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3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 56 ª LEGISLATURA
Comissão de Legislação Participativa
AUDIÊNCIA PÚBLICA ORDINÁRIA (VIRTUAL): 
Violência política contra as mulheres negras
Em 3 de maio de 2021 (segunda-feira), às 14 horas

Esta publicação é uma sistematização das falas 
e contribuições das especialistas, ativistas e pesquisadoras 
sobre o tema da violência política contra as mulheres ne-
gras. O objetivo é socializar dados e o acúmulo de reflexões e 
políticas para combater essa situação bárbara, inaceitável 
no nosso país.
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Quero agradecer a cada trabalhador e tra-
balhadora desta Comissão, que, mesmo 
diante desse cenário tão dramático, ajudou 
a viabilizar este encontro, em especial às 
companheiras, colegas, pesquisadoras que 
estarão hoje aqui, para debatermos esse 
tema que diz respeito à própria democracia 
brasileira.

Se pensarmos o quanto nós, mulheres 
negras, temos sido vítimas de violência 
quando disponibilizamos o nosso corpo 
para uma tarefa da política — em especial 
da política institucional —, percebemos que  
há um mecanismo em curso de nos 
expurgar desses espaços. Há o entendimento 
que esse espaço da política institucional é 
um não-lugar para nós, mulheres negras.

Infelizmente, isso não vem de agora. A violência política funda 
o Estado brasileiro. Foi assim com o sequestro de pessoas trazi-
das do continente africano para cá: negros foram aqui escra-
vizados, mulheres negras foram sexualizadas, estupradas, 
violentadas. Foi assim com a tentativa de extermínio dos povos 
indígenas. Foi assim na ditadura civil-empresarial-militar.Ta
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A partir de um recorte racial, nós sabemos bem o que aconteceu com 
as favelas e periferias nesse período. Então, quando nós pensamos 
num Brasil com as nossas marcas, com uma democracia tão frágil 
e incompleta, que nunca chegou plenamente a alguns territórios de 
favelas e de periferia, a corpos negros e a corpos indígenas — em 
especial a corpos de mulheres negras —, nós entendemos também 
que a violência política, embora atinja todo o mundo, ela tem, muitas 
vezes, o objetivo de parar alguns corpos, que são os mesmos corpos 
que incomodavam as elites coloniais.

Lamentavelmente, elas ainda são majoritárias 
no espaço político brasileiro atual.
Quem está hoje na maioria nos espaços do 
poder? Qual é a cara do poder no Brasil? 

A cara do poder segue sendo a dos latifundiários, masculina, branca, 
inserida numa lógica hétero-cis-normativa. A elite brasileira tem 
uma cara e tem uma política para o Brasil.

Portanto, quando os nossos corpos ousam ocupar esses espaços, é 
para enfrentar. O papel que essa elite vem cumprindo historicamente 
faz com que corpos sejam violentados. E por que os nossos corpos 
incomodam tanto? Nós entendemos o porquê.

Quando eu penso no papel que Marielle Franco cumpriu com o seu 
corpo e com a sua luta coletiva, penso em Marielle como: mulher num 
país que é o quinto com o maior índice de feminicídio; mulher negra 
num país onde o feminicídio é negro e onde as mulheres negras cho-
ram a dor dos seus filhos executados pelo Estado; mulher negra e mãe 
num país onde as mães, além de vivenciarem violência obstétrica e 
mortalidade materna, também choram a morte dos seus filhos; mu-
lher negra e mãe que amava outra mulher num país em que lésbicas 
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ainda sofrem estupro corretivo, num país em que bissexuais não têm 
o direito de amar e transexuais têm o seu corpo interrompido siste-
maticamente; mulher defensora dos direitos humanos num país que 
é um dos que mais assassinam defensores e defensoras de direitos 
humanos do mundo; mulher socialista num país em que a brutal de-
sigualdade entre ricos e pobres encontra, lá na sua base, também um 
corpo de mulher preta. E ela carregava tudo isso no corpo e também 
nas lutas que experimentava no Parlamento.

Pensar em Marielle como um duro símbolo do que é violência política 
no Brasil é pensar, infelizmente, na execução de Marielle Franco, a 
nossa amiga Mari, irmã de Anielle, companheira de Mônica, mãe de 
Luyara, filha de D. Marinete e de Seu Toinho. Essa mulher carrega-
va no corpo e também ocupava um conjunto de pautas que era um 
projeto para o Brasil e que enfrentava, de forma muito contundente, 
as elites brasileiras. E talvez esteja nesse projeto de enfrentamento 
às elites brasileiras a raiz da violência política que atinge os nossos 
corpos, que nos impede de exercer livremente os nossos mandatos. 
É inaceitável isto! 

Abertura
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Em 2020, ocorreu ao menos um episódio 
de violência política a cada dois dias. 
A violência é ser interrompida, é ganhar 
menos recurso partidário, é ser xingada, é 
ser ameaçada, é ser desassossegada no seu 
exercício político e é ser assassinada. Então, 
é um conjunto de maneiras de tentar manter a 
mesma velha elite colonial no poder.

Que este espaço seja um espaço de muita troca, de muita escuta, e 
que nós consigamos sair daqui com passos a serem dados por este 
Parlamento para incidir sobre esse quadro histórico inaceitável! Não 
há democracia possível onde todos os corpos não podem participar 
plenamente dela. Enquanto nós, mulheres negras, formos alvos de 
violência e de dor quando nós disponibilizarmos o nosso corpo para 
luta política, nós não vamos ter uma democracia plena no Brasil.

Abertura
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Começo aqui saudando todos vocês, em 
nome da nossa Deputada Federal que teve 
meu voto em 2018. Eu sou a Anielle, irmã da 
Mari. Sou defensora de direitos humanos, 
jornalista, professora, fundadora e Diretora 
do Instituto Marielle Franco, uma organiza-
ção da sociedade civil brasileira que surge a 
partir de um episódio bárbaro de violência 
política, o assassinato da Mari, que no últi-
mo mês de março completou 3 anos. Não po-
demos começar sem antes tratar desse caso.
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Na verdade, o caso da Mari e do Anderson representa, na minha opi-
nião, todo esse abismo de vulnerabilidade a que mulheres negras, de-
fensoras de direitos humanos, engajadas na política institucional es-
tão expostas no Brasil quando decidem disputar os espaços de poder 
e quando estão exercendo o cargo para o qual foram eleitas. Hoje o 
Brasil vive um cenário que nunca existiu, não só pela pandemia, mas 
também porque hoje há uma instabilidade política provocada por 
um genocida no poder, além de uma crise de representação, ataques 
constantes e tentativas de silenciamento, que acontecem tanto em 
meio digital quanto na via judicial, por parte da direita extremista e 
de apoiadores do Bolsonaro. Hoje sentimos uma profunda sensação 
de insegurança com relação a 2022. As eleições são uma visualização 
de saída para essa crise atual. O vírus, a fome, a desigualdade e a 
violência se tornaram fenômenos constantes no nosso cotidiano. 

Hoje eu gostaria de trazer para vocês todas essas coisas que todos 
já sabem sobre o tema de violência política, porque é importante ter 
essa dimensão do tamanho do desafio que estamos nos propondo dis-
cutir nesta audiência, o tamanho do desafio que é garantir proteção 
e segurança a mulheres negras na política. E isso vai impactar todo o 
ciclo da política institucional. Tantas coisas incríveis minha irmã po-
deria ter feito pelo País e tantas outras coisas estaria fazendo hoje, 
nesta pandemia, se não tivesse sido mais uma vítima da expressão 
de um dos sistemas de violência política que temos, que é esse femini-
cídio político, esse descarte dos corpos de mulheres negras. 

Nas últimas eleições municipais, de 2020, o Instituto 
Marielle Franco desenvolveu o estudo chamado A 
violência política contra mulheres Negras, que inves-
tigou a experiência eleitoral de 142 mulheres negras 

Anielle Franco
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candidatas, todas comprometidas com a Agenda 
Marielle Franco. Muitas que estão hoje aqui, e vão 
falar depois de mim inclusive, comprometeram-se 
com a agenda, um conjunto de políticas e práticas 
desenvolvido pela nossa organização para as elei-
ções de 2020, para a vereança e prefeituras. A agen-
da foi assinada por mais de 700 candidatos em todo o 
País. Lembro que estava aberta para qualquer pessoa 
que com ela quisesse se comprometer, contanto que 
estivesse de acordo com o que estávamos desenvol-
vendo no documento, com as ideias da Mari. 

Nessa pesquisa sobre violência política, dividimos em sete catego-
rias a violência política sofrida pelas candidatas negras, sendo elas: 
virtual, moral e psicológica, institucional, racial, física, sexual, de 
gênero e LGBTQIAfóbica. Além disso, buscamos identificar o agente 
agressor dessas candidatas e o encaminhamento dado nos casos em 
que essas mulheres também apresentaram denúncias formais.

Para vocês terem uma ideia, 98% das candida-
tas, ou seja, quase 100%, relataram ter sofri-
do pelo menos um tipo de violência política 
durante as eleições municipais. 

A principal violência apontada pelas mulheres negras na pesqui-
sa foi a violência política virtual, representando 80% do total dos 
ataques sofridos por essas mulheres, o que se explica muito uma 
vez que a campanha eleitoral aconteceu majoritariamente nesse 
ambiente virtual por conta da pandemia. No entanto, entre todas 
essas, as mulheres que receberam comentários e ataques racistas, 
sexistas e machistas representavam 43% do total. Além disso, entre 

Anielle Franco
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os agentes agressores desse tipo de violência bem como das demais, 
encontramos majoritariamente candidatos e militantes de partidos 
políticos adversários e indivíduos ou grupos identificados como ne-
onazistas, racistas e antifeministas, o que demonstra que esse é um 
problema para a Justiça Eleitoral olhar, e olhar a fundo. 

A violência moral e psicológica foi relatada por 62% 
das participantes. Foram identificados episódios de 
humilhação pública, gordofobia, racismo religioso 
e até mesmo ataques direcionados aos familiares e 
apoiadores dessas candidatas. A violência institu-
cional, aquela que os senhores e senhoras já deba-
teram e conhecem muito bem, foi relatada por 55% 
das candidatas negras participantes. 

E aqui chamo atenção para o fato de que os principais agentes 
agressores desse tipo de violência foram os dirigentes do próprio 
partido político, representando 50%, além de militantes dos próprios 
partidos, servidores, juízes, promotores da Justiça Eleitoral também 
— demonstrando toda essa urgência de se debaterem questões de 
racismo, transfobia e sexismo nos espaços da política institucional 
—, além, é claro, de muitas delas terem relatado o não cumprimento 
por parte dos partidos de divisão proporcional dos recursos do fundo 
eleitoral determinada pelo TSE no último ano, o que para nós tam-
bém se configura como um episódio de violência política. 
A violência generalizada — que tem como objetivo principal impedir 
que representantes de grupos já sub-representados nos espaços de 
poder de decisão, especialmente mulheres negras e mulheres tra-
vestis e transexuais, acessem espaços institucionais — faz vítimas 
todos os dias. Trata-se de uma violência multifacetada, que está aí 

Anielle Franco
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nas redes, nas tribunas, escondida dentro dos partidos ou escan-
carada, que viola Talírias, Benés, Áureas, Ana Lúcias, Carolinas e 
chega ao extremo, como o caso da minha irmã. Eu acho que é urgente 
que comecemos a identificar a violência política como uma ferra-
menta utilizada para privar mulheres negras e trans de exercer seus 
direitos políticos. 

Trata-se de um método específico de impedir 
que as questões representadas por elas, como os 
debates a respeito de desigualdade de gênero, 
raça, sexualidade, ocorram em espaços de políti-
ca institucional e na vida em sociedade como um 
todo. Essa violência as acompanha antes, durante 
e depois do período eleitoral. 

Ela se configura como uma grave violação aos direitos humanos, que 
só terá fim a partir do momento em que o Estado brasileiro reconhe-
cer esse fenômeno como determinante para os recentes retrocessos 
que a democracia brasileira têm vivido, e são muitos! Eu ressalto que 
nossa intenção aqui é relatar a situação que mulheres negras viven-
ciam e pensar estratégias de atuação, de maneira conjunta, sobre o 
fenômeno da violência política de gênero e raça no Brasil e o impac-
to que ele tem no exercício dos direitos políticos. É urgente, é muito 
urgente levar a outras instâncias a necessidade de se promoverem 
mecanismos de enfrentamento de todos os tipos de violência contra 
mulheres negras, transexuais e travestis e reorientar as políticas já 
existentes no Brasil, que hoje ainda não são suficientes para garan-
tir essa proteção e direitos políticos. Por isso, esta Comissão, esta 
Casa Legislativa precisa tomar a frente das iniciativas de combate à 
violência política. 

Anielle Franco
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Em dezembro do ano passado, numa audiência organizada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, indicamos a necessidade 
de se criar uma subcomissão que tenha como âmbito o acolhimento e 
o acompanhamento da tramitação das matérias sobre este tema no 
Congresso Nacional. Devemos avançar numa agenda legislativa que 
garanta que mulheres negras, trans e periféricas possam ter seus 
direitos à vida e ao exercício político garantidos. 

Antes de encerrar a minha fala, eu deixo a mesma pergunta que fiz 
no Twitter antes de estarmos aqui, para propor mesmo essa inquie-
tação a todas e a todos: quem cuida dessas mulheres negras eleitas? 
Como cuidamos dessas mulheres, que estão colocando seus corpos à 
disposição, para que não aconteça com elas o que está acontecendo 
com tantas e a violência não chegue ao extremo, como aconteceu 
com a minha irmã?

Anielle Franco
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Obrigada, Deputada Talíria Petrone. 
É uma alegria imensa estar aqui nesta audi-
ência pública tão importante. Gostaria tam-
bém de agradecer ao Deputado Waldenor 
Pereira pela condução desta Comissão tão 
fundamental de participação da sociedade 
em relação a projetos de lei em tramitação, 
que não poderia deixar de contar, nesse con-
texto, com uma audiência pública que dis-
cutisse justamente este tema cada vez mais 
urgente. Como a Deputada Talíria mencio-
nou no início da sua manifestação, é sempre 
importante lembrarmos por que falamos 
da importância de representação de grupos 
sociais sub-representados, por que essa sub-
-representação precisa ser superada. 

Lígia Fabris
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A representação, a possibilidade de alcançar a esfera de repre-
sentação política é um requisito básico da democracia, que se 
assenta no princípio da igualdade como uma questão de justiça 
que embasa o fundamento democrático, isto é, todas as pes-
soas e grupos sociais têm que ter garantida a possibilidade de 
acesso a essa esfera de poder, que determina as regras que vão 
subordinar a vida de todas as pessoas e, inclusive, dos próprios 
grupos. Então, é também um direito de autodeterminação. É 
disso que se trata quando nós falamos da necessidade de supe-
rar a sub-representação de mulheres, em geral, e de mulheres 
negras, em especial. 

Tendo isso em mente, nós temos dois aspectos 
fundamentais para colocar em pauta essa 
discussão sobre violência política que atinge de 
maneira desproporcional as mulheres negras:
Uma, a necessidade das cotas como mecanismo 
para se fazer avançar a presença de mulheres 
e de mulheres negras na política e no contexto 
desse debate da reforma política do ano 
corrente. Em segundo lugar, a necessidade de 
aprovação de um projeto de lei que busque 
prevenir, combater e erradicar a violência 
política no nosso país. 

Bom, em relação ao primeiro ponto, a importância de nós 
defendermos as cotas como um mecanismo necessário, porém 
não suficiente, para que nós possamos fazer avançar a pre-
sença de mulheres na esfera política, eu gostaria de ressaltar 
que o coeficiente que temos atualmente de 30% de reserva de 

Lígia Fabris
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candidaturas para mulheres é um percentual consagrado desde 
1995, com a conferência da ONU. A partir dali, a Conferência de 
Pequim consagrou os direitos das mulheres, e um dos direitos 
fundamentais das mulheres é o direito à representação polí-
tica. O percentual de 30%, é importante nós termos em mente, 
não é um número mágico. Ele advém de uma teórica política, 
professora da universidade de Estocolmo, que desenvolveu um 
conceito que deu origem a esse percentual, que é o conceito da 
Teoria da Massa Crítica. Ela tem que ser uma minoria qualifica-
da, ela tem que ter número, um percentual específico, para que 
ela possa ser capaz de influenciar nos rumos dos debates e das 
deliberações políticas. 

Então, 30% é o mínimo estabelecido na 
convenção da ONU de 1995, é o mínimo 
estabelecido na nossa legislação, e, do meu 
ponto de vista, é algo que eu gostaria de 
colocar a partir dessa audiência pública. 
Temos que ter claro que qualquer percentual 
menor que 30% significa um retrocesso sem 
precedentes. É a partir de 30% que nós devemos 
negociar, que nós devemos partir. O nosso 
objetivo é a paridade por uma questão de 
representatividade e de justiça. 

É importante também pensar por que, apesar de termos cotas 
no nosso sistema eleitoral, desde os anos 90, se avançou tão 
pouco na presença de mulheres na política, na presença de 
mulheres negras, em especial, na política. Em primeiro lugar, 
há ausência de sanções para descumprimentos, mas havia tam-

Lígia Fabris
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bém ausência de necessidade de financiamento efetivo dessas 
candidaturas, e quando finalmente o Supremo Tribunal Federal 
determinou, no dia seguinte ao homicídio de Marielle Franco, 
em 15 de março de 2018, que 30% das mulheres candidatas 
tinham que ter acesso a 30% pelo menos dos recursos públicos 
de campanha e dos tempos de rádio e televisão, só então nós 
tivemos, em 2018, portanto, a obrigatoriedade de que partidos 
políticos efetivamente investissem em candidaturas de mulhe-
res. E esse é também outro parâmetro do qual não abrimos mão 
e não devemos abrir mão. Por que é importante nós pensarmos 
nisso? Porque a visão da política enquanto espaço precipua-
mente masculino, branco, heterossexual e elitista é a propul-
sora das exclusões e das violências, que mulheres, mulheres 
negras em especial, desproporcionalmente sofrem, seja ao 
tentarem entrar na esfera política, nessa esfera de poder, seja 
ao entrarem e tentarem permanecer, e simplesmente fazerem o 
seu trabalho, e levarem adiante as suas pautas. Então, a violên-
cia política é uma tentativa de intimidar, mas não apenas isso; 
é uma tentativa de barrar a entrada das ideias que mulheres 
negras buscam movimentar, fazer ingressar na política. Ela é 
uma resposta antidemocrática, violenta a um mecanismo de 
inclusão que é necessário, que é o pressuposto da democracia.

Eu gostaria de me encaminhar para a conclusão da minha fala, 
apenas para dizer que a aprovação de um projeto de lei que 
combata a violência política de gênero é necessária, mas não 
apenas tendo por base mecanismos de Direito Penal. Esse é um 
mecanismo complexo, que demanda a utilização de instrumen-
tos de punição do Direito Eleitoral, do Direito Administrativo, 
do Direito Civil; que demanda a responsabilização de partidos 

Lígia Fabris
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políticos, que partidos políticos sejam obrigados a implemen-
tar mecanismos de democracia interna e de responsabilidade 
partidária em relação às suas decisões e que sejam instados a 
colocar mulheres em seus altos quadros de decisão também. É 
preciso que possamos avançar no debate da legislação, que seja 
capaz de responder à violência política, no sentido do número e 
da complexidade de medidas capazes de combater esse fenô-
meno, que tem, inclusive, como a Anielle manifestou, em suas 
expressões, a privação de recursos por parte de mulheres. 

O fato de mulheres não terem acesso a recursos 
é um tipo de violência política, um tipo de 
violência econômica, a que mulheres estão 
também desproporcionalmente expostas. Eu 
gostaria de finalizar a minha fala ressaltando 
a importância de que movimentos sociais e 
a academia estejam mobilizadas, atentas e 
acompanhando os resultados dessa reforma 
política, para que não tenhamos retrocesso 
e para que possamos impulsionar as leis e os 
referenciais para o avanço da presença de 
mulheres, em especial de mulheres negras, e o 
fim da violência política no nosso país.

Lígia Fabris
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Boa tarde. Eu queria saudar a Deputada 
Talíria Petrone e, assim, saudar todos os 
Parlamentares que compõem esta Comis-
são, entre os quais o seu Presidente, o Depu-
tado Waldenor Pereira; todas as companhei-
ras valorosas que compõem esse mandato 
da Deputada Talíria; as companheiras das 
organizações com as quais nós atuamos, 
buscando propor ações para o enfrenta-
mento dessa violência política; e todas as 
minhas companheiras de debate aqui nesta 
tarde. Nós, da Terra de Direitos, como eu 
disse, também temos nos somado nos últi-
mos dois anos ao Instituto Marielle Franco, 
à Justiça Global, Criola, organizações com 
as quais nós temos pensado um pouco em 
formas, ações que possam enfrentar esses 
desafios trazidos pela violência política. 
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Hoje eu gostaria de trazer um pouco de reflexões, até na direção 
do que a Lígia acabou de trazer, das questões de legislações. 
Tanto os partidos políticos como o Congresso Nacional têm uma 
responsabilidade muito grande nesse debate, porque essas 
estruturas, como as companheiras já trouxeram, estão sem-
pre dominadas por homens brancos, e esses modelos acabam 
também criando barreiras diárias para as mulheres, e muito 
mais para as mulheres negras, como também tentamos mapear 
e trazer um pouco nas discussões das pesquisas no ano passado. 

As pesquisas sobre violência política apontaram que essas 
violências contra as mulheres negras candidatas e eleitas 
acompanham a vida dessas mulheres antes, durante e depois 
das eleições, e têm como propulsor o racismo. Então, há aí um 
desafio muito grande de nós tentarmos mapear quais são essas 
especificidades dessa violência contra as mulheres negras, e 
isso precisa estar previsto nessas legislações. Nós entendemos 
também que, além de todos esses esforços que estão sendo feitos 
com essas próprias pesquisas, coincidências em órgãos públicos 
e até mesmo denúncias e debates em âmbito internacional, se 
faz urgente a adoção de uma legislação pertinente que forta-
leça as estruturas parlamentares de promoção de igualdade 
dos direitos das mulheres, prevenindo, coibindo e punindo a 
violência política. Então, iniciativas como o próprio Projeto de 
Lei nº 349, de 2015, que foi aprovado no final do ano passado na 
Câmara e aguarda por um debate no Senado e tem como mote a 
questão da violência política, são muito importantes para que 
nós tenhamos o combate a essa violência previsto em lei. 
Eu vou tentar trazer também algumas questões que possam 
contribuir para nós pensarmos em leis autônomas, para abor-

Gisele Garbieri
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dar a violência política contra mulheres. Também vejo que é 
fundamental que essas legislações prevejam essas ações a par-
tir também dessas especificidades. Isso precisa estar previsto 
em lei. Então, para contribuir com esses dados, é preciso que 
nós tenhamos sempre esses dados desagregados da violência 
contra mulheres negras, trazermos dados estatísticos sobre a 
participação das mulheres negras no sistema político. Isso é 
importante para que nós pensemos nessas legislações. A partir 
dessa teoria de pensar legislações autônomas, nós podemos 
trazer alguns modelos que nós temos, como a própria Bolívia, 
que se tornou o primeiro país latino-americano a aprovar uma 
legislação independente, para lidar com a violência política — 
isso no ano de 2012. 

Embora consideremos que o país passa por um momento de 
instabilidade política, que existem os desafios da implementa-
ção integral dessa lei, entendemos que há muitos instrumentos 
nessa lei da Bolívia que podemos trazer para aperfeiçoar nossa 
legislação — até nesse próprio projeto que está no Senado 
agora — em novas legislações que vamos propor no âmbito 
do Congresso. Essa questão da legislação da Bolívia avança 
em várias questões que nós podemos trazer para esse debate, 
como até mesmo reconhecer que essa violência contra mulhe-
res é praticada por indivíduos e por grupos, problemas que nós 
temos visto aqui no Brasil, até mesmo com esses últimos casos 
de e-mails em massa enviados a candidatas, em que vemos a 
ação de grupos organizados. Então, é importante que essas le-
gislações prevejam também punições para esses grupos, numa 
forma de desarticular essas ações. 

Gisele Barbieri
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Uma questão em que eu acho que nós podemos avançar, até 
mesmo na discussão do PL 349, é essa questão de prever uma 
proteção não somente às candidatas, mas também às suas fa-
mílias e às suas equipes, porque vemos, nos casos que acompa-
nhamos, o quanto as famílias das candidatas e até mesmo das 
suas equipes ficam expostas a essa violência. Nós precisamos 
pensar em mecanismos que também tragam proteção a essas 
candidatas e a suas famílias. 

A partir dessa lei da Bolívia de 2012, a própria 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
criou uma lei modelo no ano de 2017, que é uma 
lei que afirma que a violência política contra as 
mulheres se configura numa grave violação de 
direitos humanos. 

Então, a partir daí, nós podemos trazer alguns dispositivos. A 
Lígia até colocou a questão das cotas, mas eu acho que essas 
legislações precisam de muito mais do que cotas. Nós precisa-
mos identificar que, quanto mais as mulheres avançam na questão 
da paridade no sistema político, mais elas são vítimas dessa 
violência. Nessas legislações, nós precisamos pensar na questão 
da paridade mesmo, e não somente em cotas. Dessa forma, nós ga-
rantimos essa participação paritária das mulheres na formulação 
e na execução de políticas governamentais, na ocupação de cargos 
públicos e até mesmo no exercício de funções públicas. 

Outra questão em que podemos avançar nas legislações — no 
PL 349/15 não está muito evidente — é sobre a definição das 
instâncias que vão receber as denúncias. Nos casos que acom-

Gisele Garbieri
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panhamos, vemos que existe uma total desinformação das 
mulheres, quando sofrem violência. Para onde elas devem cor-
rer? Quais procedimentos devem ser adotados para fazerem a 
denúncia? Nós trouxemos inclusive, nas pesquisas, a questão de 
uma alta impunidade nos casos de violência política. E, quando 
vemos casos nos quais nunca se chega aos agressores, isso faz 
com que as mulheres não queiram denunciar. Portanto, precisa-
mos ter instâncias claras e evidentes dentro de uma lei que diga 
aonde essas mulheres precisam ir para fazerem as denúncias, 
sabendo que essas denúncias vão ter continuidade. 

A própria lei da Bolívia define instâncias tanto no âmbito po-
licial como no âmbito jurídico. Lá as mulheres sabem que vão 
fazer a denúncia em tais espaços, que esses espaços vão investi-
gar e que outros espaços são responsáveis por fazer a punição. 
De repente, até fica a sugestão de nós fazermos uma recomen-
dação ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para que haja 
também esse protocolo de atendimento às vítimas. Também é 
preciso haver responsabilidades claras dos órgãos públicos e 
eleitorais sobre a aplicação dessa lei, além da obrigatoriedade 
de os meios de comunicação terem as suas responsabilidades 
estabelecidas nessas legislações. 

Acho que o meu tempo já está quase encerrando, mas vou 
trazer só mais duas questões. Uma delas seria trazer protocolos 
que devem ser adotados pelos órgãos públicos eleitorais. 

Gisele Barbieri
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As mulheres precisam saber como têm que 
fazer as denúncias, isso tem que estar muito 
evidente dentro da legislação. A outra questão, 
concomitantemente com esse debate, é que as 
tipificações de violência política podem estar 
também dentro das legislações sobre a elimina-
ção da violência contra as mulheres. 

Eu até faço uma crítica aqui com relação à própria Lei de 
Segurança Nacional, que está para ser votada essa semana, 
no Congresso Nacional, em que existe um dispositivo sobre 
violência política. Nós entendemos que as legislações de vio-
lência de gênero são feitas numa perspectiva de atendimento 
multidisciplinar, de assistência à vítima e de proteção à mulher 
e não numa lógica punitivista, como se dá dentro de uma lei de 
segurança nacional. Eu acho que esse é um tema que tem que 
estar nas legislações de violência contra a mulher, e não numa 
legislação de segurança nacional com viés punitivista. 

Portanto, essas são algumas contribuições que trago para o 
debate. Fico à disposição e agradeço.

Gisele Garbieri
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Obrigada, Deputada. Quero agradecer o convite, em nome da 
Justiça Global, e desejar uma boa tarde a todas e todos. 
As recentes pesquisas realizadas pelas organizações Instituto 
Marielle Franco, Justiça Global e Terra de Direitos apontam, 
como já assinalaram as companheiras que me antecederam, 
que os rotineiros episódios de violência política no Brasil cons-
tituem grave violação de direitos humanos. Ao criar obstácu-
los ou impedir a participação política ou o funcionamento de 
instituições públicas, interferindo ou interrompendo mandatos 
eletivos, a violência política compromete a integridade da pró-
pria democracia. 

A violência sustentada em episódios de ra-
cismo, sexismo e LGBTQIA+fobia não atin-
ge somente indivíduos, mas desestabiliza 
processos de representação e participação 
política efetiva de muitos segmentos, em 
especial a população negra, LGBT e outros 
grupos historicamente vulnerabilizados. 
Isso nós podemos perceber com os recentes e 
numerosos casos registrados contra candi-
datas negras, cis e trans durante o processo 
eleitoral, que se perpetuam contra as parla-
mentares que se elegeram, muitas vezes se 
estendendo a suas assessorias. 

Daniele Duarte
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Regiões periféricas, interiores e grupos historicamente discri-
minados que já enfrentam sub-representação e obstáculos à 
participação política são afetados de forma desproporcional 
pela violência política, o que compromete a qualidade da repre-
sentação em uma democracia.

 A falta de mecanismos eficazes no Brasil para acompanhamen-
to dos casos e de apoio às vítimas acaba por perpetuar uma cul-
tura em que a violência política não é devidamente enfrentada. 
Nesse sentido, esses diálogos que se iniciam após o crescimento 
vertiginoso de ataques e ameaças a parlamentares mulheres 
negras e trans e a suas assessorias são extremamente impor-
tantes para que se avance na constituição de espaços efetivos 
de enfrentamento da violência política pelo Estado brasileiro. 

Ressalto que é fundamental olharmos para os 
mandatos e compreendê-los de forma coletiva. 
Assessorias e coordenações também vêm sendo 
alvo da violência política. 

Diante dos recentes casos concretos, o Executivo brasileiro tem 
apresentado o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos — PPDDH como a política pública capaz de absorver 
essa demanda. Nós, da Justiça Global e da Terra de Direitos, que 
também integram esta Mesa, acompanhamos o PPDDH desde 
antes de sua adoção, em 2004, e entendemos que esse progra-
ma de proteção já enfrenta, por si só, muitos desafios, sendo 
incapaz e insuficiente para dar conta da demanda do enfren-
tamento à violência política. Constituído e em atuação, atual-
mente, apenas nos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, 

Daniele Duarte
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da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão e do Pará e contando 
com uma equipe federal com recursos humanos ínfimos para 
atender os demais estados da Federação, o PPDDH carece não 
só de estrutura e orçamento para absorver a demanda. A sua 
finalidade, conforme previsto no Decreto nº 9.937, de 24 de julho 
de 2019, que institui o Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas e seu 
Conselho Deliberativo no âmbito do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, também não corresponde aos 
desafios do enfrentamento da violência política. A sua institu-
cionalidade é extremamente frágil, ainda dependendo de um 
marco legal. 

O decreto prevê que a execução política de proteção se dará 
através da cooperação entre os executivos federal e estadu-
ais e organizações da sociedade civil de forma voluntária, ou 
seja, para o programa se realizar se faz necessária a vontade 
política, sobretudo daqueles que estão à frente do Executivo, 
seja federal, seja estadual. As bases que instituem o PPDDH 
sequer dão conta da complexidade da demanda de proteção de 
defensoras e defensores de direitos humanos que estejam neles 
inseridos ou aguardando inserção na política de proteção. 

Carece lembrar que o Brasil é um dos mais vio-
lentos contra quem defende direitos. O enfren-
tamento da violência política e eleitoral requer 
instrumentos e espaços mais específicos, com 
capacidade de apuração, investigação, respon-
sabilização, mas sobretudo com condições de 
elaborar e adotar medidas preventivas e de não 

Daniele Duarte
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repetição, que levem em conta as especificida-
des de cada parlamentar e a necessidade da 
manutenção e continuidade do seu trabalho. 

Portanto, somos contundentes em afirmar que 
os instrumentos que temos hoje são completa-
mente insuficientes para dar conta da dimensão 
da violência política e eleitoral, do quanto ela 
fragiliza a democracia e dificulta — quando 
não impede — a participação de mulheres 
negras, cis, trans, portadoras de deficiência, in-
tegrantes de povos indígenas e de comunidades 
tradicionais. 

É urgente que passos iniciais sejam dados e vislumbrados. 
Como dito anteriormente, a constituição de uma Subcomissão 
de Enfrentamento à Violência Política no âmbito da Câmara 
dos Deputados pode ser um passo inicial, sobretudo se estiver 
articulada com órgãos como o Ministério Público e o Conselho 
Nacional de Direitos Humanos. 

Por fim, é de extrema importância reafirmar que a falta de res-
ponsabilização nos episódios de violência política implica, por 
um lado, que as vítimas não são adequadamente tratadas ou 
recebem qualquer tipo de justiça. Por outro lado, há o fortaleci-
mento da mensagem de vitória da lei do mais forte, uma auto-
rização tácita para que processos violentos sejam deflagrados 
ou incentivados, pois não serão interrompidos ou sancionados. 
Muito obrigada.

Daniele Duarte
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Boa tarde para todas, todos e todes! 
Agradeço muito o convite, em nome do Mi-
nistro Luís Roberto Barroso. Com relação 
ao tema que estamos discutindo aqui hoje, 
eu gostaria de deixar muito claro que é um 
tema que está na centralidade das pre-
ocupações da Justiça Eleitoral. Está nas 
nossas prioridades dar luz e visibilidade 
ao combate à violência política de gêne-
ro, dentro do que nos compete, dentro das 
nossas possibilidades. O que temos de 
mais concreto para trazer com relação a 
isso, neste momento, é que está sendo pro-
duzida uma campanha de comunicação de 
massa, de interesse público, sobre o tema 
da violência política de gênero. 

A ampliação da participação feminina na 
política é uma prioridade da Justiça Eleito-
ral em todos os anos — ano eleitoral ou ano 
não eleitoral. 

Fábia Galvão
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Então, a campanha de violência política de gênero está dentro 
dessa prioridade, está dentro da campanha Mais Mulheres na 
Política. No ano passado, nós fizemos essa campanha com a 
Camila Pitanga e o resultado foi muito incrível. Foi feita uma 
campanha de um órgão público que deu visibilidade para mu-
lheres indígenas, mulheres trans e mulheres negras, fazendo 
uma convocatória, chamando as mulheres para participarem 
das eleições, para ocuparem cargos, para pensarem sobre suas 
candidaturas. Neste ano, a campanha vai tratar da violência 
política de gênero também na voz da Camila Pitanga. Dentro 
do serviço público — não só do Poder Judiciário —, essa é uma 
campanha muito inovadora, o que acho que também reflete 
essa prioridade da gestão. Em um dos VTs, a Camila vai dar voz 
a alguns depoimentos fornecidos pelo Instituto Marielle Franco.

Entendemos que é importante fazer essa parceria, que é impor-
tante dar visibilidade para dar concretude ao tema. Indo ao 
encontro da fala da Gisele, eu acho que a violência política de 
gênero precisa ser explicada para a sociedade, precisa ter con-
cretude, precisa ter exemplos. É um pouco como o caminho da 
violência doméstica ao longo dos anos no Brasil: era um tema 
muito etéreo e, então, veio uma lei, vieram casos, e a imprensa 
deu força. Hoje em dia, quando se fala em Maria da Penha, as 
pessoas sabem o que é. Quando se fala desse assunto, as pesso-
as têm uma ideia. Eu acho que o tema da violência política de 
gênero, para a sociedade, também precisa passar por isso. Ele 
precisa ser explicado, precisa ter visibilidade, precisa ser colo-
cado de uma forma que não afaste ainda mais as mulheres da 
política. Por quê? Se a sociedade combate, isso é bom para todo 
o mundo, isso não é bom apenas para as mulheres. 

Fábia Galvão
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Uma representação mais equilibrada nos espaços de poder, que 
reflita a própria população, já que mais de 50% da população 
é formada por mulheres, é equidade, é justiça, é pensar numa 
sociedade mais justa. A campanha vai trazer depoimentos que 
ilustram isso de forma muito concreta. Do que você está falan-
do quando se refere à violência política? Você está falando de 
questões partidárias, de mansplaining — já que temos que usar 
uma palavra, um termo e um exemplo que explicitem muito 
mais o significado de tudo isso. Você está falando de mulheres 
que são perseguidas, que são assediadas. Vamos trazer, muito 
corajosamente, alguns exemplos nesse sentido, na voz da Ca-
mila Pitanga, uma voz muito reconhecida e respeitada, com a 
qual houve uma experiência muito exitosa no ano passado. Essa 
campanha deve estrear em junho em rede nacional, rádio, TV, 
redes sociais. Houve alguns percalços por conta da COVID. Todo 
o mundo está passando por isso. Algumas coisas precisaram ser 
remarcadas e repensadas, mas nós estamos muito felizes por 
estarmos conseguindo trazer este tema, que é atual e relevante. 

Como a Gisele disse, esse tema não pode mais ser tratado de 
forma diluída dentro de outros debates. Ele precisa ter um lugar 
próprio. A partir do momento em que as pessoas entendem 
os malefícios da violência política de gênero, eu acho que nós 
damos um passo muito grande para a parte de combater, repu-
diar e punir. Então, com relação à nossa campanha, era isso o 
que eu gostaria de compartilhar com vocês. 

Com relação à cota de 30% para as mulheres, os partidos e a 
Justiça Eleitoral também entendem que é preciso que haja uma 
ocupação plena, de fato, não apenas candidaturas que estejam 

Fábia Galvão

Basicamente, 
quando o homem 
repete o que a 
mulher acabou 
de falar, como se 
ela não tivesse 
falado antes. 
Essa é uma 
forma de assédio 
bastante comum.
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lá para constar. Então, todo o trabalho de conscientização que 
nós fazemos vai nesse sentido. São mais de 10 campanhas rea-
lizadas nos últimos 10 anos. A necessidade de ampliar a parti-
cipação feminina na política é urgente. Isso também é um tema 
transversal neste debate. No ano passado, de todas as pessoas 
que foram eleitas, só 15% eram mulheres. 

Nós tivemos um aumento em relação às eleições de 2016. Nós 
tivemos mais candidatas trans e mais mulheres negras eleitas, 
mas, ainda assim, não é representativo. Enquanto não for equi-
librado, enquanto a representação não estiver refletida, nós 
ainda temos um desafio e um caminho muito grande. Era isso o 
que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que 
nós consigamos, a muitas mãos, transformar essa realidade. 

Há uma coisa que eu gostaria de lembrar. Naquele livro recen-
temente publicado, naquela coletânea de textos sobre violência 
política de gênero no Brasil que a Manuela D’Ávila organizou, 
há um artigo da Deputada Benedita da Silva em que ela fala da 
maior preocupação dela. Depois de tratar de todo um diagnós-
tico de como a mulher negra sofre no território político, entre 
várias outras questões, ela diz que a maior preocupação dela 
é que a atual geração seja apática em relação a isso e que não 
haja enfrentamento. Eu também acho que todas essas inicia-
tivas precisam muito se comunicar com os jovens, precisam 
muito fazer sentido para quem está pensando em candidatura, 
para quem vai votar e para quem já está, há muito tempo, no 
poder também. É isso.

Fábia Galvão
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Gratidão, Deputada Talíria Petrone. Essa bebê linda está abri-
lhantando a audiência. Não há nenhum incômodo, pelo amor 
das deusas. Ela abrilhanta a nossa audiência. Peço licença a 
todas, a todos e a todes para dizer que eu sou de uma religião de 
matriz africana, o Candomblé, e sempre peço agô, peço licença 
antes de falar, para que possamos ter axé nos trabalhos. Eu 
agradeço à Comissão de Direitos Humanos e Minorias pelo con-
vite. Agradeço às Deputadas e aos Deputados Federais. 

Para quem não me conhece, eu sou Carolina 
Iara, Co-vereadora da Bancada Feminista 
do PSOL em São Paulo.  Faço parte dessa 
representação com a Sílvia Ferraro, a Pau-
la Nunes, a Dafne Sena e a Natália Chaves. 
Faço parte desse mandato coletivo, que foi a 
sétima candidatura com maior votação na 
cidade de São Paulo. Infelizmente, por ser 
travesti, por ser uma mulher intersexo — 
aquilo que se chamava antigamente de her-
mafrodita, atualmente, chama-se de inter-
sexo, que é a pessoa com aspectos biológicos 
dos dois sexos —, por ter esses marcadores 
sociais, junto com a raça, junto com o fato de 
eu ser uma mulher negra, isso me faz tam-
bém ser vítima da violência política. 
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Eu digo “infelizmente” porque não é nada agradável ter a 
minha casa como alvo de bombas de efeito sonoro e também ser 
assediada massivamente nas redes sociais com vídeos porno-
gráficos, com fotos que são chamadas de “nudes”, com xinga-
mentos, enfim, com uma série de ameaças simbólicas. E aconte-
ceu algo mais material no dia 26 de janeiro, lá na minha casa, o 
que me obrigou a sair da Zona Leste da cidade de São Paulo, da 
periferia, onde eu sempre estive. Eu cresci na periferia de São 
Paulo. Eu tive que me deslocar para um bairro de classe média, 
que eu não posso dizer onde fica, porque estou em um esquema 
de segurança. 

É algo assustador pensar que as mulheres 
trans, as mulheres negras e eu, como única 
intersexo no Legislativo brasileiro, temos que 
passar por uma situação dessa, simplesmente 
porque fui eleita e quero legislar no âmbito mu-
nicipal. Além de estarmos diante de uma pan-
demia, há uma população trans que está com 
fome. Junto com a pandemia, existe a epidemia 
da fome, a insegurança alimentar, existe a 
epidemia dos sofrimentos psíquicos, dos sofri-
mentos mentais, diante desse genocídio que está 
acontecendo no País. 

Em vez de eu estar com todas as minhas energias voltadas 
somente para o enfrentamento dessas questões, legislando 
para as populações as quais eu represento, na verdade eu tenho 
que me desgastar com a minha própria integridade física, 

Carolina Iara
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haja vista que o Estado brasileiro, em nenhum momento, me 
garantiu segurança. No meu caso, assim como ocorreu com 
outras parlamentares negras, sejam elas trans, sejam elas 
cisgêneras, foi a sociedade civil que se mobilizou, na figura 
do próprio partido político ou não. No meu caso, eu tive apoio 
de partido político, do PSOL, mas há casos em que nem isso 
ocorre. Então, percebemos que o Estado brasileiro não ga-
rante a atuação política das mulheres negras, sobretudo das 
mulheres trans e travestis negras. 

Destaco legislações, seja no âmbito federal, seja no âmbi-
to municipal, que têm atacado diretamente a população de 
travestis e transexuais. Nós tivemos há pouco, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, uma tentativa de institucionalização 
da transfobia e da LGBTfobia, com a proibição de publicidade de 
temas LGBTs para menores de 18 anos. É como se eu não tivesse 
sido adolescente, como se eu não tivesse sido criança. Graças a 
uma mobilização nossa, da sociedade civil paulista, e também 
à atuação da nobre Deputada Erica Malunguinho, o teor desse 
projeto foi mudado e essa proibição não vai acontecer. 

Mas existem essas tentativas institucionais de diminuir a 
humanidade das pessoas trans, de diminuir legislações que 
visam a segurança de mulheres na política. Por exemplo, havia 
uma legislação na Câmara — os nobres Deputados e as nobres 
Deputadas vão lembrar —, e as pessoas trans, as mulheres 
trans foram excluídas, porque não foram consideradas enquan-
to mulheres. A partir do momento em que não nos consideram 
como mulheres, não nos consideram como humanas. E, não nos 
considerando como humanas, vira algo banal a violência políti-
ca contra nós. Então, é uma situação em que não é preciso muita 
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sofisticação para atacar as mulheres trans, sejam elas eleitas, 
candidatas, sejam simplesmente lideranças de movimentos 
sociais, lideranças de bairro. A violência vira algo banal. Qual-
quer um que se vê no direito de atacar de maneira fascista, de 
maneira transfóbica essas lideranças, vai e joga uma bomba na 
casa da pessoa, como fizeram comigo; invade o gabinete, como 
fizeram com a Erika Hilton; passa na frente da casa e atira 
para cima, como fizeram com a Samara Sóstenes, do mandato 
coletivo Quilombo Periférico. 

As mulheres negras também, por causa da questão racial, são 
ameaçadas de forma sistemática, como fizeram com a minha 
amiga Ana Lúcia Martins, em Joinville. Então, como sociedade 
brasileira, como Legislativo, como Estado brasileiro — eu tam-
bém estou agora dentro dessa estrutura chamada Estado, com 
E maiúsculo —, nós precisamos combater aquilo que Hannah 
Arendt chamava de banalidade do mal. Há banalidade do mal 
na violência política de gênero, que se utiliza do racismo, que 

Foto: Sul 21

Carolina Iara com a vereadora Érika Hilton e a co-vereadora Samara Sóstenes
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se utiliza da transfobia, que se utiliza da misoginia para tornar 
a vida das representantes do povo em vidas privilegiadas para 
a violência, e não em vidas que importam. Portanto, nós preci-
samos, de novo, falar que vidas importam, que vidas trans im-
portam, que vidas intersexo importam. Nós precisamos ter essa 
dimensão de que não é possível manter a democracia brasileira, 
o mínimo que nós temos ainda de democracia brasileira, sem 
um enfrentamento contundente à violência política de gênero. 

Para concluir, eu rogo aqui que haja programas de proteção a 
ativistas de direitos humanos em todos os estados. São Paulo, 
por exemplo, o maior estado do País, não tem nenhum progra-
ma. Queriam me colocar no Programa de Proteção à Testemu-
nha. Mas como é que eu vou continuar meu trabalho político e 
legislativo tendo que mudar de nome, indo para o anonimato, 
para a clandestinidade, mudando completamente de estado?

Nós precisamos de mecanismos para que os 
Estados tenham programas de proteção a ati-
vistas de direitos humanos. Não é possível que 
ativistas de direitos humanos sejam assassina-
dos e assassinadas de maneira banal. É igual à 
Covid: “Morreu, morreu. E daí?” Nós não pode-
mos compactuar com esse ímpeto genocida do 
Governo Federal. 

Gratidão! Axé para todas, todos e todes!

Carolina Iara
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Boa tarde a todas. Eu gostaria de cumprimentar o Deputado 
Waldenor Pereira, pela condução e a Deputada por esta pauta 
tão importante, que julgamos tão cara para nós e que é uma 
violação grave aos direitos humanos. Em nome do nosso Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em nome 
da nossa Ministra Damares e do nosso Secretário Nacional 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, eu gostaria de 
agradecer o convite. 

 

Quero esclarecer que o problema da violên-
cia política no Brasil é histórico, tem raízes 
estruturais, que se repetem na nossa socie-
dade até hoje. A violência política engloba as 
agressões física, psicológica, moral e sexual 
contra a mulher com a finalidade de impe-
di-la de acessar o exercício de uma função 
pública ou induzi-la a tomar decisões con-
trárias à sua vontade. Esse tipo de violência 
é uma das principais causas de sub-repre-
sentação das mulheres nos espaços de poder 
de decisão. 

Luciana Valéria
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Segundo dados do IBGE de 2010, as mulheres representam 51% 
da população brasileira, embora esse número não se reflita hoje 
no campo político.

A baixa participação das mulheres impacta diretamente na 
formação e na tomada de decisões. A sub-representação, que 
é resultado da desigualdade entre homens e mulheres, deixa 
claro que nem toda minoria política é uma minoria social. 

Além do recorte de gênero, é preciso fazer 
também um recorte racial, porque a partici-
pação da mulher negra na política é recente. 
Tivemos a primeira mulher negra eleita Depu-
tada em 1935. De acordo com dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral, em 2016, a participação 
das mulheres foi de 31,89%, o que corresponde 
a 158 mil mulheres, em um total de 496 mil 
candidatos. 

Em 2020, o cenário não mudou muito: apenas 33,6% das candi-
daturas eram de mulheres, o que corresponde a 187 mil mu-
lheres, em um total de 557 mil candidatos. Houve um aumento 
de 1,8%, lembrando que as eleições de 2016 e 2020 elegeram 
vereadores e prefeitos. Em 2020, em relação a 2016, a participa-
ção das mulheres negras nas eleições aumentou cerca de 24%, 
enquanto que a de mulheres brancas aumentou cerca de 98%. 
Então, apesar do aumento do número de candidaturas de mu-
lheres negras, a porcentagem ainda continua baixa em relação 
ao número total de mulheres. A partir disso, é possível cons-
tatar a importância da participação das mulheres no campo 
político. Elas trazem equilíbrio democrático, inclusive porque 

Luciana Valéria
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representam não só pautas femininas, mas também pautas de outros 
grupos em vulnerabilidade, outras pautas específicas. 
Há diferentes fatores que explicam o aumento do número de mulhe-
res na política. Entre eles, estão a maior discussão de pautas espe-
cíficas e o acesso a dados alarmantes sobre a questão da violência, 
sobretudo a contra a mulher. Os dados do Mapa da Violência, do SUS 
e de ata do IBGE reforçam que mulheres negras — isso já sabemos, 
quero só repassar os dados — são as mais vulneráveis ao problema 
da violência e da desigualdade. Mulheres negras são 61% das vítimas 
de feminicídio, enquanto que mulheres brancas são 33%. De acordo 
com dados da Secretaria de Saúde, das 1.741 mulheres mortas por 
armas de fogo, 1.251 eram mulheres negras, e 400 eram mulheres 
brancas. A violência contra a mulher é, sobretudo, uma questão de 
violação aos direitos humanos. Essa forma de violência vem atrela-
da a questões conceituais de posse, superioridade e desprezo. Enten-
de-se que a violência tem uma estrutura formada a partir de raízes 
sociais, como a questão de gênero e raça, atingindo, de forma mais 
intensa, pobres, mulheres e negros. 

Quando essas três características estão reunidas 
em um único indivíduo — mulher pobre e negra 
—, a violência permeia todos os ambientes, 
inclusive o político. 

O avanço da promoção da igualdade racial no Brasil ampliou a 
discussão acerca dos limites das políticas universalistas. Concluiu-se 
que há a necessidade de a educação estar articulada com as políticas 
públicas com o objetivo de reduzir as disparidades sócio raciais. O 
número de mulheres negras que nunca frequentaram a escola é 2,6 
vezes maior que o de mulheres brancas na mesma situação. E a taxa 
de mulheres brancas que possuem ensino superior é apenas 26%, 

Luciana Valéria
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entre brancas e negras. Dados apontam que mulheres negras 
representam o maior percentual entre pessoas sem instrução 
ou com baixo nível de escolaridade, enquanto que, nos níveis 
mais altos de educação, no ensino superior, há uma certa pro-
ximidade entre mulheres negras e mulheres brancas. 

Com relação a ações de enfrentamento ao racismo, a nossa Se-
cretaria está trabalhando para combater o racismo na educa-
ção. Essa é uma proposta que estamos discutindo com o Minis-
tério da Educação. É preciso tratar o racismo no nascedouro, 
no berço. Nós estamos em tratativas finais com o Ministério da 
Educação para a implementação do Projeto Igualdade Racial 
nas Escolas, que visa trabalhar a capacitação de mil professo-
res em relação à aplicação da Lei nº 10.639, de 2003, e trabalhar 
a conscientização a respeito da igualdade étnico-racial nas 
escolas. Trata-se de um curso que vai ser implementado na 
Plataforma AVAMEC, que tem capilaridade nacional. 

A prevenção da violência contra as mulheres é um dos princi-
pais pilares da promoção dos direitos humanos, em razão da 
condição da mulher como principal responsável pelos lares 
brasileiros e pela manutenção da unidade familiar. Então, 
políticas nesse sentido estão alinhadas com o planejamento 
estratégico do nosso Ministério. 

Por fim, eu gostaria de colocar o nosso Ministério, a nossa 
Secretaria à disposição para a elaboração de estratégias 
conjuntas para tratar a violência e gostaria de agradecer pela 
oportunidade. Muito obrigada!

Luciana Valéria
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