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Historicamente há a divergências entre a compreensão da discriminação racial e a 

discriminação de gênero, estas divergências perpassam das relações sociais às políticas 

públicas, entretanto, é pertinente a discussão sobre mecanismos que alcancem e garantam 

intervenções e eliminações das violações de direitos referentes à discriminação de gênero, 

tanto para mulheres brancas, quanto para mulheres negras. De acordo com Crenshaw (2002), 

a discriminação racial e a discriminação de gênero são interligadas, sendo que, estas não 

podem ser separadas dentro categorias; “As experiências das mulheres negras não podem ser 

enquadradas separadamente da discriminação racial, ou da discriminação de gênero”.  

No âmbito dos direitos humanos é preciso que a discussão acerca da 

interseccionalidade de gênero e de raça sejam debatidas e amparadas, sendo de fundamental 

importância a incorporação destas questões em âmbito nacional e internacional.  

Os direitos humanos são direitos das mulheres e os direitos das mulheres são direitos 

humanos, este fator foi reconhecido após a Conferência de Viena no ano de 1992, e na 

Conferência de Pequim em 1995, sendo um importante marco histórico para a inclusão deste 

debatemos direitos internacionais. “A ampliação dos direitos humanos das mulheres nunca 

esteve tão evidente como nas determinações referentes à incorporação da perspectiva de 

gênero (gendermainstreaming) das conferências mundiais de Viena e de Beijing”. 

(CRENSHAW, 2002, p.172). 

As legislações que preveem proteção para mulheres devem amparar também aquelas 

que sofrem em seu cotidiano discriminações raciais, sendo assim, são discussões que 

caminham juntas, no entanto, as políticas e as legislações muitas vezes não alcançam as 

particularidades que as mulheres negras vivenciam no dia a dia, este fator possibilita a 

desproteção das mulheres negras dentro âmbito de gênero.  
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Segundo Crenshaw (2002) “a interseccionalidade é uma conceituação do problema 

que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 

eixos de subordinação” Assim, as diversas formas de opressão estabelecidas pelo patriarcado, 

racismo e luta de classes são resultantes dos problemas estruturais da sociedade, formando 

eixos de dominação e exclusão que quando se encontram produzem uma multiplicidade de 

opressões em diversos sentidos; Crenshaw (2002) refere-se a uma avenida com varias vias, 

mas que acabam em um mesmo “ponto” final, este seria o ponto de encontro das 

subordinações e opressões.  

O conceito de interseccionalidade perpassa sobre a incorporação da questão de 

gênero a pratica dos direitos humanos e também à questão racial, de forma que sejam 

efetivadas conjuntamente, sendo que homens negros e mulheres negras são vítimas 

diariamente de situações de racismo, no entanto, as mulheres estão em vias que caminham em 

vários sentidos, pois, sofrem preconceitos por seu gênero, por serem negras, por classe, entre 

outros.  

Sendo assim, existem categorias, com diversas particularidades e subjetividades, 

porém, a abordagem para intervenção ou até mesmo compreensão dos direitos para os sujeitos 

envolvidos nestas categorias deve ser cuidadosamente refletido, pois há complexidades 

envolvidas, que não se tratam muitas vezes de objetividades e materialidade. É preciso que a 

sociedade tenha o olhar humano em primeiro momento para assim, alcançar êxito em relação 

a garantia dos direitos humanos de fato. 

A discriminação racial e de gênero ocupa em âmbito mundial as mídias e 

propagandas que violam os direitos das mulheres negras, este fator é também um componente 

da questão de direitos humanos, reforçando estereótipos.  

 

“Há estereótipos de gênero que determinam quem é uma mulher boa e quem é uma 

mulher má. Há estereótipos de raça que pré determinam que as mulheres afro 

americanas se1’rão categorizadas como mulheres más, a despeito do que fazem e de 

onde vivem”. Por último, pode-se dizer que a propaganda de genero com um 

componente racial também faz parte de algumas políticas públicas”. 

(CRENSHAW,2002, p.13) 

 

O conceito de gênero e raça está diretamente ligado a processo de identidade dos 

indivíduos, pois ao mesmo tempo em que é resultante dos processos de sociabilidade é 

também uma individualidade. “Mais do que papeis sociais que se aprende nos processos de 

socialização, são as identidades sociais (gênero, raça, etnia e classe) que vão gestando a 
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subordinação, a partir das experiências vividas que colocam as mulheres nesse lugar”. 

(SAFIOTTI, 2009). 

Mesmo que a discriminação racial e de gênero seja muitas vezes uma questão de 

categorias, não devemos analisa-las enquanto tal, nem em demandas separadas. É preciso 

identificar e propor mudanças direcionadas as políticas públicas e direitos referentes as 

particularidades de ambas, sendo importante compreender que na luta por direitos os 

movimentos sociais e os sujeitos em seu cotidiano devem ser coletivos e não individualistas. 

Neste sentido é fundamental estarmos aptos a compreender a abordagem do termo de 

interseccionalidade dentro das multiplicidades que permeiam as violações de direitos das 

mulheres. Além disso, agregar este termo ao cotidiano e às praticas coletivas culturais 

estabelecidas em sociedade, no sentido de construir ferramentas e instrumentos de intervenção 

contra as discriminações e preconceitos desnaturalizando todo tipo de violência contra mulher 

e violências étnico-raciais. 
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