceder o direito de liberdade às 

mulheres negras. Liberdade esta que advém com o reconhecimento da 

interseccionalidade do sistema opressivo que tenta lhe aprisionar (COLLINS, 2017). 

A respeito da interseccionalidade, esta é definida segundo Kerner (2012), 

como uma simbologia das relações de poder expostas na sociedade e que se 

comunicam por categorias tidas como exclusivistas, quais sejam: 

(...) o termo “intersecções” serve como símbolo para todas as formas 
possíveis de combinações e de entrelaçamentos de diversas formas de 
poder expressas por categorias de diferença e de diversidade, sobretudo as 
de “raça”, etnia, gênero, sexualidade, classe/camada social, bem como, 
eventualmente, as de religião, idade e deficiências. (...) A teórica do direito 
norte-americana Kimberl  Crenshaw introdu iu o conceito no debate sobre 
a teoria da diferença precisamente para explicar que, nas experiências de 
discriminação por qual passavam mulheres negras nos Estados Unidos, os 
fatores de discriminação sexista e de discriminação racista nem sempre 
eram distinguíveis. (Kerner, 2012, p.55). 

 

Ainda no conceito de interseccionalidade, a visão dada por Crenshaw (2002), 

também merece destaque, ao definir o termo como um conceito que visa explicar a 

dominação e opressão exercida por quem detêm os maiores privilégios sociais, 

protegidos pelo racismo, patriarcalismo, dentre outros critérios preconceituosos, 

vide: 

 

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de 
vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou 
tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema 
que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação 
entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 
forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, 
a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 
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dinâmicos ou ativos do desempoderamento. (...) os vários eixos de poder, 
isto  , raça, etnia, gênero e classe constituem as avenidas que estruturam 
os terrenos sociais, econômicos e políticos. ... através delas que as 
dinâmicas do desempoderamento se movem. Essas vias s„o por ve es 
definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes; o 
racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez é 
diferente da opressão de classe (Crenshaw, 2002, p.177).  
 

 
O interseccionismo expressa a existência de um sistema opressivo que está 

enraizado em todas as searas da vida em sociedade que visa perpetuar a ordem 

opressiva contra mulheres negras, se externaliza, em sua grande maioria, de formas 

sutis, justamente para dificultar o reconhecimento deste fator discriminatório e, por 

consequente, o seu desmanche efetivo. 

Hooks, define como separatista pode ser a vida de uma mulher negra na 

sociedade: “A minha experiência de vida mostrou-me que as duas questões são 

inseparáveis, que no momento do meu nascimento, dois fatores determinaram o 

meu destino, ter nascido negra e ter nascido mulher”1 (HOOKS, 1981, p. 12). 

Já a efetivação da verdadeira emancipação da mulher negra ainda caminha 

por passos vagarosos para a concretização. Ou seja, foi muito difícil para a mulher 

negra encontrar um lugar representativo na sociedade, afastada dos trabalhos tidos 

como serviçais, lhe sendo conferida a mesma condição de inferior que tinha à época 

da escravidão. Mesmo liberta não lhe são concedidas as ferramentas necessárias 

para construir sua emancipação. O estudo da história da mulher negra demonstra os 

motivos pelos quais, nos dias atuais, sempre lhe é tida a atribuição aos serviços 

domésticos, sem qualquer qualificação profissional. Razão pela qual, como o objeto 

desse trabalho se propõe a estudar, carreiras como a advocacia, uma profissão tão 

elitista no Brasil, dispõe de um quantitativo tão pequeno de representantes negras. 

                                                 
1
 Corroborando, ainda, com a ideia trazida pela autora Hooks (1981) de que se nascer uma mulher 

negra numa sociedade discriminatória pode ser um fator separatista e que, consequentemente, 
influirá na vida desta mulher de forma negativa, um grupo denominado “Southern Student Organizing 
Committee”, em 1969, publicou o texto “Freedom for Movement Girls — Now”, que em parte di ia 
que: “Os paralelos entre sexismo e racismo são nítidos e claros. Cada um deles incorpora falsas 
suposições sob a forma de mito. E, assim como o racista é aquele que proclama (...) a supremacia de 
uma raça sobre outra (...) o sexista é aquele que proclama (...) a supremacia de um sexo (...) sobre o 
outro.” (Cf. Oxford English Dictionary, col. xv, 1989, p. 112 apud PLATERO, 2013, p. 26). Ou seja, por 
qualquer que for a linha opressiva sofrida pela mulher negra, seja ela racista ou sexista, ela sempre 
será menosprezada pela sociedade de forma geral.  
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Isso não se restringe ao curso de direito, mas, também a exemplos de 

medicina, engenharia, dentre outros. Porém, não deve ser aceito, tendo em vista 

que a maioria da população brasileira é negra, na proporção de 55,8%, conforme 

dados da PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRAS DE DOMICILIOS (PNAD) de 

2018 (IBGE, 2019). O percentual supramencionado é a somatória das pessoas que 

se declaram negras no Brasil, sejam elas pardas ou pretas.  

A problemática dos dados demonstrados é, que, apesar de serem a maioria, 

os negros e negras ainda representam a minoria na liderança no mercado de 

trabalho bem como em cargos de chefia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

A mentalidade de que o negro deve ocupar cargos inferiores aos ocupados 

pelo branco e que perdura até os dias atuais não encontra embasamento em 

qualquer fundamento. O racismo institucionalizado se encontra presente em todas 

as searas da vida em sociedade e legitima a desigualdade racial. 

Davis afirma que a figura da mulher negra é associada pela sociedade com a 

imoralidade e vulnerabilidade, assim, somente são lhe destinados os trabalhos 

domésticos. O que faz com que as mulheres negras sejam consideradas ineptas e 

promíscuas pelo trabalho que são obrigadas a fazer. Era como se as tarefas 

serviçais fossem destinadas única e exclusivamente aos negros (DAVIS, 1981, p. 

108). 

Esta pode ser uma das inúmeras razões pelas quais às mulheres negras 

sempre são conferidas tarefas serviçais e subalternas. As negras estiveram 

aprisionadas a essas ocupações serviçais até a Segunda Guerra Mundial (DAVIS, 

1981, p. 109-110). Nitidamente, temos as desigualdades sendo chanceladas em 

todos os aspectos contra a mulher negra.  

A emancipação do povo negro teve passos singelos e vagarosos, pois não lhe 

foram conferidas o devido fomento que deveria ter sido despendido por aqueles que 

por tanto tempo os mantiveram encarcerados.  

Mesmo conquistando uma educação considerável, seja qual for a posição 

ocupada pela mulher negra na sociedade ela ainda sofrerá com o racismo, segundo 

Crenshaw: 

 

As mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um 
espaço onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. 
Por consequência, estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de 
tráfego em todas essas vias (Crenshaw, 2002, p.177). 
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A combinação entre o gênero, raça e classe produz uma realidade a qual a 

sociedade se acostumou e que gera uma desigualdade que tende a acompanhar a 

mulher negra por toda a sua vida:  

 

Dados sócio-demográficos mostram que a posição social dos indivíduos é 
produzida pela combinação entre gênero, classe e raça. No acesso desigual 
a renda, ocupação e participação política, para tomar três exemplos nos 
quais as convergências são evidentes, as pessoas vivenciam uma condição 
que não é a de mulher/homem ou a de branca/negra ou a de 
trabalhador/proprietário, ou melhor dizendo, não é a vivência de um 
componente da sua identidade, mas de como um conjunto cruzado de 
privilégios e desvantagens organiza sua trajetória (BIROLI; MIGUEL, 2015, 
p. 51). 
 
 

 A interseccionalidade se torna um fator tão determinante que, por mais que a 

mulher negra galgue posições socialmente elevadas e consideradas, a 

desvinculação com a classe, gênero e raça se mostra quase que impossível. 

Infelizmente, essa vinculação é vista de forma pejorativa, pois para justificar o 

alcance social da negritude ainda se insiste a ele vincular critérios meritocráticos que 

tendem a forçar uma ideia de que o racismo e as desigualdades sociais não 

influenciam na vida dos cidadãos, aqui, leiam-se, mulheres negras e pobres. 

 

1.1 O papel da mulher negra em tempos escravistas 

A ideia da supremacia da raça branca impulsionou a elite dominante tomar 

para si, de forma truculenta e terrorista, a vida de milhares de negros, retirados de 

suas terras e materializados para servirem aqueles que acreditavam em sua própria 

hegemonia.  

O povo negro estava sendo visto como uma nação pagã e desalmada. O 

cristianismo que por muito tempo legitimou a escravidão, deu a oportunidade de que 

os seus fiéis colonizassem os pretos e, por conseguinte, todo o desastre humanitário 

já conhecido (NASCIMENTO, 2018, p. 34). 

Em tempos escravistas, nos Estados Unidos da América, grande parte das 

escravas trabalhavam em lavouras de forma desumana, nenhum direito mínimo lhes 

era assegurado, os escravos eram literalmente coisificados e tidos como uma massa 

de mão de obra (DAVIS, 1981, p. 26). 

Por volta de 1664, ainda nos Estados Unidos da América, pelo número 

reduzido de escravos e, especificamente, de negras, nas lavouras, os senhores 

escravistas coagiram mulheres brancas imigrantes a fim de que estas se 
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relacionassem sexualmente com seus escravos, munidos no único intuito de criarem 

novos trabalhadores (HOOKS, 1981, p. 14). 

Notório é que a vida humana não tinha qualquer valor comparado aos 

objetivos patrimoniais daqueles que escolheram escravizar outras vidas. 

Em um dado momento histórico, causado pela abolição do tráfico 

internacional da mão de obra escrava, as mulheres negras eram tidas como meras 

reprodutoras, designadas a aumentar a população escravocrata para laborar na 

indústria do algodão. A importância da mulher negra era mensurada pela sua 

capacidade reprodutiva, longe de qualquer laço maternal ou afetivo, haja vista que 

para os senhores brancos da época o nascimento de negros significava apenas em 

um número maior de mão de obra, culminando em mais lucro (DAVIS, 1981, p. 26). 

Em nenhum aspecto a vida negra era respeitada. Mesmo gerando mais 

escravos para os seus senhores, as escravas eram coibidas de criarem qualquer 

relação afetiva com seus descendentes, corroborando ainda mais com a ideia da 

coisificação e patrimonialização do povo preto (DAVIS, 1981). 

 Os abusos sexuais sofridos pelas negras eram constantes, uma vez que 

estas eram totalmente coisificadas por seus senhores. O estupro era tido como 

forma de punição e representava o domínio que o proprietário tinha sobre o corpo 

das escravas (DAVIS, 1981, p. 25). 

 Neste sentido, Hooks, confirma que o escravagista branco exercia o seu 

poder sobre a vida da escrava negra da forma que bem entendia, a saber: 

 

Era apenas na relação com a mulher negra escravizada que o escravagista 
branco podia exercitar livremente o poder absoluto, podia brutalizar e 
explorá-las sem receio de uma prejudicial retaliação. As mulheres negras 
escravizadas que se moviam livres no convés eram um alvo acabado para 
qualquer homem branco que podia escolher o abuso físico e torturá-las 
(HOOKS, 1981, p. 15). 

 

 A escravidão trazia um tratamento igualitário em termos força de serviço para 

homens, mulheres e crianças. Não havia diferenciação por qualquer quesito (DAVIS, 

1981, p. 27). O nível de crueldade dos fatos supracitados não possui um condão 

possível de mensurá-lo. E o mais estarrecedor ainda é saber que práticas como 

essas foram reiteradas por tantos anos, sendo normalizadas em uma história não 

tão longínqua. 
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As forças opressivas sofridas pelas mulheres negras eram maiores do que a 

suportada pelos homens negros. Hooks, classifica que o sexismo sofrido pelas 

negras era maior do que o próprio racismo. O patriarcado se formou até mesmo nas 

sociedades escravagistas, impactando muito mais as mulheres negras escravizadas 

(HOOKS, 1981, p. 14). 

Além disso, os escravos não tinham nenhum acesso à educação, visto que o 

conhecimento poderia de alguma forma lhes conceder as ferramentas para abolição, 

os senhores de escravos proibiam qualquer contato educacional com os escravos. 

Jenny Proctor, uma ex-escrava, em 1930, se lembrou da época em que ela e suas 

amigas procuravam por maneiras clandestinas de estudo, haja vista que o ensino 

entre os escravos era estritamente proibido (DAVIS, 1981, p. 117). 

Por mais absurdo que seja, para a ideologia branca dominante, as pessoas 

negras eram tidas como incapazes de adquirir algum conhecimento intelectual 

(DAVIS, 1981, p. 110). Tal argumentação não encontra embasamento científico 

algum e se mostra totalmente pífia e racista, sendo que se os negros não tivessem 

uma capacidade cognitiva compatível ao homem branco, jamais lutariam tão 

veemente por seus direitos e garantias educacionais.  

Mesmo a escravidão no Brasil tendo “findado” em 1888, ela trouxe resultados 

catastróficos e que ainda são enxergados na sociedade atual, resultando em uma 

“relação de opressão estabelece a situação econômica de opressor e oprimido e, 

com o lapso temporal, as diferenças sociais são dispostas pelos processos de 

formação histórica” (NASCIMENTO, 2018, p. 34).  

A maneira pela qual a escravidão foi construída, os elementos pelos quais se 

fundamentou e seu modo de exploração econômica usando como mão de obra o 

povo preto, marcaram a história de todos os descendentes africanos, além de 

conceituar os critérios eurocêntricos como ideais e inferiorizando o povo negro em 

todos os aspectos (NASCIMENTO, 2018, p.34). 

 

1.2 O convívio familiar entre os negros escravizados 

Contrapondo os cenários supramencionados, em uma perspectiva afro-

americana, as relações entre negros e negras não poderiam seguir a 

desumanização escrava, tampouco a ideologia dominante. Apesar do que 

representavam para os seus proprietários, os escravos eram pessoas e as suas 

relações interpessoais não eram objetificadas. No seio da sua relação familiar era 
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quando podiam dar um respiro de humanidade. Nos séculos XVIII e XIX, as 

mulheres negras não eram submissas aos seus parceiros como as mulheres 

brancas, além de compartilharem da força produtiva de trabalho de forma assídua e 

impressionaram os observadores brancos à época (HOOKS, 1981, p. 14). 

A escravidão foi uma condição que se tornou hereditária e os senhores que 

abusavam de suas escravas se recusavam a reconhecer a paternidade aos filhos 

“bastardos”, culminando, assim, em uma forma familiar matriarcal. Pois, mesmo as 

crianças sendo concebidas por meio do estupro, os seus genitores brancos nunca 

as assumiam, tornando-as escravos sem direito algum (DAVIS, 1981, p. 31-32). 

A negra tinha um papel tão importante no convívio familiar, em tempos de 

escravidão, que acabava por retirar qualquer superioridade masculina do homem 

negro. A ponto de alguns sociólogos afirmarem que a escravidão destruiu a família 

negra, pondo em seu lugar uma família matriarcal (DAVIS, 1981, p. 32). Essa 

preocupação da mulher dominando o seio familiar, não só de brancos, como 

também de negros, era carregada de um viés machista, que almejava colocar o 

homem negro como chefe da família, longe de qualquer preocupação e busca pela 

equidade entre os sexos no âmbito familiar. 

As circunstâncias fizeram com que a mulher negra desenvolvesse uma 

autossuficiência e independência expressiva do homem desde a escravidão, antes 

mesmo de qualquer luta por direitos iguais, o que não foi visto com bons olhos, pois, 

até então, o líder da casa sempre foi o homem. A mulher negra teve que se tornar 

forte para a sua própria sobrevivência, desafiando a lógica machista e patriarcal. 

A pesquisa sobre a família escrava, feita por Herbert Gutman, publicada no 

livro “The Black Family in Slavery and Freedom”, em 1976, foi de contra em grande 

parte do supramencionado ao alegar uma harmonização muito grande dentro da 

família escrava, contrapondo toda a desumanização sofrida por eles no trabalho 

escravo, por não haver hierarquia entre os sexos. Apesar de se debruçar de forma 

contundente no estudo da família escrava, Gutman, não determinou o real papel da 

mulher negra no interior da família escrava, somente removendo a tese do 

matriarcado. Mas, sua pesquisa não determinou se a mulher negra realmente 

dominava o homem na relação familiar (DAVIS, 1981, p. 33). 

 

1.3 A força incansável desenvolvida pela mulher negra  
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As escravas afro-americanas eram realmente fortes, vez que resistiam ao 

assédio sexual dos seus senhores, eram defensoras assíduas de suas famílias e 

participavam de paralisações e rebeliões contra o sistema escravista, mesmo sendo, 

na maioria das vezes, castigadas por isso (DAVIS, 1981, p. 36). A resistência 

também se manifestava em forma de educação. As negras ensinavam aos seus a 

ler e escrever de maneira secreta (DAVIS, 1981, p. 38). 

Nos Estados Unidos da América, métodos cruéis de repressão eram usados 

pelos escravagistas como forma de aterrorizar e reprimir os escravos de qualquer 

ideal de luta que pudesse vir a ascender entre eles (HOOKS, 1981, p. 16). 

Entretanto, mesmo com tanto terror imposto dentro do sistema escravagista, não 

impediu que os escravos lutassem pela sua liberdade que foi roubada da pior forma 

possível.   

Toda a equiparação entre homens e mulheres no trabalho escravo, criou 

nelas a força para liderar, lutar e resistir ao sistema escravagista, de forma igualitária 

com que faziam os homens. Porém, os castigos por elas suportados, ultrapassavam 

aos castigos masculinos, uma vez que, além dos chicotes e dos açoites, também 

tinham seus corpos violados e assediados (DAVIS, 1981, p. 39). 

O estupro era um ato de dominação, onde os brancos demonstravam a sua 

superioridade, utilizado como forma terrorista para tentar coibir qualquer ato 

contrário à vontade dos seus proprietários. 

O sexismo foi capaz de tornar a escravidão ainda pior para as mulheres, 

tendo poupado os homens de uma tortura física e psicológica voltada 

exclusivamente para elas. Conforme bem delimita Hooks: 

 

O sexismo colonial dos homens brancos patriarcais poupou os homens 
negros escravos da humilhação da violação homossexual e outras formas 
de assalto sexual. Enquanto o sexismo foi um sistema social que protegeu a 
sexualidade dos homens negros, ele (socialmente) legitimou a exploração 
sexual das mulheres negras. A escrava negra viveu em constante 
consciência da sua vulnerabilidade sexual e em perpétuo receio que algum 
homem, branco ou negro, tivesse o direito sobre ela de lhe assaltar e 
vitimizar. (HOOKS, 1981, p. 19). 
 

 

Alguns acadêmicos acreditam que o maior afetado da escravidão foi o homem 

negro. Segundo eles, a escravidão retirou-lhes todo o patriarcalismo que lhe foi 

imposto, condenando-o a uma posição submissa, quase que o mesmo de uma 

mulher (HOOKS, 1981, p. 17). Sugerir que a pior condenação que um homem pode 
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sofrer, mesmo em tempos de escravidão, seria uma equiparação com a mulher e ter 

sua masculinidade afetada, mostra que a mentalidade machista pode, em muitos 

aspectos, ser pior até do que o racismo. Neste caso, se pode ver que o 

patriarcalismo imperou concomitante com a escravidão. E por mais que a escravidão 

tenha sido derrubada, infelizmente, o patriarcado se encontra operante em nossa 

sociedade. 

Em uma tentativa de se esconder os altos índices de estupro que aconteciam 

na escravidão, tem-se ocultado a menção ao estupro na literatura tradicional, 

alegando, para tanto, que as negras consentiam a relação sexual, renomeando o 

estupro para “miscigenação”. O autor Genovese, citado por Davis, classifica a 

miscigenação como uma forma de paternalismo, ou seja, retira toda a problemática 

da questão, romantizando o que jamais poderia ser romantizado, ao afirmar que a 

miscigenação decorre de uma prática de vulgaridade inicial, porém, se desenvolve 

em uma relação de amor entre o senhor e a sua escrava (Genovese, 1976, p. 415 

apud DAVIS, 1981, p. 41). 

Entretanto, tal concepção merece ser totalmente rechaçada. Uma vez que o 

resultado dessa relação de “amor entre o senhor e sua escrava” eram crianças 

concebidas pelo estupro, ignoradas por seus pais e herdeiras da condição de 

escravas de suas mães. Nada de bom advinha desse abuso absurdo e desumano. 

Independente de querer castigar as negras ou como um alívio dos ímpetos sexuais 

de seus senhores, as únicas afetadas e castigadas com isso eram as escravas e os 

seus frutos.  

Segundo Hooks, a força da mulher negra adveio da equiparação com o 

homem no trabalho escravista, tendo desempenhado papéis considerados 

masculinos e nunca foram poupadas de qualquer punição por serem mulheres 

(HOOKS, 1981, p. 18). Tiveram que ao longo da história, assumir o papel de 

provedoras do lar. 

No Brasil, a mulher negra, ainda em tempos escravistas, já se voltava contra 

a ordem escravocrata e lutava pelos direitos de seu povo. Figuras femininas como 

Aqualtune, avó de Zumbi de Palmares, participaram veementemente dos 

movimentos libertários, mesmo que essa participação feminina não tenha sido 

relatada de forma contundente na história dos quilombos brasileiros (CARVALHO, 

TEIXEIRA, 2019). 

Mesmo após a abolição da escravatura, as mulheres negras, continuaram a 
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sua luta, agora direcionadas contra a desigualdade social gerada pela escravidão e 

o racismo. Lutaram pela inserção da população negra aos meios de trabalho e por 

uma sociedade igualitária, tendo em vista que a liberdade concedida aos negros, 

não resguardou consigo qualquer amparo a essa população recém-liberta que se viu 

em uma situação de total desamparo político e jurídico (CARVALHO, TEIXEIRA, 

2019). 

 

1.4  A dicotomia entre os movimentos feministas branco e negro 

 As mulheres brancas abolicionistas lutaram em um movimento pela liberdade 

dos escravos e contra os assédios e abusos sexuais sofridos pelas negras. Apesar 

de lutarem pela causa, elas não podiam falar com propriedade sobre o assunto, 

tampouco, mensurar o tamanho sofrer de suas irmãs negras por nunca terem 

vivenciado o que foi a escravidão e as suas consequências na vida das escravas. 

 Por volta de 1830, a feminilidade se torna um adjetivo feminino ideologizado, 

tendo em vista que o papel da mulher cada vez mais se restringe ao de dona de 

casa, inativa, sem direitos e sem voz. Pode-se dizer que foi um período conflituoso 

para a dona de casa branca, que perdeu a centralidade que gozava à cena familiar 

(DAVIS, 1981, P. 52). 

 Enquanto as mulheres brancas estavam sendo idealizadas pelos homens à 

época como virtuosas, as negras estavam sendo atribuídas toda uma sexualidade 

animalesca e luxúria que justificavam os assédios sexuais praticados pelos 

escravagistas (HOOKS, 1981, p. 25). 

 Neste cenário, se iniciou a luta das mulheres brancas pelo direito à educação 

e por uma carreira que não fosse a “do lar”. No meio desse ímpeto de lutar por 

direitos igualitários, as ativistas brancas chegaram a comparar as opressões que 

vivenciavam dentro dos seus lares com as opressões dadas pela escravidão. O 

casamento também foi qualificado pelas mulheres brancas como uma forma de 

opressão e até como uma escravidão (DAVIS, 1981, P. 53). 

 Tal comparação, dada de forma unilateral pelas feministas brancas, trazia 

certa proximidade com as opressões sofridas por elas e pelos escravos. O que não 

encontra nenhum embasamento e acaba por relativizar a luta negra.  

 A mulher negra lutava por causas que a mulher branca nunca vivenciou, 

estava ligada à estigmas preconceituosos dados pelo homem branco com o único 

intuito de perpetuar a sua dominação sobre o corpo feminino negro, como 



 24 

Fernandes esclareceu: 

 

“Hiperssexual, masculina, promíscua, dominadora e forte: a mulher negra foi 
construída ao longo de séculos de opressão racista e machista, 
potencializando o que havia de pior nas configurações estigmatizadas dos 
negros e das mulheres” (FERNANDES, 2016, p. 6).  
 

  
 Além disso, a luta racial travada pelas mulheres negras em conjunto com os 

homens negros recém-libertos não ia de encontro ao sistema patriarcal. Ou seja, o 

movimento negro em nenhum momento atentou-se ao machismo sofrido pelas 

mulheres negras, tendo até mesmo defendido a perpetuação do patriarcalismo nas 

relações familiares, buscando pela sua equiparação com homem branco em todos 

os sentidos (FERNANDES, 2016). 

Apesar de lutarem juntos a favor da abolição da escravatura, os líderes 

negros, por uma influência social, mantiveram seus valores patriarcais, como o 

homem branco. Assim sendo, couberam as mulheres negras os papéis serviçais e 

domésticos (HOOKS, 1981, p. 6).  

O movimento feminista negro não pode contar com as mulheres brancas e 

tampouco com os negros, que colocavam a luta feminista em um segundo plano ou 

nem mesmo a considerava. “O machismo e o racismo se interpunham como 

barreiras à sua participação política significativa”. Isolada por ambos os grupos, a 

mulher negra sentiu o peso de "lutar contra o mundo todo" (FERNANDES, 2016, p. 

7). 

O patriarcado nunca foi questionado pelos ativistas negros. Razão pela qual 

ele já estava presente nas relações familiares do povo negro e assim permaneceu. 

“Foi dito às mulheres negras que deviam cuidar das necessidades da casa e criar os 

guerreiros para a revolução” (HOOKS, 1981, p. 7). 

 

O que começou como um movimento de liberdade de todo o povo negro da 
opressão racista tornou-se num movimento cujo primeiro objetivo foi o 
estabelecimento do patriarcado negro masculino. Não é surpresa que o 
movimento tão preocupado com a promoção do interesse dos homens 
negros falhasse em chamar à atenção o duplo impacto da opressão sexista 
e racista sobre o status social das mulheres negras. Foi pedido às mulheres 
negras que enfraquecessem os seus conhecimentos – para permitir projetar 
e brilhar unicamente os homens negros. Foi visto com insignificância a 
vitimização das mulheres negras sofridas pela opressão racista e sexista, 
pois embora fosse grande o sofrimento das mulheres, este não podia ser 
precedente sobre a dor masculina (HOOKS, 1981, p. 7-8). 

 O movimento feminista branco lutou por causas próprias e reproduziu muitas 
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ideias racistas e patriarcais tidos na escravidão, por esta razão convergia com o 

movimento negro nos seus preceitos mais fundamentais. 

 Militantes negras se levantaram não só contra a causa racista, mas também 

contra sexismo. A mulher negra livre busca pelos mesmos direitos que uma mulher 

branca e um homem branco gozam. A luta se mostra bem maior, como bem 

enfatizou Sojourner Truth, conforme citado por Davis, em seu discurso realizado na 

Convenção de Mulheres em Akron, Ohio, em 1851 (DAVIS, 1981, p. 77). 

 Truth intimidava não só aos homens brancos com seu discurso, mas também 

as mulheres brancas presentes, que tremiam ao ver a figura de uma mulher negra 

altiva e decidida com suas lutas. Usava uma frase tão lógica, porém, capaz de 

causar grande impacto na sociedade de seu tempo, a saber, “não sou eu uma 

mulher?”. O fato de ser uma mulher negra e ex-escrava não tornava Truth menos 

mulher que nenhuma mulher branca presente na convenção (DAVIS, 1981, P. 79). 

 Os homens daquela época não acreditavam que as mulheres poderiam 

contribuir criticamente, tampouco ideologicamente, para a luta antiescravagista. Ou 

seja, uma vez que as mulheres estavam fora do seu habitat natural, no lar, cuidando 

da casa e dos filhos, elas deveriam ficar separadas das deliberações da convenção, 

ou de qualquer outra reunião, participando apenas como ouvintes. É absurdo pensar 

que as mulheres não eram tidas como seres racionais e pensantes, apenas meras 

reprodutoras e mantenedoras do lar.  

 Truth foi uma figura muito importante para o movimento feminista negro, pois 

foi uma das mulheres que levantou um movimento contestatório que tomou uma 

força a nível mundial e que tinha como líderes grupos minoritários, quais sejam: “a 

juventude, a classe trabalhadora, as mulheres, a população negra, a militância 

anticolonial” (BIROLI; MIGUEL, 2015, p. 30). 

 Os debates que decorreram da junção das forças oprimidas 

supramencionadas permitiram que em 1970, a reflexão sobre o tema evoluísse de 

tal forma que permitisse uma maior compreensão, rica em detalhes, sobre os 

padrões que se entrelaçam em suas formas de dominações sociais (BIROLI; 

MIGUEL, 2015). 

 O pensamento machista fez com que a lógica da organização social fosse 

construída e pensada unicamente em benefício do homem, leia-se, homem branco. 

Menospreza tudo aquilo que é feminino, tornou a mulher como um sexo frágil, que 

necessitava estar em casa e protegida do mundo. 
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A supremacia masculina também encontrava refúgio no cristianismo, uma vez 

que se o próprio Deus é um homem, assim os homens devem ser respeitados, já 

que são a imagem e semelhança de Deus (DAVIS, 1981, p. 78). Para romper com 

toda essa lógica machista, as mulheres precisaram se organizar em um movimento, 

capaz de lutar por seus direitos e conquistar o seu lugar na sociedade, que não é 

atrás do homem e sim ao seu lado, lutando com paridade de armas. 

 Ainda no século XIX, entre lutas abolicionistas e pelos direitos das mulheres, 

havia espaço para desigualdades entre os movimentos, sendo que, a mulher branca 

acreditava à época que um homem negro livre tinha privilégios maiores que os seus, 

haja vista que uma vez liberto, se tornava um homem de privilégios em detrimento 

da situação submissa da mulher, independente da cor de sua pele. 

 Bell Hoocks descreve o cenário supramencionado, conforme vermos a seguir: 

 

“As mulheres negras foram colocadas num duplo dilema; ao apoiarem o 
sufrágio feminino implicava que elas estavam a aliar-se às mulheres 
brancas ativistas que tinham publicamente revelado o seu racismo, mas ao 
apoiarem apenas o sufrágio do homem negro estavam a endossar a ordem 
social patriarcal que não iria conceder-lhes nenhuma voz política. Sojourner 
Truth foi a que mais abertamente se pronunciou sobre este assunto. Ela 
argumentou publicamente a favor das mulheres ganharem o voto e 
enfatizou que sem este direito as mulheres negras teriam de se submeter à 
vontade dos homens negros. O seu famoso discurso, “há uma grande 
agitação sobre os homens negros terem os seus direitos, mas nem uma 
palavra sobre as mulheres negras; e se os homens negros tiverem os seus 
direitos, e não as suas mulheres negras, vocês verão os homens negros 
serem donos das mulheres, e será tão mau como foi at  então”, lembrou ao 
público americano que a opressão sexista era uma ameaça real à liberdade 
das mulheres negras tal como a opressão racial” (HOOKS, 1981, p. 6). 
 
 

 Tal pensamento, eivado de preconceito e egoísmo, deve ser observado à luz 

do cenário vivido pelas mulheres brancas, que eram privadas de todos os seus 

direitos civis e sempre associadas à figura materna, frágil e do lar. Assim sendo, a 

junção dos dois movimentos das minorias se mostrava destoante.  

 Isso legitimava ainda mais os desejos dos que senhores escravistas, que 

escolheram conceder o direito ao voto somente às mulheres e não aos homens 

negros, justamente para não perder a sua propriedade humana ou por medo de 

competir com a figura do homem negro liberto. 

A segregação do movimento que lutava contra o racismo e o machismo, no 

início do século XIX, era veemente influenciado por homens brancos e intelectuais 

da época, que não queriam ver ascender os direitos das pessoas negras, por 
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acharem que o homem negro livre seria uma ameaça a tudo aquilo conquistado pela 

elite. Táticas como influir na mulher branca que ela era a figura materna protetora da 

raça branca, separaram ainda mais o movimento feminista de mulheres brancas e 

negras, uma vez que à mulher negra não era dada a característica protetora, mas 

lhe eram atribuídos todos os adjetivos promíscuos e subalternos possíveis (DAVIS, 

1981, p. 136). 

Também não se pode negar que a luta pela emancipação dos direitos das 

mulheres brancas em quase nada seria aproveitada pelas mulheres negras, 

tampouco os homens, uma vez que a realidade vivida por esses grupos era bem 

diferente: 

 

A escalada de algumas mulheres a posições de maior remuneração e de 
comando na política ou no mundo empresarial, mantidas as hierarquias de 
raça e de classe, não corresponde a alterações nas vidas de tantas outras, 
nem anula a efetividade das relações de dominação masculina que incidem 
sobre elas. Os padrões específicos da opressão de gênero sofridos 
cotidianamente por mulheres trabalhadoras, pobres e negras são pouco 
afetados pelo sucesso – que implica, sim, no enfrentamento de 
determinadas formas de sexismo – de algumas profissionais de nível 
superior, economicamente privilegiadas e brancas (BIROLI; MIGUEL, 2015, 
p. 40).  

 

Apesar de à época existir uma falsa ideia de solidariedade entre os 

movimentos feministas, não foi considerado a própria hierarquia entre mulheres, 

gerada pela raça e até mesmo classe, razão pela qual somente o gênero não foi 

capaz de unir os dois movimentos (BIROLI; MIGUEL, 2015). 

Sendo assim:  

 

O feminismo negro não suspende ou reduz o peso do gênero como 
categoria. Os problemas que uma análise das relações de gênero traz à 
tona são, no entanto, reposicionados. O sexismo, atualizado cotidianamente 
na forma da divisão sexual do trabalho e da dupla moral sexual, impacta as 
mulheres, mas as impacta de formas diferentes, em graus variáveis e com 
efeitos que precisam ser analisados contextualmente (BIROLI; MIGUEL, 
2015, p. 40). 
 
 

As mulheres negras, no início do século XX, direcionaram os seus esforços à 

luta contra o racismo, tendo aprendido a aceitar o sexismo como uma ordem natural 

dos fatos. A luta contra o racismo já demandava esforços incontáveis da vida 

daquelas que sempre foram rechaçadas, coisificadas e desfavorecidas. Sem apoio 
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das brancas, a luta das mulheres negras contra o machismo se mostrava 

dispendiosa e inalcançável (HOOKS, 1981, p. 7). 

 Enquanto isso, as feministas brancas lutavam por outros ideais. Por não ser 

seu local de fala ou até mesmo pela falta de empatia com a luta feminina negra, os 

dois movimentos dificilmente caminharam juntos. As mulheres negras sofriam com o 

racismo e o sexismo, eram duplamente excluídas, por isso foi tão difícil se unificar 

com o movimento feminista branco, que não entendia e nem vivenciava as suas 

lutas e por vezes o romantizou com base na “força da mulher negra”. Tal força foi 

dada frente à “tarefa maternal: pela sua “inata” habilidade em serem tremendas 

portadoras de carga e pela sua apta utilização como objeto sexual” (HOOKS, 1981, 

p. 8). 

 A dupla alteridade dos fatores supramencionados dificultava a luta do 

feminismo negro que, sozinho, ia contra as forças mais opressivas da sociedade. 

Dentre as inúmeras analogias dadas pelo feminismo branco o termo “mulher” é 

considerado como sinônimo de “mulher branca” e o termo “negro” como “homens 

negros” (HOOKS, 1981, p. 9). Fica cada vez mais evidente que a negra não 

encontrava uma representação efetiva em nenhum dos movimentos 

supramencionados. Era uma verdadeira opressão sexista-racista.  

O racismo atuava contundentemente no movimento sufragista feminino 

restringindo o acesso completo das mulheres negras à aquisição de direitos e 

garantias (DAVIS, 1981, p. 160). Tais fatos mostram que mesmo após a conquista 

de direitos pelas mulheres negras, essa efetivação e exercício ainda não era 

garantido e tão pouco resguardado. 

O feminismo negro, segundo a intelectual afro-americana June Jordan, tinha 

como objetivo destituir a intersecção, toda a relação estrutural construída embasada 

em “poder de raça, classe, gênero e sexualidade que reproduziram injustiças sociais 

de uma geração à outra” (JORDAN, 1992 apud COLLINS, 2017, p. 1).  

São pautas que não colocam o feminismo branco em equidade ao feminismo 

negro, o que justifica os motivos pelos quais os movimentos caminham 

separadamente. Os dois movimentos nasceram de lugares diferentes e se 

desenvolveram de acordo com as suas causas e lutas. Infelizmente, não houve por 

parte do feminismo branco, que gozava de maiores privilégios, uma empatia capaz 

de ouvir e considerar toda a luta feminina negra como válida para que os 

movimentos pudessem lutar em consonância contra o sistema patriarcal e racista.  
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1.5    A perpetuação do domínio sobre o corpo da mulher negra 

Por anos a finco o homem branco deteve o domínio sobre a mulher negra 

justificado pela escravidão. O corpo da mulher negra sofreu as piores torturas que se 

pode imaginar, foi coisificado e categorizado como um canal reprodutor de escravos, 

promíscuo e era suscetível aos piores abusos. 

Os argumentos mais esdrúxulos foram usados para justificar tal abuso, como 

de que as mulheres negras eram as próprias promotoras das relações sexuais com 

os homens, no sentido de estimular tais práticas pelo ímpeto sexual que a elas era 

remetido. “De tal pensamento emergiu o estereótipo das mulheres negras como 

sexualmente selvagens, e em termos sexuais uma selvagem sexual, uma não 

humano, um animal não podia ser violado” (HOOKS, 1981, p. 39). 

O domínio sobre o corpo preto se perpetua por meio de pensamentos racistas 

e machistas de que a mulher negra é uma mercadoria, uma força de trabalho e até 

mesmo um objeto sexual (DAVIS, 1981, p. 191). A sexualização e institucionalização 

do abuso sexual contra negras era tão perpetrado na sociedade que sobreviveu 

mesmo após a abolição da escravatura. Eram também usados como força de arma 

política para invalidar o movimento pela igualdade racial (DAVIS, 1981, p. 191). 

O movimento antiestupro, nos meados do século XX, acaba por ratificar o 

discurso racista do homem negro estuprador. Tal discurso não contemplava as 

vivências da mulher negra, que sofria abusos sexuais praticados pelo homem 

branco livre e que via o seu companheiro ou irmão ser rechaçado, por vezes até 

linchado e vinculado à figura de estuprador. Ou seja, não passava de um discurso 

racista praticado pela elite branca que não queria perder os seus privilégios, razão 

pela qual era quase que impossível que a mulher negra se associasse a esse tipo de 

discurso (DAVIS, 1981). 

A ideia reforçada do estuprador negro facilita ainda mais o acesso abusivo do 

homem branco ao corpo da mulher negra, como Davis descreve em seu texto: 

 

A imagem fictícia do homem negro como estuprador sempre fortaleceu sua 
companheira inseparável... A imagem da mulher negra como cronicamente 
promíscua. Uma vez aceita a noção de que os homens negros trazem em si 
compulsões sexuais irresistíveis e animalescas, toda raça é revestida de 
bestialidade. Se os homens negros voltam os olhos para as mulheres 
brancas como objetos sexuais, então as mulheres negras devem por certo 
aceitar as atenções sexuais dos homens brancos. Se elas são vistas como 
“mulheres fáceis” e prostitutas, suas queixas de estupro necessariamente 
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carecem de legitimidade. Durante os anos 1920, um conhecido político do 
Sul declarou que não existia nenhuma “moça de cor virtuosa” com mais de 
catorze anos. Por fim, descobriu-se que esse homem branco tinha duas 
famílias – uma com uma mulher branca, outra com uma mulher negra 
(DAVIS, 1981, p. 196). 

 

Aqui se tem a clara culpabilização da vítima. Cenário que deve ser totalmente 

descartado. As mulheres negras da época tinham essa consciência da sua condição 

de vítima sexual e mais ainda das acusações fraudulentas do estupro praticado 

única e exclusivamente pelo homem negro, que resultava em uma série de 

linchamentos contra os seus, tornando as mulheres negras em lutadoras ferozes 

contra o linchamento. A institucionalização do mito do estuprador negro foi uma 

força usada pelo homem branco a fim de continuar a dominação do povo negro, já 

que não mais podia fazer o uso da escravidão (DAVIS, 1981, p. 197 - 205).  

 Foram várias as formas usadas pelo homem branco de continuar o seu 

domínio sobre o corpo negro, instituindo ao negro uma imagem de estuprador e 

criando, consequentemente, uma marginalização do homem negro que, agora 

liberto, representava uma ameaça à elite. Acaba por ser também uma continuidade 

do domínio do corpo negro masculino, uma vez que este estava sendo animalizado 

mais uma vez com ímpetos sexuais incontroláveis. 

Numa política racista e violadora de direitos, as mulheres de minorias étnicas, 

eram encorajadas a uma campanha de esterilização abusiva, numa tentativa de se 

tornarem inférteis, fazendo com que não aumentassem a população considerada 

impura e não branca. Por outro lado, as mulheres brancas eram incentivadas a se 

reproduzir para garantirem a perpetuação da raça pura, a anglo-saxão (DAVIS, 

1981, p. 233). 

 Notório é que a coisificação do povo negro não sucumbiu junto com a 

abolição da escravatura, mas encontrou outra forma de ser materializada, conforme 

descrito acima. Era desesperador para o homem branco a ideia de ter que dividir os 

seus direitos e privilégios com aqueles que por tanto tempo só eram utilizados para 

servir as suas necessidades. E como o povo negro estava lutando por um cenário de 

equidade, impulsionaram ainda mais práticas como linchamento, associação do 

estuprador ao homem negro, coisificação da mulher negra, entre outros, como forma 

de impedir o movimento e dar continuidade a condição de inferioridade política, 

econômica e social conferida ao negro arbitrariamente. 
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2. O SISTEMA JUDICIÁRIO E SUA CONSTRUÇÃO PATRIARCAL 

Os operadores do direito representam grande parte da elite brasileira. Ou 

seja, aqueles que detêm a jurisdição em suas mãos, o poder de dizer o direito, 

geralmente são representados pela camada dominante.  Essa camada dominante, 

justificada pelo nosso histórico escravagista, é composta em sua maioria por 

homens brancos.  

Ao olhar para a história de toda a construção jurídica brasileira, constato que 

apesar de estar no século XXI, a mudança do panorama supramencionado caminha 

a passos vagarosos. 

A mudança desse quadro começou a efetivamente acontecer com a criação 

da Lei de Cotas, Prouni e o FIES, onde possibilitaram um maior acesso da classe 

marginalizada ao curso de direito (PLATERO, 2013, p. 15). 

 

2.1     A construção elitista do curso de direito 

É notório que o curso de direito fa  parte dos cursos chamados “elitistas” na 

sociedade brasileira, ou seja, composto pela elite. O acesso a este curso pela 

população de forma geral é um fato que, historicamente, podemos classificá-lo como 

recente. 

Os cursos jurídicos nasceram no Brasil escravagista, em 1827, onde a 

escravidão ainda era permitida. Eles foram idealizados pela elite política, visando a 

Independência do Brasil e o Novo Estado Nacional (PLATERO, 2013, p. 18).  

A metrópole tinha como objetivo perpetuar o seu domínio, construindo um 

sistema judiciário que o representasse. Para a efetivação desse anseio elitista era 

necessário que o acesso aos cursos jurídicos fosse apartado da grande massa para 

que essa não influísse seus ideais, culminando em um possível desvio do objetivo 

inicial da metrópole à época (WOLKMER, 2006). 

 Logo, as razões dadas à inserção deste curso na sociedade brasileira 

ocorreram pela necessidade de formar juristas que, poupo a pouco, substituíram a 

burocratização administrativa, formando assim uma nova classe pensante que o 
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Estado naquele momento precisou.  

O curso foi criado frente às necessidades do Estado, assim sendo, somente a 

alta sociedade da época teve acesso ao novo curso que eram os únicos 

interessados e que realmente se beneficiaram com a nova criação acadêmica. 

A história é capaz de explicar os motivos pelos quais os cursos de direito 

possuem esse caráter tão elitista, pois, nesse sentido é perceptível na visão de João 

Carlos Almeida (2010, p. 90) que: 

 

A hierarquia (...) de seus grupos de elite (situados, entre outras posições, 
nas cúpulas dos grandes escritórios, dos tribunais de justiça estaduais, no 
STF e no STJ), só é completamente compreendida quando se analisa a 
evolução do ensino jurídico e a diferenciação de seus cursos em uma 
perspectiva histórica. (ALMEIDA, 2010, p.90) 

 

 Conforme dito anteriormente, a criação do curso restringiu o acesso somente 

à elite da época, o que acabou por perpetuar uma elitização do curso ao longo do 

tempo.  

 A grande expansão de criação de novos cursos jurídicos ocorreu no final do 

século XX, explicada por um motivo meramente patrimonial (PLATERO, 2013, p. 

19). A expansão foi tão massificada que acabou concentrando no território brasileiro 

o maior número de cursos até mesmo da somatória dos cursos de direito de todos 

os países do mundo juntos, segundo Jefferson Kravchychyn, representante do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) (PLATERO, 2013, p. 20). 

 O que se tornou um grande mercado retirou a essência pela busca da justiça, 

que deveria embasar todo o ensino jurídico. Consequentemente, torna o 

universitário em um mero consumidor daquele serviço oferecido e, posteriormente, 

num operador do direito sem quaisquer ideais de justiça. 

 O Brasil possui, atualmente, a maior quantidade de faculdades de direito do 

mundo, o que, por consequência, deveria refletir em um sistema jurídico eficiente, 

coeso e justo. Entretanto, a realidade é bem diferente, pois, o judiciário se mostra 

lento, ineficaz e de difícil acesso a toda população. Se a conta não fecha, retorno à 

ideia do grande mercado universitário, que somente tem se preocupado com 

números e não com a qualidade de aprendizado e percepção da realidade jurídica 

dos novos juristas que estão se formando.   



 33 

 A partir dessas concepções criacionistas dos cursos jurídicos brasileiros, se 

percebe que, desde o seu primórdio, nunca houve uma preocupação com a 

representatividade dentro desses espaços. O que, consequentemente, gerou uma 

normalização de um padrão social da composição jurídica brasileira. 

 Contudo, a representatividade é de suma importância, seja ela em qualquer 

área da nossa sociedade, tendo em vista que ela determina a identidade de um 

grupo e reproduz inspiração para os iguais de que o acesso aquele espaço é 

possível (NASCIMENTO, 2018, p. 28). 

 Uma ideia de representação é dada ao uso das perucas brancas, em países 

africanos, em simbologia ao prestígio das instituições jurídicas europeias e que foi 

exportada para outros países. Ocorre que muitos países europeus já deixaram de 

lado o uso das perucas, entretanto, a prática continua vigente em alguns países 

africanos, como Nigéria e Quênia, que foram colonizados pela Inglaterra. As perucas 

simbolizam a colonização sofrida por aquele país que, de certa forma, ao perpetuar 

seu uso, mostra que ainda não conseguiu se desvincular totalmente de seu 

colonizador (SIEFF, 2017). Fazendo clara menção ao padrão aceitável e prestigiado 

das instituições jurídicas que é o homem branco. Aqui é dada uma forma de 

representação a um grupo que não precisa, qual seja, o branco, por já serem 

dominantes, al m de tra er uma ideia de que tudo que não orne com a “peruca 

branca” seja inferior ao juridicamente aceitável, por mais absurdo que isso soe. 

 Vale lembrar que, com a conclusão do curso de direito, os estudantes se 

tornam bacharéis na área, sendo que para atuarem como advogados precisam ser 

aprovados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

2.2     O patriarcalismo predominante no sistema judiciário 

O patriarcalismo permeia as relações sociais desde a sua concepção e, 

embora a sociedade tenha evoluído, ainda é possível visualizar a presença do 

sistema patriarcal em diversas searas da sociedade. 

Para Sylvia Walby, citada por Matos e Paradis, o patriarcado é externalizado 

de seis maneiras na sociedade atual: “o modo patriarcal de produção, as relações 

patriarcais no trabalho assalariado, as relações patriarcais no Estado, a violência 

masculina, as relações patriarcais na sexualidade, e nas instituições culturais” 

(WALBY, 1990, apud MATOS, PARADIS, 2014). É a expressão do patriarcado nas 
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relações culturais, sociais, políticas e econômicas, ou seja, ele está presente em 

todas as relações sociais. 

Em seu artigo, Matos e Paradis, descrevem a situação atual do patriarcado 

como um sistema de dominação masculina que durante toda história encontrou 

diversas maneiras de se materializar, mas sempre se fez presente e muito bem 

enraizado na sociedade, a saber: 

Assim, o patriarcado, entendido aqui como um sistema contínuo de 
dominação masculina, ainda predomina nas estruturas estatais, mantendo 
por vezes intactas as formas de divisão sexual do trabalho e perpetuando, 
por exemplo também, a violência cotidiana que as mulheres sofrem. Insisto 
em afirmar que tal traço patriarcal do Estado atravessou os tempos e as 
transformações sociais, políticas e demográficas, mas hoje estamos 
assistindo a iniciativas de sua desestabilização especialmente através da 
ação política feminista, que tem pressionado a instituição estatal, para obter 
ganhos tanto no reconhecimento quanto no esforço de extinguir as 
históricas desigualdades ainda existentes entre homens e mulheres 
(MATOS, PARADIS, 2014, p. 12). 

 

 Vale ressaltar que o termo “patriarcado” não possui um único significado 

pacífico entre os movimentos feministas, sendo um objeto de grande debate, tendo 

em vista que ao longo do tempo foi angariando diversos significados e, hoje, temos a 

ideia de um patriarcado contemporâneo, que não se apresenta de maneira 

exacerbada como antigamente, ocasionado pelas mudanças sociais, mas ainda 

apresenta suas nuances em nosso meio.  

São inúmeros os autores que conceituam o patriarcado. Dentre estes, 

Gilberto Freyre analisou o patriarcado desde a sua concepção e acreditou que este 

se estabeleceu no Brasil como uma forma de colonização portuguesa. Esse sistema 

tem por base o grupo doméstico rural e o regime escravagista (AGUIAR, 2000). 

Atribuindo ao patriarcado uma análise dentro do conceito brasileiro, Jeni 

Vaitsman defende que a família burguesa é a própria família patriarcal. Isso 

esclarece os motivos pelos quais o desenvolvimento capitalista e a industrialização 

culminam em desigualdades de gênero (AGUIAR, 2000). 

 Ao analisar o Estado em si, logo se nota a sua estrutura patriarcal, ou seja, o 

homem exercendo o seu domínio sobre toda a sociedade. Mas, isso é perfeitamente 

explicável, tendo em vista que os homens detiveram o poder única e exclusivamente 

em suas mãos por séculos. Mesmo em diferentes sociedades, a mulher sempre teve 

um papel secundário e sem muita expressão. Tal modelo se transfigura também nas 

suas relações de poder do Estado, seja no Executivo, Legislativo ou Judiciário. 
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No século XX, especialmente na jurisdição americana, se tem uma 

idealização do jui  como um “ser perfeito”, responsável por tra er justiça à 

sociedade. É atribuído a esse magistrado um senso ético ilibado, sendo responsável 

por tornar uma sociedade mais justa. Essa tendência revela o que Mauss classifica 

como “superego do judiciário”. Os ideais de justiça são concentrados em um único 

órgão, consequentemente, em seu aplicador, desconsiderando qualquer política 

consensual que poderia vir a ser elaborada entre a sociedade de uma forma geral 

(MAUSS, 2000, p. 185 - 186). 

O problema de ir contra um sistema judicial que se mostra tão dominante e 

influente, está no fato de que a própria justiça se coloca como ideal moral a ser 

alcançada pelos cidadãos, fugindo de qualquer controle repressivo ou de regulação 

dos demais poderes (MAUSS, 2000, p. 187). 

Assim, as concretizações dos ideais impostos pelo poder judiciário se tornam 

cada vez mais impenetráveis e antagônicos a qualquer mudança que seja aclamada 

pela sociedade. O judiciário está com suas raízes fincadas no patriarcalismo que 

vem a ser justificado pela alta atribuição moral que ele tem em dizer o que é certo, 

ou seja, um senso comum. Segundo Mauss, o judiciário pode ser visto como uma 

figura paterna de uma sociedade órfã, ou seja, ele ditará quais os métodos das 

resoluções de conflitos que a sociedade o apresente. Sendo assim, toda a resposta 

dada por este órgão, que se subintende embasada pelos valores morais e justos, 

será dessa forma aceita pela sociedade que transformará em uma verdade tida a 

nível social entre todos os cidadãos (MAUSS, 2000, p. 188), além de se apresentar 

como um terceiro neutro na lide: 

 

A justiça parece então como uma instituição que, sob a perspectiva de um 
terceiro neutro, auxilia as partes envolvidas em conflitos de interesses e 
situações concretas, por meio de uma decisão objetiva, imparcial e, 
portanto, justa (MAUSS, 2000, p. 190). 
 
 
 

Foi construída uma imagem judicial estritamente ligada ao patriarcalismo 

dotada da moral e de bons costumes.  

Na Alemanha Nazista, a magistratura caracterizava a elite alemã, o juiz era 

quase que um absolutista, suas decisões não eram submetidas por nenhum crivo 

revisor e eram tidos como “protetores dos valores do povo e aniquilador de falsos 

valores”. Al m disso, devido a função tão importante que desenvolviam na 
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sociedade, o cargo de juiz requeria algumas características classistas, quais sejam, 

“homens livres, dignos, dotados de clare a interior, portadores ao mesmo tempo de 

um grande senso de responsabilidade e satisfação na execução desta” (MAUS, 

2000, p. 197). Ora, sabido que em tempos nazistas, um homem livre era o 

representante da raça pura, a “ariana”. Logo, o perfil dos juí es era composto por 

homens brancos, livres e ricos. Não tão diferente da composição atual do nosso 

judiciário, afirmando que essa tendência nazista, mesmo após o fim do nazismo, 

persistiu em nossa sociedade. 

O judiciário conta com a maioria de sua composição de pessoas brancas, 

legitimado uma desigualdade representativa, uma vez que não confia no povo preto 

como um ser apto para a resolução de seus conflitos e nem concede as ferramentas 

necessárias para que haja uma alteração desse quadro preconceituoso. 

A dominação patriarcal fez com que, mesmo em uma sociedade capitalista, 

com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, nas relações domésticas as 

mulheres ainda prestam serviços aos homens (AGUIAR, 2000). Ainda que o 

patriarcado seja visto como ultrapassado, o domínio exercido por homens sobre as 

mulheres, seus descendentes família e escravos encontra grande espaço em nossa 

sociedade.  

Indiscutivelmente, toda a mulher sofreu ou sofrerá alguma opressão patriarcal 

ao longo da vida. É um sistema que se encontra entranhando na sociedade e a 

quebra desse paradigma deve ser diária, seja dentro de casa, no trabalho, na rua ou 

em qualquer outro lugar que a mulher queira estar. É necessário que este sistema 

seja reconhecido como nocivo à luta pela equidade dos sexos, para que assim seja 

combatido. 

O patriarcado fez com que somente o trabalho masculino encontre grande 

prestígio e, às mulheres, restam os trabalhos domésticos e sem grande estima. 

Hoje, o patriarcado ainda mostra as suas garras por ser uma forma de organização 

social onde as mulheres estão subordinadas aos homens e os jovens aos mais 

velhos. É uma hierarquia onde predomina os interesses do homem “sábio” (MATOS, 

PARADIS, 2014). 

O judiciário facilmente é encaixado dentro da perspectiva patriarcal.  Um juiz 

togado, um ministro do STF, um operador do direito, seja ele ocupante de qual cargo 

for, em sua maioria esmagadora faz parte da burguesia brasileira. Isso acaba por 

perpetuar uma lógica patriarcal de que o homem detém a jurisdição em suas mãos, 
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especificamente, o homem branco. As muitas mulheres têm, pouco a pouco, 

adentrado esse campo tão machista, mas a luta contra a despatriarcalização é 

diária, vez que está longe de ser vencida. 

 O machismo que insiste em permear as relações sociais, tipificando as 

mulheres como seres “frágeis”, sem muita autoridade ou notoriedade, denuncia um 

preconceito contra as mulheres em cargos de chefia ou de grande influência, já que 

estes cargos estariam predestinados aos homens, sem que haja sequer uma 

explicação fisiológica ou biológica que justifique o domínio masculino sobre o 

feminino, o machismo, propriamente dito. A inteligência ou a psique humana não é 

definida pela origem sexual, assim sendo, a mesma capacidade cognitiva que um 

homem apresenta ao longo de sua vida também vai ser apresentada por uma 

mulher. Infelizmente, existe uma idealização de que os homens são mais objetivos e 

competentes e que as mulheres são facilmente influenciadas pelas emoções e não 

tão competentes quanto o sexo oposto. 

Uma pesquisa realizada pela Bain & Company em parceria com Linkedin, em 

2019, nos trouxe os dados de que embora a maior parte da população universitária 

seja feminina, as mulheres são minorias quando comparadas a homens em cargos 

de destaque e de chefia: 

Apesar de 57% dos alunos universitários serem mulheres e dessa 
proporção se manter semelhante entre a população ocupada com nível 
superior, meros 3  dos presidentes e 5  dos presidentes de conselho das 
250 maiores empresas brasileiras são do sexo feminino, mesmo patamar de 
2013. Outros estudos, que consideram um universo maior de empresas, 
como o Panorama Mulher 2018, apresentam números em torno de 8  e 
10  respectivamente, mas ainda assim a evolução   pequena frente ao 
“fair share

2
” de mulheres qualificadas (Batista e Mattos, 2019, p. 6). 

 

Logo, a explicação para tal fato é embasada no machismo e no sistema 

patriarcal que, infelizmente, ainda acredita que os homens são chefes melhores e 

mais competentes. 

Segundo o relatório “Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo: 

Tendências para Mulheres 2018”, publicado pela OIT (Organi ação Internacional do 

Trabalho), as mulheres estão mais aptas a ocuparem o desemprego que os homens 

                                                 
2
 O termo inglês “fair share”, na tradução para o português significa “parte justa”. No contexto do 

texto, se refere à discrepância de mulheres em cargos de chefia, frente ao quantitativo universitário 
que representam. Ou seja, não caracterizando o ideal, ou a parte justa, de mulheres líderes, sendo 
que estão cada vez mais qualificadas para isso.  
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na maior parte dos países do mundo, sendo que a taxa de participação das 

mulheres no mercado de trabalho ficou em 48,5%, 26,5 pontos percentuais abaixo 

da taxa dos homens e a taxa de desemprego global das mulheres em 2018 ficou em 

6%, aproximadamente 0,8 ponto percentual maior do que a taxa dos homens. (OIT, 

2018). 

  No Brasil, segundo uma pesquisa feita pelo PNAD Contínua (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), em 2018, o número de mulheres é 

superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,3% de 

homens e 51,7% de mulheres. Entretanto, essa porcentagem não se transfigura aos 

cargos de chefia e de grande estima (IBGE, 2018). 

O acesso da mulher nesse âmbito de poder é recente e demonstra um 

processo de luta pela despatriarcalização do Estado e das suas relações de poder. 

Porém, essa entrada ainda não foi completa, tampouco capaz de formar um Estado 

igualitário para homens e mulheres, haja vista que a força que o patriarcado 

expressa para se desmantelar é muito resistente, a seguir:  

 

Todavia, importa também reforçar que mesmo estando interessada em 
ressaltar, em dar saliência, à presença do patriarcado no escopo da 
instituição estatal brasileira, compreendo e defendo igualmente que o 
Estado não pode ser visto como entidade unitária e, portanto, ele não irá 
"tocar" a todas as mulheres (e à população negra) brasileiras da mesma 
maneira e muito menos de modo universal e totalizante. Assim como a 
estrutura patriarcal, a instituição estatal é um sistema que articula as várias 
dimensões das desigualdades de gênero, transformando-se ao longo do 
tempo, variando entre os países e oprimindo diferentemente os grupos de 
mulheres (negras, brancas, imigrantes, lésbicas, rurais etc.) (MATOS, 
PARADIS, 2014, p. 15 - 16). 

 

Pode-se dizer que o direito internaliza toda a opressão contida na sociedade 

em suas relações, como preceituam Pires e Silva ao defenderem a “teoria crítica da 

raça”: 

O direito enquanto mecanismo de controle social é constituído a partir da 
dinâmica das relações sociais e atua diretamente sobre ela, reforçando 
hierarquias morais, modelos de comportamento e padrões de normalização. 
Nesse sentido, considerando que as desigualdades existentes na sociedade 
são refletidas na produção do direito e reafirmadas por ele, o enfrentamento 
das situações de subalternização impõe à teoria crítica do direito um olhar 
atento aos critérios de dominação e opressão que estruturam determinado 
contexto (PIRES; SILVA, 2015, p.61).  

 

Para a grande massa, os termos jurídicos são desconhecidos. O acesso a 

esses meios se torna cada vez mais complicado, a elite judiciária insiste em manter 
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uma barreira contra a despatriarcalização das estruturas judicias e a manutenção do 

poder de forma exclusiva (MAUSS, 2000, p. 201-202). 

Faoro, um jurista brasileiro, em sua obra “Donos do Poder”, delineou desde a 

origem do estado português e os desdobramentos que essa colonização resultou no 

país. O estado moderno português era estamental, uma forma de estratificação 

social, baseada no privilégio onde as leis eram feitas para perpetuar os privilégios 

das burguesias e não para garantir direitos. Não se pensava no social e nos mais 

pobres. Isso culminou em uma sociedade burguesa estamental, que acabou por se 

confundir com os governantes, tomando os cargos públicos sua propriedade. É o 

que o autor classifica como patrimonialismo, que é a mescla do que é público com o 

privado (FAORO, 1958). 

Ao analisar historicamente, se percebe que a base da sociedade brasileira 

não difere do estado moderno português, tendo em vista que foi por este país 

idealizado. Os privilégios servem como forma de garantir ao homem branco o seu 

domínio na nossa sociedade. Os donos do poder foram e são a elite que legitimou 

em um estamento burocrático patrimonial. O que separa cada vez mais o povo do 

acesso ao poder que está sempre concentrado nas mãos de uma minoria. A leitura 

dessa obra não poderia ser mais contemporânea.  

Segundo o autor, o acesso ao poder é praticamente inacessível aos que não 

compõem a elite e que por mais que o tempo passe, a renovação dos poderosos é 

dada quase que de forma hereditária aos seus iguais: 

 

Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político, uma 
camada social, comunitária embora nem sempre articulada, amorfa muitas 
vezes, impera, rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável 
de comando. Esta camada muda e se renova, mas não representa a nação, 
senão que, forçada pela lei do tempo, substitui moços por velhos, aptos por 
inaptos, num processo que cunha e nobilita os rec m-vindos, imprimindo-
lhes os seus valores. (FAORO, 1958, p. 871)  

 

Ou seja, a minoria sempre governa, o que torna mesmo em uma democrática, 

a ausência ou engano da soberania popular, já que os donos do poder sempre 

participam das decisões estatais e controlam a participação popular. A estrutura do 

poder estatal já se encontra com as portas fechadas para qualquer acesso a 

estranhos com suas normas burocráticas e excludentes (FAORO, 1958). 
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Em termos estatísticos, o forte e crescente ingresso das mulheres nas 

carreiras jurídicas possa conseguir mudar toda essa nossa estrutura patriarcal, 

entretanto, essa mudança se mostra bem vagarosa na realidade. 

 Segundo o quadro de advogados inscritos na Ordem de Advogados do Brasil 

(OAB), as mulheres advogadas representam hoje um percentual de 49%, nos 

mostrando uma crescente ocupação das mulheres na carreira de advogadas (OAB, 

2020).  

Ocorre que, em um panorama geral do judiciário brasileiro, a presença de 

homens ainda é superior, como Weis destacou em seu artigo: 

 

No entanto, em um panorama geral do judiciário brasileiro, observa-se, 
ainda, a presença de homens em números consideravelmente superiores 
ao de mulheres, sobretudo, nas instâncias superiores da justiça brasileira, 
isso quer dizer que mesmo a mulher ingressando no judiciário em um 
número quase igual ao de homens, elas ainda não conseguiram a confiança 
da maioria, predominantemente masculina, para alcançar altas instâncias 
de destaque na justiça brasileira. Mas é claro, temos ainda claras exceções, 
o que é o caso da Justiça do Trabalho (WEIS, 2013, p. 96). 

 

 Ainda, por uma tradição patriarcal, sobre a mulher, mesmo tendo uma 

carreira, recai toda a obrigação pela criação dos filhos e manutenção do lar. Com 

isto, se conclui que as mulheres que trabalham fora de casa escolhem ter um 

número menor de filhos. A mulher do século XXI não esta mais presa aos afazeres 

domésticos e tarefas maternas, mas, pode escolher qual caminho seguir. No 

entanto, ainda tem que aliar as tarefas domésticas com a vida profissional, o que 

pode acarretar em até três jornadas de trabalho (WEIS, 2013). 

Para Dubar, citado por Platero, ao escolher uma carreira, se deve ter em 

mente que com ela, consequentemente, acompanharão pensamentos, valores e até 

discriminações atreladas à profissão. Ou seja, os estereótipos profissionais estão 

ligados às profissões e eles têm o condão de acabar segregando determinados 

grupos. E, ainda, aqueles que não pertencerem ao grupo dominante e elitizado se 

deslocam para conseguir algum acesso à profissão, mas não é o caso de suprimir 

essa segregação estereotipada. Neste caso, ocorre uma hierarquização de funções, 

onde, geralmente, as minorias ficam a serviço da classe dominante e, em rasos 

casos, em posição de igualdade (PLATERO, 2013, p. 47, 48). 

 O ingresso em alguns cargos jurídicos ocorre por meio de concursos públicos 

que tentam coibir qualquer tipo de descriminação na escolha do provimento dos 
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cargos. Ocorre que, na prática, pesquisas mostram que isso pode ser objeto de 

questionamento (PLATERO, 2013, p. 48). 

 Entretanto, mudanças estão acontecendo, conforme dados já expostos neste 

trabalho. A OAB, em seu quadro de advogados, mostrou que o número de 

advogadas está se aproximando ao número de advogados, 49%, expondo que a 

hegemonia masculina na advocacia esta próxima de seu fim. É um passo em busca 

da tão sonhada equidade almejada pela classe feminina. 

 Porém, a vitória ainda não esta completa. O patriarcado ainda não foi 

totalmente desmantelado. Em recente pesquisa feita pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em 2018, o censo demográfico da magistratura, concluiu que, 

majoritariamente, a magistratura é composta por homens brancos. As mulheres 

representam 16% da totalidade de ministros, 23% de desembargadoras, 39% de 

juízas titulares e 44% de juízas substitutas. Com tais números, podemos questionar 

a pluralidade do Poder Judiciário, composto em sua maioria por homens brancos 

(CNJ, 2018). 

Quanto mais hierarquizado é o cargo, mais difícil o acesso de mulheres a ele. 

Tendo em vista que, com a ascensão da carreira jurídica, após o provimento por 

meio de concursos, tudo depende de indicações dentro dos órgãos, que em sua 

grande maioria, já estão formados por homens que acabam por eternizar a sucessão 

de seus iguais. Prova disso é o próprio STF, a cúpula do Poder Judiciário que conta 

em sua composição com apenas 2 ministras, quais sejam, Cármen Lúcia e Rosa 

Weber. 

   A níveis raciais, a segregação é bem mais clara, por certo, que, na mesma 

pesquisa feita pelo CNJ, apenas 18% dos magistrados entrevistados se declararam 

negros, 1,6% de origem asiática e apenas 11 magistrados se declararam de origem 

indígena (CNJ, 2018). Tais fatos refutam a tese da luta pela despatriarcalização do 

judiciário como um todo e busca pelo Principio da Igualdade tutelada pela nossa 

Magna Carta em seu art. 5º, inciso I, assegurando um sistema judiciário mais 

igualitário, eficiente, com ampla heterogeneidade e acessível aos seus cidadãos3. 

                                                 

3
  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http:// 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 de maio 2020.  
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Mesmo que a igualdade entre os sexos seja assegurada pela Constituição Federal, 

a efetividade desse direito ainda não foi completamente alcançada.  

 

2.3      Medidas reparatórias adotadas contra a desigualdade no campo educacional 

Conforme exposto anteriormente, medidas como a criação de ações 

afirmativas (Lei de Cotas), Prouni e o FIES, foram adotadas com o intuito de uma 

equiparação histórica e uma consequente igualdade de acesso ao ensino superior 

por toda a população, independente de raça, gênero ou classe. 

Tais medidas são utilizadas em todos os cursos superiores, bem como ao 

direito, enfoque deste trabalho. 

Segundo Sandel, as ações afirmativas têm o objetivo de “correção de 

distorções em testes padronizados, compensação por erros do passado e promoção 

da diversidade (SANDEL, 2015)”. 

A ordem racista operante em nossa sociedade têm suas raízes fincadas na 

escravidão. Raízes tão fortes que mancharam todo o povo negro, caracterizando-o 

como inferior e o retirando do protagonismo dos espaços de poder. 

Mesmo a abolição tendo ocorrida, em 1888, a Lei  

Áurea não concedeu as ferramentas necessárias para a emancipação deste povo. 

Foram abandonados e considerados vagabundos por não terem acesso ao mercado 

de trabalho, como delimita Gonçalves Filho (1998): 

 

Nos quilombos, a liberdade sempre se escorou na apropriação de um 
território. Mas a emancipação dos escravos agenciada pelo Estado 
Brasileiro não foi acompanhada pelas reformas agrária e urbana. Os negros 
sem terra, seguiram agregados aos seus senhores ou liberaram-se para as 
cidades, sem casa, caindo na indigência das favelas e no aviltamento dos 
serviços proletários, sob o mando de novos senhores. Para as grandes 
cidades industriais foi carreada uma multidão de despossuídos, herdeiros 
sem herança, vítimas da expropriação que se abateu sobre seus avós 
roceiros, sobre os avós negros, os avós mulatos, os avós indígenas, os 
avós caboclos. Agora, nos bairros pobres, a espoliação prossegue seu 
curso, desta vez não tanto destruindo cultura como tolhendo a construção 
cultural, retendo as iniciativas populares num estado de inanição, inanição 
por privação de bens mundanos (FILHO, 1998, p. 6). 

 

 

Ou seja, a maneira pela qual os negros foram jogados na sociedade, não lhes 

permitiu que buscassem por uma boa educação para a devida inserção ao mercado 

de trabalho, restando-lhes apenas os trabalhos serviçais, que na verdade não 

possuem qualquer demérito, mas sempre são ocupados pelas minorias.  
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Porém, era como se a liberdade dos negros fosse fictícia, pois alguns 

escolheram voltar a servir seus senhores para não morrer de fome, devido ao fato 

de que a sociedade ainda não o aceitava como liberto. Não houve qualquer sinal de 

igualdade com a abolição na escravatura brasileira. 

Os ocupantes das chamadas minorias, estão em uma posição de 

inferioridade, razão pela qual devem ser beneficiados por um processo 

compensatório que tente remediar as desigualdades passadas. Trata-se de uma 

responsabilidade moral de correção que a nossa geração atual tem a oportunidade 

de fazer (SANDEL, 2015). 

Assim sendo, com base na historicidade escravocrata brasileira, ocorreu 

associação infinita da palavra “negro” a “escravo”, como fora descrito por Mbembé. 

O autor continua ao afirmar que o racimo se encontra tão presente em nossa 

sociedade que se materializa de maneira inconsciente:  

 

“(...) raça e racismo fazem parte de processos centrais do inconsciente, 
relacionando-se com as vicissitudes do desejo humano (..)   tambem uma 
maneira de estabelecer e de afirmar forca e, sobretudo, uma realidade 
especular e uma forca instintiva. Para que possa operar enquanto afeto, 
instinto e speculum, a raça tem de transformar-se em imagem, forma, 
superfície, figura e, sobretudo, imaginário” (MBEMBÉ, 2014, p. 65). 
 
 

A introdução das políticas afirmativas no Brasil propiciou um maior acesso 

educacional entre o povo preto, conquistada pela luta incansável do movimento: 

 

O aumento no acesso à formação universitária reflete as políticas 
afirmativas implementadas pelo governo nos últimos anos, em resposta às 
reivindicações históricas do movimento negro no país. Entre 2013 e 2015, a 
política afirmativa de reserva de cotas garantiu o acesso a 
aproximadamente 150 mil estudantes negros em instituições de ensino 
superior em todo o país (SEPPIR, 2016). De cada cem formados, apenas 
2,66% são pretos e pardos. Apesar disso, segundo dados do Ministério da 
Educação em 2013, o percentual de vagas para cotistas foi de 33%, índice 
que aumentou para 40% em 2014 e deveria atingir 50% ainda em 2016 
(SEPPIR, 2016). Lembrando que o Brasil é o 2o país com a maior 
população negra no mundo, superando apenas a Nigéria (NASCIMENTO, 
2018, p. 29). 

 

A Lei de Cotas, instituída pela Lei no 12.711/20124, regulamentada pelo 

                                                 
4
 Lei nº 12.711/2012, 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% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. 



 44 

Decreto no 7.824/2012, é uma medida dada como provisória, de reservar um 

percentual das vagas oferecidas pelo curso para pessoas negras, deficientes e com 

baixa renda, evitando, assim, a marginalização e exclusão deste grupo. 

 As ações afirmativas ainda recebem críticas por muitos que acreditam ser 

uma descriminação, por trazerem benefícios e diferenciar o acesso ao ensino 

superior dos menos favorecidos. Afirmam, ainda, que ela desqualifica estas pessoas 

por não terem capacidade de concorrer de forma igualitária com a ampla 

concorrência. Além de alegarem que a melhora deve ser feita na base, ou seja, no 

ensino fundamental, para que no futuro, ao ingressar no ensino superior, todos 

estejam aptos e qualificados para isso. 

 Ao argumentar contrariamente sobre as cotas raciais, os críticos também se 

utili am do crit rio “social”, de renda, o qual deveria ser usado para beneficiar as 

pessoas em desvantagens, seja ela pertencente de que raça for ignorando as 

estatísticas que estão sempre contrárias ao povo negro (SANDEL, 2015, p. 167). 

 Entretanto, tais argumentos não devem ser acolhidos, tendo em vista que a 

Lei de Cotas não foi criada para afirmar a incapacidade de ingresso do ensino 

superior aos marginalizados, conforme acreditam os críticos desta lei. Mas, foi criada 

como uma forma de reparar todo o preconceito e descriminação sofrida por este 

grupo, que não obteve o devido apoio governamental para a inserção aos meios 

produtivos e à elite pensante brasileira, lugar este sempre ocupado pela classe 

dominante, classificada pela Lei de Cotas com ampla concorrência.  

É uma tentativa de compensar toda falta de representatividade dos grupos 

marginalizados nos cursos superiores e concursos públicos. O argumento de que a 

melhora deve ser feita no ensino fundamental é válido, porém, não deslegitima a luta 

pelo acesso dos menos favorecidos aos cursos superiores. A luta é urgente! 

                                                                                                                                                         
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. 2º (VETADO). 
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). BRASIL. Lei nº 
12.711/2012, de 29 de agosto de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 06 de jun. 2020.  
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No mais, as ações afirmativas são responsáveis por promover uma maior 

diversidade nos meios acadêmicos e no mercado de trabalho. É um objetivo social, 

tra endo uma rique a cultural muito maior, defendendo que “as minorias deveriam 

assumir posições de liderança na vida pública e profissional, porque isso viria ao 

encontro do proposito cívico da universidade e contribuiria para o bem comum” 

(SANDEL, 2015, p. 167). 

O puro e simples teste padronizado para admissão em cursos superiores ou 

concursos, não leva em consideração critérios sociais, culturais e raciais, portanto, 

não está apto a promover a igualdade entre pessoas que estão em posições de 

desigualdade. Aqui não é possível que se trate como uma questão meritocráticas, 

por mais que a sociedade não aceite tão pacificamente. 

 

“A não aceitação do m rito moral como base de justiça distributiva   
moralmente atraente, mas também inquietante. É atraente porque abala a 
concepção presunçosa, muito aceita em sociedades meritocráticas, de que 
o sucesso é a coroação da virtude, de que os ricos são ricos porque são 
mais merecedores do que os pobres” (SANDEL, 2015, p. 173). 
 

  

 O critério meritocrático tem o condão de retirar daqueles que conseguiram o 

sucesso a sensibilidade de olhar para os demais que estão em uma posição 

desigual e inferior com empatia. O sucesso não é uma virtude que desqualifica os 

que não o alcançaram (SANDEL, 2015, p. 174). 

 Além de ter um caráter temporário, ou seja, assim que conquistarmos uma 

igualdade efetiva nos cursos superiores e concursos públicos, medidas como essas 

não serão mais necessárias. 

Não é um mero favor governamental, mas sim uma obrigação de tratar os 

iguais como iguais e os desiguais de acordo com a sua desigualdade, tutelado pelo 

Principio Constitucional da Igualdade, no art. 5º da Constituição Federal, assim como 

Nery Junior claramente elucida: 

 

“O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em 
situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento 
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY JUNIOR, 1999, 
p. 42). 
 
 

O Prouni (Programa Universidade para Todos), é um programa do Ministério 

da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que garante bolsas de estudos 
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integrais e parciais aos estudantes brasileiros que não possuam diploma de nível 

superior, em instituições privadas de ensino superior. 

Não menos importante, o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), criado 

pelo Ministério da Educação, em 1999, veio com o intuito de facilitar o acesso 

universitário aos que não possuem condições financeiras para arcar com as 

mensalidades de um curso privado, oferecendo o financiamento estudantil.   

Tais métodos também possuem a aptidão de modificar toda a classe jurídica, 

composta, atualmente, pela elite brasileira e, tornar, assim, uma justiça mais 

acessível e igualitária. A respeito disso, é possível notar uma ascensão crescente da 

mulher negra na sociedade e no mercado de trabalho de forma geral, concedendo 

um maior acesso da população menos favorecidas a uma educação qualificadora: 

 

Este processo deixou traumas psicológicos e sociais à comunidade negra 
que agora, através de seus descendentes, procuram resgatar os direitos 
que lhes foram negados durante todo o período da escravidão e pós-
abolição. Abolição esta que não veio acompanhada de políticas que dessem 
conta de proteger estes negros e negras, que acabara de ser libertos e 
jogados a sua própria sorte. Um caminho que tentam encontrar e trilhar 
dignamente até os dias de hoje. As políticas de ações afirmativas são uma 
série de ações que devem ser desenvolvidas pelo Estado para que os 
negros possam ter e viver em condições de igualdade em relação aos 
demais cidadãos não negros. As cotas raciais são apenas uma destas 
políticas, uma destas estratégias de promoção de justiça social entre todos 
os brasileiros (NOVA; SANTOS, 2013, p. 48).   

  

 As ações afirmativas visam promover uma sociedade mais igualitária em uma 

realidade tão desigual. Ocorre que as ações afirmativas vigoram a quase 8 anos e o 

que se vislumbra é um lento processo de inserção de representatividade social. 

Estes métodos sozinhos não possuem o condão de mudar toda a estrutura racista 

que embasa as relações sociais. Basta olhar para os espaços de poder e perceber 

que os negros e negras ainda nem chegam perto do quantitativo de pessoas 

brancas. Por ser uma medida que historicamente é nova, os ganhos advindos dela 

ainda não são tão visíveis.  

 Além das fraudes que ocorrem nas cotas raciais de pessoas que não são 

negras e assim se denominam somente para ingressar na universidade ou em 

algum concurso, retirando de quem realmente detém o direito de preenchimento 

daquela vaga. Isso enfraquece ainda mais o objetivo de inserir pessoas negras, uma 

vez que pessoas brancas, de forma fraudulenta, impedem que esse direito seja 

garantido. Pode-se perceber que diante dessa realidade, não só existem pessoas 
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desqualificando as ações afirmativas e seus benefícios, como também existem 

aquelas que ignoram todo o conceito de reparação racial e se apropriam de forma 

indevida e criminosa de um direito que nunca lhe pertenceu. É necessário que o 

governo estabeleça um crivo maior ao quesito de autodeclaração racial para que 

casos como esse não se repitam e que esse direito que foi tão difícil de ser 

conquistado seja verdadeiramente efetivado e promova as suas devidas alterações 

sociais. 

 Diante de todo o processo escravocrata de centenas de anos vivenciado pelo 

Brasil, resta claro que para que haja a alteração deste cenário de desigualdade 

social que faz parte das relações sociais e do dia a dia do brasileiro, requer maiores 

ações que visem promover a igualdade racial. Sendo isso um dever do Estado e não 

um favor, já que foi ele que desencadeou toda essa ordem racista. 
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3. A MULHER NEGRA E A ADVOCACIA: É POSSÍVEL OCUPAR ESTE 

ESPAÇO? 

Conforme exposto anteriormente, ser uma mulher negra é ter que lidar com a 

interseccionalidade, ou seja, com a qualificação de minorias sociais, dentro de um 

gênero e uma raça oprimidas pela sociedade em geral. Considerando que, ainda, 

tudo tende a piorar se, como a maioria da população negra, essa mulher fizer parte 

de uma classe social pobre.  

Segundo um informativo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), em 2018, intitulado “Desigualdades Sociais por Cor ou 

Raça no Brasil”, a população negra perfa  a porcentagem de 75,2% entre os mais 

pobres, mesmo o Brasil sendo um país em sua maioria negra (55,8%), dados da 

mesma pesquisa. Já a população branca caracteriza cerca de 70,6% entre os mais 

ricos (IBGE, 2019). 

A acessibilidade dada a uma mulher negra aos espaços de poder é bem 

ínfima. Por mais que, hoje, exista um discurso de igualdade e que a ascensão 

profissional esteja pautada unicamente na força de vontade e foco, a realidade se 

mostra bem diferente do que ainda insiste em ser pregado. 

As negras que com muita luta conseguiram um espaço dentro do judiciário, 

servem de exemplo e inspiração para suas irmãs que almejam seguir passos 

semelhantes. Contudo, as mulheres negras que ocupam algum espaço no judiciário 

são a minoria e exceção à regra. E para que essa exceção se transfigure em regra, 

é necessário não só de mais apoio governamental, bem como uma mudança da 

mentalidade social que retire a mulher negra do estigma depreciativo e 

preconceituoso que ela carrega consigo desde os tempos escravistas. 

 

3.1  O engano trazido pela meritocracia liberal 

Infelizmente, o solo brasileiro é excludente e preconceituoso. Mesmo, em 

2020, e diante dessa gama de dados e fatores indicativos, ainda existem pessoas 

que defendem a meritocracia como única forma necessária para ascender 

financeiramente ou intelectualmente na sociedade. 

A meritocracia que valoriza unicamente os méritos desprendidos pelo 

individuo em busca do seu objetivo, não considera que a população negra é pobre e 

não pode competir em igualdade com o indivíduo privilegiado que recebeu todos os 

meios necessários para conquistar seus objetivos. A meritocracia não vê raça, 
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gênero, status social, se a pessoa vem de uma comunidade que não tem sequer 

saneamento básico, que é dominada pelo tráfico e esquecida pelo governo. Ela não 

se preocupa com isso, está mais interessada em saber os números do sucesso, que 

por sua vez, são em maioria ocupados pela população branca.  

Só é possível falar em meritocracia quando duas pessoas estão em mesma 

posição de igualdade, caso contrário, a discussão não existe. 

Além disso, no Brasil, existe uma tendência a não reconhecer o racismo 

estrutural, o que vem a explicar nosso quadro gritante de desigualdade. Ao ignorar 

este fato tão importante, damos lugar a discursos excludentes como o da 

meritocracia.  

Existe o racismo velado que é difundido pela ideia de que somos um país 

miscigenado, que vive em harmonia racial, o que nada mais é do que uma tentativa 

da classe dominante em dar continuidade a essa estrutura social que pugna pela 

desigualdade, que segundo Hasenbalg: 

As pessoas não se iludem com relação ao racismo no Brasil; sejam 
brancas, negras ou mestiças, elas sabem que existe preconceito e 
discriminação racial. O que o mito racial brasileiro fa    dar sustentação a 
uma etiqueta e regra implícita de convívio social pela qual se deve evitar 
falar em racismo, já  que essa fala se contrapõe a uma imagem enraizada do 
Brasil como nação. Transgredir essa regra cultural não explicitada significa 
cancelar ou suspender, mesmo que temporariamente, um dos pressupostos 
básicos que regulam a interação social no cotidiano, que   a crença na 
convivência não conflituosa dos grupos raciais (HASENBALG, 2006, p. 
244). 

 

O racismo no Brasil se mostra mais perverso por alienar as pessoas de sua 

consciência. 

 Não existe interesse da classe dominante em permitir que os negros 

ascendam ao espaço de poder, pois a elite estaria perdendo o espaço que sempre 

lhe pertenceu. Entretanto, existe uma luta pela equidade racial e social para que isso 

não mais aconteça.  

 É notório que existe um maior acesso feminino à educação e ao mercado de 

trabalho atualmente. Ocorre que esse acesso em sua grande maioria é feito por 

mulheres brancas e altamente escolarizadas, assemelhando-se aos homens. Em  

contraposição, estão as mulheres negras que, com baixa escolaridade, estão 

exercendo o trabalho doméstico de sempre, com pouca remuneração e, no Brasil, 
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muitas dessas jovens negras, se apoiam nessas atividades serviçais para 

alcançarem a tão sonhada carreira profissional (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000). 

 Assim, as mulheres negras têm que desenvolver um verdadeiro malabarismo 

para conseguir conciliar o trabalho para a sua subsistência com a tentativa 

educacional de mudar de vida. Sem o apoio necessário, essa tarefa, por vezes, se 

torna demasiadamente insuportável e culmina na desistência educacional e foco 

unicamente no trabalho que sustentará toda a sua família. 

A mídia, por inúmeras vezes veicula reportagens que enaltecem a 

meritocracia, mostrando casos de, por exemplo, mulheres negras e pobres que 

venceram todas as barreiras socialmente impostas e se tornaram vencedoras. 

Situações semelhantes a essas reforçam ainda mais o discurso do preconceito 

velado que desconsidera que fatores como raça, classe e gênero são realmente 

determinantes e os casos que fogem a isso, são exceções. Caso contrário a 

desigualdade social não seria algo tão destacado na nossa sociedade (PLATERO, 

2013). 

Neste sentido, Platero discursa a respeito da vinculação da pessoa ao fato de 

superação como forma necessária para ascensão social, ignorando o fator mais 

importante: 

 

O discurso do preconceito é reiterado e reforçado, e mais, há o sentido em 
atribuir a mudança do status social da vítima do preconceito à própria 
pessoa, sem sequer questionar os fatos que colocaram esse indivíduo na 
pobreza e o porquê de a cor negra ser tão relevante ao ponto de ser 
apontado também como um fator a ser superado (PLATERO, 2013, p. 72). 
 
 

A força de vontade em ascender socialmente não tem o condão de mudar 

toda a hierarquia desigual que vem sido construída desde os primórdios da 

sociedade brasileira. No tocante a inserção da mulher negra a um espaço jurídico 

tão elitista, ela não encontra o devido fomento governamental para ingressar nesta 

carreira e ao adentrar enfrenta preconceitos e barreiras sociais até mesmo para a 

sua permanência.  

 É comum não ter uma boa aceitação a tudo aquilo que difere da normalidade 

a qual a sociedade esteja acostumada no primeiro momento. Entretanto, é 

necessário reconhecer quando esta realidade se comprova desigual. E não se pode 

negar que a normalidade do nosso judiciário, em geral, é composta por homens 

brancos. Mas, a partir do momento em que o indivíduo que não faça parte dessa 
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normalidade, da composição majoritária, reivindique por seus direitos, em seu local 

de fala, precisa ser ouvido pelo detentor do privilégio.  

 Para que a mudança ocorra, se deve ter um apoio não só governamental, 

mas de todos que reconheçam aquela realidade como injusta. São obstáculos 

impostos socialmente que dificultam o acesso da população negra a cargos 

considerados privilegiados e hierarquizados. 

  O estereótipo de um juiz ou de um advogado claramente é um homem branco 

e não uma mulher negra. Platero cita em sua dissertação, o autor Kerner (2012) 

onde afirma que “a dimensão institucional di  respeito a arranjos institucionais que 

produzem formas estruturais de hierarqui ação e discriminação” (Kerner, 2012, p.58 

apud PLATERO, 2013, p. 28). Ou seja, a própria instituição perpetua o preconceito. 

Trazendo para o judiciário, podemos dizer que o próprio judiciário reproduz a 

discriminação ao normalizar um quadro composto por desigualdade em tantos 

aspectos. 

Mesmo que o acesso educacional tenha aumentado, esse acréscimo não foi 

observado da mesma forma no tocante ao mercado de trabalho. A 

representatividade ainda é um problema e foi objeto de reinvindicação no I Encontro 

Nacional de Juízas e Juízes Negros, em 2017. Segundo dados apresentados pela 

Associação de Magistratura Brasileira e o Conselho Nacional de Justiça, entre os 

anos de 2014 e 2015, apenas 14% dos magistrados brasileiros se consideraram 

negros, 13% pardos
5
 e apenas 1% pretos (ENAJUN, 2017).  

 

3.2  O ingresso da mulher negra no sistema judiciário 

 Ao entrar em um fórum de qualquer cidade, normalmente a maioria das 

mulheres negras que lá se encontram estão em uma posição hierarquicamente 

baixa, em cargos serviçais. O número de mulheres negras dentro de um espaço do 

judiciário brasileiro realizando tarefas serviçais é demasiadamente maior ao 

quantitativo de mulheres brancas realizando tais tarefas. Ao refletir sobre a 

quantidade de mulheres negras que atuem como advogadas, juízas, promotoras e 

operadoras do direito em geral, vistas em um ambiente jurídico, esse número é bem 
                                                 
5 A respeito do quantitativo de juí es que se consideram “pardo”, segundo a juí a negra Adriana Cru , 
seria uma política de branqueamento institucional, da qual grande parte desse número poderia se 
encaixar na porcentagem preta (NASCIMENTO, 2018, p. 30). Isso mostra que, mesmo alcançando 
carreiras tão prestigiadas como a magistratura, o medo da não aceitação pela sua raça, ou até medo 
de identificar-se como preto fa  com que a utili ação do termo racial “pardo” soe menos agressivo 
dentro do sistema judiciário. 
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pequeno e está longe de legitimar um judiciário composto por uma equidade racial 

que contemple também o povo preto, que hoje representa 55,6% da população 

brasileira, segundo dados recentes do IBGE (IBGE, 2019). 

 A presença negra dentro de um espaço de poder logo é associada aos réus 

de um determinado processo, ou a alguém que trabalhe naquele local de forma 

subalterna, mas sempre de forma invisível, assim como eram vistos os escravos. O 

racismo normaliza a invisibilidade do povo preto (NASCIMENTO, 2018, p. 40-41). 

 Sempre que uma mulher negra alcança uma posição superior ou renomada e 

atue dentro do judiciário, muitas vezes é desqualificada ou até mesmo confundida 

como uma parte do processo. Por não ser um fato recorrente na nossa sociedade, a 

presença de uma mulher negra em cargos elevados causa estranheza e também 

preconceito. 

 Em uma entrevista feita por Antonio Sérgio Alfredo Guimarães a Carlos 

Hasenbalg, em 2006, o sociólogo defendeu que o preconceito e a descriminação 

atuam veementes como desvantagens sofridas pela população negra em detrimento 

da população branca. Ou seja, a discriminação acaba por diferenciar esses grupos 

de indivíduos e resultar numa escala social totalmente desigual, a seguir, nas 

palavras de Hasenbalg: 

 

(...) no Brasil, constatando que o papel de "raça" ou cor no processo 
estratificatório ou é simplesmente desconsiderado, no caso das análises 
que vêem o preconceito e a discriminação como um mero epifenômeno das 
relações de classe, ou é então minimizado, quando a verificação da 
existência conspícua de comportamentos e atitudes discriminatórias é 
explicada como constituindo um "arcaísmo" evanescente do passado 
escravista. Nesses trabalhos foi enfatizada a funcionalidade da 
discriminação racial como instrumento de desqualificação de grupos sociais 
no processo de competição por benefícios simbólicos e materiais, 
resultando em vantagens para o grupo branco em relação aos grupos não-
brancos (preto e pardo). Tentamos mostrar que preconceito e discriminação 
raciais estão intimamente associados à competição por posições na 
estrutura social, refletindo-se em diferenças entre os grupos de cor na 
apropriação de posições na hierarquia social (GUIMARÃES, 2006, p. 3-4). 

 

 
 Isso justifica a ra ão pela qual, a ocupação de cargos “eliti ados” pelos 

negros e negras causarem estranheza na sociedade. Foi construído todo um 

processo discriminatório ao longo dos anos que colocou o negro em uma posição 

subalterna. Infelizmente, em 2020, ainda inexiste uma sociedade igualitária e livre de 

todo esse preconceito e descriminação arraigados que sempre estiveram 

entranhados nas relações sociais.  
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 Essa estranheza de encontrar mulheres negras atuando no judiciário, 

segundo a dissertação de Platero, que usou como metodologia a entrevista de 

algumas advogadas negras que já sofreram algum tipo de descriminação culmina 

em um tratamento inferior, justamente por não se encaixarem nos padrões sociais 

estabelecidos para advogadas, promotoras, juízas e afins. Ao não serem 

instantaneamente identificadas nesse espaço público, logo são confundidas com 

funcionárias do fórum ou com pessoas que estão ali para buscar algum auxílio 

judicial, mas dificilmente como operadores do direito (PLATERO, 2013). 

 Conforme anteriormente exposto, o número de advogadas vem crescendo 

cada dia mais, quase que se equiparando com a quantidade de advogados. 

Entretanto, não basta que esse espaço seja conquistado, ele também deve ser 

respeitado. Certamente o tratamento dispendido a uma advogada negra não é o 

mesmo dado à uma branca, que está num lugar que sempre lhe pertenceu.  

E isto é passível de ser afirmado na medida em que o racismo social é 

sistêmico e opera de forma contumaz em nossa sociedade. Não adianta trajar-se 

formalmente, o preconceito não é barrado por isso. As raízes discriminatórias vão 

além do que os olhos podem ver, estão socialmente arraigadas na ideia de que os 

espaços de poder não são pertencentes aos negros. 

 Por não fazer parte do estereótipo dominante, a advogada negra logo é 

desmerecida e descaracterizada como tal, sendo confundida com uma funcionária 

ou utilitária dos serviços jurídicos. Gonçalves Filho, nesse sentido, disserta que: 

 

A reificação
6
 afeta o regime da aparência: a aparência deixa de valer como 

meio de aparição pessoal e torna-se coisa com a qual a pessoa é 
confundida e com que ela própria tende a confundir-se. O outro lá está: 
aparece. Quando, entretanto, a aparição assume objetivação desmedida, 
torna-se reificante, cria antagonismo, rompe a simpatia; rompe a visão, vira 
cegueira. (...) Se o outro torna-se invisível não é porque a visão do outro 
seja acontecimento secundário, formado a posteriori, mas é porque a 
máquina social e a máquina inconsciente interpõem-se entre nós e 
impedem a irrupção do que vem por si mesmo” (FILHO, 1998, p. 22). 

 

O que nos leva a um estigma social, conceituado como “a situação do 

indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena” (GOFFMAN, 2004, P.4). 

                                                 
6
 O termo “reificação”, segundo crit rios sociológicos, “trata-se de um risco e de um abuso frequente, 

que consiste, por um lado, em autonomizar os conceitos e, por outro, tomá-los pela própria realidade 
a que se referem”. Disponível em: https://www.infopedia.pt/$reificacao. Acesso em: 22 abr. 2020. 
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Assim, independente da qualificação profissional ou vestimenta que a advogada 

negra possa apresentar, a sua aparência, a sua cor, não condizem com os padrões 

do alto judiciário. 

Ademais, “al m da questão da discriminação social, ter acesso ao 

conhecimento jurídico não impede que mulheres sofram com as opressões do 

patriarcado” (NASCIMENTO, 2018, p. 45). O patriarcado que sempre regeu a 

sociedade, que impera com seus desejos excludentes, realmente não se importa 

com questões raciais. Por mais que uma mulher negra quebre as barreiras sociais e 

adquira o conhecimento jurídico, isso por si só não é capaz de desmantelar a ordem 

patriarcal e racista que embasou todo o sistema jurídico e conceder a essa mulher 

todos os direitos e garantias que um homem branco goze.  

O judiciário tem o seu quadro padrão composto por homens brancos. Padrão 

este que é estabelecido por critérios preconceituosos e racistas, que beneficiam os 

homens brancos em detrimento de toda população negra. Resta claro que a 

mudança desse panorama não está concentrada unicamente nas instituições 

publicas, mas em toda a sociedade. É necessária uma mudança de mentalidade, de 

aceitação de que a maior parte da população brasileira, que representa a minoria em 

aspectos sociais, almeja por igualdade e justiça.  

A mulher negra não encontra protagonismo algum em ocupar espaços de 

poder na sociedade, a não ser no carnaval, onde seu corpo é tão desejado. 

(GONZALEZ, 1984). Passado esse momento de glória, o seu estereótipo a chama a 

retornar aos lugares dispensados pela população branca. “Os estigmas ligados à 

população negra são conflitantes com a imagem de mulheres negras que estejam 

em uma posição de protagonismo profissional” (NASCIMENTO, 2018, p. 42). A 

imagem da mulher negra não é associada a carreiras profissionais respeitadas, mas 

a coisificação de seu corpo, com uma sexualização gritante que advém da 

concepção escravista de materializar tudo aquilo que é negro para servir ao homem 

branco. 

O judiciário que detêm a jurisdição, o poder de dizer o direito, precisa, 

urgentemente, estar pautado com a igualdade e justiça em sua composição, dando 

as ferramentas necessárias para que atitudes reiteradas de preconceito que são 

normalizadas no dia a dia sejam abominadas do seu espaço. A representatividade 

deve ser efetivada.   
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Em termos históricos, uma das primeiras mulheres negras que se tornou 

magistrada foi Luislinda Valois, em 1984, no Estado da Bahia. Contrariando a regra 

social e ao professor da época da faculdade que lhe disse que seu lugar era fazendo 

feijoada na casa grande, também foi a primeira magistrada a proferir a primeira 

sentença baseada na Lei do Racismo no Brasil, nº 7.716/1989, em 1993. Hoje é 

desembargadora aposentada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e também atuou 

como Ministra dos Direitos Humanos no Governo Temer, em 2017 (EDITORAREP, 

2017). 

E a primeira advogada negra a exercer a profissão, mesmo que de forma 

autodidata, foi Esperança Garcia, uma escrava e a primeira mulher negra que veio a 

peticionar no estado do Piauí. Porém, o reconhecimento da profissão só veio a 

acontecer 247 anos após da petição por ela elaborada ao governador do estado. O 

reconhecimento como advogada adveio de uma solicitação feita pela Comissão da 

Verdade da Escravidão Negra da OAB-PI (OAB-RJ, 2019). 

Além delas, recentemente, Verceline Francisco Dias, foi a primeiro quilombola 

a se tornar advogada, em 2016. Atualmente atua como advogada em defesa da 

comunidade Kalunga7 (SANTOS, 2019). 

Escolhi trazer esses três exemplos de mulheres negras que venceram a 

ordem social a qual estavam predestinadas, para mostrar que a inserção a este 

mundo jurídico, que, ainda, hoje, se revela tão patriarcal, é possível com o auxílio da 

educação. 

Nesta perspectiva, Adelio Vila Nova e Edjan Alves dos Santos, acreditam que 

a educação é a chave para a emancipação social das mulheres negras. Entretanto, 

é sabido de que nem todas têm o acesso à uma educação de qualidade, que seja 

capaz de mudar toda ordem social: 

 

A falta de acesso à aquisição educacional gerou a maior parte das 
desigualdades sociais, o racismo, somando à segmentação do mercado de 
trabalho, pois os negros, desde o fim do processo escravocrata, foram 
inseridos principalmente em ocupações de trabalhos manuais, serviços 
pesados e braçais, que impedem a presença de indivíduos negros nas 
camadas privilegiadas da sociedade. (...) A educação é um instrumento de 
emancipação socioeconômica e político cultural das pessoas, inclusive da 
comunidade negra e mais especificamente, da mulher negra. Contudo, o 

                                                 
7
 É uma comunidade quilombola, localizada no estado de Goiás, onde, atualmente, estima-se que 

vivam 9 a 11 mil pessoas. É uma comunidade autossuficiente e que vive isolada das regiões mais 
próximas. Disponível em: https://porlatierra.org/casos/67/caracteristicas. Acesso em: 29 abr. 2020. 
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acesso à educação, seja ela formal ou informal, é permeado por uma série 
de dificuldades, principalmente em se tratando de uma população que 
sempre esteve à margem da sociedade e que, cotidianamente, lida com 
questões de sobrevivência. (NOVA; SANTOS, 2013, p. 42 e 72). 

  
 

O problema exposto acima justifica os fatos pelos quais os serviços 

domésticos são sempre destinados às mulheres negras.  Uma vez impossibilitada de 

ter um acesso educacional de qualidade, mas fadadas a integrarem a classe baixa 

brasileira e mais longe estão de conquistar grandes espaços profissionais. Aos 

negros que não tem acesso educacional, somente resta aceitarem os trabalhos que 

lhe são oferecidos para garantir a subsistência de toda a sua família. (CARVALHO; 

TEIXEIRA, 2019). 

Imersos em uma carga-horária cansativa e desgastante, a opção pela 

educação se torna um luxo, do qual somente algumas negras conseguem ter 

acesso, perpetuando cada vez mais uma ordem de pessoas pretas integrantes da 

baixa renda. 

O racismo, ainda, reforça a ideia de que a mudança na vida no negro pode 

ocorrer, contudo de forma excepcional. Segundo Nascimento, a sociedade ao longo 

do tempo desenvolveu uma série de ações que ao longo do tempo normalizaram 

práticas racistas:  

 

Essas ações são personificadas nos olhos de quem vigia, de quem é 
aconselhado pelo chefe a fiscalizar incisivamente o “suspeito da cor 
padrão”, na escrita de quem formula os editais de ingressos nos cargos 
públicos, dos que indeferem pedidos, dos que prolatam sentenças, dos que 
decidem quem tem razão e que dão rosto à figura abstrata e genérica do 
intocável e aparentemente irresolúvel do racismo institucional 
(NASCIMENTO, 2018, p. 39). 
 

  

Logo, a tipificação do “suspeito de cor padrão” com a figura do negro, o 

coloca numa posição de marginalidade e normativa o acesso aos despachos 

jurídicos por essas pessoas seja unicamente na posição de réus ou como 

prestadoras de serviços braçais daquele espaço.  

Se não houver uma efetiva mudança da ordem no quadro social brasileiro, de 

um acesso educacional que alcance os grandes centros como as comunidades de 

igual forma, se alcançará uma representatividade efetiva de mulheres negras dentro 

do judiciário brasileiro. 
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3.3 A advogada negra na jurisdição brasileira 

Como já demonstrado no presente trabalho, as ações afirmativas são formas 

de possibilitar que a inserção do povo negro no judiciário efetivamente venha a 

acontecer. Em busca de uma representatividade maior das minorias, a presença de 

negras atuantes em busca dos ideais de justiça se mostra imprescindível. 

O caminho para as mulheres dentro da advocacia já se encontra aberto, como 

atesta o quadro de advogados da OAB, que hoje conta com quase 50% de mulheres 

em sua composição. Entretanto, a OAB não disponibiliza um dado censitário no que 

tange a cor de seus advogados, dificultando, assim, a real percepção de quantas 

mulheres negras estejam atuando na carreira advocatícia hoje no Brasil. Mas, não 

restam dúvidas de que o número de advogadas negras certamente é ínfimo ao 

comparado com advogadas brancas. Para isso tomo por base toda a vivência nos 

ambientes jurídicos. 

Segundo uma pesquisa realizada virtualmente por Platero, em 2013, várias 

advogadas negras relataram que se sentiam desvalorizadas em sua profissão, por 

sempre serem confundidas como partes do processo ou até mesmo funcionárias 

daquele espaço público (PLATERO, 2013). 

A descriminação que ainda não foi completamente expurgada da nossa 

sociedade faz com que, como em tempos escravistas, a mulher negra não passe a 

confiança necessária para atuar em cargos tão importantes como a advocacia, 

defendendo interesses de terceiros. 

 O estigma depreciativo que a negra carrega injustamente, a leva a lugares 

descartados pela população branca e a obriga a aceitar tal fato. Ao usar o termo 

“obrigação” de perpetuar tal ordem social, não me refiro que transcender esse 

padrão seja impossível, mas se torna inúmeras vezes mais complicadas do que para 

uma pessoa branca. Ou seja, foi criado um padrão de normalidade em não encontrar 

a representatividade feminina negra na advocacia. Esse padrão é gerado pelo 

racismo velado. Logo, qualquer inserção negra nesses locais já é motivo de espanto. 

Assim, nas pequenas brechas sociais conferidas pela educação e incansável 

luta das mulheres negra pode ocorrer uma ascensão cada vez maior de advogadas 

negras no judiciário brasileiro. 

Recentemente, o caso da advogada negra Valéria Lúcia dos Santos, que 

realizava uma audiência na comarca de Duque de Caxias, RJ, no 3º Juizado 

Especial Cível, veio a chocar não só a comunidade jurídica, mas tomou uma 
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comoção nacional. A advogada, em uma audiência, onde defendia a parte autora, foi 

negada de ter acesso à peça de defesa da parte ré pela juíza leiga e ao requerer o 

seu direito de ter vista aos autos, foi algemada e arrastada por força policial da sala 

de audiência (CAVICCHIOLI, 2018). 

 No vídeo, veiculado na internet, ao ser arrastada pelos corredores do fórum, 

ela grita: “estou trabalhando, eu quero trabalhar,   meu direito como mulher, como 

negra é trabalhar!” (NOGUEIRA, 2018, p. 1). 

 Por mais estarrecedor que seja dificilmente esse caso aconteceria com uma 

pessoa branca. Mas, infelizmente, Valéria sofreu o peso de ser ignorada, calada, 

algemada simplesmente por ser uma advogada negra no exercício de suas funções. 

 Várias entidades emitiram nota de repúdio ao caso de agressão sofrido pela 

advogada em 10/09/2018, tendo a OAB, diante do ocorrido realizado um desagravo 

à advogada, a seguir:  

 

 A Diretoria da OAB/RJ convoca toda a advocacia fluminense para ato de 
desagravo, que acontecerá na porta do juizado de Duque de Caxias e 
contará com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, 
Claudio Lamachia. 'Sabemos que toda advocacia foi aviltada e algemada 
juntamente com a nossa colega. Sofremos juntos e juntos diremos NÃO!', 
destacou o presidente da Seccional, Felipe Santa Cruz (OAB, 2018, p. 2). 
 
 

 Infelizmente, em casos como esse, sofrem todas as advogadas negras e não 

só a vítima dos fatos. Ter uma negra presa, de forma arbitrária, no momento em que 

ela tentava fazer valer a lei, mostra que, independente de qual seja a posição social, 

conhecimento legal ou a vestimenta da negra, ela sempre é vista como um ser 

inferior, indigna de ter suas reinvindicações aceitas.  

Se dentro do judiciário, onde estavam presentes outros colegas advogados, 

também conhecedores da lei, que foram complacentes com tal violação, o simples 

fato de estar dentro do judiciário, sendo conhecedora de suas normas, não exime a 

negra de ser alvejada por seu gênero, classe e raça. 

 Notas de repúdio são importantes, a manifestação da OAB rechaçando tal 

prática também, mas se não desmantelarmos o patriarcalismo tão enraizado no 

nosso judiciário, não ampliarmos o acesso das vagas de ensino às minorias e 

desconstruirmos essa ideia de inferioridade escravocrata que insiste em 

acompanhar a negra em qualquer que seja a carreira que queira seguir, 

continuaremos nesse ciclo de desigualdade que perpetua de geração em geração.  
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Acredito que a prática da advocacia por uma negra, num país tão patriarcal e 

racista como o Brasil, seja uma tarefa árdua e dolorosa, imersa em um preconceito 

descabido. O preconceito ao mesmo tempo em que choca, por ser tão descabido e 

cruel, acaba por ser uma prática normalizada e depois de alguns dias cai no 

esquecimento do povo brasileiro e casos como esses voltam a se repedir 

diariamente.  

  

3.4 Ações realizadas em prol de uma maior representatividade negra dentro do 

sistema jurídico 

No que tange a representatividade, fora criada na Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que 

visa resgatar a historicidade da escravidão brasileira, reforçando a necessidade das 

ações afirmativas como forma de reinserção efetiva, retratação e reparação a tudo 

que foi suportado pelo negro em terras brasileiras (OAB, 2014). 

 A criação de comissões como esta mostra o comprometimento da entidade 

para com a luta racial. Na ocasião da criação da Comissão Nacional da Verdade da 

Escravidão Negra no Brasil, a OAB também aprovou o mês de novembro como mês 

da consciência negra para a advocacia, além de ter encaminhado uma sugestão ao 

Governo Federal a fim de criar uma comissão similar a nível federal para que atue 

em analogia ao que faz a Comissão Nacional da Verdade (OAB, 2014). 

 Ainda na ocasião da criação da comissão supracitada, o então presidente do 

OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ressaltou que: 

 

Nos últimos dois anos, 39 mil advogados negros adentraram os quadros da 
Ordem. Somos uma categoria representada por um contingente importante 
numericamente e de qualidade de profissionais negros, que ajudam a 
construir a advocacia do nosso país (OAB, 2014, p. 1). 

 
 

 Em seu voto para a criação da entidade, o conselheiro federal César Augusto 

Moreno (PR), que também foi o relator do processo argumentou a importância da 

construção de um país igualitário, liberto de qualquer vinculação preconceituosa que 

culmine em um cenário deficitário para a população negra, a saber seu argumento: 

 
 A OAB está junta para criar um país mais justo e igualitário. Precisamos 
identificar e expor os fatos da escravidão para que a sociedade se livre das 
sombras do passado e possa ser reparado. Desta forma, esperamos que a 
sociedade possa se congraçar em um estilo de vida multirracial, com 
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reflexão sobre o passado, as conquistas, a inserção e o papel do negro na 
nossa história (OAB, 2014, p. 2). 

 
 O comprometimento da OAB mostra que a entidade está atenta às 

disparidades sociais e reconhece a ordem discriminatória que rege toda a 

sociedade. Para a superação desse preconceito estrutural e social se deve aceitar 

que o passado escravista trouxe consequências que ainda são sentidas 

injustamente por toda a população negra. 

Ainda dentro de uma perspectiva enxergada pela OAB no reconhecimento 

das disparidades raciais, fora criada também a Comissão de Igualdade Racial na 

OAB do estado de São Paulo, que visa o debate de problemáticas raciais dentro da 

esfera do seu órgão e na sociedade como um todo (OAB - SP), a saber seus 

objetivos: 

 
Trazer o Judiciário para debater os temas concernentes às questões raciais. 
Apoiar as políticas públicas de inserção voltada para a igualdade racial; 
desenvolver palestras e debates; promover o esclarecimento e informação 
quanto a identificação das práticas discriminatórias decorrentes do 
preconceito de raça e etnia; buscar a solução do conflito; levar 
esclarecimento a respeito de leis e mecanismos de defesa 
antidiscriminatórios; desenvolver um trabalho de conscientização e 
capacitação que visem erradicar essa prática em todos os níveis em que se 
apresenta, com ensinamento e diretrizes básicas. (OAB - SP, p. 1).  

  

 
 Pela luta da desconstrução da prática racista a OAB sugere o ensino como 

forma de conscientizar, levar esclarecimento e informação para toda a população. O 

racismo é algo tão presente na sociedade que as pessoas acabam o praticando 

inconscientemente e ele se apresenta de várias formas. A conscientização social da 

luta racista pode ser um meio de identificar e desmantelar as práticas racistas 

cotidianas, conscientes ou não e, por consequência, mudar toda essa mentalidade 

preconceituosa. 

Importante ressaltar que a Comissão de Igualdade Racial da OAB é uma 

comissão a nível estadual, onde cada estado conta com a sua comissão e levanta 

as bandeiras contra o preconceito e busca pela igualdade racial dentro da 

advocacia. 

 Além destas comissões criadas pela OAB, alguns escritórios de advocacia de 

São Paulo, tomaram uma iniciativa com o intuito de incluir racialmente a presença de 

mais advogados negros em suas composições. A exemplo dessas iniciativas está o 

programa “Soma de Talentos”, que conta com o apoio da “Empregue Afro”, 
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pertencente a Mattos Filho, que visa recrutar jovens que estão iniciando seus 

estudos no curso de direito. O “D Raí es” tamb m   uma iniciativa que visa a 

inclusão racial, pertence ao escritório Demarest, destinando 15% das novas vagas a 

profissionais negros (BRANCO, 2019). 

 Ocorre que, além de tais medidas, é necessária uma desconstrução de toda 

essa carga preconceituosa que é passada de geração em geração. O negro não é 

inferior em nenhum aspecto ao branco. Somos todos iguais e os tratamentos em 

todas as áreas da sociedade devem ser dados de forma igualitária. Só assim 

construiremos uma sociedade mais justa e livre de qualquer desigualdade que 

somente é justificada no preconceito ainda arraigado na sociedade, devemos 

normalizar não mais o preconceito e sim uma verdadeira democracia racial. 

Todas as iniciativas que visem a inclusão efetiva de negros no quadro de 

advogados brasileiros talvez seja uma das formas mais eficazes de se fazer cumprir 

uma maior representatividade social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Foi demonstrado ao longo deste trabalho, o percurso feito pela mulher negra 

desde a escravidão até os dias atuais.  

 A escravidão pode ser enxergada como uma linha temporal que separou os 

seres humanos por um critério racial, privilegiando em todos os quesitos a raça 

branca e considerando o povo preto como inferior e objetificado. Isso vem sido 

suportado pela população negra até então.  

Deste acontecimento, que tomou proporções mundiais, o negro unicamente 

existiu para servir e enriquecer o homem branco através da sua força de trabalho, 

sofrendo as punições mais cruéis possíveis e tendo a sua vida tornada 

completamente insignificante e materializada. 

A mulher negra, desde a escravidão, demonstrou a sua garra e ímpeto de 

mudar o quadro social de seus iguais. Seja no trabalho escravo, que exercia da 

mesma maneira que seus irmãos negros ou até mesmo quando estuprada pelo 

homem branco. Ela sempre lutou por seus ideais e nunca desistiu. 

Com a abolição da escravatura aos negros não foram reservados quaisquer 

garantias e direitos reparatórios que pudessem vir a tentar amenizar as mazelas 

suportadas por este povo. Foram jogados a própria sorte e tiveram que se contentar 

com todos os trabalhos secundários e serviçais que os eram dados, repetindo, mais 

uma vez, um padrão escravocrata.  

O Brasil que nasceu do estupro, seja indígena ou preto, possui a maioria da 

sua população preta e, mesmo assim, continua sendo desigual, preconceituoso e 

excludente. Tirando de pauta qualquer menção à meritocracia, que pode ser 

considerada um mito, dentro de um quadro social que não oferece as mesmas 

ferramentas para que um branco e um preto partam de lugares iguais e lutem assim 

com paridade de armas, para a sua inserção e ascensão social. 

A elite que sempre foi elite, assim continuou sendo e segregou cada vez mais 

os acessos de poder à população majoritária, leia-se, população negra.   

O judiciário, estritamente patriarcal, é uma representação deste poder 

dominante, reproduz diariamente esse padrão imperante do homem branco, que 

torna quase inalcançável para que uma pessoa que não pertença a elite, componha 

o seu quadro censitário. 

Entretanto, ao longo da história, se pode perceber a luta feminista para a 

inserção dentro dos espaços de poder e por pautas de igualdade e equidade dos 
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mesmos direitos e garantias gozados por um homem branco. Isso já é de grande 

valia para a luta das mulheres e tem gerado frutos, pois o número de mulheres que 

ocupam o espaço judiciário está crescendo, mas ainda está longe de ser suficiente. 

 Ocorre que, diante da nossa sociedade, a mulher negra não goza dos 

mesmos privilégios que a mulher branca e nem que o homem negro. A raça, classe 

e o gênero são padrões excludentes que colocam a negra em um patamar muito 

inferior. Somente a luta das mulheres brancas não é suficiente para lhe devolver 

todos os seus direitos. É necessária uma luta própria, que reivindique todos os 

direitos, sem deixar nenhum que seja. Só a mulher negra de fato sente na pele a 

aversão que a sociedade sente em ver uma mulher preta ascender na sua vida 

profissional. 

 Mas, a força das negras, mais uma vez se faz valer nesse momento histórico, 

onde negras estão adentrando ao tão elitizado judiciário, conquistando cargos de 

renome no mundo jurídico, mesmo que seja em um quantitativo ainda pequeno. 

 Porém, infelizmente, essa luta não se faz sozinha. É necessário que o Estado 

reconheça a sua falha e proporcione meios cada vez mais efetivos de inserções 

sociais para que a mulher preta possa ter os mesmos privilégios que um homem 

branco e que vivamos em uma sociedade igualitária. Por mais utópico que isso 

possa soar, a luta deve ser contínua. 

 A sociedade ainda continua a ver o negro como sujo, criminoso, subalterno, 

promíscuo e incapaz de ser um indivíduo pensante, do mesmo modo que ele era 

visto quando estava na posição de escravo. O Brasil vende a ideia de que por ser 

um país miscigenado, o preconceito aqui não é tão presente. Ledo engano. O 

Estado é preconceituoso e a sociedade também. Normalizamos o tratamento 

violento dispendido para com o negro, mas não normalizamos a luta pela igualdade 

social. 

 São tantas questões que se impõem perante a vida de uma mulher negra, 

mas, acredito que estamos em um caminho em busca de mudança, e vejo mesmo 

que a pequenos passos, histórias de mulheres negras que suportaram todas as 

dificuldades e se tornaram grandes nomes em nosso judiciário, abrindo um caminho 

para as suas iguais servindo de fonte de inspiração e representação.  

A representação é importante, pois ela mostra para as meninas negras que é 

possível que seus sonhos sejam alcançados, como foram os de suas irmãs que já 

chegaram onde sempre almejaram. Mostra que o judiciário pode sim ser patriarcal e 
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racista, mas que suas portas não são intransponíveis. Entretanto, representatividade 

não é suficiente. É necessário que a mulher negra efetivamente ocupe os espaços 

de poder dentro da sociedade e, para isto, é necessário que o Estado empregue 

políticas públicas efetivas para ascensão do povo negro a estas estruturas. 

Outrossim, é necessário também a punição daqueles que efetivamente cometem o 

crime de racismo ou injuria racial dentro destes espaços, a fim de que o exemplo 

seja dado dentro das próprias instituições. 

O fato de uma mulher negra ascender socialmente não deve mais ser visto 

como uma exceção e sim como a regra. A partir desse momento que se poderá 

dizer que que o Brasil goza de uma democracia racial. Porém, o caminho até a 

efetivação dessa democracia se mostra demasiadamente logo. 

 Acredito que para que a mulher negra ocupe efetivamente o caminho da 

advocacia, sem precisar se provar a qualquer tempo, a educação é a chave da 

revolução, dando base para que o judiciário conte com uma democracia racial.  

 O povo preto precisa de um ensino de qualidade que vise o qualificar para o 

mercado de trabalho e também para ocupar cargos renomados e de grande estima 

social. E a obrigação de inserir políticas públicas que se propõem ao menos tentar 

reparar todas as consequências advindas da escravidão é do Estado. A educação 

também pode conscientizar cada vez mais a população de que vivemos em uma 

sociedade desigual, que a mudança é necessária e por mais utópica que seja, temos 

sempre que lutar por uma democracia racial que seja efetiva e que alcance todas as 

searas sociais. Além de medidas, como as ações afirmativas que ampliem o acesso 

das universidades e concursos públicos aos menos desfavorecidos. O Estado que 

por centenas de anos escravizou, agora deve conceder todas as ferramentas 

necessárias para que o negro seja desassociado de todos os estigmas depreciativos 

e materializado que por tanto tempo lhe foram vinculados, mesmo contra a sua 

vontade e de forma truculenta.   

No caso especifico trazido por este trabalho, é de mister importância que 

sejam concedidos espaço e voz as mulheres negras, para que estas façam parte 

cada vez mais da advocacia e cargos jurídicos, buscando pela tão sonhada justiça 

que, de uma vez por todas, seja verdadeiramente igualitária. 
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