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Resumo 

 

Neste trabalho, não há a pretensão de esgotar o tema abordado, mas 
sim preparar a discussão teórica apresentando as categorias de investigação 
de sustentação da pesquisa, a preferência epistemológica pelo Feminismo 
Negro e um breve levantamento dos conceitos de sexismo e racismo 
institucional, ambas as ideologias estruturantes no âmbito da prisão.  A 
intenção porquanto é possibilitar a delimitação do objeto empírico, a 
penitenciaria feminina, como lócus das intersecções que resguardam as 
opressões destinadas às mulheres encarceradas.  

Palavras-chaves: interseccionalidade; prisão feminina; racismo 
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Apresentação 

 

É mister compreendermos como as duas principais tecnologias de 

opressão presentes em nossa sociedade, o sexismo e racismo 

institucional, encontram-se estruturadas na Penitenciária Feminina de 

Salvador-Complexo Penitenciário Lemos de Brito, produzindo 

performances ideológicas, equivalentes às combatidas largamente pelo 

movimento feminista. 

Aqui, partimos da hipótese de que a prisão é um engodo do Estado 

para suprimir socialmente a parcela feminina não abarcada pelo sistema 

do patriarcado-racista-capitalista, contraditoriamente, o mesmo segmento 

populacional apto a ser submetido a expedientes institucionais, nos quais 

as dimensões de gênero e raça vão retroalimentar e aperfeiçoar a 

subordinação feminina quando comparada a dos homens encarcerados, 

sem, no entanto, dispensar opressões diversificadas às mulheres negras 

em relação às demais encarceradas. 
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Com efeito, analisaremos como a ausência de políticas públicas 

sensíveis a gênero e raça, contribui para a manutenção de segregações 

„biologizantes‟, comprometendo a ressocialização de um perfil social de 

mulheres, dada a precedente execução penal discriminatória. 

Especificamente, analisaremos o discurso da instituição, a fim de conhecer 

os conteúdos do binômio gênero-raça, das normas, pareceres, 

regulamentos e diários internos, conseqüentemente, o impacto desta 

normativa na identidade das mulheres encarceradas. 

Entendemos que a compreensão do poder simbólico, tratado por 

Bourdieu (1989), denominado pelo autor, “poder invisível,” cuja condição 

de exercício só pode ser desempenhada com a conivência daquelas que 

ignoram ter ciência de que estão sujeitadas a este poder, ou são as 

agentes desta tecnologia, é um caminho preliminar, para desvelarmos a 

forma como se processa o sexismo e racismo das instituições prisionais. A 

saber, da eficácia do sistema estruturante do poder simbólico das prisões, 

não raro, forjado e possibilitado em prol do grupo dominante. Um poder 

expresso por sistemas simbólicos, responsáveis por comunicar ideológicas 

essencialistas, universalizá-las como legítimas, aonde as encarceradas 

são submetidas ao discurso institucional. È o poder simbólico da prisão, o 

grande formulador do “habitus” das encarceradas, conceito também 

elaborado por Bourdieu, como sendo esse “conjunto de premissas, 

decorrentes de um processo de interiorização da exterioridade e de 

exteriorização da interioridade”, que seguramente induz as mulheres a 

procederem em sintonia com as possibilidades existentes dentro da 

estrutura prisional.  

Assim, metodologicamente, este trabalho enfoca as matrizes de 

opressão: sexismo, racismo, dominação de classe (práticas 

institucionalizadas); considerando fundamental entender o papel do 

Estado, suas práticas institucionais, haja vista, os aparelhos ideológicos 

cumprem a função política de moldar sanções e exclusões, 

premeditadamente, por meio de pressupostos interessantes ao grupo 

hegemônico; sendo que, na junção do aparelho repressivo do Estado e o 

corpo das instituições temos a unidade dos aparelhos ideológicos de 



 

 

Estado, para a reprodução das relações de produção, portanto, de 

exploração social. 

A discussão teórica estará estruturada sobre a “interseccionalide”, 

pensando como este recurso teórico-metodológico tem uma missão política 

essencial à discussão do racismo e sexismo na penitenciária, configurando 

assim, o nosso objeto de estudo para a análise aprofundada das sínteses 

ideológicas do sistema carcerário feminino. 

Sendo a prisão, uma “instituição total”, marcada pelo isolamento e 

controle das internadas, recorremos às formulações descritas em 

Goffmam. Por ser um espaço de expropriação de saberes, com vigilância 

ininterrupta, favorecendo um comportamento dócil e disciplinar dos corpos 

femininos, faremos um diálogo com a produção foucaultina sobre prisão, 

com Waccquant, autor responsável pela releitura sócio-racial da punição 

por meio da seletividade de indivíduos, e por último, com a feminista, 

Ângela Davis, pela problematização feita em suas pesquisas sobre 

mulheres e práticas institucionais dos cárceres, nutrindo o aprofundamento 

das desigualdades de gênero e raça, além do barateamento ou gratuidade 

da força de trabalho como forma de cumprimento da pena. 

As teóricas, Scott e Saffioti são úteis para pensarmos a categoria de 

análise, gênero, sua contribuição e insuficiência política, ao ser tomado 

como único elemento discursivo para responder as dinâmicas sociais do 

sistema de dominação masculina, sustentado na tríade - ideologia 

patriarcal associada ao racismo e capitalismo abordados pela segunda 

autora. 

 

Feminismo negro: Uma perspectiva válida para pensarmos em 

mulheres encarceradas 

 

O movimento feminista3 contemporâneo chegou à conclusão da 

inexistência de uma metodologia feminista para a produção de 

conhecimento, inclusive tem concordância de haver nas nossas 
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abordagens, filiações teóricas, forma de condução da pesquisa e 

preferência epistemológica feminista, um posicionamento político; a nossa 

percepção do mundo vista por um olhar situado de pesquisadora, 

consoante a um ideário de projeto político para as mulheres. 

A ciência, com seus status de poder, historicamente se aplicou em 

alternativas metodológicas androcêntricas, racistas, silenciadoras, sendo 

incapaz de pensar as mulheres negras enquanto „sujeitas‟, posto que a 

categoria raça esteve secundarizada ou ausente das postulações 

ocidentais, tão dispostas a produção de saberes coniventes a manutenção 

do poder branco, heterossexual dominante. O rigor da pesquisa, suas 

noções de neutralidade e objetividade sempre impediram outras 

modalidades de relação e troca entre pesquisadoras e pesquisados, numa 

visão cartesiana, superinclusiva, utilitarista, de vitimização dos grupos 

anulados politicamente, e míope acerca das potencialidades dos excluídos, 

inseridos em métodos de pesquisa fixos e conservadores, onde o gênero e 

a raça não podiam se cruzar, por conseguinte, fornecer uma forma 

diferente de pensar o mundo. 

Neste sentido, ao considerar a descredibilidade das abordagens 

propostas pela ciência, ao mesmo tempo buscando conciliar ideologia 

política e investigação teórica como condição sine qua non para o 

empoderamento das mulheres negras, filiamo-nos ao Feminismo negro, a 

nosso ver, a corrente epistemológica feminista, indispensável para o ponto 

de vista das mulheres encarceradas. 

De acordo com Patrícia Hill Colins, em seus apontamentos sobre a 

intersecção das opressões, existem quatro princípios da epistemologia os 

quais, atentemos que as epistemologias alternativas devem ser 

construídas sobre a experiência vivida, não em uma posição objetivada de 

transformação de indivíduos em objetos de estudo, tão somente. A 

segunda dimensão da epistemologia feminista negra é o uso do diálogo 

para a emersão do conhecimento, implicando na presença de pelo menos 

dois sujeitos, ao invés de debate contraditório das ciências sociais 

tradicionais. 

Centrar em experiências vividas e em utilização de diálogo constitui 

o terceiro principio de tal abordagem, implica que, o conhecimento é 



 

 

construído em torno da ética do cuidado. No lugar de acreditar na liberdade 

de valores dos investigadores, a autora afirma que todo conhecimento é 

intrinsecamente carregado de valor, devendo ser testado pela presença de 

empatia, sem binarismos, de emoção em contraste com o intelecto. O 

quarto e último principio da epistemologia feminista negra perpassa pela 

responsabilidade pessoal, porque o conhecimento é construído sobre a 

experiência vivida, sendo a avaliação de conhecimento simultânea a 

avaliação do caráter de um indivíduo, valores e ética, conclui autora. 

Segundo Bairros (1995), o feminismo negro propõe pensar nas 

mulheres negras, sem deixar de olhar para as relações comunitárias, 

acadêmicas, militantes que as negras estabelecem, sendo o ponto de vista 

do pensamento feminista negro, um conjunto de cinco temas importantes, 

que são: o legado de uma história de luta; a natureza interligada de raça, 

gênero e classe; o combate aos estereótipos ou imagens de controle; 

atuação como mães, professores e líderes comunitárias, sob a premissa 

dessas mulheres também serem intelectuais.  

Além de Luiza Bairros, Lélia González, Sueli Carneiro, Patrícia Hill 

Collins, Ângela Davis, Alice Walker, dentre outras teóricas do pensamento 

feminista negro, tais intelectuais são conhecidas também pelas 

problematizações feitas no campo do movimento feminista e ativismo 

negro, por demarcarem a existência de um racismo das feministas 

brancas, sexismo dos homens negros, um prestigiamento da 

heterossexualidade e a existência de opressão classista. 

 

 

Interseccionalidade: Recurso teórico para se abordar as prisões  

  

Inicialmente é necessário ratificar nosso posicionamento político 

sobre a importância da interseccionalidade como agente teórico-

metodológico capaz oferecer novas diretrizes para um olhar substantivo da 

condição macro-político-social das mulheres, proporcionando, não 

obstante, possibilidades inovadoras no método de se produzir 

conhecimento, fazendo necessárias intersecções com o lugar de 



 

 

enunciação do universo feminino, explicitando desta forma, as variadas 

facetas colonialistas impostas pelo sistema patriarcal ao público feminino. 

No desempenho clássico, o feminismo reivindicou ser o porta-voz 

universal de todas as mulheres, sendo cego às identidades raciais, afetivo-

sexuais, geracionais ou de classe, constituindo, certamente, um movimento 

presunçoso ideologicamente à luta das mulheres em defesa de um modelo 

societário, longe do 4patriarcado e dos eixos de dominação masculina, que 

o racismo e sexismo se fazem valer.  No afã universalizante, o feminismo 

tradicional tornou-se incapaz de verificar o quanto as instituições se 

valeriam desta legitimidade, para discriminar certas mulheres, dando 

exatamente um tratamento universalista, desconsiderando particularidades 

femininas. A ponto de, no aspecto jurídico, sofrer atualmente contundentes 

criticas da criminologia feminista frente à idéia da distribuição equânime do 

sistema de justiça, onde teoricamente as mulheres são criminalizadas 

igualmente quando cometem delitos e supostamente propensas a 

uniformidade de tratamento corretivo das prisões.  

A saber, Santos (2008) na investigação realizada durante a 

graduação em Serviço Social, identificou a persistência dos estigmas e 

capitais que colocam socialmente mulheres negras e não-negras em 

situação de desvantagens ou privilégios, favorecendo no âmbito prisional, 

prerrogativas para uma parcela minoritária de mulheres brancas, a 

despeito das outras aglomerações, impostas a um cumprimento penal 

enrijecido pela instituição, dado a condição racial de negras. 

Diante desta lógica, é salutar rompermos com a concepção que 

enxerga gênero como única categoria analítica de resposta à situação de 

vulnerabilidade e exclusão das mulheres encarceradas, afinal a Scott 

(1990) nos ensina que, o conteúdo de gênero concede uma explicação 

sobre as diferenças pautadas entre os sexos, sendo elemento constitutivo 

das relações sociais, contudo, uma possibilidade explicativa, posto que, 

isolado, não consegue responder aos desafios imbricados nas 

experiências das mulheres, conforme o “entrelace” de outros 

pertencimentos étnicos, geracionais, regionais, de ordem afetivo-sexual ou 
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classista, dentre outros; seguramente, as identidades presentes na 

condição social das mulheres favorecem expedientes lombrosianos, 

confessionais, lesbofóbicos ou adultocêntricos por parte das instituições 

prisionais femininas, visando formalmente incorporar à “mulher,” a 

concepção essencialista de seres frágeis, maternais, inofensivas. Por outro 

lado, categoriza com pressupostos “biologizantes”, outro perfil de mulheres 

consideradas “criminosas naturais”, elegíveis aos postos de trabalho 

carcerário nos quais seja necessária maior força física, tal qual a história 

da formação da sociedade brasileira relata sobre processos escravocratas 

justificados pela idéia de raça inferior, adiante, na pós-colonialidade, 

reforçados em recorrentes legislações de senteciamentos de mulheres 

negras, presente no trabalho de Alberto Heráclito Ferreira Filho sobre a 

repressão estatal como estratégia de desafricanização das ruas.  

Com efeito, nesta investigação abordaremos a normativa da prisão 

para homens quando comparada as mulheres, sem ignorar outros 

processos de segregação racial dentro do universo feminino, por entender 

a prisão como microssomo dos valores culturais da nossa sociedade, cuja 

vantagem institucional é a constatação do cárcere feminino despertar 

pouco interesse aos pesquisadores das relações de gênero e raciais, 

chamando atenção expressiva dos grupos de direitos humanos, remetendo 

a discussão anterior sobre a implantação de políticas públicas 

universalistas, ausentes de foco ao gênero e a raça. 

 Deste modo é impossível por dedução, graduarmos os níveis de 

negação social de maior insumo à experiência das mulheres, não sendo 

recomendável, portanto, caminhar por um protocolo classificatório das mais 

oprimidas, a partir do adicionamento de marcadores sociais não-

hegemônicos, porque seguramente, entraríamos num viés simplista de 

promoção de uma categoria central, o gênero, conseqüentemente à 

secundarização dos outros marcadores sociais. Empobreceríamos, desta 

maneira, a discussão pós-moderna sobre a necessária desconstrução do 

debate voltado a compreensão da “igualdade” textualmente antagônica a 

desigualdade, e não enquanto antítese da diferença, proposto no âmbito 

político, uma vez, nesta direção, que ao creditar gênero como prioritário, 

reafirmaremos a mulher universal - branca, heterossexual, vitimada 



 

 

inevitavelmente pelo patriarcalismo. Nomearemos, desta forma, as “outras” 

mulheres como “diferentes”, incorrendo, em última instância no erro 

histórico marxiano, quando outrora, colocou “classe” como base de 

fundação das desigualdades sociais, omitindo a equivalência estruturante 

do basilar (gênero-raça). 

Ora, a depender da sobreposição dos marcadores mencionados 

anteriormente, a raça irá impactar de sobremaneira na opressão destinada 

a uma jovem negra encarcerada, por exemplo, alargando o efeito da 

dimensão de gênero. Por esta razão, a motivação discursiva desse 

trabalho faz filiação teórica com a “interseccionalidade” tentando responder 

as dinâmicas interseccionais às mulheres encarceradas, meio aos 

procedimentos administrativos, normas, pareceres e condutas da 

penitenciária feminina e masculina. 

Referendado nos estudos sociológicos, a partir da feminista 

afroamericana, Kimberlé Crenshaw, a inteserccionalidade visa cumprir a 

missão teórico-metodológica de entendimento referente às distintas formas 

de iniqüidades destinadas às mulheres; de posse das reflexões da autora, 

é possível compreender que, quando nos limitamos ao gênero como a 

categoria única para responder aos processos dinamizados da violência 

institucional, exploração e subordinação das mulheres, havemos de 

suprimir a real condição feminina, sobretudo, no tocante aos aspectos 

raciais, pilares ideológicos marcantes numa sociedade sustentada por 

processos colonizadores, nos quais Azeredo, Guillaumin, Caldwell, são 

excepcionais em co-relacionar, gênero-raça, comumente ausentes nas 

produções acadêmicas feministas. 

A interseccionalide, segundo Crenshaw (2002) trata-se, portanto, da 

“conceituação do problema que busca capturar as conseqüências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação, acrescentando a forma pela qual „o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe dentre outros sistemas 

discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 

relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras, sendo as mulheres 

negras, na visão da autora, freqüentemente posicionadas em um espaço 

onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram, logo, 



 

 

propensas a serem atingidas com intensidade pelo dinamismo do 

cruzamento destes sistemas. 

A Collins, (1985), autora antiracista e antisexista, mencionada 

anteriormente, dispõe contributos teóricos às conexões das categorias, 

raça, gênero, etnia e orientação-sexual, bastante úteis para pensarmos a 

complexidade das relações de gênero atravessadas por outras dimensões 

sociais.   O mais relevante extrairmos das indicações da autora, é a defesa 

primordial de um esforço político, para a ruptura das feministas com a 

tradicional reivindicação do sistema de opressão de gênero, numa 

dificuldade insistente de reavaliação  da própria vitimização dentro do 

referido sistema, permeado de privilégios raciais, classistas, religiosos, 

geracionais, étnicos e de orientação sexual. Assim, permitirá entender 

porque mesmo em condição de presidiárias, as mulheres continuam 

diferenciadas no acesso a justiça, nos postos de trabalho dentro da prisão, 

da remissão da pena, do autônomo exercício da sexualidade lésbica e de 

atendimento em saúde atento as especificidades raciais. 

A autora enfatiza a necessidade de as mulheres examinarem suas 

experiências particulares dentro da relação do sistema de opressões, pois 

a raça, a classe ou gênero rotineiramente tomam lugar e tempo nas pautas 

de reivindicação feminista, sem que haja a percepção de que essas 

estruturas são paralelamente interligadas para opressoras e mulheres 

oprimidas. Conclui que embora pareçam ser categorias universais, 

representando politicamente todos os homens e mulheres, o gênero e 

classe são categorias aplicáveis meramente a um grupo restrito. 

Concordamos com a autora que, as feministas devam priorizar uma 

dedicação  intelectual e política de  reconhecimento das suas diferentes 

experiências com a opressão, para evitarem  problemas nas relações de 

coalizão, tão difícil de se instalar, exatamente por conta da prevalência de 

vantagens sociais de muitas, para além da condição de gênero, as quais 

uma parcela das feministas tentam relativizar, dificultando no  limite, o 

reconhecimento   de ambas, negras ou brancas, expostas ao machismo 

universal, embora dentro de um sistema com níveis de privilégios distintos, 

no qual  as diferenças estruturam as relações de poder, entre elas, de 

acordo com eixos de raça, classe, gênero, idade ou orientação sexual. 



 

 

 

Sexismo Institucional: Construindo um conceito 

 

Atualmente, incorporando leituras feministas de maior densidade ao 

estudo da discriminação institucional em prisões, percebemos que não é 

somente o racismo institucional, a ideologia estruturante nessas instâncias, 

que sim, o sexismo institucional comporta disciplinamentos hegemônicos 

não menos preocupantes, porém pouco explorados na pesquisa 

acadêmica anterior, onde o olhar treinado da pesquisadora para as 

dimensões de raça, no expediente institucional, fragmentou uma 

percepção includente das violações sob “apriores biologizantes de sexo”. A 

reivindicação feminista por uma sociedade equânime, na qual seja possível 

verificar um Estado adequado à prestação de um atendimento não-sexista, 

comprometido com reversão das disparidades de gênero, eficaz no 

atendimento humanizado às mulheres, capaz de assegurar direitos 

sexuais-reprodutivos; ainda, aplicado em romper com determinismos 

biológicos tão presentes na concepção, formulação e implantação da 

política pública, continua exposta a habilidade patriarcalista, em manter 

explicitas desvantagens no acesso das mulheres a bens e serviços de 

forma digna e igualitária. Ambos, o sexismo e racismo institucional são as 

mais evidentes manifestações ideológicas de fracasso político do Estado, 

no sentido gramsciano, (sociedade política e civil), na missão de regular as 

desigualdades sociais, contribuindo, desta forma, para que os grupos em 

situação de vulnerabilidade, as mulheres encarceradas, persistam com 

estereótipos de fracassadas sociais.  

A inovação teórica destas terminologias reside no fato de nelas, os 

conteúdos segregatórios manifestados através dos comportamentos 

preconceituosos, deixarem neste enfoque, de culpabilizar somente os 

indivíduos pela prática discriminatória e, passarem a compartilhar com as 

instituições a intencionalidade destas posturas discriminatórias no 

atendimento prestado pelos seus servidores às mulheres, aos negros, 

colocando esses grupos em condição de desvantagem. O Estado é o ente 

que regula as relações sociais, por isso não importa se as práticas sexistas 

e racistas são provenientes de ações particulares dos seus servidores 



 

 

públicos, sim, o fato de que produzem um fracasso institucional, na medida 

em que seus servidores estão despreparados à prestação de serviços, de 

maneira adequada e indistinta, por conseguinte, acirram as já citadas 

distorções sociais. Posto esse quadro, a vontade teórica de se produzir 

conhecimentos sobre essa problemática de opressão as mulheres, 

estabelecidas no âmago das instituições de privação de liberdade, pode 

incidir em políticas públicas para as encarceradas. 

De acordo com Ferreira (2004) no seu artigo: Sexismo hostil e 

benevolente: inter-relações e diferenças de gênero, o „sexismo institucional 

está associado às práticas de exclusão promovidas por organismos que 

impõem às mulheres certas barreiras, impedindo-lhes assim de ter as 

mesmas oportunidades que os homens em situações de trabalho, na 

política, dentre outros‟, como as prisões, onde a recusa de direitos 

consagrados é exercida sem repercussão social, dado o afastamento do 

público aprisionado das relações abrangentes. Na prisão existe um 

mecanismo de adequação para um comportamento essencializante, 

profícuo, talvez, seja por isso que Kabber (1999) oriente voltarmos nossa 

atenção ao comportamento das instituições, observando as relações de 

gênero, porque tais relações de poder impactam diretamente nas políticas 

públicas, mantendo ou questionando a ordem instituída desfavorável às 

mulheres, posto a cultura das instituições serem reforçadoras da 

concepção do conteúdo de gênero, chamado por Kabber de „um conjunto 

de normas, valores, costumes e práticas através das quais a diferença 

biológica é potencializada em desigualdades social‟.   

Acrescenta-se em Davis e Dent (2006), feministas conhecidas pela 

produção intelectual sobre as instituições prisionais e as respectivas 

práticas discriminatórias em nível global, o contexto sexista, no qual o 

gênero engendrado nas prisões masculinas sobressalta a violação da 

masculinidade do homem preso, por meio de violências institucionais 

produzidas por guardas, ora servidores públicos, capacitados a classificar 

e separar racialmente os internos; já no caso das prisões femininas, 

segundo a autora, há uma ideologia alimentando as políticas de controle 

sexual, definindo regras contra a integração racial dos grupos humanos, 

prevenindo relações lésbicas inter-raciais. 



 

 

Em consonância as contribuições trazidas por Ângela Davis sobre 

práticas opressoras e segregatórias das prisões, faz necessário, neste 

trabalho, nomearmos esse comportamento do Estado, de sexismo 

institucional por critério racial, considerando que a discussão teórica sobre 

essa modalidade de sexismo, ao decorrer da pesquisa, criará condições de 

aprimoramento conceitual, ainda pouco enriquecido nas produções 

acadêmicas. 

 

Racismo Institucional: Um aporte teórico estruturante 

 

O conceito de racismo institucional é uma alavanca discursiva 

difundida em maior escala que o sexismo institucional, visto que, esta 

modalidade do racismo vem sendo abordada há algumas décadas no 

cenário estadunidense, e assim como no caso do sexismo, compreende-se 

como prática coletiva e não meramente particular, de responsabilidade 

exclusiva do indivíduo que incorre nesta manifestação ideológica. De 

acordo com Silvério (2001, p.13), o conceito de Racismo Institucional 

nasceu exatamente quando os escritores Carmichel e Hamilton, 

estudantes ativistas afro-americanos publicaram o livro “Black Power” em 

1968, apresentando uma “análise  que se tornou influente para a estratégia 

política dos negros nos Estados Unidos da América”. Segundo os autores, 

Stokely Carmichel e Charles Hamilton esta modalidade de racismo, pode 

ser entendida como “a predicação de decisões e políticas sobre 

considerações de raça no propósito de subordinar um grupo racial 

mantendo o controle sobre ele”. Ainda Silvério (Idem), Carmichel e 

Hamilton distinguiram entre o racismo aberto e individual do racismo 

encoberto institucional descrevendo esse último como “colonialismo 

interno”. O primeiro foi definido em referência a ações específicas 

praticadas por indivíduos e o segundo como aquelas “ações e inações que 

mantém o povo negro em uma situação de desvantagem e que conta com 

a ativa e efetiva cooperação, atitudes e práticas dos antinegros” (p.13). 

Na experiência brasileira, é necessário efetuarmos um contraponto 

com o conteúdo do Programa de Combate ao Racismo Institucional-PCRI, 

que incorporou o termo em 2006, em virtude da Conferência das Américas, 



 

 

proveniente do contexto preparatório da III Conferencia Mundial contra o 

Racismo, realizada pelas Nações Unidas em Durban, no ano de 2001, o 

qual se propunha criar mecanismos de enfrentamento das desigualdades 

raciais, tendo como maior impulsionador dessa reversão o Estado e seus 

servidores públicos.  

 

Prisão: A liberdade das opressões 

 

Não é possível mergulhar nas nuances do sexismo e racismo 

institucional sem abordar Foucault (1997), pois este autor acredita residir 

na prisão, uma espécie de tecnologia de biopoder. Simultaneamente, nos 

chama atenção para fatores históricos da aplicação da sanção, trazendo a 

tona que apesar de no regime penal da idade clássica ter existido formas 

de punições versadas desde expulsão das fronteiras, conversão do delito 

em obrigação financeira e enclausuramento, esta última forma de pena, a 

privação de liberdade, não é um ordenamento jurídico do século XVIII 

(1780-1820) antes, segundo Foucault, as forcas, os trabalhos forçados, os 

cadafalsos e os pelourinhos eram nomes distintos do mesmo castigo 

correcional e suplicio somente o detalhe que neste período o judiciário 

tinha maior controle da pena, entretanto, a punição neste momento, 

através do encarceramento desobriga ao poder judiciário aplicar e 

conjuntamente controlar as penas, sob a justificativa do papel da justiça 

estar inserido no ritual de homogeneização das pessoas delituosas, 

pretendendo fadá-las definitivamente à criminalidade num ciclo vicioso de 

retaliação e rigor da justiça subsidiada pelo poder político.  

Cautelosamente, o poder judiciário, sendo um tentáculo da força 

política de Estado, inclua aí a mídia estigmatizante, atua, advertindo com 

falsas preocupações à sociedade, de possíveis crimes a serem praticados 

por determinados perfis sociais, pessoas egressas, mulheres de 

determinados territórios pauperizados, população negra, fazendo-se valer 

da epistemologia institucional para categorizar esses indivíduos de 

“perigosos” a partir daí retroalimentar a vigilância ininterrupta por meio da 

repressão. 



 

 

Da prisão, acreditamos no aspecto de intervenção na distribuição 

espacial, analisado por Foucault (1997) residir o maior dos impactos 

políticos no território de identidade populacional, pois pobres, negras, 

jovens, de modo comum não são incorporadas no mercado de trabalho, 

porque o capitalismo não tem condição de incluir todos esses segmentos. 

Assim, os excluídos optam como recurso político, utilizar táticas de 

sobrevivência social, legalmente consideradas como criminosas. Um 

contributo quase invisível dado pelos teóricos que tratam da prisão é o fato 

desse aparato assumir a função de regulação das relações produtivas, 

emanadas do sistema de dominação patriarcado capitalista-racista 

analisado por Safffiot (1992), autora destacada por sua capacidade teórica 

de abranger o olhar sobre o sistema de dominação, equivalendo as 

ideologias estruturantes, para a conformidade da opressão; não 

secundarizando raça,  ou mesmo colocando gênero e classe como 

centrais, porém abordando a existência de contradições sociais resultantes  

da simbiose do patriarcado racista e capitalista. Esta formulação consegue 

destacar o conteúdo de negações e contradições da sociedade, quando 

alimenta pressupostos de exclusão, agregando gênero, raça e classe para 

violar as capacidades sociais das mulheres, negando-lhes, o acesso ao 

trabalho, nomeando comunidades de classes trabalhadoras como 

potencialmente criminosas, seguindo a lógica de estereótipos e estigmas 

de que são mulheres anormais, do ponto de vista da condição de 

convivência em sociedade. 

Ao aprofundar esta linha de raciocínio, Waccquant (2001), induz ao 

entendimento de que a privação de liberdade não passa de um artifício 

político para conter o desemprego, e a dicotomia estar exatamente no fato 

daquelas pessoas, anteriormente inutilizadas pela lógica do capitalismo, 

desperdiçadas pela sociedade do consumo, posteriormente, sem que haja 

precedentes históricos passem a vender a força de trabalho aos serviços 

carcerários, regulando, portanto a privatização através da punição. Para o 

autor, essa lógica funciona com o propósito de abarcar a população do 

“gueto” àquela considerada perigosa, errante e persistentemente 

marginalizada. Prossegue verificando a existência de um Estado penal, no 

qual a principal missão ideológica é o encarceramento da camada juvenil, 



 

 

negra e pobre como uma forma de regular as relações sociais conflitivas 

depositadas por este segmento no cenário de desigualdade social. 

Waccquant (2008) comenta que no século XVIII, os lugares de 

confinamento serviam principalmente para deter suspeitos considerados 

criminosos, por sua vez sentenciados com chicotadas, pelourinho e 

mutilação, entretanto, com o „advento da individualidade moderna‟ 

enquanto direito inviolável, desmantelou o Estado de ser promotor de bem-

estar econômico e social. A partir deste autor, podemos afirmar que o 

racismo institucional na América, apresenta-se no aspecto repressivo, 

como afirma; “a prisão tomou o lugar funcional dos guetos negros, como 

instrumento de controle e contenção de populações consideradas castas 

inferiores, com as quais não se deve misturar”. 

Mas são as autoras Davis e Dent (2006), novamente, as feministas 

capazes de retratar o efeito e impacto da combinação do racismo com 

sexismo e pobreza, ao pressupor a existência de um quadro 

ideologicamente tramado contra as mulheres, no qual o prognóstico das 

prisões incide em espécies de complexos industriais da lógica capitalista, 

para aprofundar o racismo, o sexismo, o machismo e a lesbofobia. 

Enfatizam haver na eficiência do modelo prisional, não somente o 

confinamento das potencialidades das mulheres, mas o produto da 

globalização e neocolonialismo antecedentes. 
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