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RESUMO 

 

Consideramos que há uma permanência das estruturas, mediações e relações assimétricas de 

poder entre negros e brancos originado no colonialismo, mesmo em um contexto de atual 

criminalização da prática de racismo, fruto do protagonismo de frações da sociedade civil – 

sobretudo os movimentos negros –, que tornam tal debate um conflito público no Brasil, a 

partir do final da década de 70 e início dos anos 1980, demandando intervenção da sociedade 

política na concepção e implementação de políticas públicas de Promoção da Igualdade 

Racial. Objetivamos por meio desta pesquisa, problematizar a presença do Racismo 

Institucional, dando destaque analítico ao município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

vanguarda da institucionalização administrativa de uma política pública voltada à população 

negra, com a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FMZP), no final da década de 1990. 

Desta forma, em uma perspectiva histórica e interescalar, buscamos identificar a trajetória, 

criação, articulação e desmantelamento das políticas públicas locais vis-a-vis com a agenda 

nacional e tratados internacionais, bem como identificando os atores, conflitos, tensões e 

estratégias utilizadas pelos movimentos ligados à questão racial. Para tanto, adotamos como 

procedimentos metodológicos, para além da pesquisa bibliográfica, onde as contribuições dos 

autores pudessem trazer maior nitidez às questões levantadas, a análise documental, tendo 

como base quantitativa os indicadores sociais apresentados nos relatórios A Distância que nos 

Une: um retrato das desigualdades brasileiras da OXFAM (2017), Relatório das 

Desigualdades de Raça e Gênero/IPEA 2017, e Face das Desigualdades no Brasil: um olhar 

sob os que ficam para trás (CAMPELLO, 2017), além de realizarmos a espacialização dos 

microdados sobre Cor/Raça do Censo 2010/IBGE. Na perspectiva qualitativa, optamos por 

entrevistas semiestruturadas com os ex-gestores da FMZP.     

 

Palavras-chave: Racismo Institucional. Movimentos Negros. Políticas Públicas. Fundação 

Municipal Zumbi dos Palmares. Campos dos Goytacazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

We believe that there is a permanence of structures, mediations and asymmetric power 

relations between blacks and whites originated in colonialism, even in a context of current 

criminalization of the practice of racism, the result of the protagonism of fractions of civil 

society - especially the black movements -, which make such a debate a public conflict in 

Brazil, from the late 1970s and early 1980s, demanding the intervention of political society in 

the design and implementation of public policies for the Promotion of Racial Equality. 

Through this research, we aim to problematize the presence of Institutional Racism, giving 

analytical prominence to the municipality of Campos dos Goytacazes / RJ, at the forefront of 

the administrative institutionalization of a public policy aimed at the black population, with 

the Zumbi dos Palmares Municipal Foundation (FMZP) , at the end of the 1990s. Thus, in a 

historical and inter-scale perspective, we seek to identify the trajectory, creation, articulation 

and dismantling of local public policies vis-à-vis with the national agenda and international 

treaties, as well as identifying the actors , conflicts, tensions and strategies used by 

movements linked to the racial issue. To this end, we adopted as methodological procedures, 

in addition to bibliographic research, where the contributions of the authors could bring 

greater clarity to the issues raised, the documentary analysis, having as a quantitative base the 

social indicators presented in the reports A Distance that Unites us: a portrait of Brazilian 

inequalities from OXFAM (2017), Report on Race and Gender Inequalities / IPEA 2017, and 

Face of Inequalities in Brazil: a look at those left behind (CAMPELLO, 2017), in addition to 

performing the spatialization of microdata on Color / Race of the 2010 Census / IBGE. From 

a qualitative perspective, we opted for semi-structured interviews with former FMZP 

managers. 

 

Keywords: Institutional Racism. Black Movements. Public policy. Municipal Foundation 

Zumbi dos Palmares. Campos dos Goytacazes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um trabalho fruto das minhas experiências pessoais, profissionais, mas também fruto 

da luta coletiva é o que lhes apresento. Ser mulher negra jovem, assistente social, militante de 

movimento negro compõem o meu lugar de fala
1
 e suas respectivas vivências, que me 

levaram a entender a relevância da discussão do tema desta dissertação. O Racismo Estrutural 

e Institucionalizado, tal qual discutiremos nas etapas subsequentes deste trabalho se fez 

presente todos os dias da escrita do mesmo, ora se materializando na vida da própria autora, 

ora alcançando-a por meio da mídia ou ainda dos movimentos sociais. Ler sobre os 

determinantes desta forma particular e sofisticada da engrenagem racista foi como um 

mergulho profundo na minha história de vida, nos valores éticos e políticos que me orientam, 

na minha atuação como militante de movimento negro e como acadêmica a pesquisar sobre as 

relações étnico-raciais desde a graduação em Serviço Social na UFF – Campos. 

Fruto de um relacionamento inter-racial, tendo uma tonalidade de pele negra mais 

clara, o entendimento e pertencimento racial me foram negados como uma estratégia de 

cuidado e proteção da minha família materna, que me repetia a identidade de “morena” ou 

diziam “mas você nem é tão negra assim”, como que na ânsia para não me atribuir 

características estéticas fortemente atreladas ao racismo à brasileira, àquele que tem como 

particularidade afetar com maior intensidade àqueles cujas características fenotípicas (tom de 

pele, cabelo, formato do nariz e lábios, dentre outros) atestam o pertencimento étnico-racial. 

Em suma, quanto mais “se parece negro”, mais se sofre com as investidas do racismo, em 

suas mais diversas possibilidades. Mas, ao observar as fotografias com minha família paterna, 

meu pertencimento étnico-racial saltava aos olhos, quando em uma família eminentemente 

branca, eu e minha mãe tínhamos uma tonalidade de pele distinta.  

Assim, ao olhar a história de vida da minha família materna a partir dos meus avós – 

Sr. Nelson Batista, conhecido como “Nelson Risada”, nascido em 1926 no Solar do Colégio
2
 

na baixada campista; e, Sra. Francisca Moreira, conhecida como “D. Chiquita”, neta de uma 

indígena que contaram ter sido “pega no laço
3
” na localidade de São Fidélis – com uma 

família extensa de dez filhos, sustentados pelo trabalho braçal do meu avô na cultura da cana 

                                                           
1
 “(...) todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. (...) O fundamental é 

que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar, e como 

esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados” (RIBEIRO, 2019, p. 85, 

com grifos da autora).  
2
 Localidade apontada por alguns historiadores como um dos locais mais violentos para com a população negra 

escravizada e ex-escravizada. 
3
 Forma popular de se narrar relacionamentos afetivos e/ou sexuais sem consentimento da mulher. 
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de açúcar, devido a sua pouca escolaridade. Cabe destacar a importância desta cultura nos 

ciclos econômicos nacional e local e, em particular, na história da minha família. Segundo 

relatos da minha vó, no contexto local de crise da cana de açúcar, ela, além do trabalho 

ininterrupto no serviço doméstico e nos cuidados com os filhos e outros membros da família, 

também passou a realizar trabalhos externos para ajudar nas despesas da casa. 

 Mesmo com as adversidades impostas a uma família negra e pobre, a mudança de 

rumos na nossa família se deve a minha avó, analfabeta, quando decidiu que sua filha 

primogênita estudaria e se formaria professora, mesmo que isto contrariasse meu avô. Como 

uma frase que ganhou notoriedade nos dias atuais no movimento de mulheres negras 

“uma/um sobe e puxa a (o) outra (o)”, um sistema de cooperação familiar se estabeleceu, e a 

partir da formação e trabalho da minha tia mais velha como professora, foi possível o acesso à 

educação das outras filhas e filhos, melhorando as condições financeiras da família, embora 

alguns homens ainda trabalhassem no corte de cana. Sou fruto de uma família cujas mulheres 

negras tiveram um papel fundamental, que desconheceram o mito da fragilidade feminina, 

pois como descrito por Sueli Carneiro em “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher 

negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero” (2003), as mulheres negras 

nunca foram vistas dessa forma.   

A disciplina de “Classes e Movimentos Sociais” ministrada pela Profª Drª Ana Maria, 

mais conhecida como “Aninha” e a aproximação com movimentos sociais de luta pela terra 

no 17º Aniversário da Reforma Agrária do Assentamento Zumbi dos Palmares – o maior 

assentamento da América Latina – proporcionada pela disciplina, concomitante a minha 

participação em eventos promovidos pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial (CMPIR), há 7 anos atrás, fomentaram minha inserção de forma mais ativa no 

movimento negro. Foi o período em que “tornei-me negra”, de acordo com a perspectiva da 

psicanalista e psiquiatra Neusa Santos (1983), quando afirma que “ser negro não é uma 

condição dada, à priori. É um vir a ser.”, pois exige um deslocamento das experiências 

unicamente individuais para as coletivas, recusando o papel de submissão e assumindo lugar 

de sujeito ativo, de onde se conquista a real libertação, ou seja, construir uma identidade negra 

é tarefa eminentemente política. As resistências travadas nos mais diversos espaços, tais como 

conselhos de direito, conferências, e sobretudo nas ruas, me transformaram negra. Nesta 

ocasião, passei a conhecer pessoas que contribuíram e contribuem com a preservação da 

memória, luta, e estratégias de luta anti-racista na cidade de Campos dos Goytacazes e, outras 

que tiveram suas ações para além dos limites municipais. 
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Com esta inserção, a agência dos processos de branqueamento e desrracialização aos 

quais fui submetida na infância e adolescência e que camuflou algumas barreiras estruturais, 

uma vez que ainda não tinha uma consciência racial, passaram a se tornar visíveis a partir do 

momento em que minha atuação junto aos movimentos negros me fez denunciar a realidade 

da população negra, e junto a outros companheiros militantes, construir estratégias de 

combate ao racismo.  

Os espaços políticos nos quais me inseri, tais como os movimentos sociais e na 

universidade, foram, em igual medida, de fundamental importância no processo da construção 

da minha visão de mundo, pautada na liberdade e emancipação dos sujeitos coletivos. O 

exercício profissional como assistente social na rede socioassistencial em Campos dos 

Goytacazes/RJ também foi fundamental na minha aproximação crítica com os fenômenos da 

pobreza, da desigualdade social e racial e com o processo de invisibilidade reiterado, por parte 

dos demais profissionais, embora os indicadores sociais em nível nacional e local 

demonstrassem o quadro exatamente inverso, de intensa vulnerabilidade, com estruturas 

rígidas de opressão.  

Sou fruto de todas essas dimensões, de todo este esforço coletivo. Sou fruto da 

possibilidade de estudar e ser a primeira geração da minha família a ingressar em uma 

Universidade Pública, a ter pós-graduação latu sensu, e a alcançar uma pós-graduação strictu 

sensu. Me recordo que ao encontrar uma professora do ensino médio há dois anos e ao ser 

questionada sobre o que tinha feito após terminar o ensino regular, respondi que havia 

passado no mestrado, e ela olhou-me com espanto, apesar de minha vida escolar ter sido 

marcada por excelentes notas. O espanto foi próprio de quem não acreditou que uma menina 

negra poderia ocupar o espaço acadêmico e nele permanecer. O espanto dela representou a 

forma como a presença de nossos corpos negros é visto nos espaços acadêmicos. 

Lélia Gonzalez (2003) ao criticar a hierarquização de saberes como produto da 

classificação racial da população, demonstra que aqueles que possuem o privilégio social, 

possuíram também o privilégio epistêmico, isto é, foi conferida legitimidade a uma ciência 

eurocêntrica, ocidental e dominante, foi autorizada uma determinada fala, inviabilizando 

outras formas de conhecimento se constituírem como tal. Assim, ao denunciar inclusive que a 

própria ciência se estabeleceu como prática racista e racializada, torna-se um compromisso 

refutar a neutralidade epistemológica, utilizando a linguagem científica e o papel de 

pesquisadora, que é privilegiado, para promover uma horizontalidade das formas de saber, 

fazendo o proposto por Fernandes (2017), vinculando a investigação científica à 
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transformação da sociedade e promovendo rupturas com o silenciamento histórico a que 

homens e mulheres negras, foram submetidas ao longo dos séculos. 

No mesmo período da escrita deste trabalho de dissertação, descobri uma gravidez 

desejada, porém não planejada que modificou os rumos e prioridades na minha vida.  Ainda, 

os bairros periféricos pobres e negros da cidade de Campos recebem cada vez mais, uma 

maior investida do Estado, sob autorização do governo local, promovendo políticas de 

aumento da coerção, seja com ampliação da força policial com a intervenção militar 

promovida em ação conjunta com o Exército, Políticas Civil e Militar e, o BOPE (Batalhão de 

Operações Policiais Especiais), além da construção de cabines e uso de carros blindados 

nestas localidades.  

Os mesmos bairros também tem sido palco da violência envolvendo a negação do 

direito à liberdade religiosa por parte dos religiosos de matrizes africanas, com ameaças, 

agressões e expulsões dos Ministros Religiosos de cultos afro das localidades, bem como 

depredação e invasão dos templos por parte de traficantes que se denominam evangélicos. Ao 

todo foram mais de 40 casos contabilizados pelo Fórum Municipal de Religiões Afro-

Brasileiras (FRAB), movimento social de luta pela liberdade religiosa e combate ao racismo 

religioso o qual componho prestando assessoria. Tais situações exigiram dos movimentos 

negros e de religiosidades ações imediatas de denúncia e promoção de medidas protetivas que 

garantissem os direitos e não expusesse demasiadamente nossas imagens, uma vez que meu 

companheiro – militante do movimento negro, fundador e atual Presidente do Fórum 

Municipal de Religiões Afro-Brasileiras (FRAB) – recebeu ameaças e passou a ser 

acompanhado pelo Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos do 

Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos.  

Minha candidatura e eleição ao Conselho Tutelar da cidade e, a quase eliminação por 

motivações de discriminação e racismo religioso também tomaram a minha energia e esforços 

pessoais e do movimento que sempre esteve sendo base sólida de cooperação, trabalho 

conjunto e afeto. Além disto, o agravamento clínico do quadro de saúde de minha irmã mais 

velha, também me exigiu ser consolo e base para minha família que estava fragilizada naquele 

momento. 

Todas essas situações relacionavam-se ao tema desta dissertação: a violência, a 

discriminação, o racismo religioso, a desigualdade e não acesso a política pública de saúde, 

entretanto, me tiraram esta produção do foco prioritário por entender que pouco justificava a 

pesquisa, se nas condições concretas do cotidiano em que as nuances do racismo institucional 

estava operando, eu me mantivesse inerte, sofrendo suas consequências sem construir 
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estratégias de enfrentamento. Após algumas situações passadas, e outras amenizadas, retomei. 

O fiz por entender ainda mais latente a urgência e relevância deste trabalho que, sem qualquer 

pretensão messiânica, pode contribuir para as reflexões em torno da agência do racismo nos 

dias atuais, camuflados por discursos oficiais de igualdade, mas reproduzindo lógicas de 

segregação, violação de direitos e mortes dos corpos negros. 

Ainda no período da graduação algumas questões passaram a me inquietar, dado o 

estudo sobre a questão racial e participação nos movimentos negros, mas somente agora no 

Mestrado essas inquietações ganharam uma perspectiva analítica: O que levou o Estado 

brasileiro, no final do século passado, caracterizado pela maior visibilidade do problema 

racial brasileiro em suas múltiplas manifestações na sociedade civil e na esfera estatal, 

reconhecer o crime do racismo? Em que contexto social, econômico, político e cultural isso se 

deu? Pois, se por um lado avançou-se com a criminalização do racismo a partir da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei Caó (lei nº 7.716/89), por outro, temos a permanência 

do racismo institucional – ou racismo sistêmico – silencioso, mas que produz um quadro 

dramático de desigualdades e desproteção social.  

Este trabalho visa trazer algumas contribuições aos debates relacionados ao 

Desenvolvimento Urbano e Regional e às Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 

Racial, entendendo as engrenagens da operacionalização desta forma particular do racismo 

agir, demonstrando que longe de ser mera sobrevivência do passado, esta prática obedece a 

uma funcionalidade: a manutenção assimétrica das relações de poder entre negros e brancos
4
.  

Apresentaremos neste trabalho a criação da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares 

(FMZP) em 1997, vanguarda na implementação de uma política pública para “negros e 

carentes”, antes da criação das políticas públicas de promoção da igualdade racial, de cunho 

afirmativo, promovido pelo Estado brasileiro, que teve como seu ponto máximo a criação da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR-PR, em 2003, 

instituída no primeiro ano da primeira gestão do governo Lula. Contudo, ser pioneira na 

criação de uma secretaria municipalizada trouxe novos contornos à agência do racismo em 

Campos dos Goytacazes/RJ, podendo ser observadas na reprodução por meio do Racismo 

Institucional, em sua dimensão política e na relação com os gestores que estiveram 

respondendo institucionalmente pela referida Fundação. O reconhecimento e constantes 

                                                           
4
 Considerada como categoria socialmente construída, que traz imbricada as noções de superioridade e 

privilégios em contrapartida aos não-brancos (CASHMORE, 2000). Pelas contribuições de Hasenbalg (1979), 

compreendemos que o grupo branco obtém, pela desqualificação competitiva desde o pós-abolição, benefícios 

em detrimento da população negra. Assim, ainda nos dias atuais, obtém privilégios materiais e simbólicos, 

mesmo que não reproduzam práticas racistas, haja vista o racismo alcançar e se reproduzir nas estruturas da vida 

social (SOUZA, 2011).  
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denúncias das diversas formas do racismo se manifestar no cotidiano promoveram um 

movimento contínuo de surgimento de novos movimentos negros, constituídos por religiosos 

de matrizes africana, universitários, quilombolas, dentre outros, que ora se articulam, ora 

mantém relações independentes da FMZP. 

A opção por realizar uma pesquisa quanti-qualitativa se deu dada a profunda 

complexidade que as relações ético-raciais apresentam. A adoção de procedimentos 

metodológicos, para além da pesquisa bibliográfica, onde as contribuições dos autores 

pudessem trazer maior nitidez às questões levantadas, a análise documental, tendo como base 

quantitativa os indicadores sociais apresentados nos relatórios A Distância que nos Une: um 

retrato das desigualdades brasileiras da OXFAM (2017), Relatório das Desigualdades de 

Raça e Gênero/IPEA 2017, e Face das Desigualdades no Brasil: um olhar sob os que ficam 

para trás, além de realizarmos a espacialização dos microdados sobre Cor/Raça do Censo 

2010/IBGE. Na perspectiva qualitativa, optamos por entrevistas semiestruturadas com 

perguntas abertas e fechadas. Na realização das referidas entrevistas realizamos leitura e 

temos a anuência dos participantes através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

dos sujeitos entrevistados, com os cuidados éticos em relação aos dados obtidos, entre outros 

aspectos. No momento seguinte, a pesquisadora realizou um trabalho minucioso de 

transcrição integral das falas, que não aparecem sob a proteção do anonimato, haja vista a 

permissão dos entrevistados para tornar público os seus relatos, até porque são pessoas 

públicas que ocupavam cargos e funções públicos.  

O presente trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro, à luz de 

Costa (2010a; 2010b; 2014), Quijano (2005), Moura (1994), Chalhoub (2012), Fernandes 

(2008), refletimos sobre o Racismo Estrutural e Institucionalizado, primeiramente a partir de 

uma abordagem histórica, abordando a conformação das hierarquias raciais e as mediações 

que cristalizaram as noções de subalternidade negra na sociedade brasileira, cada qual em um 

determinado contexto. Posteriormente, utilizando as contribuições de Hamilton e Kwane 

(1967), Eurico (2010; 2018), Werneck (2013) e Almeida (2019) buscamos fazer um diálogo 

sobre a forma sofisticada, anônima e eficaz do racismo operar nas instituições públicas, 

camuflado por uma falsa igualdade e reproduzindo a naturalização e culpabilização da 

população negra pelas situações de vulnerabilidade a que foram historicamente e 

estruturalmente condicionadas.  

No segundo capítulo buscamos destacar o papel dos movimentos negros no 

enfrentamento ao racismo, a partir da denúncia e qualificação do racismo institucional, 

criando estratégias por dentro do Estado para ampliá-lo e garantir direitos e políticas públicas 
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de promoção da igualdade racial. Para isto, utilizamos as contribuições de Coutinho (1992, 

2003), Almeida (2006); Fernandes (2017) e Gomes (2017). 

Por fim, no terceiro capítulo, em um primeiro momento localizamos em uma 

perspectiva histórica e interescalar, a implementação das políticas públicas de promoção da 

igualdade racial em Campos dos Goytacazes/RJ, dando ênfase na constituição da Fundação 

Zumbi dos Palmares a partir da análise das entrevistas e análise documental, após ter 

recuperado a constituição econômico, social, política e cultural do município, bem como as 

resistências negras locais como processos que possibilitaram o município estar na vanguarda 

da implementação de tal política. E, em um segundo momento, com lentes racializadas, 

visualizamos o território por meio da seleção de alguns indicadores sociais, especializando-os, 

para perceber a reprodução das lógicas raciais que mantém a população negra condicionada às 

más condições de vida e como a política pública de igualdade racial implementada em nível 

local, ao longo de 20 anos, pouco modificou a estrutura de desigualdade socioracial.  

A vigência de leis que trazem em seu texto que todos devem ser tratados de forma 

igualitária, sem qualquer forma de discriminação, permite a discussão sobre as relações 

raciais no Brasil e sobre o acirramento das desigualdades sociais. Entretanto, o modo de 

produção capitalista – tardio, periférico, dependente, desigual e combinado, no caso do Brasil 

(LOWY, 1995) – e a reprodução das relações sociais, exibem formas sofisticadas de opressão 

que intensificam o processo de dominação, não apenas pela violência e coerção, mas, 

principalmente pelo consenso. Assim, a presente pesquisa justifica-se como possibilidade de 

reflexão no que se refere à formulação e implementação de políticas públicas que tomem 

como base a realidade socioracial do município de Campos dos Goytacazes/RJ, entendendo 

que há um continuísmo do não acesso da população negra aos bens e serviços públicos, o que 

exige uma postura de enfrentamento deste quadro, aliada à luta organizada desses setores. 

Buscamos contribuir para que as políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial possam 

ser instrumentos de promoção da equidade para esta população, alijada de condições dignas 

de vida, sobretudo em tempos de operacionalização do aparato neoliberal e o consequente 

sucateamento e desmonte de políticas sociais.  
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CAPÍTULO 1 – RACISMO INSTITUCIONAL: A SOFISTICAÇÃO DO RACISMO 

NA ATUALIDADE  

 

Não existe nem nunca existirá respeito às 

diferenças em um mundo em que pessoas morrem 

de fome ou são assassinadas pela cor de pele” 

 (Almeida, 2019, p. 190) 

 

A formação social brasileira a partir do século XVI pautou-se na construção de 

hierarquias sociais que foi justificada por mediações racistas, e tais condições engendraram 

para uma parcela da população – população nativa e população negra
5
 africana - um conjunto 

de consequências históricas. Antes mesmo de se constituir como Nação, o Brasil foi 

oficialmente um país escravocrata, cujo um dos principais alicerces econômicos pautava-se no 

tráfico internacional de negros e negras em diáspora africana. Deste modo, alicerçado em 

elementos culturais etnocêntricos, conservadores e racistas, a ideia da supremacia racial 

branca surgiu na sociedade brasileira ainda no séc. XVI e, ao longo dos séculos, foi 

reafirmada em diferentes modos de produção e reprodução das relações sociais por 

justificativas teológicas, científicas, dentre outras, demonstrando que o fenômeno possui 

diferentes bases de sustentação que atualmente se apresentam camuflados em uma roupagem 

sofisticada e contemporânea, porém reproduz as lógicas racializadas do passado, sob mesma 

funcionalidade.  

Tais ideologias foram indispensáveis para a conformação do capitalismo, que torna a 

ratificar a subalternidade negra já expressa em modelo anterior, delimitando os lugares social, 

econômico e político em que o negro poderia ocupar nesta sociedade à medida que as 

opressões – de raça/etnia, gênero, religião, dentre outras – são indispensáveis à manutenção 

da reprodução das relações sociais que mantém a exploração, requisito indispensável ao 

sistema capitalista (GUIMARÃES, 2009; CHALHOUB, 2012). 

É preciso superar as lógicas individualizantes, patológicas e morais do racismo, para 

compreendê-lo como sistema de opressões na sua totalidade, ou seja, que não se reduz à 

manutenção das estruturas arcaicas, mas, ao contrário, constitui parte integrante da 

modernidade do projeto de modernização, já que para se renovar, o capitalismo precisa, 

também, renovar o racismo, dado que suas lógicas são indissociáveis.  

                                                           
5
 Um grupo de pessoas socialmente unificadas numa determinada sociedade em virtude de marcadores físicos 

como a pigmentação da pele, a textura do cabelo, dos traços faciais, e etc (CASHMORE & BANTON, 2000). 

Segundo Munanga (2012), perpassa necessária e absolutamente pela identidade coletiva da negritude quanto 

categoria sócio-histórica, e não biológica, considerando a situação social do negro em uma sociedade racista.  
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1.1 RACISMO ESTRUTURAL: MÚLTIPLAS E DIALÉTICAS DETERMINAÇÕES 

 

Na tessitura das relações sociais do séc. XVI, o Relatório Parcial da Escravidão 

Negra no Brasil (OAB/RJ, 2016), afirma que a sociedade brasileira ainda não encarou o seu 

longo passado escravista e o legado deixado pelos séculos de exploração e superexploração da 

mão-de-obra negra. Uma sucessão de mitos passaram a operar, cada qual em um contexto, a 

fim de estabelecer os fundamentos permissivos da colonização e suas consequências (DIAS; 

PRUDENTE, 2016). 

Se observar os primeiros contatos dos europeus, com os povos de outros continentes, 

tais como África e América do Sul, percebe-se que mesmo sendo de origens distintas e com 

motivações e expectativas também distintas, a relação estabelecera-se com grandes 

semelhanças, mesmo na diversidade do período de expansão colonial. O lucro e a religião, por 

exemplo, funcionaram como motores importantes, estabelecendo padrões de comportamento e 

estereótipos como forma de racionalizar e justificar a exploração do outro sendo, portanto, 

legitimadores das diferenças raciais e as desigualdades que dela derivaram (COSTA, 2014). 

Ao escaparem de uma realidade de pobreza e degradação social, inclusive com a Coroa 

Portuguesa recorrendo à política de degredo
6
 para povoar as terras recém-descobertas, os 

colonizadores almejavam explorar os recursos naturais para fins comerciais, tais como a 

madeira e o açúcar no Brasil; marfim e especiarias na África; e o trabalho compulsório dos 

povos originários, que apesar de sua pluralidade, como nos alerta Costa, “de um jeito ou de 

outro, todos foram por fim subjugados pelos colonizadores” (COSTA, 2014, p. 55), e 

considerados por eles como preguiçosos, violentos, promíscuos e, portanto, inferiores. Ao ser 

legitimada pela Igreja, a escravização dos negros africanos reforçou concepções de 

subalternidade e por isso possibilidade de imprimir o “selo da civilização” a estes grupos 

(DAVIS, 2016, p. 15), bem como fomentou relações nas quais a raça e o racismo foram 

transformados no princípio central da ideologia colonial europeia (COSTA, 2014). Segundo 

Dias e Prudente (2016) o mito da superioridade de umas civilizações em relação às outras, é o 

primeiro mito envolvendo o colonialismo e que criou raízes mais profundas, relacionando-se 

às demais.  

Na verdade, trata-se de dois vetores em ação simultânea. A colonização promoveu o 

racismo ao colocar o colonizador europeu em um ponto hierárquico superior aos 

                                                           
6
 Segundo Costa (2014), ao lado dos degredados, outros grupos sociais se sentiram atraídos pela ideia de povoar 

o território brasileiro vislumbrando a possibilidade de enriquecerem. Eram eles artesãos, comerciantes, nobres 

empobrecidos, àqueles que queriam aventurarem-se, náufragos, oficiais reais, que estavam cumprindo missão 

dada pela Coroa. 
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povos colonizados. Entretanto, aquela modalidade de colonização só pode existir por 

um forte sentimento racista dos colonizadores (IBID, p. 37).  

 

Com papel ativo, a Igreja Católica estabeleceu a escravização como um ato de 

caridade, pelo qual as almas dos escravizados, que eram consideradas como raças mais fracas 

a partir da concepção do darwinismo social, poderiam ser salvas (IBID). 

Costa (2014) em A dialética invertida e outros ensaios traz uma abordagem 

interessante das relações entre colonizadores e colonizados no continente africano e a 

multiplicidade destes últimos, destacando as suas distintas perspectivas. Embora houvesse a 

esperança de relações pacíficas a princípio, os conflitos foram inevitáveis, dado o modus 

operandi da escravidão pautada no etnocentrismo
7
, o mecanismo de racionalização da 

dominação. (IBID). “O tráfico de pessoas produziu uma verdadeira devastação no continente 

africano” (DIAS; PRUDENTE, 2016, p. 7), uma vez que o colonizador não via as populações 

africanas como seres humanos da sua própria espécie, pois “para eles [os colonizadores] cada 

raça tinha um ancestral em sua linha evolutiva, todavia só se arriscavam a apontar os 

ancestrais da raça negra, que para eles eram os macacos. (...)” (IBID, p. 14). Como se pode 

observar, o poligenismo e o darwinismo social constituíram-se como as primeiras 

justificativas para o sequestro de africanos que foram escravizados.  

Segundo Costa (2014), houve grupos cujas relações com os europeus foram marcadas 

por conflito e hostilidade desde o início do processo colonial. Contudo, houve aqueles que 

esperavam usar os portugueses por um tempo, e na cordialidade alimentaram relações, ávidos 

por poder e tecnologias. Os portugueses ao reconhecerem que havia distinção entre os chefes 

de localidades cristãs os tratavam como “iguais”, uma vez que a Igreja Católica no séc. XV 

garantia o direito de escravizar apenas os infiéis e mouros, vetando a escravização dos cristãos 

e dos bárbaros, isto é, daqueles que nunca haviam sido expostos ao cristianismo, critérios que 

mais tarde foi revisto devido descumprimento pelos poderosos grupos que apoiavam a 

escravidão. Enquanto os acordos com a Coroa Portuguesa estivessem sendo respeitados, os 

portugueses enviavam missionários, artesãos, soldados, forneciam mercadorias e recebiam os 

filhos dos nobres africanos na Corte Portuguesa (COSTA, 2014). 

 Entretanto, ao se dar conta das trágicas consequências do tráfico de escravos
8
, dentre 

as quais a divisão do seu povo e a guerra entre eles e, seduzidos pela riqueza e pelo poder já 

era difícil redefinir a relação com a Coroa. Os portugueses demandavam cada vez mais mão 
                                                           
7
 “Tendência em considerar o próprio grupo como padrão e todos os outros grupos como estrangeiros e, 

geralmente, inferiores” (CASHMORE; BANTON, 2000, p. 439-440). 
8
 A prática portuguesa era simples e eficaz, uma vez que encontrou forma de ratificar práticas já conhecidas 

pelos africanos, como o comércio e servidão, embora diferente da forma como se caracterizaria no chamado 

Novo Mundo (COSTA, 2014). 
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de obra através do tráfico e expandia a sua infraestrutura colonial. “Os chefes e seus povos 

haviam caído na armadilha de um processo que já não podiam controlar” (COSTA, 2014, p. 

70), onde os filhos dos nobres e outros protegidos também foram capturados.  

A partir das contribuições de Quijano (2005), ao analisar a constituição do capitalismo 

mundial na América Latina, compreendemos que os valores trazidos pelo colonialismo, de 

classificação social das pessoas por meio da categoria ‘raça’, foi um eixo fundamental do 

padrão de poder, e que teve como consequência a escravização de um grupo inteiro devido 

sua origem étnico-racial negra para suprir a necessidade de força de trabalho para expansão 

dos negócios apropriados pelo Capitalismo. Isto porque pautados no dualismo entre 

conquistadores e conquistados, e na naturalização das relações de dominação sobre estes 

últimos, tal classificação social e as identidades que a conformaram foram associadas às 

hierarquias, lugares e papéis sociais, resultando em uma divisão sóciorracial do trabalho. 

Além disso, a associação do trabalho não-remunerado – servidão e escravidão – às raças 

dominadas, por serem na visão do colonizador, mental, moral e intelectualmente inferiores em 

relação ao conquistador, o que justificava sua condição de escravizado, subalterno e de não 

cidadão (QUIJANO, 2005). Segundo mesmo autor, a racialização das relações de poder, foi 

mundialmente imposta, sendo usadas diferenças fenotípicas
9
, dentre as quais a ‘cor’ da pele 

como marca social mais significativa (NOGUEIRA, 2007). 

A escravidão
10

, que perdurou oficialmente entre os séculos XVI e XIX, e os valores 

que a alicerçaram marcaram profundamente a sociedade brasileira e criaram raízes. Em cada 

conjuntura histórica, mediações – ora teológicas, ora científicas –, agiram com a finalidade de 

manutenção do status quo, pautado na supremacia racial branca.   

Os caminhos da escravidão seguiam os caminhos do trabalho e da economia, uma vez 

que esta foi a mão-de-obra quase que exclusiva do período colonial, na produção de cana e 

café, na extração das minas e etc., e ao representar a capacidade das forças produtivas daquele 

a quem pertencia, a posse de corpos negros escravizados conferia distinção social. Para além 

da dimensão econômica, ainda pesam fortes contribuições da população negra, no que tange a 

hábitos alimentares, introdução de vocábulos novos, crenças religiosas, dentre outros aspectos 

(COSTA, 2010; SCHWARCZ & GOMES, 2018).  

                                                           
9
 Em um primeiro momento a ‘cor’ da pele e do cabelo e a forma e a cor dos olhos. Mais tarde, também foram 

acrescidos outros traços, como a forma do rosto, tamanho do crânio, a forma e o tamanho do nariz (QUIJANO, 

2005; 2014). 
10

 “Sancionada pela Igreja e pela Coroa, a escravização de nativos africanos foi entendida pelos portugueses 

como empreendimento totalmente legítimo e até mesmo providencial” (COSTA, 2014, p. 60). Deveriam ser 

forçados a trabalhar por serem afeitos ao ócio (IBID). 
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Entretanto, os escravizados eram percebidos e representados como inimigos da ordem 

pública e privada.  

Para mantê-los sob jugo senhorial e na condição de escravo, acrescentava-se a 

violência como meio normal de repressão, de disciplina e de controle. Nesse amplo 

contexto, não só as dimensões humanas do escravo como ‘pessoa’ foram ignoradas. 

Firmou-se o hábito inflexível de colocá-lo e mantê-lo em seu lugar, de forçá-lo 

violenta ou brandamente à obediência e à passividade (FERNANDES, 1985, p. 98). 

 

Em A dialética radical do Brasil negro, Moura (1994) afirma que foram concebidas e 

operadas barreiras intransponíveis ou raramente transpostas, no modo como se organizou o 

modelo escravista desde o séc. XVI. Segundo ele, querer dizer que o modo de produção 

existente neste período, no Brasil, era capitalista, é um argumento que não se sustenta se 

partirmos da análise das relações de produção que existiam. Embora possa se considerar que 

no nível da distribuição, circulação e comercialização, havia uma relação de forte 

dependência com o capitalismo europeu mercantil, que por sua vez impunha sua Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT) correspondente (IBID).  

 Moura (1994) reitera que a condição escrava no Brasil não pode ser comparada a 

nenhuma categoria de trabalhador livre europeu, embora estes últimos também tenham 

sofrido diversos castigos como forma de controle social, por exemplo. Isto porque este último, 

mesmo em uma situação de exploração e de expropriação dos meios de produção, tinha suas 

relações regidas por um contrato de trabalho que previa inclusive os castigos “disciplinares”, 

participava do mercado através dos salários pagos e pela aquisição de bens de consumo, além 

de ser dono do seu corpo.  Já o escravo era tal qual a mercadoria por ele produzida, seu corpo 

como força de trabalho era propriedade absoluta do senhor, tudo que fora produzido por ele, 

nada lhe pertencia e, a alimentação e vestimenta concedidas, eram apenas forma de repor a 

força física destinada à atividade operacional, tal qual o óleo em uma máquina. “É nesse nível 

de relações econômicas que o escravo é socialmente coisificado” e, portanto, desumanizado 

(IBID, p. 25). Segundo Fanon (2008), havia uma zona do não-ser que era ocupada pelo negro, 

já que era a condição de humano era apenas e tão somente para os brancos, homens e 

mulheres. 

Ainda segundo Moura (1994), 

O modo escravista de produção que se instalou no Brasil era uma unidade 

econômica que somente poderia sobreviver com e para o mercado mundial, mas, por 

outro lado, esse mercado somente poderia dinamizar o seu papel de comprador e 

acumulador de capitais se aqui existisse, como condição indispensável, o modo de 

produção escravista. Um era dependente do outro e se completavam (IBID, p. 38). 

 

Assim, para Moura (1994), não cabia estender as leis econômicas mercantis para a 

sociedade brasileira da época, isto porque, “as relações escravistas de produção eram 
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fundamentais e as que determinavam internamente a sua dinâmica” (IBID, p. 38), onde sem a 

permanente compra da mercadoria viva, ou seja, os seres escravizados, não poderiam 

sobreviver e se desenvolver e nem serem competitivas. Somente a escravidão, com seu rígido 

aparelho de dominação e controle, nas suas condições normais de desenvolvimento a partir da 

espoliação e exploração econômica e extra econômica, poderia ser compensatória ao tipo de 

“empresa”
11

 que se estabeleceu no Brasil, extraindo o volume de produção para que fosse 

vantajosa, a um investimento inicialmente oneroso e de curta duração – em torno de 10 anos 

era o tempo de vida útil dos escravos, sem considerar as possíveis fugas, guerrilhas nas 

estradas, suicídios, etc.  

Os mecanismos de funcionamento e defesa eram capazes de fazer a escravidão 

justificada social, econômica e politicamente a partir de uma racionalidade própria, onde a 

máquina ideológica, administrativa e militar colonial, operavam de forma conjunta para 

manter o equilíbrio social, mesmo em um contexto contraditório e com distinções regionais, 

por meio do controle social.  

Administrativamente, a estrutura estabelecida nas colônias tinham finalidade de 

defender os interesses da Coroa Portuguesa, bem como garantir a proteção dos senhores à 

insurgência negra, e estruturavam-se militarmente para conter os escravos (africanos e 

indígenas) quando estes recusavam-se ao trabalho, através de fugas individuais, coletivas e a 

formação dos quilombos (IBID). 

Desta forma, a conduta dos escravos para com seus semelhantes e com os senhores 

relacionava-se ao lugar que ocupavam na estrutura da divisão do trabalho e às estruturas de 

produção dos territórios chamados de Afro-América
12

, onde o Brasil se constituía como 

importante região. Neste país de dimensão continental, para que a divisão internacional do 

trabalho escravo funcionasse, os escravos eram estratificados, entre eles, no interior das 

relações escravistas, da seguinte maneira: a) escravos do eito ou destinados a atividades 

extrativas, tais como os utilizados na produção de fumo, algodão, café, etc.; b) escravos da 

mineração, que são os escravos domésticos urbanos subdividos em ourives, ferreiros, 

pedreiros, extratores de diamantes; c) escravos domésticos nas cidades e casas grandes em 

                                                           
11

 “E aqui se conclui a definição de Caio Prado Jr.: era uma empresa comercial cujo modo de produção era o 

modo de produção escravista” (MOURA, 1994, p. 38). 
12

 “(...) embora a escravidão negra não tenha estado ausente de região alguma do continente americano, convém 

ressalvar a denominação de Afro-América só para as partes de tal continente aonde ela chegou a ser a relação de 

produção predominante e, portanto, a presença africana teve maior importância [tais como] Caribe (Antilhas, 

Guianas), boa parte do Brasil, porções relativamente reduzidas da América Espanhola continental (costa do Peru, 

partes do que são hoje Venezuela e Colômbia, etc.) e o Sul dos Estados Unidos” (CARDOSO, 1982 apud 

MOURA, 1994, p. 41).  



26 
 

geral, sendo carregadores, mucamas, amas de leite, cozinheiras e cocheiros; d) escravos de 

ganho nos centros urbanos, onde ocupavam esta estratificação as prostitutas, mendingos, 

músicos, vendedores ambulantes; e) outros tipos, tais como escravos soldados, de igrejas e 

conventos, dentre outros (MOURA, 1994). 

 Dentre eles, haviam escravos que não produziam valor e, portanto, eram sustentados 

pela parcela de escravos produtivos. Ao analisarmos, ainda, a condição das mulheres negras 

escravizadas, identificamos que além de serem cobradas pela mesma capacidade produtiva 

dos homens, elas estavam sujeitas ao uso e a exploração sexual, tal como descrito por Ângela 

Davis (2016) sobre a mão de obra escrava feminina nos Estado Unidos, e cuja análise 

podemos incorporar também para a realidade brasileira. 

De acordo com a estratificação descrita acima, alguns grupos permaneciam estáticos 

aceitando conviver e sobreviver dentro do sistema, sem friccioná-lo, e conferindo certa 

estabilidade ao mesmo, adaptando-se a ele em maior ou menor grau. Em acordo, Costa (2014, 

p. 104) afirma que “criados domésticos sentiam-se superiores aos trabalhadores do campo e 

eram, em geral, mais fiéis aos senhores do que aos companheiros”, o que dificultava o 

desenvolvimento de uma ação coletiva, dentre outros motivos, tais como as distintas 

linguagens e culturas. Contudo, Moura (1994) chama atenção à importância do conflito nas 

relações entre senhores e escravizados, em contraste à noção de passividade apresentada por 

alguns teóricos. Assim, sinaliza que “se todos os escravizados fossem disciplinados, fizessem 

acordos aceitassem a cultura da escravidão segundo os critérios de concessão do senhor, 

então, como diria Marx, a história pararia” (MOURA, 1994, p. 21). Se a totalidade das 

relações se desse na complacência, jamais o escravismo entraria em crise e seria substituído 

por outro modo de produção, e seria exclusivamente dependente de fatores exógenos, embora 

estes também tenham contribuído para a sua superação.  

As modificações que passaram a operar na economia no séc. XIX a partir da 

Revolução Industrial alteraram o sistema colonial e veio a fomentar a desagregação do 

sistema escravista. A necessidade de expansão do mercado consumidor determinou ações 

contra o tráfico de seres escravizados, perseguindo duramente os navios negreiros, e a 

independência das colônias portuguesas e espanholas mostrou-se como uma alternativa viável 

aos interesses econômicos ingleses. As relações não se deram de forma unilateral, além da 

resistência por parte dos grupos ligados à grande lavoura que se opuseram ao fim do sistema 

colonial, também data do início do século XIX o início do movimento antiescravista que 

operou importantes mudanças ideológicas (COSTA, 2010a). Considerando ambos os 

elementos podemos avançar nas pistas para análise do complexo de relações envolvidas no 
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momento da transição do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado (MOURA, 1994; 

COSTA, 2010a). 

No caso brasileiro, um tratado entre Inglaterra e o Império, estabelecia a restrição do 

tráfico como condicionante para o reconhecimento da Independência, impondo penalidades a 

quem desrespeitasse e, considerando livres aqueles negros e negras que a partir de então 

entrassem no país (COSTA, 2010a). Entretanto, a invasão dos produtos ingleses nestes novos 

mercados reforçou o caráter colonial da economia e consequentemente gerou um quadro de 

dependência e miséria que contribuiu para perpetuar o sistema escravista, em um momento de 

recrudescimento da escravidão em virtude da necessidade de mais mão de obra negra para 

trabalhar nas áreas cafeeiras, estimulando, ainda, a migração de mão-de-obra das áreas que 

diminuíram ou cessaram a produtividade. As plantações cafeeiras, nesse período, substituíram 

em grande parte as plantações de cana-de-açúcar em virtude da demanda do mercado 

internacional e, concentravam um grande contingente de negras, negros e mestiços, escravos e 

livres às vésperas da Independência que equivaliam a quase o triplo da população branca. 

Como podemos perceber, a lei foi mantida sem nenhuma expressão real, com o tráfico e 

contrabando prosseguindo impunemente (IBID).  

Segundo Moura (1994) e Costa (2010b), a chegada de D. João VI e sua Corte ao Brasil 

na primeira década do séc. XIX, bem como a Independência em 1822, e a adoção da 

monarquia constitucional pelas frações da classe dominante – fazendeiros, comerciantes e 

grupos ligados à importação e exportação –, não alteraram a estrutura social e econômica, 

uma vez que objetivavam estabilidade política, com restrição ao poder do imperador, além de 

manter o povo sob controle, com medo dos levantes populares e revolucionários. Isto 

significava reafirmar a estrutura de produção, cujas bases se assentavam no trabalho escravo e 

na grande propriedade. A Independência não recorreu à mobilização das massas, composta 

em sua maioria por escravizados e poucos trabalhadores livres. A Independência não alterou a 

posição do Brasil no mercado internacional como fornecedor de produtos agrícolas. As áreas 

urbanas recém criadas funcionavam como extensão do domínio do grande proprietário rural 

em que estes construíram casas e/ou frequentava a negócios, segundo Costa (2010b, p.245), 

“ansiando por banho de civilização”, e também pela manutenção agrária como base da 

economia, procurando manter as estruturas que lhes conferia privilégios, mesmo nesse novo 

quadro institucional. 

Diversas condições inibiam o desenvolvimento urbano do Brasil: o abastecimento de 

água era escasso e de esgoto inexistia, a iluminação era precária. Haviam contrastes entre as 

cidades portuárias, mais “europeizadas” e as cidades do interior, onde nestas últimas o que 
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marcava era a construção de edifícios como as igrejas, conventos e edifícios da Câmara e 

Cadeia. Pelas ruas perambulavam escravos, ex-escravos e mulatos livres. A ascensão social 

por meio da arte, letramento e política era conferido em geral aos mulatos, filhos ilegítimos de 

algum homem branco, desde que patrocinado por seu pai ou padrinho – isto é, pela elite 

branca –, tais como José do Patrocínio e Nilo Peçanha, ambos oriundos da cidade de Campos 

dos Goytacazes/RJ, André Rebouças, Machado de Assis, dentre outras exceções. 

A Nação independente tinha como tarefa a substituição de instituições coloniais por 

outras mais adequadas, sobretudo ao grupo que faziam parte, trazendo à luz o liberalismo 

europeu, que segundo Costa (2010b) foi importado em princípios e fórmulas políticas, porém 

ajustado às necessidades dos grupos no poder, representados pelas oligarquias agrárias. Ou 

seja, o liberalismo só pode ser entendido de acordo com a realidade brasileira, uma vez que 

perdeu seu caráter revolucionário inicial na busca em manter o sistema de clientela e 

patronagem e, “os direitos retoricamente definidos como universais, converteram-se, na 

prática, em privilégios de uma minoria detentora de propriedades e de poder” (IBID, p. 135) e 

antidemocráticos. Coutinho (1992) usa o conceito de “revolução passiva” para analisar essas 

transições no Brasil, que teve a direção conservadora, no social e na política, embora promova 

modernização/transformação na economia. 

Promulgada a Constituição de 1824, ficaram ainda excluídos do conceito de cidadão 

os negros, os índios e as mulheres. As tensões entre o Imperador, aqueles mais liberais e os 

mais conservadores acarretou a abdicação do Imperador, no início da déc. 30, do séc XIX, 

iniciando o período da Regência, que contava com grupos de caráter liberal mais radical, que 

condenavam a escravidão e propunham a emancipação dos escravizados. Ao assumir a Coroa 

Portuguesa para atender as expectativas das elites nacionais, Pedro II não só não pacificou e 

nem conferiu estabilidade política ao país, como deu início a um período de constantes 

levantes
13

 nas mais distintas regiões (IBID). 

Mesmo com movimentos contestadores, como a Sabinada em 1837, por exemplo, seus 

líderes apenas projetavam mudanças no plano ideológico, haja vista que no plano político, não 

previam o fim da escravidão, por esta satisfazer econômica e socialmente e, desta forma, não 

propunham novo regime de trabalho (MOURA, 1994). “Em 1830, já na fase denominada 

economia mercantil escravista, com o Estado Nacional como mecanismo regulador e 

controlador do sistema, o Brasil conseguiu colocar-se como o maior produtor mundial do 

                                                           
13

 “Uma onda revolucionária varreu o Norte e o Nordeste entre 1937 e 1848 (Sabinada, Balaiada, Cabanagem e 

Praieira), e entre 1835 e 1845 a província do Rio Grande do Sul enfrentou uma devastadora guerra civil 

(Farrapos). Em 1842, irromperam revoluções em Minas Gerais e em São Paulo” (COSTA, 2010b, p. 158). 
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café” (IBID, p. 48), o que demonstra a vigência em normalidade do sistema escravista e da 

força da classe senhorial produtora de café. 

Ao analisar o processo abolicionista no Brasil, que se deu de forma lenta e gradual, 

observamos que de acordo com o grau de consciência, o mesmo encontrou maior ou menor 

resistência, conflitos e tensões em determinadas regiões. A Lei Áurea se deu como substrato 

de um processo de ingerências do plano internacional e nacional simultaneamente, após 

diversas iniciativas que tocaram a questão de forma parcial.  

Primeiramente, a abolição do tráfico internacional de escravos em 1850 por meio da 

Lei Eusébio de Queiróz, fez o tráfico ser severamente reprimido e, a substituição do 

escravizado pelo trabalhador livre tornou-se um imperativo. Neste momento, marcado por 

desenvolvimento econômico, nasce embrionariamente uma burguesia dependente e 

condicionada aos interesses dos compradores e investidores da Inglaterra; o escravismo entra 

em crise e, segundo Costa (2010a), à melhoria no tratamento dado aos escravizados no 

sentido de assegurar sua longevidade e reprodução, uma vez que a mão-de-obra encarecia 

significativamente, e a expansão das lavouras cafeeiras exigia mão-de-obra, realizando 

migração interna dos escravizados do Nordeste para estas regiões mais dinâmicas
14

 (Costa, 

2010b). 

Inicia-se a utilização da mão de obra imigrante pela “criação de um setor de 

trabalhadores livres nas brechas da economia escravista” (MOURA, 1994, p. 67), pois pela 

constante desvalorização do trabalhador nacional, especialmente do negro e não-branco, que 

ficavam  excluídos da mobilidade social impedidos pela sua condição de cor e classe, era 

promovida a vinda de trabalhadores estrangeiros brancos para substituição da mão de obra, 

domínio de técnicas mais avançadas de produção, alcançando o desenvolvimento pela via da 

presença europeia, que serviria de exemplo e protótipo de trabalhador ideal, bem como era 

funcional ao branqueamento, a partir da Teoria do Embranquecimento. Segundo Chalhoub 

(2012), desde 1850 há uma estratégia mais ampla desenhada para condicionar esta transição a 

continuação da dominação social dos proprietários dos meios de produção. Assim, as 

iniciativas governamentais são cuidadosamente orquestradas, privilegiando um grupo em 

detrimento de outro. 

                                                           
14

 É importante sinalizar que os colonos na região Sul do país, onde estabeleceu-se colônias de imigrantes 

(COSTA, 2010b). 
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No mesmo ano, a conformação da Lei de Terras
15

, fornecia aos imigrantes uma 

pequena propriedade para desenvolvimento de agricultura familiar como compensação ao 

trabalho árduo, que junto a Lei Euzébio de Queiroz, marca o fim do “escravismo pleno”
16

 

(MOURA, 1994, p. 35) e inicia a “segunda parte do escravismo brasileiro, que denominamos 

de [escravismo] tardio, que se prolonga até 1888, onde se estabelece o cruzamento rápido e 

acentuado de relações capitalistas em cima de uma base escravista” (IBID, p. 53) que 

promove uma intensificação do domínio estrangeiro em detrimento de uma burguesia 

nacional ainda em formação. A aquisição das terras permanecia sendo impedida à população 

negra, uma vez que neste período, a população negra ainda se constituía nas relações 

econômicas como mercadoria, em período de transição do escravismo pleno ao escravismo 

tardio (IBID).  

A grande particularidade brasileira do uso dos avanços tecnológico, científico, e 

econômico que revolucionava países da Europa e dos Estados Unidos, com repercussão na 

área periférica, é que foram aplicados em um país ainda escravista. Moura (1994), assim, 

afirma que a modernização servia ao arcaico. Diversas tecnologias, tal como o telégrafo, por 

exemplo, criado para fins de evitar o contrabando de escravos, onde seria facilitador na 

comunicação para impedir navios negreiros, foi usado para aviso dos negros fugidos com 

rapidez. Isto é, a nova tecnologia foi utilizada para dinamizar os mecanismos de defesa e 

controle contra o escravo. Era estabelecido, portanto, uma modernização subordinada aos 

interesses do capitalismo internacional inglês, dos senhores de escravos, e das chamadas 

camadas livres desse modo de produção. Já os escravizados, totalmente privados dos direitos 

de cidadania (MOURA, 1994). 

Em um segundo momento o processo abolicionista avança para a Lei do Ventre Livre, 

em 1871, que significava liberdade para os filhos dos escravizados. Vale sinalizar que 

para grande maioria dos fazendeiros, os escravos representavam capital já investido, 

que eles não gostariam de ver desaparecer da noite para o dia, será possível entender 

o porque mesmo os que estavam convencidos da superioridade do trabalho livre 

continuavam a se opor à abolição, ou só a aceitavam com a condição de que os 

fazendeiros fossem indenizados pela perda de sua propriedade (COSTA, 2010a, p. 

45). 

                                                           
15

 Segundo Costa (2010b), no começo da colonização, as terras eram vistas como patrimônio pessoal do rei e, 

para adquiri-la era necessário requisitar uma doação pessoal, sendo concedida de acordo com o status social, 

qualidades pessoais e serviços prestados à Coroa. No séc. XIX, que as terras passam a ser patrimônio público e, 

com a Lei de Terras, dispositivo legal de 1850, o Estado abriu mão de seu papel de doador como proprietário e, 

coloca as terras no mercado para venda àqueles com capital o suficiente, assim, o governo seria apenas o 

mediador nessa relação de compra e venda (MOURA, 1994, p. 70).  
16

 “Chamamos de escravismo pleno àquele período da escravidão que se estende no Brasil do ano de 1500 (+ ou 

-) até aproximadamente 1850, quando é jurídica e efetivamente extinto o tráfico internacional de escravos 

africanos. Abrange portanto, todo o período colonial, a fase do reinado de D. João VI, o Império de D. Pedro I e 

D. Pedro II” (MOURA, 1994, p. 35). 
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Em seguida, a Lei dos Sexagenários em 1885, embora pouquíssimos fossem os 

escravizados que alcançassem, mediante trabalho forçado, os 60 anos de idade. E, poucos 

anos após, a Lei Áurea em 1888. Vale sinalizar, que segundo Costa (2010b), esta 

ironicamente foi a única medida do programa de reformas proposto, antes do golpe militar de 

1989 que derrubou a Monarquia, fruto da aliança de republicanos e militares. 

Nesta segunda metade do século, os empreendimentos empresariais passaram a ser 

mais bem aceitos, sobretudo nas regiões em que a acumulação de capital se dava em ritmo 

acelerado, visto que os próprios fazendeiros introduziram melhoramentos em suas produções, 

associando as empresas industriais, investindo em ferrovias e bancárias, etc.  

O principal conflito é o que ocorre entre os representantes dos setores agrários 

decadentes, apegados às formas tradicionais de produção, ao trabalho escravo e aos 

valores da sociedade tradicional, e os ovos grupos que dispunham de maior capital e, 

por isso, mais “progressistas”, ligados à agricultura e às novas empresas (COSTA, 

2010b, p. 263). 

 

 O modo de produção escravocrata foi duramente criticado, ora por abolicionistas 

moderados, representantes da classe média e alta burguesia que buscavam soluções via 

parlamento, tendo como grandes nomes José do Patrocínio, Benta Pereira, Carlos Lacerda, 

dentre outros; ora, por uma ala mais radical, em geral composta por representantes das 

camadas inferiores que fomentavam agitações nas senzalas, bem como os próprios negros 

escravizados que inconformados com a situação em que viviam, criaram diversas formas de 

resistência, tais como fugas em massa, desorganização do trabalho, homicídios dos senhores 

da Casa Grande, formação dos quilombos, etc. Costa (2010a) afirma que em ambas as ações,  

 

O processo de transição do trabalho escravo ao trabalho livre foi, no entanto, lento e 

difícil. Tanto mais que as condições que levaram gradativamente ao 

desaparecimento do trabalho servil e a substituição pelo trabalho livre nas áreas 

capitalistas mais desenvolvidas reforçaram, inicialmente, a escravidão nas áreas 

coloniais, menos desenvolvidas, onde a demanda crescente de produtos coloniais, 

motivada pela expansão do mercado internacional, intensificou a importação de 

escravos, exatamente quando, nas metrópoles do capitalismo, a escravidão era posta 

em questão (COSTA, 2010a, p. 30). 

 

Podemos elencar duas perspectivas da abolição. Em uma, frações das classes 

dominantes percebiam a Lei Áurea como ameaça “porque nivelava todas as classes de um dia 

para o outro, provocando deslocamento de profissões e de hábitos de consequências 

imprevisíveis” (CHALHOUB, 2012, p. 67). A grande quantidade de libertos era anúncio do 

caos social e ruína da economia nacional, o que exigia medidas imediatas. Como resposta a 

intensificação da ação abolicionista, os contrários organizaram grupos secretos e polícia 
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particular, perseguiam líderes abolicionistas, invadiam os edifícios da imprensa abolicionista, 

controlavam as urnas para que abolicionistas não fossem eleitos. Além disso, aceitar o 

trabalho livre significava abdicar da autoridade arraigada na mentalidade senhorial, o que 

representaria uma inversão da ordem natural (COSTA, 2010). Na outra, Florestan Fernandes 

afirma que “os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança 

dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem encargos 

especiais” (FERNANDES, 2008, p. 29). A abolição, orquestrada pela classe dominante sem 

incidir sobre seus privilégios, significou, para a população negra, o artifício pelo qual a 

população escravizada sofreu sua última espoliação, significando a “libertação do homem 

branco dos escravos” (CHIAVENATO, 1988 apud EURICO, 2011, p. 39) e da escravidão 

(COSTA, 2010b). 

De certo que a abolição não provocou catástrofe social, muito embora, também não 

tenha materializado os anseios daqueles que almejavam seu fim.  

Ao contrário do que estes esperavam, ela não representou uma ruptura fundamental 

com o passado. As estruturas arcaicas de produção, a economia essencialmente 

monocultora e de exportação, vulnerável às oscilações do mercado internacional, o 

monopólio da terra e do poder por uma minoria, a miséria e a marginalização 

política e econômica da grande maioria da população, as formas disfarçadas de 

trabalho forçado e as precárias condições de vida do trabalhador rural sobreviveram 

à abolição (COSTA, 2010a, p. 57-58). 

 

Assim, a transição da mão de obra escravizada para a assalariada, veio acompanhada 

de um conjunto de medidas que espantasse o fantasma da desordem de maneira coercitiva, 

sem que medidas no âmbito de políticas sociais fossem pensadas em caráter paliativo para a 

população negra, livre e pobre. Entretanto, mesmo com o fim do regime escravagista, a 

incorporação dos negros livres ou libertos - ou “pobres livres”, conforme Hasenbalg (1992) –, 

foi dada de maneira tardia ao núcleo central do desenvolvimento capitalista do país. Segundo 

frações das classes dominantes, os libertos não estavam preparados para a vida em sociedade, 

que teria como principal característica o trabalho.  

A escravidão não havia dado a esses homens nenhuma noção de justiça, respeito à 

propriedade, de liberdade. A liberdade do cativeiro não significava para o liberto a 

responsabilidade pelos seus atos, e sim a possibilidade de se tornar ocioso, furtar, 

roubar, etc (CHALHOUB, 2012, p. 68).  

 

Para os ex-escravizados, a liberdade conquistada deveria, necessariamente, aparecer-

lhe como ausência de obrigações e de trabalho, pois até então aparecia para ele como 

degradação (COSTA, 2010a). Era necessário tornar o liberto em trabalhador, pois com fim da 

escravidão e para o suprimento da mão-de-obra, era necessário dar valoração positiva ao 

trabalho, retirando o caráter aviltante característico do sistema anterior, de forma que o liberto 
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mercantilizasse sua força de trabalho de forma prazerosa e em gratidão de ter sido concedido 

a ele a liberdade. Nossa jovem república seria, assim, “um prolongamento tropical da 

civilização e da economia europeia”, totalmente adequada ao sistema capitalista, que aqui se 

instaurou com suas particularidades (CHALHOUB, 2012). 

Assim, para promover tal modificação se faria necessário, como nos indica Chalhoub 

(IBID), dois movimentos essenciais e complementares: a construção de uma nova ideologia 

do trabalho, onde o liberto deveria amar o trabalho, uma vez que este lhe dignificaria e 

civilizaria; e a vigilância e repressão contínuas, exercidas pelas autoridades policiais e 

judiciárias, não somente no âmbito da produção, mas também nas relações pessoais e 

familiares, bem como nos espaços de lazer. O trabalho é, assim, correlacionado diretamente 

com a moralidade e, a ociosidade com a ausência de atributos morais e intelectuais (IBID).  

A acumulação de capitais resultante da expansão do setor exportador permitiu aos 

fazendeiros de café introduzir melhoramentos no processo de beneficiamento do 

produto (...) incrementando assim a produtividade do trabalho e reduzindo a mão de 

obra necessária e permitindo maior especialização do trabalhador. A máquina 

realizava em menos tempo e com mais eficiência o trabalho anteriormente realizado 

por um grande número de escravos. O sistema de transporte passou por verdadeira 

revolução (COSTA, 2010, p. 39). 

 

Ainda no século XIX, observamos a vigência das teorias raciais que aportam no 

território brasileiro e, embora tardiamente, encontram ampla acolhida nos estabelecimentos 

científicos de ensino pelos ‘homens de sciencia’, dando respaldo à permanência da hierarquia 

social que já vinha sendo construída por mais de três séculos. Os estabelecimentos científicos 

de ensino, em suas diferentes áreas, contribuíram para legitimar o pensamento sobre a 

justificativa de subdesenvolvimento do território brasileiro devido ao alto quantitativo de 

pessoas negras e, a degenerescência da mistura racial (SCHWARCZ, 1993). 

Ao tomar os estudos de Lilia Schwarcz (1993), analisamos três principais áreas de 

influência e prestígio. Ao Instituto Histórico e Geográfico, os “guardiões da história oficial”, 

cabia-lhe construir uma história da nação, recriando um passado e ordenando os fatos em uma 

tentativa de unificar a nação e exaltar a glória da pátria. Isto implicaria ainda, em pensar 

naqueles que ficariam excluídos desse processo. As instituições de ensino de Medicina, além 

de utilizar-se dos estudos da frenologia para justificar inferioridade física, moral e mental da 

população negra, sobretudo das mulheres negras, ainda atuavam no alarmante quadro das 

epidemias de doenças infecto-contagiosas, criando vínculos inusitados entre as doenças e as 

raças, condenando a mestiçagem e culpando-a pela ‘fraqueza biológica’ e degenerescência. 

Por este motivo, e recebendo a contribuição dos estabelecimentos de ensino do Direito – na 

urgência da criação de leis, com o fim do estatuto colonial – os imigrantes negros eram 
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impedidos de entrar no território nacional. Embora os ‘homens de ciência’ não fossem 

homogêneos, isto é, eram divididos em função dos vários interesses profissionais, econômicos 

e regionais, em sua maioria objetivava respaldar a hierarquia social, já bastante cristalizada. 

Assim, Schwarcz (1993) relata diversos estudos científicos que passaram a abordar que existe 

diferença e superioridade de uns em detrimento de outros, reforçando a articulação entre 

questões genéticas, morais e intelectuais (IBID). 

A implantação de uma ordem burguesa no Brasil, no final do séc. XIX e início do séc. 

XX remodela as relações sociais do tipo senhorial-escravista para relação burguês-capitalista.  

Na primeira década do século XX os recém-libertos permaneciam em situação de 

subordinação social em virtude da estrutura ocupacional. Em sua maioria analfabetos, e com 

pouca qualificação profissional para os postos de trabalho que surgiam neste início de 

industrialização, os negros libertos eram absorvidos de forma subalterna. Os imigrantes 

ocupavam setores mais dinâmicos, enquanto a população negra passou a ocupar serviços 

domésticos e permaneciam em estreita relação com as atividades agrícolas (CHALHOUB, 

2012). Hasenbalg (1979) afirma que na transição do perfil da mão-de-obra, não se alterou 

apenas nos postos de trabalho, mas também na própria ocupação dos centros urbanos, que 

encontravam-se em uma fase de rápido desenvolvimento econômico e social. Como forma de 

se aproximar cada vez mais aos padrões de modernização, vinculamos as ações estatais às 

reformas urbanísticas do início do século XX. Nos centros urbanos, as áreas dos cortiços, os 

quais eram ocupados pela população negra, se tornaram alvo das ações citadas.     

Para tanto, a distância social no Brasil passou a ser justificada com base nas diferenças 

de classe e não por preconceito racial e apostou na miscigenação como caminho para escapar 

dos problemas raciais, uma vez que o governo brasileiro foi o financiador da entrada de 

imigrantes brancos até 1928 (EURICO, 2018). Assim a Democracia Racial na déc. de 1930, 

fundamentada especialmente pelas obras de Gilberto Freyre
17

 dentre as quais destacamos 

“Casa Grande & Senzala”, estabelece-se como forma de mascarar a opressiva realidade das 

relações raciais, romantizando e dando valor positivo à mestiçagem, que “tornaria o 

desenvolvimento da consciência negra mais difícil e o confronto racial menos provável”, nas 

palavras de Costa (2010b, p. 377). Segundo Florestan Fernandes (2008), este mito não 

possuiria sentido na sociedade escravocrata pela própria legitimação da ordem social pois 

“que igualdade poderia haver entre o senhor, o escravo e o liberto?” (IBID, p. 309). Porém, 

                                                           
17

 Segundo Costa (2010b), nas suas obras Freyre considerada que os brasileiros, através da mestiçagem, tinham 

descoberto a solução para os conflitos raciais. 
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este autor afirma que esta concepção foi germinada longamente, e “a igualdade perante a Lei 

só iria fortalecer a hegemonia do homem branco” (IBID, p. 310).  

Imposto de cima para baixo, como algo essencial à respeitabilidade do brasileiro, ao 

funcionamento normal das instituições e ao equilíbrio da ordem nacional, (...) [o] 

mito acabou caracterizando a ideologia racial brasileira, perdendo-se por completo 

as identificações que o confinam à ideologia e às técnicas de dominação de uma 

classe social (IBID, p. 311).  

 

Assim, orientados por ideias clientelistas, atribuiu-se à incapacidade ou à 

irresponsabilidade da população negra a explicação dos seus dramas coletivos, negligenciando 

a desigualdade econômica, política e social e, de maneira concomitante, desresponsabilizando 

o “branco” dominante dos efeitos da espoliação abolicionista. Essa explicação da realidade 

racial brasileira retomou um elenco de convicções etnocêntricas, tais como: que os negros não 

têm problema no Brasil, que racismo não existe, de que as oportunidades são acessíveis a 

todos, dentre outras. O fato mais importante na compreensão desta mediação, diz respeito à 

preservação dos papéis políticos das velhas elites, orientando o processo e resguardando a 

estrutura de poder da sociedade (IBID). 

Após a Segunda Guerra Mundial, segundo Costa (2010b) com o racismo derrotado nos 

campos de batalha em virtude da derrota nazista, na suposição de que a relações raciais 

brasileiras se davam em harmonia, a Unesco fomentou pesquisas, que contrariando os 

pressupostos iniciais, colocaram luz no preconceito e na discriminação racial existentes, 

cunhando mais um mito, o Mito da Democracia Racial. “Combater mitos que ainda estão 

vivos na sociedade é sempre uma tarefa difícil e perigosa.”, afirma Costa (2010b), 

considerando a vigência do Mito da Democracia Racial ainda em nossa sociedade.  O 

programa antirracista pós Segunda Guerra teve dois alvos, as Jim Crown Laws, nos Estados 

Unidos e, o Apartheid na África do Sul, ambas sob forte agência do Estado, enquanto o 

racismo brasileiro, apresenta-se “sem cara”. Segundo Guimarães, “travestido em roupas 

ilustradas, universalistas, tratando-se a si mesmo como antirracismo” (2009, p. 60), se 

entendendo como distinto do racismo norte-americano. Foram Roger Bastide e Florestan 

Fernandes, após as pesquisas que deram origem ao livro Relações Raciais entre negros e 

brancos em São Paulo (1955), que evidenciaram uma estrutura racista das relações sociais, 

denunciando a persistência de um colonialismo profundamente destrutivo e de uma abolição 

feita como revolução de branco para branco, além do acirramento das desigualdades entre 

brancos e negros no país (EURICO, 2018). 

Eurico (2018) complementa que no Brasil, por meio da venda da cordialidade, sob 

bases de internalização da inferioridade e  passividade negra e da benemerência da classe 
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dominante, desde que a população negra não avançasse as fronteiras postas objetivamente e 

subjetivamente, configurando uma “inclusão perversa” (IBID, 54), que dificulta, inclusive, 

uma organização coletiva mais ostensiva de enfrentamento a este cenário, visto que para a 

autora, grande parte não reconhece seu lugar racial na organização da sociedade brasileira, 

porque não há uma racionalidade dos mecanismos que anuviam essa realidade.  

 

1.2 RACISMO ESTRUTURAL E INSTITUCIONAL: DESIGUALDADE CONCRETA NA 

IGUALDADE ABSTRATA 

 

Expostas as mediações que consideramos importantes para construção do pensamento 

social brasileiro e demarcando períodos históricos de maiores acirramentos dos conflitos 

raciais, buscamos nesse momento explicitar os pilares centrais na discussão do Racismo 

Institucional, partindo do pressuposto de que o conceito foi cunhado nos anos de 1960, nos 

Estados Unidos, e que ao ser incorporado para pensar a sociedade brasileira, foi o conceito 

que nomeou o mecanismo gerador e legitimador de condutas excludentes por parte do Estado, 

agindo desde a formal Abolição e legitimando a segregação dos grupos sociologicamente 

considerados minoritários.  

Utilizamos as contribuições de Silvio Almeida (2019) pois, em acordo com o autor, 

afirmamos que “o racismo é sempre estrutural” (IBID, 20). Isto significa que o racismo é um 

elemento que integra a organização da sociedade, seja no âmbito econômico, seja no político, 

municiando de sentido e tecnologia a reprodução das desigualdades. Uma distinção precisa 

ser feita: racismo não é sinônimo de preconceito, tampouco de discriminação racial, e de 

desigualdade racial, embora sejam correlacionados e complementam-se em sentido.  

Utilizamo-nos de Cashmore e Banton (2000), Guimarães (2009), Almeida (2019) e 

Brasil (2010) para estabelecer tais distinções. Para Cashmore (2000) o racismo é uma teoria 

que sustenta a superioridade de certas em relação a outras, preconizando ou não a segregação 

racial, e Guimarães (2009) complementa que denota três dimensões: uma dimensão biológica 

(racialismo), uma atitude moral na diferenciação do tratamento destinado às pessoas de 

acordo com seu pertencimento racial, e uma posição estrutural de desigualdade social entre as 

raças. Reafirmamos aqui o uso da categoria raça para que, na contramão da perspectiva de 

Freyre
18

, seja ratificada como uma categoria que ainda possui relevância na abordagem 

sociológica das relações. O preconceito diz respeito ao juízo individual baseado nos 

                                                           
18

 Após a difusão das ideias de Gilberto Freyre, parte dos brasileiros acreditam que raça é uma invenção 

estrangeira, e que nomeá-la que seria sinal de racismo, considerado inexistente (GUIMARÃES, 2009). 
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estereótipos dos indivíduos pertencentes a determinado grupo, podendo ou não gerar atitudes 

discriminatórias (ALMEIDA, 2019). Já a discriminação racial, é a ação e pode ser descrita 

como  

distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos 

e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 

qualquer outro campo da vida pública ou privada (BRASIL, 2010, p. 9-10). 

 

E, segundo Almeida (2019), pode ser direta quando a ação se manifesta de forma 

explícita com intencionalidade, ou indireta quando não há a devida intencionalidade, como 

quando são impostas regras de “neutralidade racial”, ignorando e/ou invizibilizando as 

diferenças sociais existentes. A desigualdade racial é a consequência das duas modalidades de 

discriminação supracitadas, que geram desvantagens à um determinado grupo racial, que ao 

longo do tempo leva à estratificação social, um fenômeno intergeracional.  

Ao tornar melhor delimitados tais conceitos, buscamos desvincularmo-nos da 

concepção individualista do racismo, que o compreende como patologia e/ou anormalidade, 

pois nesta perspectiva evidencia-se o preconceito e a discriminação direta e não o racismo em 

sua totalidade. Ou seja, consideramos que o racismo transcende a dinâmica individual e 

lançamos luz na dimensão do poder como constitutivo das relações raciais. A concepção do 

racismo institucional significa, portanto, um avanço teórico com relação à perspectiva 

individualista.  

Segundo bibliografia sobre a temática, o conceito de Racismo Institucional foi 

cunhado na década de 1960, por meio da obra Black Power: the politics of Liberation in 

America (1967) dos intelectuais e ativistas pelos direitos civis dos negros nos EUA pelo 

movimento dos Panteras Negras, Stokely Carmichael e Charles Hamilton. Na obra, os autores 

conceituam que o racismo institucional “trata-se da falha coletiva de uma organização em 

prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou 

origem étnica” (HAMILTON & KWANE, 1967, p. 4). 

 Esta foi a primeira vez que o adjetivo institucional foi utilizado para se referir ao 

racismo, sinalizando sua forma sutil e eficaz de agir, em contraposição à perspectiva 

individual do racismo, que segundo os autores consistia nos atos evidentes que causam morte, 

ferimentos ou a destruição violenta de propriedades e que, seriam facilmente identificados e 

observados no momento em que ocorresse (IBID). O racismo institucionalizado originaria-se 

na “operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade e, por isso, receberia menos 

condenação pública” (IBID, p. 03) Utilizam ainda o comparativo dos dois processos: como 
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quando terroristas bombardeiam uma igreja negra, por exemplo, e matam crianças negras na 

prática do racismo individualista, porém, diferencia-se do institucionalizado que se dá quando 

diversas crianças morrem por falta de acesso a políticas sociais (fome, doenças, etc) naquela 

mesma localidade. 

Ainda no cenário internacional, na década de 1980, a intensificação da violência racial 

na Inglaterra faz com que haja o reconhecimento por parte do Estado das práticas racistas da 

sociedade inglesa e, nos anos de 1990, o conceito de racismo institucional passa a ser 

utilizado por instituições de combate ao racismo, em especial a Comissão para Igualdade 

Racial do Reino Unido, em decorrência de uma sentença judicial sobre o assassinato do jovem 

negro Stephen Lawrence por um grupo supremacista branco. Segundo Sampaio (2003), o que 

precisa ser observado é a incapacidade do serviço de polícia em dar um tratamento adequado 

ao caso, à família da vítima e ao sobrevivente do episódio. No relatório do inquérito sobre o 

caso, é conceituado como 

O fracasso coletivo de uma organização pra prover um serviço apropriado e 

profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode 

ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que totalizam em 

discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligencia e estereotipação 

racista, que causa desvantagem a pessoas de minoria étnica (IBID, p. 82, tradução 

do autor). 

 

Ser legitimado por uma decisão judicial, auxiliou no visibilização das demandas por 

políticas públicas na Inglaterra, e segundo o autor, deu-se inspirado no conjunto de ações 

afirmativas implementadas nos EUA, a partir de 1961 no Governo Kenedy, tais como: 

exigência de desenvolvimento de ações afirmativas em empresas que quisessem estabelecer 

contrato com o Governo; o Governo assegurou a presença de mulheres e minorias nos seus 

escalões; o estabelecimento de 10% para serem usados em obras públicas financiadas por 

recursos federais em governos locais ou estaduais por empresas de minoria; exigência por 

parte do Governo Federal da existência de programas especiais para minorias e mulheres em 

instituições federais; incentivo a ações voluntárias de emprego e educação para minorias 

(IBID). 

Mas, e no Brasil, o dito “paraíso racial”, como se dá a compreensão deste conceito? 

Como abordado anteriormente, quando o termo foi cunhado pelos ativistas do movimento 

pelos direitos civis dos negros norte-americanos, eles protagonizaram a denúncia do sistema 

de justiça como um todo, e da violência policial em particular, tornando-se referência para os 

movimentos negros brasileiros no final da década de 1970 e início dos anos 1980, que 

retomam a denúncia do racismo, expresso em uma modalidade “coberta”, colocando em 

xeque o mito da democracia racial (SAMPAIO, 2003; SOUZA, 2011).  
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Com a criminalização do racismo por meio da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 

7716/89, conhecida como Lei Caó, em homenagem ao seu autor Carlos Alberto Caó, 

obtivemos avanços na nomeação do ato criminoso, trazendo o racismo à cena pública. 

Todavia, a existência de uma legalidade não impede uma outra modalidade de racismo – 

Racismo Institucional. Para desvelar a sofisticação e engenhosidade desta forma particular, 

mergulharemos nos seus mecanismos.  

De acordo com Werneck (2013), o racismo institucional ou “racismo sistêmico”, como 

ela nomeia, “opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização do Estado, suas 

instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas –, produzindo e 

reproduzindo a hierarquia social” (IBID, p. 17). Tal abordagem nos faz perceber a contradição 

entre o discurso formal e oficial das instituições e suas práticas cotidianas, que se aprofundam 

e complexificam quando em relação com os demais eixos de subordinação – 

interseccionalidade, que segundo as autoras Crenshaw (2002), Akotirene (2019) e Silva 

(2018), pode ser entendida como o reconhecimento dos mecanismos de opressão, 

compreendendo o atrelaçamento entre raça, classe e gênero de forma não hierárquica, e que 

tem como resultado o desvelar do condicionamento das mulheres negras, sobretudo àquelas 

de tonalidade de pele mais escura, à exclusão dos direitos civis e humanos e, como ferramenta 

metodológica propicia que as políticas e práticas sejam, de fato, inclusivas às mulheres 

negras.  

Almeida (2019, p. 38) nos diz que “a estabilidade dos sistemas sociais depende da 

capacidade das instituições em absorver os conflitos e antagonismos que são inerentes à vida 

social”, pois elas, as instituições, são modos de orientação, que estabelecem normas e padrões 

aos comportamentos sociais, atribuindo-lhes significado em determinada estrutura social. 

Assim, ao ser hegemonizadas por determinados grupos sociais e raciais, estes utilizam das 

instituições como meio de impor seus interesses políticos e econômicos (IBID). Quando esta 

forma particular de racismo é explicitada como o resultado do funcionamento das instituições 

como reprodutoras de desvantagens e privilégios com base na raça, busca-se evidenciar que 

estamos tratando o poder como elemento central, sendo o racismo a dominação de 

determinados grupos para estabelecer outrem – com suas visões de mundo, cultura, padrões 

estéticos, e etc. –, como horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. 

A manutenção desse poder adquirido depende da capacidade do grupo dominante de 

institucionalizar seus interesses, impondo a toda sociedade regras, padrões de 

condutas e modos de racionalidade que tornem ‘normal’ e ‘natural’ o seu domínio 

(ALMEIDA, 2019, p. 40). 
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E continua, 

Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas – o legislativo, o 

judiciário, o ministério público, reitorias de universidades etc. – e instituições 

privadas – por exemplo, diretorias de empresas – depende, em primeiro lugar, da 

existência de regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de 

negros e/ou mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços que se discuta 

a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo 

formado por homens brancos (IBID, p. 40-41). 

 

Para além do uso da violência, Almeida (2019) chama-nos atenção para a produção de 

consensos sobre a sua dominação. Os conflitos que possam surgir intra e interinstitucionais 

podem levar a modificações no seu modo de operacionalização, e contemplar parte das 

demandas e interesses de grupos sociais que não estão no controle, mostra-se fundamental 

para tal estabilidade. Mas afirma de modo direto: as instituições são racistas porque a 

sociedade é racista, ou seja, é o racismo estrutural, como parte da ordem social, que se 

estabelece nos padrões de funcionamento das instituições. Logo, não é criado pelas 

instituições, mas sim reproduzido estrategicamente por elas. 

Werneck (2013) afirma que desta forma, o racismo “garante a apropriação dos 

resultados positivos da produção de riquezas pelos segmentos raciais privilegiados na 

sociedade” (IBID, p. 17) e, considera-o como formas de operacionalização do “racismo 

patriarcal heteronormativo”, atingindo as coletividades de acordo com os interesses dos 

homens brancos e heterossexuais, e, negligenciando e deslegitimando a necessidade da 

população negra, restringindo, sobretudo, as mulheres negras do exercício da cidadania 

(IBID). 

A partir das análises de Eurico (2018) percebemos a importância da participação dos 

movimentos negros, de agentes públicos, organismos internacionais e demais sujeitos 

coletivos para a denúncia do tratamento discriminatório no acesso às políticas públicas que 

promovidas pelas próprias instituições “mantêm a reprodução da pobreza geracional e de 

mecanismos de permanência da população negra nas áreas de maior vulnerabilidade 

econômica, política, social, bem como a desqualificação de sua cultura, práticas religiosas” 

(IBID, p. 82).   

Ainda de acordo com as contribuições de Eurico, ela aponta duas dimensões 

interdependentes e correlacionadas: 

 

a) A dimensão político programática que compreendem as ações que impedem 

a formulação, implantação e avaliação de políticas públicas eficientes, eficazes e 

efetivas no combate ao racismo, bem como a visibilidade do racismo nas práticas 

cotidianas e rotinas administrativas; e 
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b) Dimensão das relações interpessoais, que abrange as relações estabelecidas 

entre gestores e trabalhadores, entre trabalhadores e trabalhadores, entre 

trabalhadores e usuário e, entre usuário e trabalhador, sempre pautada em atitudes 

discriminatórias (IBID, p. 83, com grifos nossos). 

 

Esmiuçando estas dimensões, percebemos que a primeira relaciona-se com: a) a não 

inclusão da temática nas agendas públicas, omitindo assim, a necessidade da reflexão em 

torno do tema; b) contribui para que esta a política pública de cunho afirmativo, isto é 

compensatório frente às exclusões históricas, e, transversal às demais políticas universais, 

sejam vistas como favor e não como direito, c) ou ainda quando o Estado, através das 

demandas sociais dos movimentos sociais, isto é vindas “de baixo”, responde 

institucionalmente contudo, não garante o acesso e/ou a qualidade do serviço, tampouco 

modifica a estrutura de desigualdade onde estão cristalizadas valores e práticas conservadoras 

e racializadas, d) naturalização e culpabilização da população negra pelas situações de 

vulnerabilidade a que foram historicamente e estruturalmente condicionadas.  

Cashmore e Banton (2000) evidencia a complexidade em se denunciar este tipo de 

racismo, visto que a sua agência se dá de forma anônima, sem que qualquer indivíduo possa 

ser responsabilizado, demonstrando aqui a imprecisão das leis antirracistas vigentes e a 

complexidade e eficácia da sua agência. O Combate ao racismo institucional passa 

necessariamente pela nomeação, isto é, identificação do mesmo, e de prática antirracistas 

efetivas.  

Em 2005, o Estado brasileiro reconhece a existência do racismo institucional e 

implementa o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) por meio de uma 

parceria entre a recém criada Secretaria Especializada de Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), Ministério Público Federal (MPF), Ministério da Saúde (MS), 

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), do Departamento Britânico para o 

Desenvolvimento Internacional e Redução da Pobreza (DFID) como agência financiadora e, 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) como agência responsável 

pela administração dos recursos alocados para o referido programa. Nasce no processo de 

organização e realização da III Conferência de Combate Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e todas as Formas Correlatas de Discriminação em 

Duhban, na África do Sul em 2001. A mobilização realizada para esta conferência ampliou o 

debate público sobre a questão racial, visibilizando experiências exitosas nas formas de 

enfrentamento ao racismo e à discriminação racial por parte do setor público, sendo realizadas 

diversas reuniões entre 2003 e 2005 e pensando na sua atuação de forma descentralizada 

(JACCOUD, 2009). 
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Luciana Jaccoud (IBID) remonta a constituição dos objetivos do PCRI em dois 

aspectos:  

fortalecer a capacidade do setor público na identificação e na prevenção do racismo 

institucional, a partir da formulação de políticas, capacitação institucional e revisão 

de normas e procedimentos, e fomentar a participação das organizações da 

sociedade civil organizada no diálogo sobre políticas públicas (IBID, p. 160). 

 

 A autora compreende que quando este tipo de discriminação se instaura no cotidiano 

organizacional, inclusive na implementação de políticas públicas, gera de forma ampla 

desigualdades e iniquidades e, foi no fortalecimento da participação de múltiplos atores na 

política pública, na capacitação de profissionais através de oficinas, formulação de materiais 

informativos, articulação com pesquisadores, dentre outros recursos, que o PCRI pode 

fortalecer o sentido de cidadania, tendo como grande desafio a transversalidade – saúde, 

educação, cultura, justiça, assistência social, dentre outros. – visto que é necessário enfrentar à 

tensão importa no desafio da universalização das políticas sociais e a focalização de ações que 

levem em consideração a temática racial, isto é, na inserção da população negra (IBID).  

Dito de outro modo, o racismo institucional é um modo de subordinar o direito e a 

democracia às necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros inexistam ou existam 

de forma precária, diante de barreiras interpostas na vivência dos grupos e indivíduos 

aprisionados pelos esquemas de subordinação deste último (WERNECK, 2013), e a qualquer 

momento, mecanismos seletivos de privilegiamento e/ou de constituição de barreiras, como 

linguagens, documentos, custos, etiquetas, poderão ser interpostos sem qualquer controle, 

como parte normal da funcionalidade institucional, com vistas a dificultar ou propriamente 

impedir a plena realização do direito e o atendimento às necessidades expressas. 

Almeida (2019) diz que é dever de uma instituição que se preocupe com a questão 

racial, adotar, por exemplo, políticas internas de remoção de obstáculos para ascensão da 

população negra nos cargos de direção e prestígio, pois a supremacia branca em setores de 

controle institucional demonstra a desigualdade de oportunidades. E não só a 

representatividade (crescimento quantitativo) importa neste caso, mas sim elencados com a 

manutenção de espaços de debate e possíveis revisão de práticas institucionais  

Ora, se segundo o Censo 2010 a população negra configura 51% de sua população 

total, qual outra justificativa para não estarmos em níveis proporcionais em todas as esferas da 

vida social? Eurico (2018) diz que a resposta é simples: se dá pela agência do racismo 

institucional que determina o lugar de classe com critérios de raça/cor no interior da própria 

classe trabalhadora. O racismo institucional é derivado de uma sociedade em que o racismo é 



43 
 

regra, e não uma exceção, sendo necessárias medidas que provoquem mudanças profundas na 

estrutura das relações políticas, econômicas e sociais. Não queremos dizer que medidas 

tomadas pelas instituições devam ser descartadas, apenas gostaríamos de frisar que a 

responsabilização jurídica dê conta para subverter a lógica reprodutora de desigualdades 

sociais, as quais, poderemos analisar no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 2 – MOVIMENTO NEGRO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE RACIAL: ENFRENTAMENTOS, DENÚNCIAS E 

QUALIFICAÇÃO DO RACISMO INSTITUCIONAL 

 

Uma coisa é certa: se não fosse a luta do 

Movimento Negro, nas suas mais diversas formas 

de expressão e de organização – com todas as 

tensões, os desafios e os limites –, muito do que o 

Brasil sabe atualmente sobre a questão racial e 

africana, não teria sido aprendido. E muito do 

que hoje se produz sobre a temática racial e 

africana, em uma perspectiva crítica e 

emancipatória, não teria sido construído. E nem 

as políticas de promoção da igualdade racial 

teriam sido construídas e implementadas”  

(GOMES, 2017) 
 

2.1 RELAÇÕES ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

À LUZ DO PENSAMENTO GRAMSCIANO 

 

Os conceitos de Estado e de sociedade civil ganharam a centralidade no debate 

político da modernidade. Considerando a importância da apreensão destes, e, sobretudo da sua 

correlação, iremos apontar algumas considerações à luz do pensamento do marxista italiano 

Antônio Gramsci, que ao pensar os processos de modernização e unificação italianos na 

primeira metade do século XX, promoveu um refinamento interpretativo do processo de 

ampliação do Estado, ou na transição ao capitalismo monopolista e, sobretudo, da hegemonia 

das classes subalternas, estabelecendo conceitos que, devido sua universalidade, podem ser 

tomados como chaves analíticas para pensar dialeticamente as diversas esferas da vida social 

de outras formações econômicas e sociais. 

No Brasil, as categorias de Gramsci se fizeram presente a partir das décadas de 1960 e 

1970 para explicar o processo de redemocratização na América Latina, e em especial no 

Brasil, onde as reivindicações de contestação do regime ditatorial instaurado em 1964, a partir 

do protagonismo das organizações sindicais e dos movimento sociais que “passaram a 

dinamizar processos de mobilização de demandas por conquista e ampliação de direitos civis, 

políticos, sociais e trabalhistas” (SIMIONATTO, 2009, p. 86). 

Segundo Almeida (2006) seus conceitos passam a ser utilizados não somente pelos 

setores de esquerda, partidos políticos, acadêmicos, movimentos sociais, como também por 

setores conservadores, promovendo uma deturpação dos conceitos propostos pelo autor, o que 

de certa maneira expressa a disseminação e importância da obra gramsciana. 
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É somente no momento de declínio da ditadura, crise da esquerda tradicional e 

redemocratização política do país que se inicia, de fato, a influência do pensamento de 

Antônio Gramsci, no que é caracterizado por Coutinho (2003) como a segunda entrada
19

 do 

pensamento político de Gramsci no território nacional, legitimado pela falência dos modelos 

clássicos de revolução e se mostrando como uma nova perspectiva do socialismo em uma 

sociedade moderna de tipo “ocidental” – para ser fiel aos conceitos cunhados por Gramsci – 

que o país segundo Coutinho “convertera-se”, nos anos 1970 (IBID). 

A profunda universalidade do pensamento gramsciano – inclusive na perspectiva 

geográfica, uma vez que é adotado fora da Europa por meio dos processos de 

“ocidentalização”, ou seja, “de ampliação do Estado graças à criação e complexificação da 

sociedade civil
20

” (COUTINHO, 1992, p. 116) – é capaz de nos fazer pensar particularidades 

do cenário nacional brasileiro, conforme diz Coutinho (IBID), sobretudo no que diz respeito 

ao conceito de “revolução passiva” que nos faz apreender uma análise sobre os processos de 

“modernização conservadora” que caracterizam a complexidade da nossa formação social e 

sua passagem ao sistema capitalista nos anos 1930.   

Haja vista o cenário apresentado no capítulo anterior, das subsequentes mediações que 

lograram a justificar a supremacia branca em detrimento da subalternidade negra ao longo da 

complexa formação social brasileira, apresentaremos neste capítulo uma análise sobre as 

relações entre Estado e Sociedade Civil à luz dos conceitos gramscianos, buscando entender 

quais as estratégias foram utilizadas pelos aparelhos privados de hegemonia, sobretudo os 

movimentos negros, para disputa da hegemonia na sociedade civil, entendida aqui em uma 

concepção gramsciana como “a esfera da organização e articulação dos interesses de classe” 

(ALMEIDA, 2006, p. 10) e, que resultaram em uma “guerra de posição” em torno da 

construção de uma contra-hegemonia, tais como as políticas públicas destinadas à população 

negra.  

Em geral, destacaram-se historicamente as lutas e resistências da sociedade civil, 

desde a abolição da escravidão até os dias atuais, realizadas pelas articulações entre as frações 

de classe dominante, branca e letrada. Contudo, gostaríamos de destacar neste trabalho, o 

protagonismo, organização e mobilização que a população negra desencadeou nos distintos 

                                                           
19

 A primeira entrada diz respeito ao período de 1966-69, onde na vigência do período ditatorial brasileiro ainda 

conferiam relativa liberdade cultural para publicação dos escritos do autor sendo publicadas 5 das suas mais 

importantes obras em apenas 3 anos. Sua recepção e vazão lenta e dificultosa deveu-se não somente ao Ato 

Institucional 5, de 1968, mas também a conjuntura que fazia a esquerda brasileira atrelada ao marxismo-

leninismo (COUTINHO, 1992). 
20

 Para Gramsci, nas sociedades de tipo oriental “o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa” 

(GRAMSCI, 2000, p. 262), já as de tipo ocidental dizia respeito ao “Estado e a sociedade civil uma justa 

relação”, em contexto de maior complexidade desta última (IBID). 
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períodos históricos
21

. A população negra, desde o período colonial, construiu estratégias 

opositoras ao regime escravista. Suas primeiras manifestações de organização pela liberdade 

podem ser percebidas ao analisarmos as fugas e revoltas, a formação dos quilombos, abortos, 

assassinato dos senhores e feitores, driblando a vigilância policial e entrando com medidas 

judiciais (EURICO, 2011). Já atualmente, ao perceber e vivenciar a manutenção das amarras 

estruturais e a opressão, material e simbólica, os sujeitos sociais ativos criam resistências a 

partir de lutas coletivas, que denunciam tais opressões, na recusa de permanecer nos lugares 

definidos social e culturalmente para eles. Destacam-se, nesse contexto, as lutas e resistências 

dos Movimentos negros – em suas pluralidades de práticas e perspectivas – que disputam a 

hegemonia, e buscam criar novas formas de sociabilidade, por meio das diversas arenas 

públicas, supondo uma reforma intelectual e moral, nos termos gramscianos, para 

consolidação da noção ampla de cidadania (DAGNINO, 2004).  

Para tanto, as análises de Coutinho (1992) e Almeida (2006), nos fazem retomar 

algumas questões-chaves na compreensão teórica do pensamento deste importante autor. 

Alguns intérpretes de Gramsci tendem a analisá-lo como alguém que realiza uma ruptura com 

o pensamento de Marx, o que segundo os autores supracitados não seria correto. Gramsci não 

se opõe a Marx quanto ao caráter de classe do Estado e a sua função quanto à manutenção das 

relações econômicas, entretanto, estabelece uma relação de “conservação-superação” do 

pensamento marxista – e de certo modo também de Lênin.  

Coutinho (2006) afirma que a grande descoberta de Marx no que diz respeito à teoria 

política foi a afirmação do caráter de classe do Estado, que tem sua gênese na divisão da 

sociedade de classes, onde o papel deste consistia na conservação e produção de tal divisão, 

assegurando que os interesses de uma classe específica e dominante se impusesse sobre os 

interesses universais, pois ele só existe “quando e enquanto existir essa divisão” (IBID, p. 32). 

Além disto, desvelou que é por meio da coerção que o poder estatal se manifestava através de 

seus aparelhos repressivos. 

Situado em um contexto, de socialização da política, com a criação de sindicatos, 

partidos de massa, dentre outros, Gramsci contribuiu para desenvolver e aprimorar o 

pensamento marxiano no que Coutinho (1992) caracteriza como “relação dialética de 

conservação/renovação”. Com as referidas mudanças na esfera estatal e social de sua época, 

com a organização dos interesses classistas, ampliação das esferas culturais e ideológicas, 
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 Os movimentos de resistência negras são quase sempre considerados “coisas de menor importância, casos de 

polícia e de capitão-do-mato, pois as rebeldias negras não influem na ‘grande história’” (CHIAVENATTO, 1988 

apud EURICO, 2011, 32). 
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Gramsci visualiza uma nova dimensão da vida social, que denomina de sociedade civil. 

Conceitua que a sociedade civil é o espaço em que as classes organizam seus interesses por 

meio de aparelhos privados de hegemonia, de forma que elaboram e difundem “valores, 

cultura e ideologias que tornam ou não conscientes os conflitos e contradições sociais” 

(SIMIONATTO, 2009), isto é, é neste espaço que se confrontam os projetos societários em 

que se desenvolve a luta pela construção de projetos hegemônicos de classe. Há uma 

diferença essencial entre o conceito de sociedade civil em Marx e em Gramsci, uma vez que, 

no primeiro ela é identificada com base material, isto é, pela infra-estrutura econômica, no 

segundo esta concepção não pertence a estrutura, mas sim ao campo da superestrutura 

(COUTINHO, 2006). 

Segundo Coutinho (1992) podemos dizer que  

Gramsci se eleva da ideia de que todo Estado é um Estado de classe, ideia essencial 

na teoria política de Marx e de Lênin, para a determinação dos modos pelos quais 

esse caráter classista se explicita nas sociedades mais complexas do “Ocidente” do 

séc. XX (ou seja, não mais apenas através dos aparelhos repressivos do Estado, mas 

de uma articulação entre tais aparelhos e os “aparelhos privados de hegemonia”, isto 

é, entre a sociedade política e a sociedade civil) (IBID, p. 51). 

 

Na obra Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político, Carlos Nelson Coutinho 

(1992), um importante intelectual brasileiro, ex-membro do PCB, ao desvelar com fidelidade 

o pensamento de Antônio Gramsci, utiliza suas categoriais para analisar a realidade brasileira. 

Afirma que nos anos 1930  

gradualmente e “pelo alto”, a grande propriedade latifundiária transformou-se em 

empresa capitalista agrária; e por outro, com a internacionalização do mercado 

interno, a participação do capital estrangeiro contribuiu para reforçar a conversão do 

Brasil em um país industrial moderno, com alta taxa de urbanização, e uma 

complexa estrutura social (IBID, p. 120). 

 

A ação que promoveu tais mudanças no cenário nacional não se deu pela organização 

das classes populares, pelo contrário, foi o Estado, como “unidade histórica das classes 

dirigentes” (SIMIONATTO, 2009, p. 42), que promoveu a transformação capitalista por meio 

de acordos entre as frações de classe economicamente dominantes, com exclusão da 

participação das classes subalternas e utilização de aparelhos repressivos de Estado. Esta 

estratégia fora utilizada em distintos momentos históricos, conforme nos demonstra Almeida 

(2000) ao analisar a trajetória da cidadania brasileira afirmando que a emancipação política do 

Brasil, com o fim do estatuto colonial, constituiu-se como a primeira experiência de revolução 

“pelo alto” ou “revolução passiva”, ou ainda “revolução-restauração” para utilizar um 

conceito gramsciano.  



48 
 

Assim, também, caracteriza Coutinho (1992) ao falar sobre a Proclamação da 

República, da Revolução de 1930 e da Ditadura Civil-Militar de 1964, evidenciando a forma 

elitista e anti-popular destas “revoluções passivas” onde a “sociedade política” ou o “Estado 

strictu-sensu” tem um protagonismo. 

Coutinho (IBID) evidencia que há dois momentos inerentes a esta forma específica de 

revolução – “revolução passiva” –, indicada por Gramsci ao analisar o Risorgimento italiano: 

O da ‘restauração’ (na medida em que é uma reação a possibilidade de uma 

transformação efetiva e radical ‘de baixo para cima’) e o da “renovação” (na medida 

em que muitas demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas 

camadas dominantes) (COUTINHO, 1992, p. 123). 

 

A partir dessa concepção, afirma que esses dois momentos também podem ser 

percebidos ao analisar a sociedade brasileira e suas transformações, uma vez que as classes 

dominantes também empenharam-se em realizar restaurações às ações contestadoras dos 

movimentos populares ao passo que preparam as condições para outras transformações.  

 

As forças produtivas da indústria, através de uma intervenção maciça do Estado, 

desenvolveram-se intensamente, com o objetivo de favorecer a consolidação e a 

expansão do capitalismo monopolista. A estrutura agrária, por seu turno, mesmo 

conservando o latifúndio como eixo central, foi profundamente transformada, sendo 

hoje predominantemente capitalista. A camada tecnocrática-militar, que se apoderou 

do aparelho estatal, certamente controlou e limitou a ação do capital privado, na 

medida em que submeteu os interesses dos ‘múltiplos capitais’ ao ‘capital em seu 

conjunto’; mas adotou essa posição ‘cesarista’ precisamente para manter e reforçar o 

lucro privado e para conservar o poder das classes dominantes tradicionais, quer da 

burguesia industrial e financeira (nacional e internacional), quer do setor 

latifundiário que ia se tornando cada vez mais capitalista (IBID, p. 124). 

 

Esse processo de modernização capitalista cuja ação estatal teve relevância e 

protagonismo, o fez adquirir o consenso à medida que conservou elementos arcaicos e pôde 

manter o sistema econômico e as forças de coerção civil e militar sob jugo das classes 

dirigentes tradicionais, isto é, não pôs em “xeque” os interesses das “velhas” oligarquias, pelo 

contrário, estabeleceu uma conciliação entre as antigas e novas forças sociais dominantes em 

detrimento da exclusão das classes subalternas, mantendo-se nas estruturas de poder e 

negando a cidadania à população negra. Os efeitos desse cenário são apontados por Gramsci, 

e nas palavras de Coutinho (1992) pode ser percebido como fortalecimento do Estado strictu-

sensu em detrimento da sociedade civil e a concatenação de transformismos
22

 como 

modalidade de desenvolvimento histórico, implicando na exclusão de quase a totalidade das 

massas populares e no deslocamento da função hegemônica de uma para outra fração das 
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 “assimilação pelo bloco no poder das frações rivais das próprias classes dominantes, e até mesmo de setores 

das classes subalternas” (COUTINHO, 1992, p. 126). 
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classes dominantes, sem que essas desempenhem, necessariamente, a função hegemônica em 

face das classes populares.  

Como podemos perceber, para Gramsci, o Estado em sentido restrito, ou “sociedade 

política”, ou ainda “Estado-Coerção” é formado 

pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 

monopólio legal da violência e da execução das leis, mecanismos que se identificam 

com os aparelhos  de coerção sob controle das burocracias executiva e policial-

militar (COUTINHO, 1992, p. 76). 

 

E, constitui-se como instrumento possibilitador da “revolução passiva” por meio de 

aparelhos de dominação e coerção, de forma que permaneça conferindo lugar de 

subalternidade a “sociedade civil”, que por sua vez pode ser conceituada como o 

conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 

compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 

organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, 

editoras, meios de comunicação de massa), etc (IBID, p. 76-77). 

 

 Isto é, um conjunto de aparelhos privados através dos quais as classes lutam pela 

hegemonia e pela direção político-moral (IBID). Dessa forma, em Gramsci, a teoria ampliada 

de Estado, diz que além dos aparelhos da sociedade política, há aqueles próprios da sociedade 

civil e, assim, comporta duas esferas principais, a sociedade política e a sociedade civil. 

Ambas, em conjunto, formam o Estado Ampliado. Coutinho (1992) chama atenção que as 

distinções entre essas duas esferas que compõem o Estado ampliado não se limitam a função, 

mas também no que concerne ao modo e a materialidade das mesmas. Na função, ambas 

apresentam diferenças na organização, articulação e reprodução das relações econômicas e de 

poder. No modo, encaminham suas resoluções de maneiras distintas, onde a sociedade política 

utiliza-se da dominação por meio da coerção, enquanto a sociedade civil buscar exercer sua 

hegemonia, que manifesta-se sempre sobre os aliados e aqueles que deseja governar, 

ganhando aliados em um consenso. Na materialidade, pois enquanto a sociedade política tem 

como seu portador material os aparelhos repressivos de Estado que agem para assegurar a 

disciplina dos grupos que não consentem, a sociedade civil tem como seus portadores os 

“aparelhos privados de hegemonia”, que consiste em organizações de associativismo 

voluntário e, relativamente autônomos quanto a sociedade política, promovendo uma 

mediação entre o Estado-coerção e a estrutura econômica (COUTINHO, 1992). 

Coutinho (IBID) demonstra que embora Gramsci demonstre a diversidade estrutural 

das duas esferas da superestrutura que acabamos de apresentar, ele não perde de vista relação 

de identidade-distinção entre as esferas. “Um grupo social é dominante dos grupos 
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adversários que tende a liquidar ou a submeter também mediante a força armada; e é dirigente 

dos grupos afins ou aliados” (IBID, p. 78). E, a supremacia ocorre, portanto, quando unificam 

essas duas esferas da superestrutura, presentes em todas as formas de Estado, mas que a 

depender da autonomia das esferas, a predominância de uma sobre a outra e a correlação de 

forças inerentes a esta relação de disputa. 

Ao analisarmos a relação entre Estado e sociedade civil ao longo da história do Brasil 

à luz dos conceitos gramscianos apresentados por Coutinho (1992) identificamos que na fase 

imperial e em uma parte da fase republicana, a sociedade brasileira manifestava-se como uma 

sociedade de tipo “oriental”, com uma sociedade civil “primitiva e gelatinosa”. No primeiro 

momento, mesmo com a existência de partidos políticos, o Estado era forte e exemplifica: 

“basta a existência da escravidão, ao que me parece, para tornar ainda mais plausível a 

afirmação de que toda a sociedade brasileira da época imperial era predominantemente 

‘oriental’” (IBID, p. 131), e este quadro não se alterou com a Abolição, tampouco com a 

Proclamação da República. No segundo momento, as instituições liberais também não 

possibilitavam um processo de “ocidentalização”, os partidos mantinham-se sob tutela das 

oligarquias, e as tentativas de organização do proletariado e das classes médias eram 

reprimidas, além de estarem suspensos os direitos constitucionais (“estado de sítio”) (IBID). 

É a partir das primeiras décadas do séc. XX, com início da industrialização, em um 

país de homens “livres”, que o Brasil torna-se um país de fato capitalista, com estrutura social 

mais complexa e moderna, ainda que conforme temos explicitado, esteja fortemente vinculado 

com o atraso pré-capitalista, sobretudo no campo.  O trabalho escravo do antigo modo de 

produção com seu excedente econômico não iam para o mercado externo da mesma forma e, 

sob estas bases alicerçou-se o início da expansão do capital comercial, sem que isto 

representasse uma fonte de libertação para homens e mulheres negras. Pelo contrário, são 

colocados em condições desiguais de competição no mercado de trabalho (FERNANDES, 

2017). 

A constante repressão nesse período fez com que determinadas frações da classe 

trabalhadora contestassem o status quo, o que fez os sindicatos operários, e com eles, as 

manifestações políticas e greves em torno dos direitos políticos e sociais. Além do surgimento 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1922; as classes médias, em ascensão, também 

exigiam maior participação política e, os militares optaram pela luta armada. A resposta das 

classes dominantes a essas pressões vindas “de baixo” foi a realização de nova revolução 

“pelo alto”, conhecida como Revolução de 1930, sob qual setores da oligarquia agrária 

obtiveram o posição hegemônica, cooptaram alas moderadas das classes médias e os 
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militares. O Brasil, desse período, ainda era visto como formação social atrasada, 

semicolonial e, portanto, para superar esta questão, deveria ocorrer uma “revolução 

democrático burguesa”, segundo modelo jacobino. Foi esta compreensão que orientou nesse 

período as ações e análises do PCB, e dos grupos que romperam com o partido e optaram pelo 

caminho da luta armada (COUTINHO, 1992).  

Ainda na década de 1930, Getúlio Vargas foi alçado ao governo, cumprindo um 

governo provisório, porém quando pela promulgação da Constituição Federal de 1934, Vargas 

torna-se presidente constitucionalmente. Na CF de 1934, em seu Cap. II – Dos Direitos e Das 

Garantia Individuais, no Art. 113, inciso 1, já constava na escrita do texto constitucional: 

“Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de 

nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças 

religiosas ou ideias políticas” (BRASIL, 1934, com grifos nossos).  

As ações do Partido Comunista – sobretudo o Levante de 1935 – e a criação do temor 

referente a este, foram as principais justificativas da atuação repressiva por parte do governo. 

Neste contexto, alia-se ainda a grande massa de desempregados e permanente marginalização 

dos setores populares, dentre outras mazelas relativas à contradição capital x trabalho teve sua 

expressão nesse período, que culminou com a instauração do governo autoritário de Getúlio 

Vargas – conhecido como Estado Novo –, em 1937, findando, assim, os insuficientes 7 anos 

sob vigência do sistema democrático. Neste ano, promulga-se ainda a Constituição Feral de 

1937, sob influência ideológica fascista, divulgando um temor do comunismo e que, segundo 

texto constitucional, exigia medidas radicalizadas, sem fazer qualquer menção à igualdade na 

pluralidade racial do país. Chamamos atenção para esse momento, pois é o contexto de 

difusão do imaginário da Democracia Racial, já abordado no capítulo anterior, em que se dá 

ênfase a miscigenação entre as três raças principais – o branco europeu, o negro africano e o 

índio nativo –, agora desvinculadas a noção de degeneração, e aliada à ideia de uma “união 

mágica” (SCHWARCZ, 1993; FERNANDES, 2008). 

Conforme exposto no capítulo anterior, é neste período que influenciados por Gilberto 

Freyre e suas obra, sobretudo “Casa Grande & Senzala”, que passa a erigir o mito da 

democracia racial, adotando uma análise linear de que vivíamos em relações raciais 

harmônicas devido a mestiçagem. Este mito, funcional para encobrir a realidade, permeada 

por conflitos raciais no processo de desenvolvimento capitalista, floresceu “até que os 

próprios negros ganharam condições materiais e intelectuais para erguer o seu protesto” 

(FERNANDES, 2017, p. 31).   
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Fernandes (IBID) é explícito ao afirmar que a população negra não pode ser excluída 

das transformações dos padrões raciais. Padrões estes que sempre estiveram em tensão 

consciente para com a população negra. O protesto negro erguido foi, segundo o autor 

ignorado pelo meio social, mas que teve significação histórica e política, uma vez que trouxe 

para a cena pública o debate sobre raça, ressignificando seu significado e desvinculando-a do 

caráter inferiorizante que lhe era atribuído. Ao dar visibilidade a questão-racial, reconhece-se 

os obstáculos que a mesma impõe, mas também identifica como trunfo à construção de uma 

sociedade mais democrática. As expressões históricas desse ativismo aparecem vinculadas 

com os movimentos sociais espontâneos que eclodiram em São Paulo na década de 1920 até 

meados de 1940. Como sabemos o racismo à brasileira não se manifestou institucionalmente 

como nos Estados Unidos ou na África do Sul, mas revelou-se sob outras bases, gerando 

consequências igualmente devastadoras. Sendo assim, estes movimentos da primeira metade 

do séc. XX surge em conexão com a consciência social de um racismo.  

O protesto negro institucionalizado ergueu-se na década de 1930 por meio da Frente 

Negra Brasileira (FNB), em 1931, com objetivo de tornar-se uma articulação negra urbana de 

massa nacional, promovendo educação e entretenimento e chegando ao número de mais de 

2000 filiados. Segundo Fernandes (2017), o principal feito deste levante foi a elaboração de 

uma contraideologia visando a integração do negro na vida social, política e cultural e 

denunciando a discriminação racial. Em 1936, tornara-se partido político, mas no ano 

seguinte, devido decreto presidencial do governo Vargas, foi colocado na ilegalidade junto a 

outros partidos (GOMES, 2017) em uma tentativa de disputar a hegemonia na sociedade civil. 

Segundo Fernandes (2017), o Estado Novo tentar por fim as manifestações 

contestadoras e de inquietações raciais, que incomodaram os brancos das classes dominantes, 

que os viam como um “racismo negro”. As manifestações não morreram, contudo a pressão 

instrumentalizada pela coerção estatal restabeleceu a dominação oligárquica das classes 

sociais dominantes.  

A tendência de a sociedade brasileira tornar-se uma sociedade de tipo “ocidental” se 

desfez e só retomou na década seguinte, em torno dos anos 1945, quando os partidos 

adquiriram escala nacional, o PCB volta à legalidade e torna-se um partido de massa, os 

sindicatos tornam-se mais importantes na vida econômica e política. Cenário que se reforçou 

nos anos 1950, momento em que a massa de trabalhadores negros inclina-se a luta de classes, 

ainda que sob fortes intimidações e coerção estatal (COUTINHO, 1992; FERNANDES, 

2017).  
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O término da Segunda Guerra Mundial fomenta novas impulsões de radicalizações e, 

desta forma, faz os “de baixo” apegar-se ao sonho da democratização da sociedade civil e do 

Estado, protagonizando o aparecimento de uma democracia de participação ampliada. Com 

novas oportunidades de trabalho, alguns poucos negros ascenderam socialmente. Mesmo em 

um número muito ínfimo em relação ao quantitativo populacional negro total, estes eram 

convencidos de que deveriam repelir o protesto racial, e apesar de serem expostos a conflitos 

raciais, por não se colocarem como contestadores da ordem imposta, conviverem com jovens 

brancos, desfrutavam de maior aceitação.  

Percebemos que a forma de dominação imposta neste grupo, denominado por 

Fernandes (2017) de “o novo negro”, perpassa muito mais pelo campo simbólico, que 

segundo Bourdieu (1989), é caracterizada por um convencimento e disciplinarização, e não 

por uma forma explícita de coerção por meio da violência física. Segundo este autor, os 

sistemas simbólicos são instrumentos de imposição e legitimação da dominação de uma classe 

sobre a outra.  

Em diálogo Fanon (2008), analisa os negros classificados como “evoluídos” pelos 

colonizadores franceses para descrever aqueles africanos educados dentro da cultura francesa 

e que abandonaram a sua própria, entendendo que este “novo negro” ao estabelecer uma 

recusa aos processos contestatórios e denunciantes da discriminação racial existente e, 

considerar que a igualdade social se daria por um processo natural onde deveriam “repetir a 

história dos imigrantes europeus bem-sucedidos” (FERNANDES, 2017), por meio da 

constituição de uma família, educação e exclusão de relações com negros “inferiores”, 

adquiriam uma moralidade burguesa. 

Este processo de desalienação do negro implica, para Fanon (2008) em uma uma 

“súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há complexo de 

inferioridade após um duplo processo: inicialmente econômico; em seguida pela 

interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade” (IBID, p. 28, com grifos 

nossos). 

Em condições diferentes do “novo negro”, o negro operário que “enfronhava-se em 

um dia a dia no qual a realidade da classe salientava as percepções negativas da raça.” 

(FERNANDES, 2017, p. 61), constituintes de um exército de reserva, espoliados por uma 

superexploração do trabalho, que conforme explicitado por Filho (2013), pode ser dar sob 4 

formas ou modalidades:  

i) a remuneração da força de trabalho por baixo do seu valor – conversão do fundo 

de consumo do trabalhador em fundo de acumulação do capital; ii) o prolongamento 

da jornada implicando o desgaste prematuro da corporeidade físico-psíquica do 
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trabalhador; iii) o aumento da intensidade do trabalho provocando as mesmas 

consequências , com a apropriação de anos futuros de vida e trabalho do 

trabalhados; e iv) o aumento do valor da força de trabalho sem ser acompanhado 

pelo aumento da remuneração (IBID, p. 146). 

 

Ora atentando contra o fundo de consumo do trabalhador, ora contra a própria vida do 

mesmo. Estas são características da inserção do Brasil no mercado mundial, que se dá de 

forma dependente na periferia do capitalismo e, que somada às mediações de subalternidade 

negra logram à população negra as piores condições socioeconômicas. 

Na década de 1940 para contestar a discriminação racial, o protesto negro utilizou 

como instrumento os recursos culturais. Assim, nasce o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

em 1944. Homens e mulheres negros operários, empregados domésticos, moradores de 

periferias eram alfabetizados e transformados pelo TEN em atores negros e dramaturgos com 

objetivo de “resgatar a herança africana na expressão brasileira” (GOMES, 2017, p. 30), além 

de oferecer a este extrato populacional as discussões sobre a questão racial.  Suas principais 

bandeiras políticas, publicadas no jornal Quilombo (1948-1950), perpassavam pelo acesso da 

população negra a educação básica gratuita
23

 − chegando a constar mesmo que de forma 

genérica no texto legal da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
24

 –, bem como seu ingresso nas 

instituições de ensino superior, onde, mormente as determinantes de raça e classe impediam o 

acesso.  

A reafirmação positiva da estética negra, em sua forma e conteúdo, também era 

característica do TEN “que deixou herdeiros e saberes. A luta pela visibilidade dos negros e 

das negras na cena artística e cultural, na literatura e na mídia continua até hoje” (IBID, p. 

31). A própria imprensa negra paulista
25

, contrariando as teorias raciais que atestavam a 

inferioridade intelectual da população negra, teve papel educativo e informativo importante na 

virada de século discorrendo sobre a sua integração na sociedade da época, com seus conflitos 

e antagonismos raciais. 

                                                           
23

 “Reivindicada pelas organizações negras desde o início do século XX, a inclusão dos negros na escola pública 

aparecia como recurso argumentativo nos debates educacionais dos anos de 1940 e 1960 (...) No entanto, apesar 

de ter feito parte das polêmicas e debates em torno da aprovação da referida Lei [de Diretrizes e Bases da 

Educação, a saber, Lei nº 4.024/61], a raça operou mais como recurso discursivo na defesa dos ideais 

universalistas de uma educação para todos vigente na época. Uma análise mais detida dos diferentes documentos 

sobre a tramitação legal permite inferir que naquele momento a dimensão da raça era considerada, juntamente 

com a classe, um fator de diferenciação no processo de escolaridade” (GOMES, 2017, p. 31). 
24

 Os ganhos em torno da discussão racial no texto legal da LDB, mesmo que parcos, perdeu lugar nos princípios 

que regiam a educação nacional, discussão que só retomou mais de seis décadas depois (GOMES, 2017). 
25

 “O Xauter (1916), Getulino (1916-1923), O Alfinete (1918-1921), O Kosmos (1924-1925), O Clarim 

d’Alvorada (1929-1940), A Voz da Raça (1933-1937), Tribuna Negra (1935), O Novo Horizonte (1946-1954), 

Cruzada Cultural (1950-1966), entre outros” (FERNANDES, 2017, p. 29). 
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Com a instauração do período da ditadura militar, em 1964, há 55 anos atrás, muitas 

mudanças em torno da restrição do Estado foram realizadas. Devido à confluência de vários 

determinantes, dentre eles a intensa espionagem, coerção, perseguição e prisão de militantes 

de movimentos raciais por parte do Estado na tentativa de minar as formas do movimento vir 

à cena pública, e com isto buscando silenciar as denúncias da diuturna discriminação racial no 

Brasil, fez com que no final da década de 1970, em um fluxo contrário, sob protagonismo da 

população negra, fosse realizado. Várias entidades do movimento negro, partidos políticos e 

outros movimentos populares se organizaram de forma inédita fundando uma organização de 

caráter nacional (GOMES, 2017).  

De certo que o golpe civil, empresarial e militar de 1964 e o longo período ditatorial 

no país sob comando dos militares e, sobretudo após o AI-5, sua face mais violenta, 

desequilibrou a relação Estado e sociedade civil, entendendo-a como um espaço não 

homogêneo onde muitos setores da sociedade civil mais conservadores foram apoiadores.  

Apesar de tudo, porém, a sociedade civil – embora por vezes duramente reprimida – 

sempre conservou uma margem de autonomia real. Mais que isso: cresceu e se 

diversificou a partir de meados dos anos 70, quando um forte carecimento de auto-

organização envolveu os operários, os camponeses, as mulheres, os jovens, as 

camadas médias, os intelectuais, e até mesmo setores da burguesia (COUTINHO, 

1992, p. 133). 

 

Surge, ainda em período ditatorial, em 1978, o Movimento Unificado Contra 

Discriminação Racial (MUCDR), posteriormente rebatizado de Movimento Negro Unificado 

no ano seguinte, após defesa de um de seus ilustres militantes, Abdias do Nascimento, da 

necessidade da incorporação da delimitação racial, em virtude do racismo à brasileira 

operado, isto é, da base e justificativa fenotípica que esta forma particular do racismo operar 

no Brasil. Fernandes (2017) analisa a articulação que deu origem ao MNU como um elevado 

nível de radicalização ideológica e politização do protesto, em comparação aos primeiros 

marcos nas décadas de 1930 e 1940, que tinham como objetivo a abertura dentro e integrante 

a ordem capitalista competitiva, isto é, era revestido da concepção liberal existente.  

O MNU estabelece um nítido ataque à ordem existente, tendo como principais pautas e 

bandeiras políticas a educação e o trabalho. Este Movimento Negro, talvez, seja o responsável 

pela formação de uma geração de intelectuais negros que se tornaram referência acadêmica na 

pesquisa sobre relações étnico-raciais no Brasil (IBID). Para a ditadura, o racismo servia 

ainda como "desculpa" para a criação de grupos que visavam prejudicar a "ordem social" do 

país, além de realizarem confronto direto com o discurso oficial de Democracia Racial. Os 

jovens intelectuais negros eram fichados no DOPS (Departamento de Ordem Política e 

Social) encaminhados pelo SNI (Sistema Nacional de Informações) como possuidores de uma 
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“intelectualidade acima da média” sob influência norte-americana e que estariam "com 

pretensões de criar no Brasil um clima de luta racial entre brancos e pretos", segundo 

relatório
26

. 

Após o longo período ditatorial, pode ser percebido um processo de “ocidentalização”, 

isto é, a ampliação do número de organizações sociais
27

, e com isto, o pensamento de Antonio 

Gramsci passa a influenciar sobretudo dentro das universidades. O regime militar não foi 

capaz de subordinar a totalidade da sociedade civil ao Estado, embora tenha fortemente a 

reprimido.  

Segundo Gomes (2017), a partir dos anos de 1980, com o processo de 

redemocratização política, tendo como marcos a instituição da Assembleia Nacional 

Constituinte e promulgação da Constituição Federal de 1988, um novo perfil de Movimento 

Negro começa a ser instaurado. Alguns ativistas conseguiram concluir a graduação e, com a 

expansão das pós-graduações (mestrado e doutorado), deram continuidade a qualificação 

intelectual, iniciando uma trajetória acadêmica e política atreladas, com foco de pesquisa nas 

relações étnico-raciais, tais como análise da inserção do negro no mercado de trabalho, 

estereótipos raciais nos livros didáticos, dentre outros (IBID). 

É possível dizer que até a década de 1980 a luta do Movimento Negro, no que se 

refere ao acesso à educação, possuía um discurso mais universalista. Porém, à 

medida que este movimento foi constatando que as políticas públicas de educação, 

de caráter mais universal, ao serem implementadas, não atendiam à grande massa da 

população negra, o seu discurso e suas reivindicações começaram a mudar. Foi 

nesse momento que as ações afirmativas, que já não eram uma discussão estranha no 

interior da militância, emergiram como uma possibilidade e passaram a ser uma 

demanda real e radical, principalmente a sua modalidade de cotas (IBID, p. 33). 

 

Uma indagação de Coutinho (1992) parece-nos importante: “Como se pode explicar o 

aparente paradoxo de uma sociedade civil crescer e ampliar sua autonomia sob um regime 

ditatorial?” (IBID, p. 133). O fortalecimento da sociedade civil adquiriu proporções inéditas, 

uma vez que os aparelhos repressores do Estado apoiaram-se unicamente na coerção, e não 

adquiriu hegemonia na sociedade civil, além de precisar conviver com uma oposição 

materializada pelo MDB como forma progressiva antiditatorial que fazia perder sua 

legitimidade, inclusive com os setores da burguesia pela crise do “milagre econômico”. A 

passagem para a Nova República foi fruto das pressões populares, “de baixo”, mas também de 

operações “por alto”. “Pelas vias transversas da revolução passiva, o Brasil tornou-se uma 

                                                           
26

 “Repressão aos negros”, Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/ditadura-militar-

espionou-movimento-negro-reprimiu-e-infiltrou-agentes/index.htm#movimento-espionado> 
27

 Como podemos perceber, o que constituía uma sociedade como ocidental não dizia respeito à critérios 

geográficos, mas sim a maior ou complexidade dos aparelhos privados de hegemonia que compõe a sociedade 

civil (ALMEIDA, 2006). 

https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/ditadura-militar-espionou-movimento-negro-reprimiu-e-infiltrou-agentes/index.htm#movimento-espionado
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/ditadura-militar-espionou-movimento-negro-reprimiu-e-infiltrou-agentes/index.htm#movimento-espionado
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sociedade “ocidental”, com forte adesão aos sindicatos, de crescimento das comunidades 

eclesiais de base
28

, bem como o papel histórico de criação dos Partidos dos Trabalhadores 

(PT)
29

” (IBID, p. 134). 

Almeida (2006) salienta que é na década de 70 que o pensamento de Gramsci recebe 

tratamento mais adequado, sobretudo pela sua sedimentação no campo universitário. Sua 

difusão também foi influenciada pela vitória do Partido Comunista Italiano (PCI), em 1976, 

que se torna um norte à luta socialista mundial e o crescimento da crítica ao socialismo real 

pelos grupos situados econômica e politicamente à esquerda. As noções sobre “guerra de 

posição” mostrou-se como possibilidade à transição ao socialismo quando elege que tal 

mudança se dá pela construção da hegemonia por meio das classes subalternas, em detrimento 

da noção de “guerra de movimento”, o que segundo a autora “provocou uma profunda 

inflexão no pensamento da esquerda latino-americana, no final dos anos 70, que tinha como 

padrão de revolução a experiência cubana, além das revoluções socialistas africanas” 

(ALMEIDA, 2006, p. 29). 

como ‘portadores do futuro’, os movimentos sociais foram pensados, na maioria das 

vezes, como um contra-poder ao Estado, reforçando a ideia de sociedade civil 

enquanto uma esfera autônoma com relação ao Estado e ainda como o terreno das 

práticas associativas responsáveis pela revitalização democrática (IBID, p. 35). 

 

A mudança na concepção se manifestava em uma mudança de estratégia, ao conceber 

a sociedade civil como arena de disputas e alianças entre classes e frações de classe, com 

vistas à hegemonia e com maior autonomia com relação ao Estado strictu-sensu, entretanto, 

percebendo-a de forma desmistificada, como campo heterogêneo. A disputa, o conflito, e a 

correlação de forças entre os múltiplos projetos sociais e políticos estão presentes no seio da 

sociedade civil e, por isto, é um equívoco apresentá-lo como imune aos conflitos e às disputas 

de classe. 

Com a conjuntura dos anos 1990, marcada por contra-reformas em toda América 

Latina e, pela ofensiva neoliberal especificamente no Brasil, além da efervescência social, 

política e econômica dos movimentos que buscavam a reconstrução do Estado democrático de 

direito, o debate racial ganhou centralidade. Uma das ações de maior impacto do Movimento 

Negro foi a realização da “Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela 

Cidadania e a Vida”, em 1995, em Brasília. Além de ganhar as ruas, o grande feito desta ação 

foi a entrega ao Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o “Programa para 

                                                           
28

 Sob forte influência da Teologia da Libertação, que tinha também por influência o pensamento do marxista 

italiano (ALMEIDA, 2006). 
29

 Surgido na relação com o sindicalismo no ABC paulista e rompendo, assim, com as estruturas partidárias 

tradicionais (ALMEIDA, 2006). 
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superação do racismo e da desigualdade étnico-racial”, onde constava a forte demanda pelas 

ações afirmativas que abrangesse as áreas da educação e mercado de trabalho, surgida no seio 

do movimento negro (GOMES, 2017).  

O ápice deste processo de inflexão na trajetória do Movimento Negro Brasileiro 

aconteceu na virada para o séc. XXI, quando os processos de ressignificação e politização 

intensificaram-se e provocaram mudanças na estrutura do Estado strictu-sensu. O Brasil passa 

a ser signatário de tratados internacionais que versam sobre os danos históricos a que foi 

submetida à população negra e com isto, o Estado brasileiro se compromete com a aplicação 

de medidas compensatórias que busquem a equidade e justiça social. Dentre eles, a 

Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias 

Correlatas de 2001, em Durban, foi o ponto de inflexão na temática racial para a agenda 

governamental
30

. Embora tenham existido medidas anteriores, é a partir desta iniciativa que a 

escravidão é considerada crime de lesa-humanidade. O relatório proveniente deste espaço 

versa, ainda, sobre o Racismo Institucional, apontando-o como uma das formas sofisticadas, 

veladas e eficientes do racismo operar no contexto capitalista, onde a dominação econômica 

implica em dominação política e legitimação ideológica, criando condições de aceitabilidade 

da exploração (HASENBALG et. al,1998).  

A partir da ascensão de grupos mais progressistas, um dos maiores ganhos no plano 

governamental foi a criação da Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e ganha status de 

Ministério em 2005, durante mesmo governo. Tal medida acabou por fortalecer as demandas 

em torno da adesão às ações afirmativas no campo educacional nas escolas públicas de ensino 

básico e também superior, em especial às cotas raciais. Também em 2003, foi sancionada a 

Lei nº 10.639/03, que dispõe sobre o ensino obrigatório do ensino da história da África, e sua 

alteração em 2008, pela Lei nº 11.645/08, acrescentando a temática indígena. Ainda constam 

os ganhos do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/10, que institui o Sistema Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), a aprovação do princípio constitucional das 

ações afirmativas pelo Supremo Tribunal Federal, Lei nº 12.711/2012 dispõe sobre as ações 

afirmativas para universidades federais e institutos federais de ensino médio e técnico, Lei nº 

12.990/2014 que dispõe sobre a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para órgãos 

                                                           
30

 Rio de Janeiro e Bahia foram pioneiros, quando o Brasil assina a carta de intenção de Durban, uma vez que os 

governos estaduais instituíram sistema de cotas nas universidades estaduais e, que anos mais tarde, tornou-se a 

modalidade de ação afirmativa mais amplamente conhecida entre a população, dividindo opiniões, mas com a 

sinalização favorável do Supremo Tribunal Federal quando a sua constitucionalidade (GUIMARÃES, 2017). 
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da administração pública federal, das autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades 

de economia mista controladas pela União (IBID).  

De acordo com Gomes (2017)  

é possível afirmar que a sociedade brasileira não teria chegado a esse momento se 

não fosse a histórica atuação do Movimento Negro. Contudo, cabe ponderar que o 

processo de implementação de tais leis e políticas nem sempre correspondem à 

radicalidade emancipatória das reivindicações que o originaram (IBID, p. 36).  

 

Ao ressignificar e politizar o debate racial o Movimento Negro compreende o termo 

“raça” como construção social e assim, ele se reeduca e emancipa a si próprio, a sociedade e 

ao Estado, produzindo novos entendimentos sobre as relações étnico-raciais. Suas ações 

multiescalares – transnacional, nacional, local – exigiram outras formas de emancipação 

política. Desde o final da década de 1970 o Movimento Negro Brasileiro não só denunciava o 

racismo à brasileira, como se envolvia com a luta pela libertação de países africanos. Tal 

abrangência e poder de mobilização para contestação se mostrava como prática revolucionária 

(IBID). 

 
Ao politizar raça, o Movimento Negro desvela a sua construção no contexto das 

relações de poder, rompendo com visões distorcidas, negativas e naturalizadas sobre 

os negros, sua história, cultura, práticas e conhecimentos; retira a população negra 

do lugar da suposta inferioridade racial pregada pelo racismo e interpreta 

afirmativamente a raça como construção social; coloca em xeque o mito da 

democracia racial (IBID, p. 22). 

 

Entende-se neste trabalho, como Movimento Negro, corroborando com Gomes (2017, 

p. 23)  

as mais diversas formas de organização e articulação negras e dos negros 

politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam à superação desse 

perverso fenômeno na sociedade. Participam dessa definição os grupos políticos, 

acadêmicos, culturais, religiosos e artísticos com o objetivo explícito de superação 

do racismo e da discriminação racial, de valorização e afirmação da história e da 

cultura negras no Brasil, de rompimento das barreiras racistas impostas aos negros e 

às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares na sociedade (GOMES, 

2017, p. 23). 

 

Projetos de sociedade estão em disputa. A consolidação da pluralidade e articulação da 

sociedade civil torna mais dificultosa a resolução simplesmente pela coerção dos conflitos 

sociais e políticos. Sendo assim, as frações da classe dominante vem tentando conquistar a 

hegemonia, isto é, obter o consenso das demais frações de classe de modo que seja não apenas 

a classe dominante, mas a dirigente. Com implementação do projeto neoliberal, 

primeiramente por meio de Fernando Collor, depois nos dois governos do sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso, e mais recentemente, através do governo de Michel Temer, ambas com 
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forte apologia à privatização, o mercado como regulador de conflitos e como local de oferta 

de serviços, satisfazendo demandas sociais, o projeto conservador de nação deu passos à 

frente. De outro lado, temos um projeto de sociedade, antagônico ao primeiro apresentado, 

construído pelas classes subalternas, que pressupõe proliferação de movimentos sociais de 

base, um sindicalismo combativo, combate a apatia, ampliação da participação política, esta 

última orientada pela afirmação de interesses e valores universais, que também logrou passos 

na direção de uma sociedade verdadeiramente democrática, entretanto, ainda insuficiente para 

mudar os alarmantes indicadores sociais. 

Claudia, mulher negra arrastada em viatura policial. Rafael Braga, jovem negro 

acusado de portar material explosivo nas manifestações de Jun./2013, preso injustamente, 

gerando grande campanha internacional “Libertem Rafael Braga”. Marielle Franco, vereadora 

da cidade do Rio de Janeiro, executada, segundo a mídia, por milicianos. [Acrescentar outros 

casos de racismo institucional] Estes são alguns dos casos que ganharam a mídia e com os 

quais podemos demonstrar que a ação repressiva dos aparelhos de Estado têm manifestado 

sua agência sobre a seleção daqueles que vivem e morrem. A necropolítica
31

 é a forma mais 

vil de agência do racismo institucional.  

O uso da violência pelas classes privilegiadas no Brasil sempre teve o objetivo de 

implantar o medo, o temor nas massas destituídas da população e isso foi 

particularmente intenso com relação ao negro por causa da escravidão. A escravidão 

institucionalizou todas as formas mais brutais de repressão e opressão que se poderia 

imaginar, de modo que o negro sofreu a violência intrínseca da sociedade da 

maneira mais intensa e prolongada que qualquer outro setor da população brasileira 

(FERNANDES, 2017, p. 96). 

 

Há poucos anos, o debate em torno do Racismo como elemento estruturante da 

sociedade brasileira tem se intensificado, grande parte em decorrência das denúncias por parte 

dos movimentos negros em torno da violência policial contra jovens negros, encarceramento 

de jovens e mulheres negras e agudização dos indicadores de pobreza. 

Ressaltamos que mais do que justificativas econômicas, visamos com este trabalho 

destacar que os fatores sociais, ideológicos, culturais, associados à dimensão econômica, 

foram responsáveis pela cristalização das noções de supremacia racial branca e subalternidade 

negra no complexo das relações raciais, que perduram até os dias atuais. A branquitude, 

considerada como categoria socialmente construída, que traz imbricada as noções de 

                                                           
31 Mbembe explicita a forma como o mundo se construiu pela violência contra corpos racializados e 

escravizados. Para o autor, se mata mais em um curto prazo de tempo através de processos técnicos silenciosos 

nas industrializações da morte, tendo em sua expressão máxima câmaras de gás e fornos destinados a queimar 

humanos, além da burocracia como uma maneira discreta de matar. Em contradição a essas formas de morte, 

também assistimos a algumas execuções que se prolongam para satisfazer a certo público, nutrindo a ligação 

entre justiça e vingança, destituindo a humanidade do corpo a ser punido. (MBEMBE, 2018) 
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superioridade e privilégios em contrapartida aos não-brancos (CASHMORE, 2000), nos faz 

compreendemos que o grupo branco obtém, pela desqualificação competitiva desde o pós-

abolição, benefícios em detrimento da população negra. Assim, ainda nos dias atuais, obtém 

privilégios materiais e simbólicos, mesmo que não reproduzam práticas racistas, haja vista o 

racismo alcançar e se reproduzir nas estruturas da vida social (SOUZA, 2011). 

O Brasil ainda não se encarou de frente a um espelho, pois seu reflexo deixaria 

explícita das agudas desigualdades sócio-raciais em consequência do passado fortemente 

marcado pela escravidão. Os indicadores nas mais distintas áreas sociais, apresentados por 

diferentes relatórios são capazes de delinear esta afirmativa.   

 

2.2 SOB LENTES RACIALIZADAS: AS VULNERABILIDADES DA POPULAÇÃO 

NEGRA 

 

O recurso de utilizar números e estatísticas, não é novidade. Por muito tempo foi 

utilizado como poder de informação por frações da classe dominante e não obteve aderência 

de justificação pelas organizações sociais, e somente a partir da década de 1990, começaram a 

ser amplamente utilizados por movimentos sociais, sendo percebidos como instrumentos 

capazes de medir os fenômenos e suas transformações, ranqueá-los, compará-los, apontar 

tendências, dentre outros processos. Sendo assim, a escolha por este dispositivo diz respeito a 

nossa observação e análise, fazendo escolhas políticas em considerar esta ou aquela variável, 

descortinando os processos de desproteção social condicionados pelo racismo, que para além 

de uma “falha institucional”, opera como racionalidade sofisticada e funcional à exploração 

capitalista e a destituição dos direitos da classe trabalhadora, tal como nas palavras de 

Werneck, é um “mecanismo produtivo, capaz de gerar e retroalimentar a exclusão racial” 

(WERNECK, 2013, p. 31). Se partimos do pressuposto de que o racismo é estrutural e está 

institucionalizado, identificamos que ele produz e legitima a apropriação de mecanismos por 

frações da classe dominante – composto pelo grupo racialmente hegemônico –, e que procura 

manter as políticas públicas conforme seus interesses e conformando disparidades 

sóciorraciais e de gênero que podem ser mensuráveis. 

Analisaremos a desigualdade como fenômeno multidimensional, desnudando os 

indicativos que evidenciam a necessidade de superar a assimetria no acesso a bens e serviços, 

uma vez que uma parcela significativa da população vive à margem das condições mínimas 

de vida. 
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Consideramos aqui população negra como àquela “que se auto declara preta ou parda, 

conforme quesito cor ou raça do IBGE, ou que adotam definição análoga” (BRASIL, 2010, p. 

9-10). As autodeclarações como “indígenas”, “amarelos” e “sem definição”, devido a 

inexpressividade quantitativa, aglutinaremos na categoria “outros” ou ainda “não negros”. No 

Brasil a população negra configura em torno de 51% da população e residem 

majoritariamente no espaço urbano, conforme podemos observar na Figura 1. 

 

Figura 1 - População brasileira segundo Cor / Raça x Situação do domicílio 

 
   Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.  

 

Ao analisar a concentração de renda por meio do relatório A distância que nos une 

(OXFAM, 2017) o nível de desigualdade de renda é tão intenso que 5% da população 

recebem o mesmo que os demais 95% e destaca “as pessoas que recebem um salário mínimo 

teriam que trabalhar 19 anos para equiparar um mês de renda média do 0,1% mais rico da 

população” (IBID). As grandes diferenças salariais entre homens e mulheres, adensa-se ao 

considerarmos a população negra, pois a população negra constitui 67% das pessoas que 

recebem até 1,5 salário mínimo, em contraste com menos de 45% da população branca. Cerca 

de 80% da população negra ganham até 2 salários mínimos, e constituem-se em número 

reduzido quando analisados os indicadores acima de 2 salários mínimos, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Distribuição de negros e brancos por faixa salarial (salários mínimos) 

 

Brancos   Negros 

Fonte: OXFAM, 2017. 

 

 

Ao analisarmos a renda de acordo com a escolaridade, percebemos que mesmo sob 

igual nível de escolaridade, negros e brancos mantêm-se com diferenças salariais relevantes, 

isto é, para população negra, avançar na escolaridade não significa equalizar salários com a 

população branca, conforme podemos observar na Figura 3.  

 

Figura 3 - Média de rendimento segundo nível de escolaridade, por raça/cor – Brasil, 2016 

 
Fonte: OXFAM, 2017. 

 

Tal constatação refuta a justificativa rasa que atribui a desigualdade salarial ao mérito, 

isto é, ao desempenho individual de cada um, pois tais diferenças se dão muitas vezes na 
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mesma função e com mesma qualificação, ou ainda, a inserção majoritária de determinado 

grupo étnico alocados em postos de trabalho com baixa remuneração, sem direitos trabalhistas 

e voltados ao trabalho do cuidado, sobretudo o trabalho doméstico e autônomo, no caso das 

mulheres negras (ALMEIDA, 2019; SILVA, 2018), como podemos observar na Tabela 1 

abaixo.  

 

Tabela 1 – Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, por 

cor/raça, segundo sexo e posição na ocupação – Brasil, 1995 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – (2017). 

 

A ocupação em serviços com baixa remuneração é condicionante para que famílias, 

sobretudo àquelas de chefia feminina negra, sejam o público de programas de transferência de 

renda, tais como Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), como podemos observar a seguir na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Domicílios que Recebem Recursos do Programa Bolsa Família, Benefício de 

Prestação Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, segundo Sexo e 

Cor/Raça do Chefe do domicílio – Brasil, 2004 e 2006 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – (2017). 

 

Ainda no tocante a renda, no Retrato das Desigualdades de Raça e Gênero publicado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2017), ao analisarmos o rendimento 

mensal das mulheres negras e brancas trabalhadoras domésticas, constatamos que a renda das 

mulheres brancas está acima da média nacional, enquanto que a renda das mulheres negras, 

abaixo, durante o período de 1995 a 2015, como podemos observar na Figura 4 e, o mesmo 

ocorre ao analisarmos a proporção de trabalhadoras domésticas que possuem Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada. Vale sinalizarmos que em período mais 

recente, no primeiro trimestre de 2018, enquanto o rendimento mensal do trabalhador 

brasileiro era de R$ 2.169,00, o da trabalhadora doméstica estava em torno de R$ 881,00 

(GUALBERTO; SILVA, 2019).   
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Figura 4 - Rendimento Médio Mensal das Trabalhadoras Domésticas, segundo cor/raça – 

Brasil, 1995 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA  – (2017). 

 

Silvio Almeida (2019) afirma que tal quadro é uma ilicitude, visto que viola o 

princípio da igualdade formal. Ao institucionalizar os valores racistas, as empresas promovem 

situações de discriminação e desigualdade sobre as decisões dos agentes de mercado, e “não 

agem com a intenção deliberada em discriminar, ou pela aversão a minorias, mas pela 

persistência de práticas rotineiras, estatisticamente predominantes no mercado” (IBID, p. 

162), uma vez que este sistema funciona com base em perfis raciais, assim, seria uma decisão 

irracional destes agentes econômicos pagar o mesmo para brancos e negros.  

 Soma-se, ainda, as disparidades regionais de renda, uma vez que os maiores 

rendimentos concentra-se nas regiões Sudeste e Sul do país, onde segundo Censo 2010, os 

estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuíam 

renda per capta superior a R$ 2.000,00, enquanto que as regiões Norte e Nordeste abrigam os 

brasileiros com menores rendas (OXFAM, 2017). 

O relatório da OXFAM (2017) chama atenção para o fato de que a desigualdade de 

riqueza é ainda maior que a de renda
32

, onde entre 2000 e 2016, o número de bilionários 

brasileiros cresceu de 10 para 31, sendo apenas a metade oriunda de herança familiar. Tal 

concentração demonstra a incapacidade redistributiva, e também como a tributação 

regressiva, no caso do Brasil, por exemplo, feito primordialmente sobre os salários e consumo 

                                                           
32

 “Bens materiais como imóveis ou propriedades e, bem financeiros como aplicações e ações” (OXFAM, 2017, 

p. 30). Já renda, corresponde ao salário. 
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– bens e serviços –, e dispensando a tributação ou fazendo em menor grau nos lucros, 

dividendos e patrimônio, ou ainda por meio de incentivos fiscais, tende a beneficiar os mais 

ricos enquanto gera ônus às camadas empobrecidas. As mulheres negras pagam 

proporcionalmente, em relação a seus rendimentos, muito mais tributos do que homens 

brancos (ALMEIDA, 2019). 

Os investimentos públicos têm impacto direto no bolso e na vida dos mais pobres e os 

gastos sociais têm papel fundamental na redução das desigualdades, seja pela distribuição 

direta de recursos por meio dos programas de transferência de renda, seja pela oferta de 

serviços especialmente na saúde e na educação pública e que tornam por aumentar, direta ou 

indiretamente, a renda dos mais empobrecidos (OXFAM, 2017).  

Na saúde, mulheres e negros utilizam em maior medida o sistema público de saúde. 

Dentre as pessoas negras, 75% delas atestam a utilização dos serviços públicos de saúde, ao 

passo que no universo de pessoas que se autodeclaram brancas, menos de 50% usufruem desta 

política pública universal, conforme pode ser observado na Figura 5. (IBID). 

 

Figura 5 - Proporção de atendimentos cobertos pelo SUS, segundo cor/raça – Brasil, 1998 a 

2008 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – (2017). 

 

Consideramos a educação crucial para combater desigualdades e, em geral, a 

juventude negra e pobre é a mais afetada pelas barreiras educacionais, com poucos anos de 
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estudo, evasão escolar e o baixo acesso as universidades. Segundo dados da OXFAM (2017), 

75% das crianças menores de 4 anos de idade não estão em escolas ou creches e, a taxa de 

conclusão dos graus de instrução subsequentes foram de 76% no ensino fundamental e 56% 

no ensino médio, isto é 4 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos não concluem o ensino médio. A 

escolaridade da população negra tem aumentado, entretanto, ainda está longe de demonstrar 

condições equânimes com a população branca. Em 1995, brancos tinham em média 6,4 anos 

de estudo, enquanto negros a média era de 4,3 anos. Passados 20 anos, brancos possuem 

média de 9 anos de estudo e negros média de 7,4 anos (Figura 6). A baixa qualidade do ensino 

e a evasão, além de terem pouco acesso a professores com ensino superior completo, podem 

ser apontados como alguns dos condicionantes que fazem com que a população negra dispute 

as vagas nas universidades em condições desiguais.  

 

Figura 6 - Escolaridade média e anos de estudo, segundo raça/cor – Brasil, 1995 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – (2017). 

 

O relatório Faces da Desigualdade no Brasil – um olhar sobre os que ficam para trás 

(CAMPELLO, 2017) ao analisar os avanços no Brasil no período de 2002 a 2015 no que 

tange a redução das desigualdades, descreve relevantes alterações no campo da educação, 

como o crescimento de 117% no quantitativo de jovens de 15 a 17 anos que concluíram o 

ensino médio (Figura 7), e de 268% nos jovens de 18 a 24 anos que ingressaram no ensino 

superior, inclusive em nível de pós graduação (Figura 8). 
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 Vários fatores podem ser apontados, dentre eles, a ampliação de investimentos 

expressas também no aumento de vagas das universidades públicas, a descentralização e 

interiorização dos pólos universitários por meio do REUNI, bem como a política de cotas (Lei 

nº 12.711/12), que passa a ser um instrumento de transgressão desse cenário, dentre outras 

medidas, influenciaram positivamente nos números apresentados, a partir de 2003. Em 2002, 

12 milhões de lares tinham o chefe de família com ensino fundamental completo, e esse 

número chegava a 5,7 milhões entre negros. Em 13 anos, são incluídas 11,8 milhões de 

pessoas de referência com esse grau de escolaridade, um crescimento de 207% (Figura 9). A 

escolaridade do responsável pela família impacta diretamente as condições de vida, uma vez 

que está ligado a melhores oportunidades a vínculos empregatícios que possibilitem maiores 

salários.  

O acesso à educação é geralmente apresentado pelos estudiosos como um dos 

principais fatores associados ao alcance de melhores oportunidades no mercado de trabalho e, 

consequentemente, um melhor rendimento. Para um grande contingente da população, o 

aumento da escolaridade é visto como o principal caminho de mobilidade social ascendente 

dos indivíduos, contudo, não de equiparação salarial entre negros e brancos, com ambos na 

mesma faixa educacional, como já observamos na Figura 3. Se considerarmos os cursos 

universitários de carreiras com altos rendimentos, a chance de negros concluírem chega a ser 

metade da chance de brancos concluírem o mesmo curso. Negros e mulheres estão 

concentrados em carreiras com menor remuneração, e tendem a ganhar menos que brancos e 

homens mesmo nestas carreiras, materializando o exposto por Werneck (2013) sobre o 

Racismo Institucional ser patriarcal e heteronormativo. 
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Figura 7 - Distribuição da população de 15 a 17 anos de idade segundo frequência escolar no 

ensino médio ou etapa posterior de ensino, por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017. 

 

Figura 8 - Distribuição da população de 18 a 24 anos de idade segundo frequência escolar no 

ensino superior (inclusive mestrado e doutorado), por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017.  
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Figura 9 - Distribuição das pessoas de referência de domicílios particulares permanente 

segundo nível fundamental completo por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017.  

 

O Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019), verifica e nos traz dados sobre a 

continuidade e aprofundamento da desigualdade racial contra negros, sobretudo jovens. 

Em 2017, 75,5% dos homicídios vitimaram homens jovens negros, em geral com ensino 

fundamental incompleto e moradores de área periférica pobre. A taxa de homicídios por 100 

mil negros é de 43,1%, ao passo que de não negros (brancos, amarelos e indígenas) foi de 

16,0% (Figura 10), o que demonstra a desigualdade na letalidade como reprodução da 

dominação e extermínio dos corpos negros sob justificativa de estereótipos de subalternidade 

e propensão à violência.  
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Figura 10 - Taxas de homicídios de negros e de não negros a cada 100 mil habitantes dentro 

destes grupos populacionais – Brasil (2007-2017)

 

Fonte: IPEA, 2019. 

 

Ainda considerando dados da segurança pública, quando observados os números que 

envolvem a população carcerária, 64% da população prisional é negra, o equivalente a 2 em 

cada 3 presos. Ao cruzarmos os dados geracionais, entre os jovens
33

 temos 55% dos 

encarcerados, enquanto que essa categoria representa apenas 21,5% da população brasileira. 

Entre a população carcerária feminina, 50% é jovem e 67% são negras (BORGES, 2018).  

Juliana Borges (IBID) nos traz uma indagação ao analisar o encarceramento em massa e 

sinalizar, os alarmantes dados que, para a autora, aponta para a juventude negra como foco da 

ação genocida do Estado brasileiro, penalizando prioritariamente a população negra.  

 
O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo sendo o 

funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados por esta estrutura de 

opressão, mas o aparato reordenado para garantir a manutenção do racismo e, 

portanto, das desigualdades baseadas na hierarquização racial (IBID, p. 16). 

 

Vale sinalizar que a privação de liberdade significa consequentes privações de direitos 

e aprofundamento de vulnerabilidades, no período durante e pós encarceramento. 

No que tange acesso a serviços essenciais da estrutura habitacional, tais como água 

encanada, energia elétrica, coleta de esgoto, compõem serviços ofertados pelo Estado, 

entretanto, são historicamente distribuídos de forma desigual entre os domicílios negros e 
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 Segundo o Estatuto da Juventude, a categoria jovem tem recorte etário na população entre 18 e 29 anos. 
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brancos, que impacta diretamente na renda, saúde e melhoria das condições ambientais do 

território. No período de 2002 a 2015, cresceu o número de residências negras com acesso a 

escoamento sanitário em 85% (Figura 11), a água encanada em 59% (Figura 12) e, a energia 

elétrica em 44% (Figura 1e). 

 

Figura 11 - Distribuição das pessoas segundo escoamento sanitário adequado (rede geral ou 

fossa séptica), por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017.  
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Figura 12 - Distribuição das pessoas segundo acesso à agua por rede geral, poço ou nascente 

com canalização interna, por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017.  

 

Figura 13 - Distribuição das pessoas segundo acesso à energia elétrica em domicílios 

particulares permanentes, por Cor/Raça 

 
Fonte: CAMPELLO, 2017.  

 

As desigualdades não são inevitáveis, mas exigem atitudes por parte do Estado, em 

todos os seus níveis. Enquanto o arranjo da política neoliberal institui menor gastos para 
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políticas sociais, onera os cofres públicos com perdão das dívidas de grandes empresas. Em 

2015, a pobreza voltou a crescer, quebrando uma sequência de cerca de dez anos de queda 

contínua, e segundo relatório da OXFAM (2017), esta situação tenderá a agudizar-se a partir 

do contexto de retirada de direitos e medidas de austeridade orçamentária. O enfrentamento as 

desigualdades passa necessariamente pela discussão e revisão da forma como o Estado 

arrecada e distribui recursos. 
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CAPÍTULO 3 – DESVELANDO O RACISMO INSTITUCIONAL EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES  

 

Até o presente, vimos questionando o processo de integração da população negra na 

sociedade brasileira. Percebemos que raça, classe e gênero são determinantes no que tange à 

forma como a população negra acessará ou não direitos, serviços e políticas públicas.  

A complexa trama social analisada nos capítulos anteriores, em nível nacional, foi 

importante para contextualizarmos o município de Campos dos Goytacazes, no norte do 

Estado do Rio de Janeiro, com seus continuísmos, avanços e incompletudes no que se refere à 

inserção da população negra na agenda pública do Estado em sua esfera municipal.  

Ao dar voz aos atores locais na luta da política pública de igualdade racial em Campos 

dos Goytacazes, procuramos valorizar suas experiências, os conflitos, as articulações e o uso 

das arenas públicas, reconhecendo os saberes produzidos pela comunidade negra e, mais 

especificamente, pelo Movimento Negro. Embora seja distinto do conhecimento científico, o 

saber produzido pelos Movimentos Negros em hipótese alguma pode ser considerado menos 

relevante. Ao nomeá-los como “saberes emancipatórios”, e definí-los como “a forma de 

conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada pela vivência da raça numa 

sociedade racializada desde o início da sua conformação social” (GOMES, 2017, p. 67). 

Gomes (IBID) ressalta a importância dessa perspectiva, que segundo ela, “não se trata de 

ações intuitivas, mas de criação, recriação, produção e potência”. 

Nomear estes atores sociais do Movimento Negro na esfera local também constitui um 

ganho. Segundo Ribeiro (2019) o ato de nomear é um dos principais ganhos adquiridos pelo 

feminismo negro, que propôs a ruptura com os silenciamentos a que, mormente, foi 

designado. Se a produção do conhecimento diz respeito às relações de poder, este considera e 

legitima alguns discursos e desconsidera e deslegitima outros.  

 

3.1 OLHANDO UM MINI-BRASIL 

 

Campos dos Goytacazes, comumente conhecido por Campos, é um dos 92 municípios 

que compõem o Estado do Rio de Janeiro, situado na Região Norte do estado, ele é o maior 

em extensão territorial, com uma área de 4.027 Km², ocupando cerca de 10% do território do 

ERJ, e o sexto mais populoso
34

, segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Sua população é de 463.731 habitantes de acordo com o 
                                                           
34

 Com exceção das regiões metropolitanas, Campos dos Goytacazes é o maior município do Brasil em extensão 

territorial. 
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Censo 2010, embora estimada em 2017 com o número de 490.288 habitantes. Dentre eles, 

239.217 habitantes são negros, o que corresponde a 52% da população total.  

Campos dos Goytacazes teve seu processo de colonização iniciado nas primeiras 

décadas do séc. XVI, quando houve a partilha do território das capitanias e, parte da extensão 

de terra foi doada a Pero Góis da Silveira. Primeiramente batizada e nomeada de Capitania de 

São Tomé
35

 e, logo depois de Capitania do Paraíba do Sul, teve como sua primeira atividade 

econômica a pecuária, com a vinda de gado e, também, cana-de-açúcar para a construção do 

seu primeiro engenho. Entretanto, a falta de recursos e a resistência dos índios Goitacás fez 

com que tal iniciativa fracassasse. Gil de Góis, descendente e herdeiro do antigo donatário, 

também não teve sucesso ao retomar o processo no século seguinte, sofrendo vários ataques 

devido a resistência indígena que se opunham a forma de trabalho imposta pelos 

colonizadores, fazendo com que as terras retornassem ao domínio da Coroa A grande disputa 

de território que durou décadas entre os “sete capitães”
36

 – que haviam participado das lutas 

entre franceses e índios –, seus herdeiros, filhos do Governador do Rio de Janeiro, jesuítas e 

beneditinos, caracterizou a região nos tempos coloniais (LIMA, 1981).  

No séc. XVII, ao instalar-se em um pequeno povoado, a Capitania passou ao nome de 

“Vila do Santíssimo Salvador
37

”. Segundo Assis (2016), a margem direita do Rio Paraíba do 

Sul, habitada pelos índios Guarulhos e pela maioria dos negros escravizados, hoje conhecida 

como Guarus, era não apenas constituída de uma separação física natural (rio) e 

administrativa (fora da Vila), mas sobretudo moral. A Igreja os categorizaram como gentios, 

que significava considerá-los não cristãos e, segundo o autor, “o modo como este território foi 

categorizado moralmente o segregou fisicamente” (IBID, p. 29). Somente em 28 de março de 

1835, quando elevada à categoria de cidade, a Vila passou ao nome de “Campos dos 

Goytacazes” (LOPES, 2002) e aos poucos foi sendo explorada a região localizada ao norte 

(Guarus). 

Campos iniciou sua participação na formação econômica da província do Rio de 

Janeiro pelas atividades de pecuária e se especializou depois na cana e no açúcar. Tal 

                                                           
35

 Na época, a região da Capitania de São Tomé compunha-se de toda a atual extensão do Norte e Noroeste 

fluminense, já habitada pelos índios Goitacá.  
36

 Gonçalo Correia de Sá, Manuel Correia, Miguel da Silva Riscado, Duarte Correia, Miguel Ayres Maldonado, 

Antônio Pinto Pereira e João de Castilho. As terras foram doadas aos sete capitães por serviços prestados nas 

lutas contra a invasão dos holandeses e também contra os piratas ingleses e franceses que infestaram o litoral 

norte fluminense (LIMA, 1981). 
37

 “Santíssimo Salvador” como uma referência a Jesus e, “Goitacazes” referente aos indígenas nativos que 

habitavam esta terra.  
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predominância da agroindústria açucareira, marcou a imagem da região Norte Fluminense
38

. 

Campos tinha mais engenhos, ao final do século XVIII, do que Pernambuco, Sergipe e Bahia 

e quase tantos quanto São Paulo e, teve sua produção acentuada na metade do século seguinte 

com a importação de cereais e bois (CRUZ, 2003). 

De acordo com Cruz (2003), entre meados do séc. XVIII e séc. XX, Campos teve 

notável produção de cana de açúcar, sendo um dos três maiores municípios produtores da 

referida monocultura. Tal produção deveu-se em grande parte pelo extensivo uso de mão-de-

obra negra escravizada, que segundo Lima (1981) na primeira metade do séc. XIX era mais de 

54% da população total e, na segunda era um número maior do que de toda província. Como 

pólo das atividades econômicas, exercia o papel de articulação com a Capital (FARIA, 2005).  

A produção de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes distinguia-se das outras 

áreas do Brasil, devido constituir-se em pequenas propriedades, entrecortadas por brejos e 

lagoas, mas com alta produtividade. Lamego (1974) destaca três períodos da história do 

açúcar em Campos: a primeira de 1750 a 1830, cuja produção dos engenhos utilizava tração 

animal; a segunda, que vai de 1830 a 1880, período dos engenhos a vapor
39

, onde constituiu-

se como um dos primeiros centros urbanos da região Norte Fluminense; e por fim, a partir de 

1880, com a instalação das usinas. Após o fim do tráfico, a província do Rio de Janeiro, em 

especial Campos, recebeu grande parte dos escravizados vindos do Nordeste, tendo assim, um 

número volumoso de escravizados (IBID). 

Dada a alta produtividade deste final de século, a indústria açucareira passa a requerer 

cada vez mais recursos, estabelecendo a grande propriedade rural, que transforma a 

organização social e vê o surgimento de uma aristocracia rural, agora composta por barões, 

viscondes e comendadores que residiam em luxuosos solares, contrastando com o período 

inicial e, intensificando a concentração de capital e introduzindo Campos como expoente 

político e econômico na província do Rio de Janeiro, contribuindo fortemente para o seu 

desenvolvimento político e administrativo (LIMA, 1981).  

As atividades comerciais antes feitas pelo porto de São João da Barra, passam a ser 

realizadas a partir de 1875 pela Estrada de ferro Campos – Macaé, aberto por braço escravo, 

                                                           
38

 Quando se fala no Norte Fluminense, a porção do território evocada é a porção norte do Estado do Rio de 

Janeiro, que, a partir de 1987, se desmembrou nas atuais meso-regiões Norte (NF) e Noroeste Fluminense 

(NOF), segundo a denominação do IBGE. Atualmente, a região Norte é composta dos seguintes municípios: 

Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Macaé, São Fidélis, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, 

Quissamã, Carapebus e São Francisco do Itabapoana. Já a região Noroeste é composta por: Itaperuna, Itaocara, 

Cambuci, Miracema, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula, Laje do Muriaé, Italva, Aperibé, Santo 

Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai, conforme Faria (2006). 
39

 Fontes documentais registram a existência e progressão de um total de 55 engenhos e engenhocas em 1779 à 

cifra de 223 em 1783, como resultado do surto expansivo da indústria e dos cultivos de cana (FARIA, 2006). 
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que ligava o município ao porto de Imbetiba. Campos ao situar-se estrategicamente no 

entroncamento de três estradas de ferro – Campos-Macaé, Carangola e São Sebastião –, bem 

como controlando a navegação sendo o interposto em direção ao porto de São João da Barra, 

passa a constituir-se como importante centro financeiro, e torna-se objeto de reformas 

urbanísticas como a construção de canais, instalação de água e esgoto e estrada de ferro, que 

revelam, segundo Faria (2005) a intenção de incorporar Campos no cenário de modernização 

brasileiro.  

Campos ainda agregava um número notável de profissionais liberais, tais como 

professores, médicos e advogados, e algumas instituições de ensino, bibliotecas, imprensa e 

outros, que demonstram a capacidade intelectual da cidade e, sinalizam o terreno fértil para o 

processo abolicionista que abordaremos a seguir (LIMA, 1981).  

Desde 1870 com a fundação da primeira sociedade emancipadora voltada para o ideal 

de liberdade para a população negra, tem início a divisão da opinião pública no que tange à 

escravidão, atraindo o descontentamento dos senhores de escravos. Mesmo sem eficácia na 

alforria de negros escravizados, essa iniciativa, liderada pelo médico Antônio Herédia de Sá, 

fez com que outras iniciativas surgissem nos anos que se seguiram, apresentando noções 

distintas, ora mais moderadas e ora mais radicais, sobre o abolicionismo e a desagregação do 

sistema escravocrata (IBID). 

Lima (1981) divide em dois períodos históricos a rebeldia negra: antes e depois de 

1884. Desde antes do ano marcado como mudança na direção política da estratégia de 

desagregação do regime escravista, a rebeldia negra campista fez com que Campos fosse 

considerada foco abolicionista, mesmo antes da intervenção dos abolicionistas letrados, tendo 

nomes com destaque nacional no processo abolicionista como José do Patrocínio, o “Tigre da 

Abolição” (SILVA, 2008).  

As primeiras notícias sobre a existência de aquilombamento dos negros escravizados 

na província do Rio de Janeiro data do séc. XVII, mas é somente no séc. XIX que tal rebeldia 

se avoluma devido a grande concentração de mão-de-obra negra escravizada nas lavouras de 

café e açúcar  

Nesse sentido o quilombo se apresenta como a melhor alternativa para o negro 

fugido, dando-lhe maiores condições de defesa e sobrevivência e ampliando-lhe a 

consciência de si mesmo como uma pessoa, na medida em que o integra em uma 

comunidade que se organiza fora do sistema no qual é coisificado enquanto força de 

trabalho (IBID, p. 33).  

 

Sobre a estratégia de resistência negra em aquilombar-se, Lima (1981) afirma que se  
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os quilombos, se não chegaram a ameaçar a escravidão enquanto sistema, 

constituíram um elemento de desgaste no funcionamento da instituição, causando-

lhe sérios prejuízos materiais; não tanto por suas investidas contra os povoados 

vizinhos ou pelos recursos desviados para organização de tropas para combatê-los, 

mas sobretudo pelo grande número de negros que mantinham afastados do processo 

produtivo (IBID, p. 33). 

  

O medo da insurreição gerava tensão constante e, esta era a motivação de ações de 

intensa coerção e ações violentas como punição e estratégia para coibir sua reprodução por 

parte do Ministro da Justiça, chefe de Política, delegado e presidente da província. Os 

aparelhos de Estado deveriam ser usados apenas para proteger a classe senhorial, havendo 

represálias àqueles que ousassem utilizar destes meios para defender os parcos direitos dos 

escravizados (LIMA, 1981). Vale destacar que a violência do sistema escravista podia ser 

observado ainda na vingança escrava aos açoites e demais formas de humilhação da pessoa 

humana a que eram diuturnamente expostos
40

, seja atacando aos seus algozes, seja com o 

suicídio. 

Um dos indicativos da tensão, insegurança e desconfiança que pairava sobre as 

relações institucionais à época, foi a criação de um Comando Superior de Guardas Nacionais 

no município, contando com cavalaria e um número considerável de oficiais, haja vista a 

desconfiança do papel de Carlos Lacerda como delegado do município, que só anos depois 

revelou sua tendência abolicionista. Na última década da escravidão o negro era visto como 

elemento perturbador da ordem. Carlos Lacerda, que também era jornalista, ao lançar o jornal 

Vinte e Cinco de Março em 1884 passa a falar à sociedade campista sobre suas ideias mais 

radicais, atuando também diretamente com a população negra e, tornando-se um inimigo 

declarado daqueles que naturalizavam a sociedade escravocrata da época (LIMA, 1981). 

Conforme recupera Lima (IBID, p. 86) “o [jornal] Vinte e Cinco de Março – cujo 

título é uma alusão à libertação dos negros no Ceará, comemorada nessa data – foi fundado 

com um único objetivo: a propaganda abolicionista”. Não apenas pelas suas intervenções em 

discursos publicados, mas, sobretudo pelo incentivo à fuga, à organização em quilombos, aos 

pedidos de corpo de delito para punição da classe senhorial, na exibição dos instrumentos 

utilizados para castigar os escravizados e nas fotos divulgadas dos espancamentos e 

mutilações, fez com que Carlos Lacerda fosse vítima de diversos atentados.  

A rebeldia negra é caracterizada por ele como “a justa reação às misérias da 

escravidão” (IBID, p. 105) e, complementa: “àqueles que impedem que a abolição se faça 
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 Seja de forma individual ou coletiva, os negros reagiram à opressão e dominação do sistema escravocrata: 

fugas, assaltos, saques, depredação de propriedades, queima de toda produção, assassinato e estrangulamento de 

senhores e feitores, dentre outras formas, tais como o suicídio e abortos, como podem ser observados em Lima 

(1981). 
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pacificamente, com música, foguetes, discursos e rasgos de entusiasmos, ele ameaça com o 

perigo de um levante geral da massa escravizada” (IBID, 106). Era nítido para os 

abolicionistas que os meios legais de que dispunham, não conferia resultados satisfatórios, 

principalmente com relação a ação, omissão e cumplicidade da força policial e do juiz 

municipal com a classe senhorial, desferindo sentenças contrárias ao Código Criminal da 

época. Assim, como uma resposta dos abolicionistas foi criado uma polícia paralela, com 

corpo profissional próprio, o que demonstra o nítido antagonismo entre esses atores. 

A atuação da polícia abolicionista se fazia do seguinte modo: os delegados eram 

encarregados de fiscalizar os delitos nas freguesias de fora, e os subdelegados os da 

cidade. Os inspetores deviam fiscalizar seus quarteirões, comunicando todas as 

ocorrências sobre o assunto; ficando os agentes secretos encarregados de descobrir 

as provas para a organização dos inquéritos (LIMA, 1981, p. 107-108). 

 

O ano de 1887 é marcado como o período mais violento da Campanha Abolicionista 

em Campos, tanto pela multiplicação dos conflitos e da repressão, quanto pela organização e 

articulação da rebeldia negra, que gera acirrados debates na Câmara, ou ainda pela 

inconformidade das práticas com as leis abolicionistas anteriores a Lei Áurea, como por 

exemplo, desmascaravam os fazendeiros que se passavam por emancipadores, mas que na 

verdade libertavam apenas velhos e incapacitados, cujo destino era esmolar nas ruas da cidade 

(LIMA, 1981).  

Cardoso (1962) observa que o abolicionismo não retrata o ponto de vista dos 

escravizados e exprime os interesses de classe daqueles que o conduzem, pensando de forma 

limitada as relações de produção pois, ao acenar para uma futura liberdade dos escravizados, 

em que a igualdade jurídica se materializaria na transformação da massa escravizada em 

massa assalariada, garantindo-lhes melhores condições de trabalho, esta seria a solução 

definitiva dos abolicionistas para o problema da integração do negro na sociedade brasileira. 

A abolição era defendida em nome do progresso, assimilado como desenvolvimento 

capitalista, assim, a dita igualdade jurídica não significou igualdade econômica, tampouco 

modificou o lugar subalterno conferido à população negra no processo produtivo, que em 

caráter paternalista recorreu à reeducação para serem aproveitados no trabalho livre, que 

inclui a delimitação da sua vida privada (LIMA, 1981). 

Uma vez desfeita a aliança forjada pela luta contra a escravidão, o negro se 

encontrava, agora sozinho, diante dos novos senhores para quem continuava a 

interessar primordialmente como força de trabalho. E, como num passe de mágica, 

via suas atitudes divergentes, despidas da conotação política que lhes emprestara o 

abolicionismo, serem relegadas novamente a mera questão policial. Fechavam-se as 

perspectivas, que só se reabririam na medida em que o negro começasse a questionar 

o novo sistema, procurando, por si mesmo, a saída para a sua situação (IBID, p. 

151, com grifos nossos). 
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Neste contexto, em Campos dos Goytacazes, assim como em todo o Brasil, o negro foi 

liberto em absoluta miséria. Por causa da falta de remuneração digna e justa cabia-lhe apenas 

fixar moradia em condições precárias, insalubres e pouco estruturadas nas periferias e bairros 

mais afastados do centro da cidade. Além disso, os negros eram impedidos de frequentar 

determinadas organizações da sociedade, demonstrando a segregação sóciorracial promovida.  

A tradição higienista do séc. XIX, é incorporada ao urbanismo campista neste início 

do novo século pela presença do desafio de erradicar as enfermidades epidêmicas, como a 

peste bubônica que assolava a cidade. Por meio da execução dos planos urbanísticos no pós 

abolição – Plano Saturnino de Brito, 1902 –, sob égide de um projeto de modernização que 

representaria ruptura com o passado colonial, fez com que fossem realizadas intervenções na 

área central, dotando a cidade dos símbolos do progresso para conferi-la uma imagem de 

modernidade, em contraponto à expulsão dos trabalhadores pobres, dentre os quais a grande 

maioria negra, para as áreas periféricas e insalubres onde os serviços de infraestrutura ainda 

não chegavam, em um tipo de modernização seletiva, onde as intervenções realizadas no Rio 

de Janeiro com o Plano Pereira Passos, eram modelo (FARIA, 2000; FARIA, 2004).  

Isto é, as reformas urbanísticas que reclamava questões de higiene e saneamento 

público com vistas a um processo de modernização, dada as relações de Campos com a 

capital, gerou a segregação espacial para com a população pobre e negra. Como aborda Faria 

(2004, p. 81),  

o velho tecido urbano é transformado progressivamente, graças às reformas que 

visam, além do embelezamento da cidade, dar-lhe uma melhor funcionalidade, 

adaptando-a aos interesses da economia capitalista e da burguesia em plena 

ascensão. 

 

Faria (2004) destaca que as principais intervenções se deram na área central da 

cidade
41

, de forma pontual e isolada. As localidades as quais receberam sobretudo a 

população negra pauperizada constituía-se de pântanos, brejos e alagadiços e, não foram 

beneficiadas por tais intervenções.  

Com a entrada definitiva do país no modo de produção capitalista nas primeiras 

décadas do séc. XIX, gera uma nova ordem social e urbana e, Campos dos Goytacazes se 

adequou a este projeto, atendendo à necessidade da burguesia. O bairro de Guarus, situado ao 

norte do município e à margem esquerda do rio Paraíba, para onde foi realocada a população 

negra, recebeu pouco ou nenhum recurso dos projetos urbanísticos destinado a Campos e, 
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 A maior parte das construções concentrava-se “na Praça São Salvador ou no cruzamento da rua 7 de Setembro 

com 13 de Maio, chamado Boulevard da Imprensa, o que transforma estes lugares em pontos de centralidade e 

animação, muito importantes para as relações sociais na cidade” (FARIA, 2004, p. 82). 
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percebemos que as relações moralizantes que foram conferidas a este território ainda no 

período colonial, em razão do alto quantitativo de negros e indígenas que já habitavam neste 

território, permaneceu, conferindo-lhe nomenclaturas pejorativas e jocosas. Ser “do lado de 

lá” do Paraíba, não é apenas uma questão de endereço postal, mas inclui a forma como a 

população é adjetivada: favelados (ASSIS, 2016). 

 Percebemos assim que, em um contexto de formação urbana, o espaço passa a 

expressar as contradições e desigualdades que provém das relações sociais e produtivas 

impostas pelo capitalismo (HARVEY, 2005), sem que isto represente modificações nas 

condições de vida da população pobre, nem da situação da cidade, como um todo (FARIA, 

2004). 

Com o declínio da indústria açucareira na déc. 1940 novos recursos são solicitados 

pelos governantes locais, destinados a áreas não contempladas anteriormente. Devido a 

intensa crítica, que ganha a imprensa, da não incorporação dos bairros menos favorecidos e 

mais distantes da área central nos referidos projetos, é que a localidade de Guarus será 

pensada e incorporada no novo projeto de urbanização, embora o projeto mantivesse uma 

estética burguesa. 

Ainda na primeira metade do século XX, conforme já mencionado no capítulo 

anterior, grupos e associações negras com ideais políticos e ideológicos, começaram a se 

organizar em busca do espaço da população negra na sociedade, visando o combate à 

discriminação e ao preconceito racial. Os movimentos negros se organizavam cada vez mais 

em todo território nacional e cobravam da sociedade e dos atores governamentais medidas que 

atenuassem as situações de desigualdades e discriminações raciais. Entretanto, é na segunda 

metade deste século é que tais movimentos passam a cobrar do Poder Público as políticas 

afirmativas ou reparadoras dos danos causados pela sociedade, no que se refere à violação dos 

direitos e exclusão dos negros e de seus descendentes do processo de integração a sociedade 

brasileira (GOMES, 2017). 

 O movimento negro
42

 em Campos dos Goytacazes nasce com ideias sistemáticas de 

várias iniciativas individuais em favor da população negra nos anos 50-60 do século passado 

(SILVA, 2008). Do ponto de vista da constituição da força de trabalho local, esta se dividia, 

em sua grande maioria, entre a mão de obra desqualificada oriunda do trabalho rural e aquela 

urbana ocupada nos serviços domésticos e no terciário. 
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 Considera-se como movimento negro grupos, entidades, organizações não-governamentais em que pessoas 

ligadas à causa da Igualdade Racial reúnem-se. Podem se estruturar em fóruns locais, regionais e nacionais, ou 

não. Isto é, visam a efetiva organização da população negra. (RIBEIRO, 2004). 
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Foi o golpe militar de 1964
43

 o responsável por abafar os ideais dos movimentos 

sociais como um todo e aqueles que eram contrários às ideias dos governos militares eram 

considerados antinacionais, sofriam repressão e eram exilados. Deste modo, o movimento 

social e racial só tomou fôlego com a crise da ditadura militar. 

(...) a partir dos anos 1960, a ditadura militar inviabilizou todas as manifestações de 

cunho racial e os militares transformaram o mito da “democracia racial” em peça 

fundamental de sua propaganda oficial. Os militantes da causa negra eram acusados 

pela ditadura de “impatrióticos”, “racistas” e “imitadores baratos” dos ativistas 

norte-americanos que lutavam pelos direitos civis (IBID). 

Neste período, econômica e socialmente, a região passou por um processo de exclusão 

da força de trabalho, diante do processo de mecanização que começa a ser introduzido nas 

usinas na década de 1970. Cruz (2003) destaca que pelo “milagre brasileiro”, foi beneficiada 

na participação no mercado internacional do açúcar, pelos fartos recursos direcionados a este 

fim, além de, anos mais tarde, ser privilegiada pelo Proalcool e, pelo início da exploração do 

petróleo, em 1977, que corresponde hoje a 80% da produção nacional.  

Na década de 1980, a produção de petróleo e os recursos de royalties e participações 

especiais oriundos desta, constituiu dependência econômica extrema deste recurso finito, que 

por serem fartos seria, em tese, possibilitador da superação do quadro de desigualdade e 

estagnação citados, que insistem em se reproduzir. Em paralelo a redução e enxugamento do 

setor sucroalcooleiro na região, deslocando o principal pólo de geração de recursos da região, 

do açúcar para o petróleo. Esta tem sido a principal atividade que aponta crescimento da 

economia fluminense, principalmente a partir da segunda metade da década de 1990, e que 

gerou volumes fantásticos a partir de 1999, diretamente nos orçamentos municipais (NATAL, 

2001; CRUZ, 2003). 

os royalties e as participações especiais pagos pela Petrobrás aos governos 

municipais – não têm sido suficientes, por si sós, para alterar o quadro geral e 

essencial do desenvolvimento daquela região, caracterizado pelo baixo dinamismo 

do mercado de trabalho e da economia em geral, em termos de atividades 

econômicas, geração de trabalho e distribuição de renda (CRUZ, 2003, p. 75-76). 
  

A reprodução do atraso de uma região pobre e com baixo dinamismo do mercado de 

trabalho e da economia em geral, com indicadores socioeconômicos desfavoráveis apesar dos 

recursos provenientes da extração do petróleo, dá-nos pistas segundo Cruz (2003) da 

persistência do processo de construção e reprodução da hegemonia das elites tradicionais.  

                                                           
43

 Este regime que se instalou em toda a América Latina, datou no Brasil de 1964 a 1985. Fase em que a política 

brasileira foi governada e dominada pelos militares. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de 

direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar (SILVA, 

2008). 
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3.2 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES: O PROTESTO NEGRO 

CAMPISTA E A CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AFRO-

DESCENDENTES E CARENTES 

 

Campos dos Goytacazes constituiu-se como vanguarda da política pública de 

igualdade racial, instituindo a primeira secretaria municipal de promoção da igualdade racial 

do Brasil. Assim, a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FMZP), que surge em 1997, 

data de período anterior a um dos maiores ganhos da luta política dos movimentos negros, que 

é a instituição da Secretaria de Política Pública para Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 

em 2003, materializando os anseios em torno da incorporação por parte do Estado de um 

compromisso político para com a população negra. Esta particularidade local despertou em 

nós o interesse em recuperar, em uma perspectiva histórica e interescalar, a implementação 

desta política pública bem como do seu equipamento executor, no período de 1997 a 2017, 

correlacionando o período a partir de 2013 com a continuidade e desmantelamento vis-a-vis a 

agenda nacional, quando a referida Fundação é transformada em Superintendência Municipal 

de Igualdade Racial. 

Não poderíamos compreender as estratégias adotadas pelos setores da sociedade civil 

na constituição da referida política, sem perceber a relevância do poder constituinte, 

entendendo-o não a partir de uma perspectiva maniqueísta, como dotado puramente de valores 

positivos, mas como aquele que emanado da sociedade civil tem pressionado o poder público, 

isto é, o poder constituído ou Estado em sentido strictu, a dar respostas às demandas 

apresentadas e, que em outro momento fingia não existir (NEGRI, 2002). É nesse contexto 

que percebemos que serviços e políticas promovidos pelo Estado deixa de ter um caráter 

universalizante, e passa a ser direcionado a grupos à margem da agenda pública.  

Nossa intenção é mostrar como essas forças se relacionam, identificando os atores, 

conflitos, diálogos, tensões e contradições em uma relação dialética. Para tanto, adotamos 

como procedimento metodológico entrevistas semiestruturadas destinadas aos ex-gestores da 

antiga Fundação Municipal Zumbi dos Palmares e que passa a nomenclatura de 

Superintendência Municipal de Igualdade Racial, no período de 1997 a 2016, além de análise 

documental e trabalhos acadêmicos de dissertação, teses e artigos que tratem de temática 

correlata. 

Não encontramos material de pesquisa sobre o qual possamos falar em um movimento 

negro em Campos dos Goytacazes como algo coeso, com ideias sistematizadas e uma 

liderança reconhecida. Mas, há diversas iniciativas individuais e coletivas, seja da sociedade 
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civil, seja de órgãos da administração pública que, formatam seus projetos e dão visibilidade à 

questão do negro na sociedade campista. 

Em Campos, desde 1988 o município é gerido por prefeitos do PDT, sejam eles eleitos 

por sufrágio universal, seja aqueles que assumiram devido afastamento do prefeito para 

campanha eleitoral e/ou cassação, desde Anthony Garotinho (1989), Sérgio Mendes (1993), 

Anthony Garotinho, (1997), Arnaldo Viana (1998), Arnaldo Vianna (2001), Carlos Alberto 

Campista (2005), Mocaiber (2005-2006).  

Criada pela Lei municipal nº 6.502 de 19 de dezembro de 1997, a Fundação Municipal 

Zumbi dos Palmares é sancionada pelas mãos do então prefeito Anthony Willian Garotinho 

Matheus de Oliveira, com objetivo de  

promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos da influência 

negra na sociedade brasileira e recuperar a sua memória histórica e cultural com o 

objetivo de infundir nos jovens um merecido auto-respeito coletivo, substituindo o 

sentimento de vergonha e frustração que a sociedade dominante instalou na 

consciência dos afro-brasileiros como única herança deixada por seus ancestrais 

(SILVA, 2008, p. 14-15). 

 

Não isenta de interesses e disputas, três grupos advogam para si as ações que levaram 

a criação da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares – FMZP. Para além de disputar sua 

criação, a disputa desta narrativa diz respeito àqueles que se destacarão frente aos demais 

grupos e movimentos negros e suas formas de organizações a época, adquirindo prestígio 

político, poder de decisão e direcionamento ao equipamento público recém criado, pioneiro 

nacionalmente.  

O primeiro grupo, segundo Silva (2008), diz respeito aos seus primeiros diretores, que 

demarcam como fundamental para a criação da referida Fundação a realização do Simpósio 

realizado em 1991 pela ONG José do Patrocínio sobre uma temática em voga nacionalmente 

neste período: a destituição da Princesa Isabel como figura principal da abolição e, 

consequentemente do 13 de Maio como data principal do calendário e, a instituição da figura 

de Zumbi dos Palmares e do 20 de Novembro como nome e data, respectivamente, a ser 

defendida pela população negra, vindo esta última data a ser reclamada pelos movimentos 

negros como Feriado Nacional da Consciência Negra.  

Como fruto deste simpósio, amplamente divulgado na mídia local e que contou com a 

participação das autoridades locais, teve a implementação da Assessoria Especial para 

Assuntos da População Marginalizada ligada a Secretaria de Ação Social no final do governo 

de Anthony Garotinho, focando em ações como capoeira, reforço escolar e percussão 

(SILVA, 2008). Tais ações teriam culminado na criação da Fundação anos depois, com status 
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de Secretaria, orçamento próprio e, constituindo-se como ganho do movimento negro 

campista, haja vista ter sido uma demanda vinda “de baixo” e, que chegou ao Estado em nível 

local. 

O segundo grupo põe luz na Fundação Vovó Tereza, criada em 1958, com fins 

assistencialistas de doação de alimento, remédio, roupas, dentre outros, cuja diretora 

Conceição de Maria, seria a grande mentora e articuladora da criação da FMZP, devido sua 

relação política, sobretudo com figuras políticas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do 

Rio de Janeiro e em Brasília, dentre os quais com destaque ao deputado José Miguel, que teria 

vindo à casa dela em Campos trazendo documentos que precisavam ser aprovados pelo 

prefeito. Estando ela preparando a comida que seria distribuída, pediu que um amigo, 

frequentador de sua casa, levasse o deputado até o prefeito e seu vice, que estavam em 

campanha eleitoral. Três dias após, a presidente da Fundação Vovó Tereza foi convidada pelo 

prefeito a ser vice-diretora da Fundação, deixando o cargo principal para o amigo em questão 

que estava desempregado, tendo o aceite da mesma. Dias depois, soube pela mídia local que a 

Fundação havia sido criada, mas que ela não compunha seu quadro diretivo. O amigo citado 

era o presidente da recém criada FMZP, tendo como vice-presidente o ex-vice-presidente da 

ONG José do Patrocínio e ex-presidente da Assessoria Especial para Assuntos da População 

Marginalizada, pedetista, como os demais (IBID).  

A terceira e última versão, é representado pelo pedetista e primeiro presidente da 

Fundação, que atribui sua criação ao PDT, à visão progressista de Leonel Brizola e sua 

relação pessoal e partidária com o prefeito a época (IBID). 

Silva destaca que 

(...) a Fundação era um objeto que merecia/valia ser disputado, pois representava 

não apenas a posse de uma instituição pública através da qual poderiam ser 

colocados seus sonhos e projetos voltados as populações negras do município; mas 

também a posse dessa Fundação faria com que o grupo que a conseguisse, se 

projetasse no cenário municipal acima dos outros grupos ligados a questão afro e se 

abriria um leque de oportunidades políticas, econômicas e pessoais sem precedentes 

(SILVA, 2008, p. 32). 

 

Para entendermos melhor o contexto e os nossos interlocutores, faz-se necessário 

rememorar um pouco da trajetória de cada um. 

José Carlos Gama, mais conhecido como “Gama”, forma a qual nós iremos nos referir 

a ele a partir de então, foi o primeiro presidente da FMZP e teve sua gestão iniciada em 1998, 

permanecendo no cargo até 2003. Homem negro, advindo de movimento estudantil, filiou-se 

ao PDT ainda no período que integrava o grêmio da Escola Técnica Federal e, formou-se 

advogado. Gama atribui esta conquista à sua inserção na referida Fundação, pois no momento 



88 
 

em que incentivava a participação dos negros nos cursos ofertados pela FMZP, também 

incentivou a si mesmo 

Aquele momento foi essencial, por quê? Porque quando eu comecei a incentivar e motivar as 

pessoas a fazer os cursos e estudar, eu fui e acordei para mim também, até então eu só tinha o 

segundo grau (...) e foi ali que eu fui para faculdade em 2001 (GAMA). 

 

 João Ribeiro José Damásio, mais conhecido como “João Damásio”, sucessor de 

Gama, assumiu a presidência da FMZP em 2003. Localiza seu lugar de fala como um homem 

negro que teve oportunidade de estudar em escola particular, embora relembre que nas escolas 

particulares por onde passou era o único ou um dos poucos negros presentes, diferente de 

quando foi para a escola pública e percebeu a diferença quantitativa do perfil dos alunos. 

Além disto, por ter nascido em uma comunidade negra, marcada por ser o palco de origem de 

uma escola de samba e um bloco de samba, considera que isto foi importante para que ele 

tivesse sua formação política. 

Eu nasci em uma comunidade que é considerada em Campos, o berço do samba, que 

é o “Morrinho”, né, aonde está abrigado os Pscicodélicos e a Mocidade Louca e ali 

eu fiz a minha formação intelectual e cultural a nível de samba. Então paralelamente 

eu era aluno de um colégio particular, mas vivendo numa comunidade,vivendo 

dentro de uma escola de samba, vivendo dentro de um bloco de samba aonde foi 

surgindo concurso de Sambas, e eu ali com 12, 13 anos. Eu despertei aonde eu 

comecei, com 12 ou 10 anos compor sambas e comecei posso dizer a minha carreira 

(JOÃO DAMÁSIO). 

 

Esta localização social se faz importante, pois João Damásio é reconhecido no meio do 

samba, e possivelmente, esta formação pessoal e profissional, dentro da música, mas 

sobretudo, de uma expressão cultural eminentemente negra, o fez ter aproximação e 

visibilidade na questão no negro. 

Maria José Serafim, mais conhecida no seio do movimento negro como Zezé, mulher 

negra, presidente do Movimento Campista de Pesquisa e Cultura Negra (MCPCN) e do 

Fórum Estadual de Mulheres Negras. Foi pioneira na discussão de mulheres negras e 

comunidades quilombolas, pertencendo a gestão municipal por meio da FMZP, na gestão de 

João Damásio e como Vice-Presidente na gestão de Alberto Ferreira. Relata que seu interesse 

sobre o movimento negro se deu ainda na juventude em um contexto em que pessoas negras 

se reuniam, mas que não tinha nenhuma institucionalização. Apesar de ter os olhos verdes e 

estudar em escolas particulares, percebia que era quase sempre a única nos espaços que 

frequentava. Anos mais tarde, ao analisar a inexistência de trabalho e políticas voltadas às 

mulheres negras, iniciou esse trabalho, levantando as demandas em torno das questões de 

gênero, comunidades quilombolas e saúde da população negra, por ser profissional de 

enfermagem. Ter sido diagnosticada com lúpus, doença que acomete majoritariamente a 
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população negra, adensou seu ativismo com relação às pautas relacionadas àsaúde da 

população negra. 

Alberto Ferreira, é antropólogo e advogado formado pela UFRJ. Esteve inserido na 

fundação do PT nacionalmente, e esteve inserido no Movimento Negro Unificado (MNU-SP), 

trazendo uma secção para o estado do Rio de Janeiro. Foi gestor da FMZP em 2008, por um 

período diminuto de 6 meses
44

. Sua inserção em movimento negro iniciou-se em 1974, 

quando muitos movimentos aliaram-se ao processo de descolonização da África portuguesa, 

constituída pelos países de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Thomé e Principe. 

E, por fim, Roberto Henriques, historiador, Secretário Municipal de Governo em 1997, 

ocasião da criação da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. Auxiliou na criação da 

Fundação do Menor, hoje Fundação Municipal da Infância e Juventude (FMIJ). Foi Vice-

Prefeito e Prefeito em exercício no ano de 2008 e Deputado Estadual. 

Anterior às iniciativas de políticas públicas para promoção da igualdade racial em 

nível nacional por meio de um órgão ministerial, a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares 

leva esse nome em referência a Zumbi dos Palmares, considerado herói negro e liderança na 

luta abolicionista protagonizada por negros. Figuras como Zumbi foram apagadas e 

silenciadas na história em virtude da cristalização de valores racializados que insistem na 

afirmativa de uma inferioridade negra. 

Roberto Henriques qualifica o movimento de resistência negra em Campos dividindo-

o em dois momentos: nas resistências institucionalizadas e desinstitucionalizadas. A primeira 

diz respeito ao que ele chama de “lutas anônimas”, com resistência negra na formação dos 

quilombos de nossa região, por exemplo. Já a segunda, ele caracteriza tanto na luta de homens 

brancos intelectuais, na luta pelo abolicionismo e posteriormente organizada e protagonizada 

pelos próprios negros. 

(...) nós não podemos deixar de considerar a luta de parceiros, a contribuição de 

setores intelectuais que não tem a legitimidade do negro em si, né, mas não podemos 

deixar de considerar a contribuição que deram vários intelectuais, existiam brancos 

parceiros, que não eram negros, muitas vezes até com vícios de pequenos burgueses, 

né, mas que de qualquer forma ajudaram, contribuíram, abriram espaço, muitos até 

arriscaram a própria pele, entendendo toda a igualdade que existia porque a raça que 

existe é a raça humana, não é isso? (ROBERTO HENRIQUES). 

 

Destaca algumas figuras-chaves para compreensão da realidade local. Um delas é o 

Deputado José Miguel (PDT), que segundo Roberto,  
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 Era o gestor da FMZP no período em que houve uma operação chamada “Telhado de Vidro”, que gerou a 

cassação do prefeito à época, e quando assume o vice-prefeito Roberto Henriques. 
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existia um deputado que andava por aqui no final da década de 70, (...) início da 

década de 80, que foi o Deputado José Miguel (...) inclusive é o autor da construção 

daquele monumento a Zumbi, na Av. Getúlio Vargas, não tem aquele monumento a 

Zumbi? Ele que é proponente, daquela homenagem, né, então ele vinha aqui e 

dialogava com determinados segmentos que se agrupavam (ROBERTO 

HENRIQUES). 

 

Recorda-se que nas visitas do referido deputado eles visitavam duas figuras que ele 

considera de grande relevância e que representam a institucionalização e seu oposto, da luta 

da população negra: Maria Anita e Conceição de Maria.  

Então quando o Zé Miguel vinha aqui (...) eu me lembro que agente ia lá na Maria 

Anita, fazia aquele contato, nós que éramos , agente era aliado da causa, né? Então, 

a gente ia né, lá com o Zé Miguel, na Maria Anita, outra pessoa que a gente visitava 

era a Conceição de Maria, não sei se você conhece, conheceu ela? Ela tinha até uma 

instituição, Vovó Tereza (...) que é talvez a primeira manifestação institucionalizada 

enquanto sociedade civil, que esses outros movimentos que tinha né, como Maria 

Anita e outras rodas de jogo menos famosas que tinha em Campos, elas não tinha 

uma organização estatutária, eu não tenho certeza, mas acredito que a Vovó Tereza, 

não sei, eu acredito que seja a primeira forma organizada e estatutariamente, né, pra 

ali, de acordo com seu regimento interno, seu estatuto definindo como órgão de luta 

pela emancipação do negro. Ai depois por parte do poder publico, né, eu na época 

era ate secretario de governo.  

  

Pois, enquanto secretário de governo, Roberto Henriques viu o processo de criação da 

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. Mas, anteriormente a institucionalização de uma 

política pública voltada à população negra, relaciona a ebulição da discussão racial em 

Campos a outras duas pessoas: Sidney Pascoutto e Alberto Ferreira. Além das experiências 

pessoais e intelectuais que esses dois homens negros possuíam, um fato se mostra relevante 

em sua fala, a criação do Partido dos Trabalhadores. Relata: 

Sidney Pascoutto (...) foi cedo pro Rio estudar, né, e depois até ficou por lá, porque 

passou a ser funcionário da Eletrobrás, mas vinha muito a Campos, e ele é que 

trazia, o Pascoutto, muito daquilo que tinha de impressos, informativos, sobre o 

movimento negro, porque o Sidney Pascoutto era do Movimento Negro Unificado, e 

junto com ele, ele começou a trazer aqui para palestrar, e eu participei de algumas 

palestras dela, que inclusive virou companheira de partido nosso, que era a Lélia 

Gonzalez, entendeu? E Pascoutto também, porque ele tava na capital e nós no 

interior, então ele tinha contato com essas figuras tanto da academia, como dos 

movimentos que estavam fervilhando ali na capital do estado, no Rio de Janeiro, em 

Niterói, no grande Rio em si. Então, o Pascoutto era alguém que fazia essa 

transposição de informações pra agente, né, então tinha a Lélia Gonzalez... mas, não 

podemos desprezar também o Alberto, que tinha saído pra estudar fora e que veio, e 

era parceiro do Pascoutto. Sidney Pascoutto veio inclusive ser, talvez, o primeiro 

negro candidato a prefeito da história de Campos. Nós fomos os fundadores aqui em 

Campos do PT, eu, Pascoutto, Prof. Eduardo Peixoto, éeee... Anthony Garotinho, 

professor Mário Lopes, Evaristo Penha (...) e mais tantos outros companheiros e 

companheiras, que fundamos aqui o Partido dos Trabalhadores (ROBERTO 

HENRIQUES). 

 

Tal efervescência, e as relações pessoais daqueles que fundaram juntos o partido, 

embora alguns tenham migrado para o PDT de Leonel Brizola posteriormente, dão o tom para 
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as mudanças, inclusive governamentais que ocorrem em Campos dos Goytacazes na transição 

da déc. 1980 e 1990. As eleições de 1988 em que Anthony Garotinho ganha a eleição e 

assume a prefeitura no ano seguinte com o lema “Muda Campos” representa para Roberto, 

uma ruptura com os privilégios das elites locais. Roberto menciona melhorias estruturais e de 

acesso a determinadas políticas públicas desta primeira gestão, para a população pobre, 

majoritariamente constituída de negros.  

Garotinho foi muito importante, foi um prefeito extraordinário na primeira vez. Se o 

bairro do pobre, do negro, era discriminado, discriminado mesmo aqui em Campos, 

se passou ter coleta de lixo, foi com ele. Passou a ter calçamento, melhorias na área 

de infraestrutura, foi ele que levou, entendeu? Se passou a ter creche, foi ele, 

entendeu? Estes programas mesmo, que hoje em dia tomam conta do país, nasceram 

aqui com a gente (ROBERTO HENRIQUES).  

  

Roberto faz referência aos programas de transferência de renda, que nasceu aqui como 

Bolsa Aprendizagem e depois virou PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 

foi projeto concebido por mim e pela minha equipe, que depois Cristóvão Buarque 

levou pra Brasília, Fernando Henrique botou como programa do governo federal, 

Lula também amplificou, entendeu como? Esses programas revolucionários, 

nasceram aqui, tem origem aqui, como outras medidas pioneiras. Campos se 

caracteriza sempre como uma terra de pioneirismo, não é de agora, da fase 

Garotinho, desde lá de trás (ROBERTO HENRIQUES). 

  

Assim, Roberto se referia a Assessoria Especial para Assuntos das Populações Negra, 

setor criado na Secretaria de Promoção Social, no início da década de 1990 e que, segundo 

ele, deu as primeiras diretrizes do que se constituiria como FMZP, uma Fundação com status 

de secretaria, orçamento próprio, coordenado e composto por membros negros. 

Essa luta que veio dos negros anônimos, com muito mais legitimidade do que nós, 

(...) depois essas figuras que já citamos, mais recentemente o Zé Miguel, Pascoutto,  

Alberto, Vovó Tereza, né, Conceição de Maria, Maria Anita, né, depois outras 

figuras mais novas que não podemos esquecer, o João Damásio, muito novo ainda, 

compositor negro, de roda de samba, de escola e de bloco de samba que também se 

engajou nessa luta, ele mas também outros companheiros como o Rogério, o 

Gama... Que receberam do poder público, a partir da lei que criou aquela primeira 

forma de braço de executivo para executar políticas para as populações negras, né, 

que depois progrediu para no que desaguou na Fundação Zumbi dos Palmares 

(ROBERTO HENRIQUES). 

  

Gama, citado por Roberto Henriques, considera que os valores presentes na sociedade 

na década de 1980, de negação do racismo, dificultava a organização e conscientização da 

população negra. Segundo ele  

a sociedade considerava que, na verdade, os negros eram preconceituosos, que os 

negros tinham dificuldade de convivência entre si e com a própria sociedade, e 

tinham sentimento de inferioridade. Então toda vez que algum militante, algum 

ativista negro se colocava ele era ... as considerações dele eram logo rechaçadas em 

função disso (GAMA). 
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Mas, o centenário da Abolição foi considerado um grande dia de mobilização dos 

movimentos negros.  

O 13 de maio de 1988 foi um marco extraordinário, onde ali houve a nível nacional 

uma mobilização de todos os movimentos negros e ali nós fizemos um movimento 

nacional intitulado dia Nacional de Luta Contra a Farsa da Abolição. (...) a partir 

dali nós irradiamos a nossa ideia, conquistamos os opositores e ali nós praticamente 

viramos, conseguimos dar uma virada, não é que tenha virado completamente, mas 

ali nós conseguimos de alguma forma conscientizar uma parcela considerável da 

sociedade acerca do que estava acontecendo no Brasil, que a abolição realmente era 

uma farsa, porque o negro não estava inserido no contexto social. Porque as 

estatísticas escolares, as estatísticas do mercado de trabalho as estatísticas da 

inserção a mulher negra estava, entendeu, a dificuldade da cultura o candomblé entre 

outras coisas, a própria capoeira era marginalizada, toda cultura do negro era 

marginalizada. Ali nós conseguimos fazer uma grande repercussão no Brasil 

(GAMA). 

 

Ao relembrar que nesse período era o presidente do grêmio estudantil da Escola 

Técnica Federal, atual Instituto Federal Fluminense, cita que a participação de amplos setores 

da sociedade, tais como professores, sindicalistas e estudantes foram fundamentais para dar 

visibilidade às pautas comuns, e onde os movimentos negros também se inseriam, 

visibilizando os conflitos raciais. Além disso, rememora que sua participação na presidência 

do grêmio teve como fruto a promoção de debates sobre racismo e desigualdade racial. Tal 

participação levou-o ao engajamento político partidário no Partido Democrático Trabalhista - 

PDT, e recorda quando da eleição Leonel Brizola a Governador
45

 do estado do Rio de Janeiro, 

o mesmo questionava a ausência de negros nos altos cargos do executivo, e, nomeou-os tais 

como Carlos Alberto de Oliveira
46

, eleito Deputado Federal em 1982 que se licenciou do 

mandato para exercer cargo de secretário. Além, de formar um núcleo para discutir questões 

raciais dentro do próprio partido.  

Segundo Gama, esta diretriz dada em nível estadual pelo governo do PDT com a 

figura de Leonel Brizola, influenciou diretamente na constituição da Assessoria Especial para 

Assuntos das Populações Negras na cidade de Campos, em 1992, com o prefeito Anthony 

Garotinho pertencente ao mesmo partido do governador. No governo do estado, no ano 

anterior, foi instituída a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras. Segundo 

Gama, esta iniciativa estadual foi pioneira nacionalmente e, assim, as relações entre capital e 

interior se estabeleciam  

                                                           
45

 O Governo de Leonel Brizola teve dois períodos no estado do Rio de Janeiro. O primeiro mandato teve início 

em 1983 e findou-se em 1987. O segundo foi entre 1991 e 1994.  
46

 Autor da Lei nº 7716/89, que regulamenta o disposto na Constituição sobre discriminação racial e tipifica os 

crimes de racismo. 
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(...) foi o primeiro governo no Brasil a fazer isso, e com aquilo ali ele fortaleceu, ele 

fortaleceu os movimentos negros, entendeu? (...) E Brizola ... o PDT que a partir do 

governador tinha ramificações aqui no município e que seguia as diretrizes 

determinadas por Brizola (GAMA).  

 

Alberto confirma o compromisso que o PDT tinha com a pauta do negro, nomeando 

negros aos altos cargos do governo, o que possibilitou o direcionamento desta pauta nas 

políticas públicas. 

No Rio já estava antecipada a coisa por causa de Brizola... Brizola chegou e colocou 

Zumbi na praça XI, depois nomeou 5 secretários negros na saúde, na segurança, na 

educação, áreas importantíssimas, com orientação do grande Darcy Ribeiro, e o PDT 

que era um partido muito voltado pra questão do negro (ALBERTO).  

  

Foi a instituição desta Assessoria em Campos que, iniciou na estrutura administrativa 

do governo municipal as primícias de uma política que tivesse a população negra como 

público alvo, reconhecendo que a mesma estava ocupando os extratos mais pauperizados da 

cidade.  

(...) Então era eu, Rogério e outro companheiro o Antônio Francisco, os demais não 

entraram na estrutura porque eram de outro partido, o governo entendia que tinha 

que ser movimento do partido e foi criado a Assessoria Especial para Assuntos das 

Populações Negras (...) Então nós ficamos ali por um tempo considerável, é por isso 

que eu falo que a Fundação [FMZP] não nasceu do nada, ela nasceu justamente a 

partir dessa estrutura e nós começávamos a questionar a atuação que nós tínhamos 

dentro do governo, porque tudo nós tínhamos que nos reportar a secretária que nem 

sempre entendia que aquilo era uma prioridade, entendeu? Dentro da secretaria dela. 

E muitas coisas a gente brigava politicamente, administrativamente pra acontecer, e 

lá no Rio já tinha a secretaria no estado, do governo, então eles viam que eu dava 

palestras no Liceu entre outras escolas, fortalecendo nosso trabalho, entendeu? 

(GAMA). 

  

Maria José, a Zezé, destaca a existência concomitante da Fundação Vovó Tereza e da 

Fundação José do Patrocínio como marcos para a institucionalização de uma política pública 

voltada a população negra. Enquanto a primeira, liderada por D. Conceição de Maria e 

contando com a ajuda de voluntários, possuía um caráter mais assistencial, com a arrecadação 

e doação de alimentos, roupas, dentre outros, é constantemente ligada às questões do negro 

em virtude de seu pertencimento religioso. 

(...) por causa da comunidade de terreiro, porque era muito ativo em Campos, já 

existia federação de umbanda, que predominava no município, então ela era ligada a 

esse grupo, entendeu? (ZEZÉ). 

 

A segunda, era uma ONG cujos membros se tornaram os primeiros gestores da FMZP. 

Segundo Maria José, 

A ONG José do Patrocínio foi criada por um grupo de amigos: Cândido, Paulo Rocha e 

tinha outros componentes também, e depois foram para a Fundação Municipal Zumbi dos 

Palmares, tendo o primeiro presidente deles, que foi o Gama, e o vice foi o Rogério e o 

Antonzinho, entendeu? (ZEZÉ). 
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Segundo Gama, 
 

a Fundação na verdade, no status do governo, era meio que o “patinho feio” na 

estrutura, entendeu? Nós não tínhamos tanta relevância como tinham as demais 

secretarias. E nós tínhamos que nos justificar todos os dias, todos os dias nós éramos 

cobrados, entendeu? Pelos colegas secretários, pelo próprio governo. (...) E aí eu 

tinha que matar um leão por dia, entendeu? Matar um leão por dia, a Fundação todo 

dia tinha que se justificar porque estava no governo. (...) A princípio não era o que 

nós esperávamos, porque era uma estrutura pequena também com verba bastante 

diferenciada das demais secretarias (GAMA). 

 

Com um olhar menos atento, pensaríamos que Campos então faz uma ruptura com o 

seu passado escravista e com os valores conservadores ao posicionar-se como pioneira em 

instituir uma secretaria municipalizada voltada a população negra, entretanto, podemos 

perceber a agência do racismo institucional, seja no tratamento dado de forma diferente e 

desvantajosa aos seus gestores, seja na não concessão de materiais administrativos, recursos 

humanos e financeiros necessários ao trabalho, ou ainda na não constituição de sede para a 

referida Fundação, que embora tenha sido fundada com status de Secretaria, dependia de sala 

em outras secretarias para se estabelecer.  

João Damásio ainda traz outros elementos que comprovam tal agência 

  
Quando o Garotinho ele ganha a eleição em Campos com Arnaldo Viana, surge o 

Gama, surge o João Damásio, surge o Rogério e o falecido “Antoinzinho”, entre 

outros aqui, e começamos a entender que era necessário montar uma instituição 

governamental onde a gente iria ser contemplado com a estrutura do governo, né? 

Onde a gente tinha que lutar nesse processo. Bem, em cima disso aí, é... o Garotinho 

na época, apenas assinou a constituição da Fundação, mas tipo assim, ele assinou 

num dia, no outro ele abandonou  a prefeitura de Campos, para ser candidato ao 

governo do Rio de Janeiro pela primeira vez, então a sensação é aquele negócio, eu 

sou o pai mas não foi eu que criei aquele filho, eu só fiz o filho mas quem criou foi o 

Arnaldo Viana, e o Arnaldo Viana foi uma pessoa que começou a dar visibilidade 

nesse processo do nosso avanço, ele começou a dar visibilidade e permitir que a 

Fundação Zumbi dos Palmares, mesmo sendo sempre a menor secretaria e com 

menor orçamento, deu uma visibilidade de status de secretaria. Mas só, se não me 

engano (...) quando Garotinho fez a Fundação Zumbi, ele fez só com 3 D.A.S, só 

com 3 nomeações: Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, que no caso a 

gente chamava Vice-Presidente, mas o nome era esse, e o Diretor de Estudos, 

Projetos e Pesquisa. Só isso e mais nada, não nos deu sede, não nos deu mesa, não 

nos deu cadeira, não nos deu máquina, não nos deu filtro, não nos deu nada. Falou 

assim: ¨Vocês agora estão nomeados, e aí? Faz aí o que vocês quiserem¨. E ai que 

nós começamos, muita gente pensou que aquilo era apenas um cabide de emprego e 

nós passamos a contrariar a tudo isso aí (JOÃO DAMÁSIO). 

 

E complementa, que era em uma sala improvisada no Palácio da Cultura, atrás de um 

amontoados de cadeiras, que eles iniciaram o seu trabalho, que após certo tempo de 

realização, fez com que conseguissem uma sede no Edifício Executivo, localizado na Av. 
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Alberto Torres, embora não tivesse sido alterada a ausência de orçamento para execução da 

referida política pública. 

Nós fizemos muita coisa sem dinheiro, trabalhamos o tempo todo, tirávamos do 

nosso salário, do bolso, para poder contemplar as coisas que a gente fazia, porque 

para tirar dinheiro da prefeitura pra investir nos nossos negócios era uma coisa 

muito difícil e a gente ficava com aquela política do pires nas mãos. Então, pra gente 

poder viajar, participar de congressos fora, era uma coisa muito doida, então a gente 

praticamente decepava ali 50% do nosso salário. 

 

Reitera que nesse período ele ainda não era funcionário efetivo da FMZP, pois com a 

existência de apenas três cargos na secretaria, foram nomeadas três pessoas e outras três 

ficaram de fora, dentre elas, ele. Mas, que isso não o impediu de se colocar a disposição para 

trabalho voluntário. Esta situação só se alterou quando ao saber da gravidez de sua esposa, ele 

procura o então prefeito Arnaldo Viana (PDT), com quem tinha relações de proximidade e 

gratidão por serviços médicos prestados gratuitamente, narrando que trabalhava como 

voluntário na Fundação, foi questionado pelo prefeito sobre a função que exerceria na mesma, 

sugerindo, então, que tivesse uma Diretoria Cultural. Este cargo não foi efetivamente criado, 

entretanto, o mesmo foi efetivado em regime R.P.A. sob responsabilidade de exercer a 

atividade de diretor cultural. Apenas em 2003, quando depois de um conflito entre Garotinho 

e Arnaldo Viana, até então ambos do mesmo partido, o então presidente Gama seguiu o grupo 

político tendo Garotinho como liderança e, com isso, se afastou do governo municipal, e João 

Damásio, por ter sido efetivado na Fundação pelo Arnaldo Viana, manteve-se em seu grupo 

político, sendo neste ano escolhido para presidir a mesma.   

Gama relata que até mesmo o salário recebido por eles era questionado dentre os 

demais componentes governamentais 

 
A gente tinha um salário digno ali, e esperavam entrar no governo e ter esse salário, 

e outros achavam que não tinha importância. “Pô, essa secretaria o secretário ganha 

igual o secretário de saúde e de educação”, entendeu?  (GAMA).  

  

E Alberto confirma, 

Quando eu fui na Educação, fui falar do pré-vestibular daqui no governo de 

Mocaiber, aí a diretora, nem quis me receber. Eles achavam um absurdo você ganhar 

10 mil reais, eu ganhava 10 mil reais. 

 

Deslegitimar a existência desta Fundação como secretaria, sua importância em um 

município majoritariamente negro e questionar os valores salariais entre pessoas ocupando 

mesmo cargo demonstra a naturalização das desigualdades sociais e raciais. Relatos como os 

acima demonstram a agência do RI mesmo quando a política pública é existente, pois 

conforme afirma Almeida (2019), esta perspectiva põe luz não apenas aos comportamentos 
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individuais, mas ao funcionamento das instituições em uma dinâmica que confere privilégios 

e/ou desvantagens a determinado grupo, ainda que indiretamente. 

Gama destaca em sua gestão a realização de serviços e ações, tais como: Disque 

Racismo, que era uma extensão do Disque Racismo implementado na capital; realização de 

palestras nas escolas; parceria com o 8º BPM voltado para a abordagem da população negra, 

pois a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras, implementada no Rio de 

Janeiro, tinha parceria com os órgãos de segurança pública; concursos de beleza negra, dentre 

outros. Neste último, reitera o papel de desconstrução dos estereótipos negativos ligados à 

imagem da população negra 

 nós entendíamos também que a criança negra, o jovem negro, a jovem negra, 

precisava trabalhar a estima, porque por um bom tempo o negro foi muito 

estigmatizado com estereótipo negativo, e isso aí, de certa forma, contribuiu para 

que o negro tivesse o sentimento de inferioridade, entendeu? se achasse inferior. 

Então nós tivemos que trabalhar isso aí e os concursos de beleza negra foram bem 

adequados pra isso, então fizemos vários concursos de beleza negra voltados para os 

adolescentes, para os jovens, e nós aproveitávamos sempre a oportunidade para dar 

palestras antes o evento para conscientizar a cerca da beleza o negro (GAMA). 

  

Silva (2008) destaca que dentre as primeiras e principais medidas destinadas à 

população negra se deu no campo da educação, com a constituição de um pré-vestibular para 

negros e carentes que inicia em 1999, administrado pela referida Fundação, mas que 

constituía uma vontade coletiva daqueles imbuídos com movimento negro na cidade. 

Ressaltamos que, conforme já citado neste trabalho, a educação foi destacada como uma das 

principais bandeiras de luta pelo qual os movimentos negros lutavam e acreditavam ser 

possível uma ascensão social. Sobre este projeto da FMZP, Gama relembra que foi mais uma 

das ações que foram descentralizadas da capital 

Estabelecemos o contato com o Frei Davi
47

, que tinha um trabalho pioneiro no Rio 

de Janeiro. E aí, o Frei Davi nos deu um suporte muito grande. Fizemos e 

estabelecemos uma parceria com a UENF, através da professora Lana Lage, 

entendeu? Que também nos deu um suporte muito grande, entendeu? Porque, a Lana 

Lage acabou fortalecendo a Fundação dentro do governo… um fortalecimento que 

nós tínhamos dificuldade de ter, entendeu? Por quando nós chegávamos no gabinete 

[do prefeito], nós chegávamos com o apoio a UENF (GAMA). 
  

Nesta parceria com a Universidade, Silva (2008) destaca que no ano de 1999, foi 

estabelecida uma parceria entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 

a Secretaria Municipal de Educação de Campos e a Fundação Zumbi dos Palmares para a 

                                                           
47

 Sacerdote católico, Davi Raimundo dos Santos, mais conhecido como Frei Davi é também presidente da ONG 

Educafro (Educação e Cidadania de Afro-Descendentes e Carentes), idealizadora do Pré-Vestibular para Negros 

e Carentes (PVNC), em 1993, no Rio de Janeiro, influenciados por uma experiência da cooperativa Steve Biko, 

em Salvador, de um pré-vestibular destinado a jovens negros das periferias da cidade (ALBERTI; PEREIRA, 

2007). 
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realização do Curso de Capacitação em História e Cultura Afro-brasileira, projeto de extensão 

universitária que tinha como objetivo capacitar 150 professores da rede municipal de Campos 

para o cumprimento da Lei Municipal nº 5.428/93, que obrigava a inclusão de estudos afro-

brasileiros nos currículos escolares do município. Isto é, Campos dos Goytacazes tornou-se 

pioneira no que diz respeito a normativa legal de inclusão da história afro-brasileira nas 

escolas municipais tendo uma lei municipal que data de 10 anos antes a lei nacional – Lei nº 

10.639/03 –, já mencionada neste trabalho. 

Mas, é a iniciativa do pré-vestibular passou a ser o carro-chefe nos serviços ofertados 

pela FMZP, perpassando várias gestões e tendo continuidade até os dias atuais. João Damásio 

também fala de forma emocionada sobre este feito do pré-vestibular, advogando para si a 

idealização. 

Eu não tinha entrado na Fundação Zumbi e eu tinha visto uma reportagem com o 

Frei Davi na televisão, no Fantástico. (...) Aí eu vi essa reportagem do Frei Davi, do 

curso de pré-vestibular para negros ai eu fui todo doido para a Fundação, e eufórico: 

“e ai gente, vamos fazer?”. Quando eu botei a fita os três olharam para a minha cara, 

e o Rogério falou assim: “É, isso a gente já sabe que existe. João: “Gente, tudo bem 

que já existe, mas porque não pode existir aqui também”. Ai o Gama me falou: 

“João vamos deixar para o ano que vem”. Aquilo me deu um banho de água fria. Ai 

eu fui na prefeitura e ao encontrar a “Xica”, a nossa repórter, a nossa jornalista 

negra, as perguntas dela pra mim me soou como um desafio: Ai ela foi e perguntou 

assim: “Damásio e ai? Estou sabendo que você é diretor cultural lá, conta as 

novidades? O que vai ter agora? O que vocês vão fazer lá?”. João: “Xica, oh, a 

novidade é o seguinte, a gente está organizando pra trazer um pré-vestibular ai, para 

negros”. Mas ai para não deixar de falar nada para ela, em cima do desafio que ela 

me colocou, eu tive que mandar aquilo, mesmo sabendo que eles só falando que ano 

que vem. Ai Xica ligou para Gama: “Gama meus parabéns eu tô sabendo do pré-

vestibular pra negros”. Gama ficou louco: “Damásio, Damásio, cadê aquele relatório 

que você está fazendo, cadê as coisas?”. E eu, por incrível que pareça, mesmo ele 

mandando parar com aquilo, eu não parei, eu continuei trabalhando, continuei 

fazendo contato com Frei Davi (JOÃO DAMÁSIO). 

 

Em face do material encaminhado pelo Frei Davi e adequado à realidade local, foi 

elaborada a proposta do pré-vestibular, que ao ser noticiado gerou grande agitação, conforme 

aborda João Damásio. 

(...) no outro dia, tinha pra mais de 1000 pessoas lá em baixo, não de vez, mas 

aquelas filas grandes com 200 pessoas, querendo saber do pré, e chegava mais 100 e 

saia e chegava mais 100. Gente pra caramba, porque nós anunciamos que iria ter o 

nosso curso de pré-vestibular. A primeira turma, fizemos num colégio público. 

Colégio Santo Antônio, lá em Guarus, duas turmas só, à noite (JOÃO DAMÁSIO). 

 

Damásio rememora que o pré-vestibular teve 77% de aprovação dos seus cursantes e 

através desta ideia que ele atribui a si, mas que se manifestou como projeto da Fundação, eles 

passaram a “colorir” as faculdades e universidades, com o ingresso de negros e negras no 
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ensino superior, público-alvo da referida política, que recebeu críticas em seu início por 

deixar nítido em sua nomenclatura o público o qual se destinava 

quando o pré-vestibular nasceu para afro-descendentes e carentes, que agnt foi 

colocar “para negros”, até a secretária de educação, Auxiliadora Freitas, em reunião 

com agente não aceitou o nome “Pré-Vestibular para negros”, não porque está 

discriminando, isso é uma maneira de discriminar. Ai assim, tudo bem, vai ser “para 

afro-descendentes e carentes”, quem achar que é afro-descendente seja bem-vindo, 

quem achar que não é afro-descendente, mas que seja carente, também, porque 

nosso objetivo realmente não era ser só pra negro não, até porque se agente tivesse 

na Fundação para fazer uma política discriminatória, agente estaria nos 

contradizendo. Agente sabia que todas as ações iam dar mais oportunidades aos 

negros, por os negros ser a maioria carente e pobre, né? É questão de estatística, 

então ficou até esses últimos tempos, que o comando da Fundação Zumbi 

descaracterizou tudinho e colocou “pré-vestibular social”, que ai descaracteriza 

mesmo essa questão e tal (JOÃO DAMÁSIO). 

 

 Outros serviços foram criados relacionados ao pré-vestibular, tal como a ideia para a 

concessão de bolsa de estudos do governo Arnaldo Viana, conforme nos narra Gama: 

Me lembro bem que quando nós formamos e criamos a primeira turma do curso 

preparatório para afrodescendentes e carentes, o que aconteceu? Logo começaram a 

ocorrer, meses depois, o vestibular e aí, as pessoas passavam. A expectativa nossa 

inicial era que as pessoas fossem para a universidade pública, entendeu? só que 

alguns não conseguiram e fizeram vestibular e acabaram entrando entendeu. E aí as 

pessoas foram entrando, e iam nos falar: “passei para faculdade”, “passei para 

filosofia”, “passei para faculdade de Direito de Campos”, (...) e aí nós decidimos 

conversar com o prefeito a respeito de bolsa de estudo, isso nem existia em Campos 

entendeu? (GAMA). 

 

Segundo Damásio, ao sugerirem esta medida para os cursantes do pré-vestibular para 

negros e carentes, o então prefeito decidiu que deveria ser feito para todos aqueles que 

tivessem o intento de entrar em uma faculdade particular e não tinha condições 

socioeconômicas suficientes, e não apenas para os alunos do pré-vestibular. 

Outra medida pela qual a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares ficou reconhecida 

foi pela execução dos concursos de Beleza Negra. Sinalizando que foi uma ideia de sua 

autoria, João Damásio nos relata que para além da auto-estima e valorização da beleza do 

negro, em sua gestão, cursos adicionais eram ofertados para que os participantes tivessem 

oportunidades de melhorar sua posição no mercado de trabalho 

O concurso de beleza negra a partir do momento que eu assumo a presidência, ele 

começa... quem estava classificado tinha um curso rápido de inglês, curso rápido de 

modelo, porque agente não pegava por exemplo: você, você é uma negra bonita, mas 

não bastava só isso, agente pegava você e preparava você pra passarela, um curso de 

boas maneiras, um curso de etiqueta, e agente dava um certificado pra você sair de 

trás da loja, servindo cafezinho, para ir para o balcão da loja no shopping center, 

para ser uma recepcionista em escritório de advogado, em escritórios médicos, ser 

uma recepcionista em lojas, e tirar as negras bonitas do cafezinho, do serviço da 

varrição. Então agente pegou esse concurso de beleza negra e transformou a 

consciência de “epa, você é bonita, você tem ... você quer um emprego, você não 

tem mais que ficar servindo cafezinho”, e quando eu falo de servir cafezinho, não é 

que seja humilhação, mas não pode ser a única opção. Você não pode chegar lá com 
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a única opção de servir cafezinho. “Ora, minha filha além de servir cafezinho o que 

você sabe fazer, ai você chegava lá sabendo se maquiar, chegava com o cabelo 

arrumado porque sabia preparar, você chegava lá com a auto estima elevada porque 

você ...,  então quando as pessoas chegavam e olhavam você de cima a baixo, e via 

uma negra linda, queria ela na loja, você vai ser vendedora na minha loja, ao ponto 

dela poder chegar a ser gerente, ao ponto dela com experiência querer montar seu 

próprio negócio. Então agente trabalhava a auto-estima, então da minha gestão pra 

trás, era um concurso que não trabalhava a auto-estima, e a minha metodologia era 

trabalhar a auto estima. 

 

João Damásio ainda destaca na sua gestão a existência de versão verão do concurso 

Beleza Negra, porém na praia do Farol de São Thomé, cujo público era record em relação ao 

desfile oficial, “Garoto e Garota Farol”, e cuja participação de negros era ínfima, quando não 

inexistente. Ressalta ainda a criação de cursos de idiomas (inglês e espanhol) e de geração de 

renda rápida, bem como a realização de shows de grande porte com artistas negros 

reconhecidos nacionalmente e, a arrecadação de alimentos, fraldas e etc, para doação para 

entidades filantrópicas na cidade, tais como o Abrigo João Viana, destinado a pacientes 

psiquiátricos, e o Asilo Monsenhor Severino, entidades que permanecem no município até os 

dias atuais. 

Então, na Fundação Zumbi, quando eu era da Fundação Zumbi, presidente, eu pego 

o pré vestibular, a qual eu fui criador, mas não era o presidente, né? Eu pego o 

Beleza negra, que eu fui o criador, mas não era o presidente, e boto a coisa pra 

ferver. Foi onde começou a vir show de Zezé Mota, show de netinho de Paula, de 

Sandra de sá, eu começou... ai foi minha mesmo, eu faço o “Negro e Negra Farol 

Zumbi”, aonde num concurso que tinha igual esse concurso que tem no Farol 

“Garoto e Garota Farol” , ai eu via naquele concurso que os negros não gostavam ou 

não tinham espaço naquele concurso, vou criar um concurso de beleza negra lá, e 

resumindo, a coisa foi tao bem feita no Lagamar, sempre tinha uma atração: Arlindo 

cruz, netinho de Paula, sempre tinha essas atrações, ai o que aconteceu, o nosso 

concurso começou a ser um dia antes, depois ou ate mesmo no mesmo dia,  uma vez 

mais cedo, e o nosso concurso começou a bater record de publico, muito maior do 

que  o concurso oficial do “Garoto e Garota Farol” e eu comecei a ter problema com 

isso, sabe como é 

 

E lamenta a não continuidade por parte das gestões que o suscederam 

   
E, o concurso de Beleza Negra, por incrível que pareça, em 2007 foi o último, 

quando eu sai em 2008, não deu tempo de fazer (...) mas, o João Damásio, em 2016 , 

ele monta um concurso de Beleza Negra com o “Negro e a Negra das redes sociais”, 

né? Fizemos um grande concurso no Trianon no apagar das luzes do governo que 

saiu, e agora em 2019 em 1 de Junho  vamos fazer o 2º concurso “Negro e a Negra 

das redes sociais”. Então vai ter esse evento, mas tenho certeza que vai marcar 

território com a questão cultural, do movimento negro, aonde praticamente com 

outro nome , vamos dar sequencia a aquele trabalho que ficou lá atrás, né? (JOÃO 

DAMÁSIO). 
 

Zezé destaca que sua inserção na Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FMZP) se 

deu por meio da identificação de que não havia trabalho voltado às mulheres negras em uma 



100 
 

organização de suas demandas específicas, e ela e um grupo de mulheres negras proporam 

estas ações.  

Eu fui em busca de integrantes, que pudessem somar comigo na luta, entendeu? 

Então achei. Fomos buscar na questão do INCRA por causa da questão da terra, 

entendeu? Porque na verdade pra ter o reconhecimento quilombola, quando nós 

fomos inseridas junto a Fundação Zumbi, o MCPCN, nós fomos inseridas como 

programa, com a inserção da mulher negra, do gênero e da questão dos quilombolas 

na estrutura. Então, isso eu observava, e via que até aquela data ainda não tínhamos 

trabalho pra questionar isso, então saímos à luta, já existia a nível estadual entendeu? 

Nós tínhamos uma das matriarcas né? Como Benedita da Silva, dentre outras mais e 

elas nos incentivaram a agente ir pra rua e lutar (ZEZÉ).  

 

Demonstra em sua fala as relações com os movimentos negros da capital, em um 

momento de ausência de movimento negro institucionalizado em Campos dos Goytacazes.  

Quando eu retornei para Campos em 2003, vi que a questão do gênero não havia 

sido implantada ainda. Retornei em 2003, identifico o que não tem. Quando eu ia 

pro Rio, se encontrava todos os movimentos da igualdade racial, criamos o 

CEDINE
48

, que nós tínhamos participação e era ligada a [Secretaria de Estado de] 

Justiça e na época (ZEZÉ). 

 

E, ainda, como personalidades políticas dos movimentos negros na cidade do Rio de 

Janeiro foram fundamentais para fomentar ações antirracistas.  

A Benedita foi sobressaindo, com legado, politicamente, e ela passou a ser porta-voz 

junto com o [Carlos Alberto]  Caó, que já estava como Deputado, Ivanir dos Santos, 

que também tentou a vida política, todo tempo com o CEAP [Centro de Articulação 

de Populações Marginalizadas] (...) Então eu convivia com essa turma toda.  As 

meninas do Fórum [Estadual de Mulheres Negras] eram mais novas, a Dolores, a 

Clátia, a Crioula, todas vieram chegando novinhas, e fomos aglutinando, entendeu? 

E com isso o Fórum já existia e veio o tempo com o governo , na verdade nós 

estávamos nos preparando para o governo Lula, entendeu? E veio a questão, não 

lembro o nome... mas quando Garotinho veio Governador, foi Deputado e logo 

depois veio Governador , a vice dele foi Benedita, uma representação nossa, 

entendeu? (ZEZÉ). 

 

Formando um grupo de cinco mulheres negras, o Movimento Campista de Pesquisa e 

Cultura Negra (MCPCN) tinha um planejamento de atividades em consonância com as 

agendas estaduais e nacionais e relação com entidades do movimento negro já instituídas 

estadual e nacionalmente. 

Nós tínhamos que descobrir como mulher e nos ver como mulher negra com 

capacidade de estudar, de crescer, coisa que não tinha antes, e também de ocupar 

cargos entendeu? Nós começamos a ir para o rural, onde entra também o Sr. 

Gilberto Totinho, e ele começa a ir com a capoeira, né, essas coisas todas, 

mostrando pra eles a nossa cultura, e que nós temos condições de ver a questão das 

titulações, então nós continuamos porque já existia no Rio, já existia a AQUILERJ, 

Associação das Comunidades Remanescentes Quilombolas do Estado do Rio de 

Janeiro, entendeu? Existia também o CEDIN, Conselho Estadual dos Direitos do 

Negro, tem a CRIOULA, também com a Jurema Werneck, então tudo era 

                                                           
48

 Conselho Estadual dos Direitos do Negro - CEDINE, criado em 2003 através do Decreto nº 33.165, que 

também provê a criação do Fundo Especial dos Direitos do Negro (FEDINE). 
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aprendizado para a gnt, elas era nossas professoras, só que o nosso deslocamento 

para o governo, assim, era essencial que nós entrássemos dentro do poder, pra 

desenvolver nossas ações e também as questões das leis, você somente como 

sociedade civil e ter uma representação do município ficava mais fácil de criar essas 

leis, que foram criadas (ZEZÉ). 

 

O MCPCN foi responsável pela criação da Lei nº 7.924/07 que institui o Dia 

Municipal da Mulher Negra, fazendo uma alusão à importância do recorte de gênero nesta 

temática e valorização da mulher negra munícipe. O dia 25 de julho, em consonância com a 

lei de 1992 que institui o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, 

e que em 2014 tornou-se também Dia Nacional Tereza de Benguela, torna-se a data de 

reflexão dos obstáculos impostos pela interseccionalidade, ou seja, pela relação entre raça, 

classe e gênero como desigualdades impostas pela matriz de opressão (AKOTIRENE, 2019). 

Relembra a importância da iniciativa de uma professora de história, Maria Valeska, 

que realizou uma curso de pós-graduação em História da África na UCAM, tendo participado 

muitos ativistas do movimento negro de Campos.  

Pela parte da educação, nós tínhamos a Maria Valeska, que Maria Valeska na época 

que eu estava na gestão ela fez com a UCAM o curso de História da África. E ela faz 

isso, quando ela leva a sociedade civil pra dentro da Universidade, entendeu? 

Buscando o conhecimento... acho que foi tudo em 2005 ou 2006 (ZEZÉ). 

 

Devido seu ativismo na área da saúde, destaca as articulações que levaram a criação 

do Programa de Apoio aos Assentados e Quilombolas (PAAQ). Também reitera a 

importância do ganho da determinação ministerial de demarcação do quesito “raça/cor” nos 

instrumentos da saúde, como forma de melhor identificar e pensar estratégias e políticas 

públicas que se destinem aos grupos mais afetados, tais como a população negra com doenças 

como lúpus, anemia falciforme, hipertensão, dentre outros.  

Alberto Ferreira é categórico em afirmar as relações político partidárias que o levou à 

presidência da FMZP, destacando que todos os ex-gestores também o tinham, cada qual em 

sua afinidade de ideias, bem como a equipe que compunha o quadro de funcionários de sua 

gestão. Informa que a FMZP neste período tinha um quantitativo de 110 funcionários.  

Todos eles estavam inseridos num partido, sabe? Por exemplo, quando eu fui lá pra 

Zumbi eu fui por conta de um acordo politico entre Mocaiber e o PT... sabe? Eu não 

fui pra ocupar um espaço enquanto negro, eu fui pra ocupar um espaço enquanto 

partido politico e isso deu uma merda porque quem vai ali pra ocupar um espaço, vai 

pra ocupar um espaço pra fazer campanha pra alguém, então no geral mesmo a luta 

do negro do movimento negro ela sempre foi uma luta por ocupação de espaço de 

um individuo, por isso que o movimento negro dançou, entendeu? (ALBERTO). 

 

Destaca a importância de os movimentos negros pensarem as dimensões coletivas, e 

não somente os ganhos individuais. Afirma que a ausência destas pautas coletivas tenha 
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atrapalhado o processo de organização da população negra em Campos e, da utilização da 

FMZP como esse espaço de conquista e desenvolvimento de políticas públicas. Sinaliza que 

muitos não o conheciam, pois sua inserção na militância de movimento negro dava-se na 

cidade do Rio de Janeiro em virtude de sua inserção acadêmica na UFRJ e da inserção na 

criação do Partido dos Trabalhadores nacionalmente. Em sua gestão destaca a realização de 

atividades relacionadas à arte e a cultura, contudo afirma que as classes mais abastadas e o 

próprio poder público não valorizam as expressões culturais negras como movimentos 

históricos e de resistência, mas sim utilizam-na esvaziadas de seu sentido histórico. 

Dentre as ações de sua gestão: 1º Encontro da Juventude Quilombola, com vistas à 

reforma agrária, dada a política do governo Lula; homenagem ao centenário de Cartola. 

Sinaliza também a questão orçamentária da FMZP, e afirma que houve nesse período a 

criação de ONGs por parte de algumas lideranças negras, mas com fins que não condiziam 

com a luta histórica de reconhecimento da pauta racial na esfera governamental, mas sim 

visando ganhos pessoais. 

João Damásio levanta uma questão interessante sobre a representatividade na 

ocupação dos altos cargos públicos  

Então a gente chega a prefeitura, chega a status de secretário, presidente da 

Fundação com status de secretário, mas pera ai, pra agente chegar a status de 

secretário, nós negros, teve que construir uma secretaria de negro, porque se não 

existisse uma secretaria de negro, com certeza não teriam negros secretários. A coisa 

é tão berrante, é tão berrante, que se você for comparar a quantidade de secretarias 

que tem, acho que umas 30 secretarias de educação, administração, de saúde, 

procuradoria, agricultura não sei o que, não sei o que lá... aí eu falo assim, é 

coincidência ou não tem negro com competência pra isso? É coincidência ou não 

tem negro no mercado para ser escolhido como representante dessas pastas, porque 

não existe este tipo de política voltada pra isso não, ai será que o negro vai ter que 

construir uma própria prefeitura para poder nomear os seus, será.  
  

Desde sua criação, através da Lei nº 6.502, em 1997 até 2016 – no governo da então 

prefeita Rosinha Garotinho (2008-2016) – a gestão da Fundação Municipal Zumbi dos 

Palmares teve cinco presidentes, quando na última gestão de Jorge Luiz Pereira dos Santos, 

que assumiu em 2009 quando da eleição da Prefeita Rosinha Garotinho, foi executada a 

retirada de autonomia financeira para tratar tal política pública. 

No decreto nº 8.344 de 13 de maio de 2013, a FMZP foi extinta e criou-se o cargo de 

Superintendente de Igualdade Racial com a nomeação de Jorge Luiz, presidente da Fundação. 

Como numa espécie de “Frankstein” administrativo a FMZP tornou-se a Superintendência de 

Igualdade Racial alocada na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, dentro da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Lazer e Esporte – SMECE, sem que houvesse a criação 
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formal da referida Superintendência. Algo que só será sanado em 2015 quando pelo Decreto 

nº 80 criando a Superintendência Municipal de Igualdade Racial. 

Apesar da mudança no que tange à dotação orçamentária e autonomia administrativa, 

os serviços ofertados pela atual Superintendência de Igualdade Racial mantinham-se 

semelhantes ao período em que a mesma era Fundação. O pré-vestibular continuou sendo o 

carro-chefe das ações governamentais, além da execução de cursos de línguas (inglês e 

espanhol), balé, e artes maciais (judô, capoeira, dentre outros). 

Mas é no início da primeia década do séc. XXI, que outras iniciativas, para além do 

espaço da Superintendência foram criados. Podemos destacar a a criação do Conselho 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial em 2010, além da criação do Programa de 

Assistência a Assentados e Quilombolas (PAAQ) no mesmo ano pela Secretaria Municipal de 

Saúde, sob coordenação do Dr. Charbell Kury. Em 2011 ainda na Secretaria Municipal de 

Saúde foi criado a Coordenação de Anemia Falciforme, haja vista a insidência de tal doença 

na população negra. Em 2012, na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, foi 

criado o Programa de Apoio a Igualdade Racial (PAIR), cujas ações focavam a relação direta 

entre pertencimento étnico racial e pobreza. Este Programa foi um dos fomentadores da 

criação do Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras, e o idealizador da elaboração do 

Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial (PLAMUPIR), que 

fora construído em 2014 por ativistas do movimento negro, especialistas, professores e, 

embora aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, permanece sem ser sancionado 

pelo poder público até o momento. Dentre as medidas requisitadas no referido Plano está a 

volta da autonomia administrativa da Superintendência Municipal de Igualdade Racial. Esta é 

apontada como uma das principais pautas em nível local, de forma que os princípios da 

transversalidade estabelecido pela politica pública de promoção da igualdade racial 

direcionada pela SEPPIR possa se concretizar. 

 

3.3 DESIGUALDADE SÓCIO-RACIAL - NOVOS CONTEXTOS, VELHAS PRÁTICAS E 

MUITOS DESAFIOS 

 

A partir dos anos 2000, obtivemos alguns melhoramentos nos indicadores sociais, 

conforme pode ser percebido no capítulo 2. Um dos fatores que contribuíram para tal ser a 

presença de auxílios sociais, como a previdência social e o bolsa família, que colaboraram 

para redução das desigualdades, embora ela continue se apresentando nas grandes cidades e 

cidades médias, como Campos dos Goytacazes.  
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Com base nas proposições feitas nos capítulos anteriores, e após levantar o processo 

de criação da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FMZP), bem como os serviços 

ofertados e executados, no período de 1997 a 2016, isto é, aproximadamente 20 anos da 

execução de uma política pública que anteriormente destinava-se a “negros e carentes” 

consideramos importante enriquecer a compreensão desta realidade local por meio da análise 

de alguns indicadores sociais do município de Campos dos Goytacazes.  

Utilizamos a espacialização dos microdados sobre Raça/Cor do Censo 2010 do IBGE. 

A princípio, o recorte temporal escolhido relacionava-se aos Censos dos anos 2000 e 2010, o 

que nos permitiria estabelecer paralelos, identificando se houve mudanças perceptíveis com a 

execução das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Entretanto, a ausência dos 

dados referentes a Raça/Cor no Censo 2000, impediu que esta escolha analítica pudesse ser 

realizada. Assim, utilizamos a representação cartográfica dos setores censitários do município 

de Campos dos Goytacazes referentes ao Censo 2010. Vale sinalizar que na utilização dos 

dados por setor censitário alguns bairros exibirão mais de um setor censitário, o que nos 

permite uma visualização e análise mais detalhada da realidade local e as possíveis 

contradições presentes em uma mesma localidade.  

Distribuímos nossas variáveis por áreas: I. Demografia (Distribuição da população 

negra); II. Economia (Domicílios com até 2 SM; Domicílios com 2 SM até 5 SM; Domicílios 

acima de 10 SM); III. Ambiente (Domicílios com infraestrutura básica); IV. Violência.  

Inicialmente, faz-se necessário a visualização e compreensão da disposição espacial da 

população negra no município de Campos. Ao observarmos a Figura 14 perceberemos uma 

maior disposição da população negra em territórios mais afastados do centro da cidade, o que 

influi diretamente na forma como a população acessa os serviços públicos.  
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Figura 14 - Indicador de raça - Distribuição da população negra em 2010, em Campos dos 

Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 

 

Tal dado pode justificar-se pela concentração populacional nos bairros periféricos 

pobres em virtude dos processos de falência das usinas, expansão da cidade e os valores 

higienistas de organização dos centros urbanos que gerou a segregação espacial de uma massa 

de trabalhadores na virada para o século XX. Devido a transição do período com 

características coloniais de exploração, uso de mão-de-obra negra escravizada, instaurado na 

cidade de Campos, e o fim deste ciclo com o início do séc. XX; com os planos urbanísticos 

que não abrangiram de forma equânime todos os territórios e geraram a segregação sócio-

espacial de determinados segmentos sociais, conforme já mencionado neste trabalho, tivemos 

uma alta concentração da população pobre e negra, ex-escravizados, na porção norte do 

município, que corresponde a Guarus. Ainda nos dias atuais observamos que os setores 

censitários marcados por exclusão social se encontram nessa porção territorial.  
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Porque pra você ter ideia, é... o negro aqui em Campos ficava segregado. Não sei se 

você sabe, mas existia a Cidade de Palha, onde é Custodópolis, que era lama... “Lá 

mora os negros” era tratado assim, por exemplo, existia muito mais negros em 

guarus do que do lado de cá. Guarus era tido como “tudo de ruim”, “tudo de ruim” 

acontecia em Guarus, entendeu? Programa de rádio, que tinha uma forma muito 

grande, era comum locutores, apresentadores de programas de rádio tratar assim, de 

forma mais desavergonhada possível, né, com discriminação os nossos irmãos de 

Guarus, era impressionante. Falavam de forma pejorativa, gozação, “ir a Guarus é 

perigoso”, “cuidado quando atravessar a ponte” (ROBERTO HENRIQUES). 

Percebemos, portanto, uma separação de uma classe formada pelas elites locais em 

detrimento das classes trabalhadoras, e o relato de um dos nossos entrevistados demonstra 

como tais diferenças eram percebidas e naturalizadas pela população e pela própria mídia 

local. 

Somente a partir do Plano Urbanístico de 1944 com reformas da empresa Coimbra 

Bueno, que na gestão do prefeito Salo Brand, integra os bairros mais distantes localizados na 

área norte e leste do município, entretanto, mesmo com essa inclusão da margem esquerda do 

Rio Paraíba do Sul não conferia o mesmo acesso aos serviços de infraestrutura. Com uma 

divisão racial e com preocupação com o embelezamento do espaço urbano gera a manutenção 

da ordem e estética burguesa, com a localização de indústrias e seus trabalhadores de classes 

menos favorecidas nos bairros mais distantes. Os discursos envolvendo os problemas de 

saúde pública serviam para justificar a tradição higienista (MELAZZO & GUIMARÃES, 

2010).   

A ausência de um plano urbanístico integrativo, como aborda Faria (2004), a não 

execução em sua totalidade dos planos propostos, bem como a falência das usinas, não 

incorporação da mão de obra excedente no mercado de trabalho, fez com que essa população 

se instalasse em áreas alagadiças, nas margens das linhas férreas, em virtude de não 

conseguirem se instalar na porção central da cidade, onde foi dada a devida atenção da parte 

executada dos planos urbanísticos. 

Há ainda uma porção da periferia concentrada na área sul da cidade, que tem recebido 

investimentos imobiliários, em áreas de auto-segregação da classe média-alta em condomínios 

fechados. Há, portanto, diferenciações entre as periferias, de acordo com as suas 

configurações e funcionalidades, como podemos observar na Figura 15. 
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Figura 15 - Indicador de Ambiente: Domicílios com Infraestrutura básica no ano de 2010, em 

Campos dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 

 

Ao observarmos o indicador econômico apresentados nas Figuras 16 e 17, tendo como 

base o salário mínimo (SM) no valor de R$ 510,00, em 2010, perceberemos que nas áreas 

com maior concentração de população negra também aparece cumulativo como os territórios 

com menor renda familiar per capta, enquanto a área central observa-se seu exato oposto. Os 

setores censitários localizados ao norte constitui-se, conforme já mencionamos, os bairros 

onde residem a grande massa da população trabalhadora da cidade, que tem como 

característica núcleos familiares numerosos. Dentre eles destacamos Parque Cidade Luz, 

Parque São José, Parque Guarus, Parque Prazeres, Parque São Silvestre, Parque Eldorado, 
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Parque Santa Rosa, Parque Esplanada, Parque Novo Mundo, Parque São Domingos, Penha e 

Parque Bela Vista.  

 

Figura 16 - Indicador de Economia: Domicílios com até 2 SM no ano de 2010, em Campos 

dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 
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Figura 17 - Indicador de Economia: Domicílios com 2 até 5 SM no ano de 2010, em Campos 

dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 

 

Já na Figura 18, ao analisarmos os domicílios com maiores renda per capta temos uma 

mudança significativa no perfil populacional e sua disposição espacial. A intensificação da 
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exploração de petróleo na Bacia de Campos, abordada no primeiro item desta capítulo, 

contribuiu para alavancar, direta e indiretamente, o mercado de trabalho de modo que muitas 

famílias se inseriram nessa dinâmica, para além do setor de comércio, serviços e, o fato de 

Campos dos Goytacazes passar a ser pólo universitário de grande relevância regional no 

Estado do Rio de Janeiro, o que exigiu mão-de-obra especializada, seja local ou com a 

migração desta advinda de outros estados. 
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Figura 18 - Indicador de Economia - Domicílios acima de 10 SM no ano de 2010, em Campos 

dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 
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Nesta variável destaca-se os bairros de Parque Dom Bosco, Parque Pelinca, Centro, 

Jardim Maria Queiroz, Horto, Flamboyant I e II, como aqueles com maior concentração de 

população com maior renda, em torno de aproximadamente R$ 5.000,00.  

Sobre os índices de educação Almeida (2019) apresenta que, em 2010, embora a 

frequência de crianças e adolescentes negros com idade entre 6 e 14 anos que frequenta a 

escola fosse de 59% do total, essa porcentagem se reduz ao analisarmos as escolaridades 

superiores. Entre adolescentes negros de 15 a 17 anos que frequentavam o ensino médio o 

número era de 46,4% e, apenas 24,3% daqueles entre 18 e 24 anos frequentando o ensino 

superior (ALMEIDA, 2019). 

A ausência de educação aliada a outros fatores como a superexploração do trabalho e 

segregação sócioespacial e racial tem demonstrado um quadro alarmante. Embora índices 

como de trabalho infantil
49

 tenham reduzido consideravelmente nos últimos 15 anos, muito 

em virtude da implementação de programas de assistência social articulados à manutenção 

das crianças nas escolas, em âmbito federal e municipal, gerando universalização da 

educação, que chegou a faixa de 97,3% em Campos, temos outros problemas que se agravam, 

como o impedimento de que muitos jovens transitem livremente entre os bairros devido às 

disputas entre as facções rivais (ALMEIDA, 2019). 

Na Figura 19 analisamos os índices de violência de Campos, que tem vitimado em sua 

maioria jovens negros com baixa escolaridade e moradores das áreas de periferia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Campos era reconhecido como polo regional de trabalho infantil, nos anos de 1980 e 1990, em virtude da 

monocultura da cana e das olarias (ALMEIDA, 2019). 
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Figura 19 - Indicador de violência: Bairro de residência dos adolescentes e jovens vítimas de 

homicídios em Campos dos Goytacazes (RJ) 

 

Fonte: Elaboração e organização de Florence Marcolino e Manuelli Ramos, a partir de dados do IBGE (2010). 
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Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), em 2017, houve 65.602 homicídios no Brasil, o que 

corresponde a aproximadamente a 31,6 mortes para cada cem mil habitantes. Entre os 

jovens
50

 assassinados chegamos ao número de 35.783 homicídios, com 51,8 dos óbitos entre 

15 a 19 anos, de 49,4% para pessoas de 20 a 24 anos e, de 38,6% das mortes entre pessoas de 

15 a 29 anos. Tal nível alarmante é o maior nível histórico de letalidade violenta no país e, a 

principal causa de mortes entre os jovens brasileiros. O Rio de Janeiro supera a média 

nacional (69,9), com um impressionante marco de 92,6.  Mas, nesse contexto, os corpos 

entendidos como os responsáveis pela violência urbana tem cor, faixa etária, endereço e classe 

social definidas:  são jovens entre 15 a 29 anos, majoritariamente negros e moradores de 

periferia. A alta letalidade de jovens junto àqueles que nem estudam e nem trabalham (em 

torno de 23%) geram fortes implicações, inclusive sobre o desenvolvimento econômico e 

social e impõe consequências ao futuro da nação (ATLAS, 2017).  

 Acusados reiteradamente de “classes perigosas” ou “juventude perdida” (ATLAS, 

2017), são justificativas inclusive aos processos nomeados por Acselrad como “auto 

segregação em cidades gradeadas”, isto é, a autoreclusão em condomínios fechados vigiados 

por segurança privada. Trata-se de resolver o problema da violência sem comprometer a 

dinâmica desigual da acumulação flexível, assim, manifestada pelo pagamento da 

privatização de serviços. Além disso, o fomento ao uso da polícia urbana para prevenção da 

criminalidade nas zonas consideradas vulneráveis ou “população de risco”. Assim, a 

desigualdade de renda, o desemprego e a marginalidade avançada alimentam em permanência 

uma instabilidade urbana que só tem as tecnologias securitárias como resposta, direcionada 

especificamente para determinado grupo (ACSELRAD, 2015).  

A principal política de habitação instaurada no município, Programa Morar Feliz
51

 – 

tendo como critério de beneficiamento famílias ocupantes de moradias comprometidas e com 

laudo da Defesa Civil como área de risco e que sejam vulneráveis socialmente – é 

frequentemente acusada de ser a principal responsável pelos conflitos territoriais por não 

possuir um planejamento com participação popular e que respeitasse as particularidades do 

município gerando unificação de pessoas de comunidades distintas e rivais
52

 em uma mesma 

localidade, bem como se instaurarem em localidade ausentes de espaços escolares, de cultura 

                                                           
50

 Considera-se jovens indivíduos entre 15 e 19 anos, segundo o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013). 
51

 “Muito criticado pela forma autoritária e desrespeitosa no trato com a população e por incentivar a violência 

urbana ligado à guerra entre facções distintas nos novos condomínios residenciais” (ALMEIDA, 2019, p. 5).  
52

 As disputas territoriais em Campos se dão pelos conflitos entre TCP (Terceiro Comando Puro) e ADA (Amigo 

dos Amigos). 
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e lazer, dentre outros. Tal conflito se adensa nos territórios negros e empobrecidos compostos 

pelos bairros da Codin, Eldorado, Calabouço e Novo Eldorado, nomeado pela Polícia como 

“Faixa de Gaza” pelos altos índices de homicídio (ALMEIDA, 2019), levando muitos 

moradores a deixarem suas casas ou a comercializarem as mesmas em busca de novos locais. 

 

Segregados em espaços cada vez mais afastados das escolas, dos locais de trabalho, 

dos equipamentos de lazer, cultura, serviços de saúde, de infraestrutura e na maioria 

das vezes usuários de transportes públicos ineficazes e de má qualidade, os 

trabalhadores ainda são vítimas da ação coercitiva e ameaçadora do tráfico e/ou da 

polícia, respaldada pela ausência histórica de mediações capazes de assegurar 

respostas públicas do ponto de vista das garantias constitucionais para todos. 

(ALMEIDA, 2019, p. 3). 

 

De acordo com o Mapa da Violência (2016) o município assumiu o 3º lugar no que se 

refere aos homicídios com arma de fogo contra jovens no estado do Rio de Janeiro, com um 

perfil que repete os indicativos nacionais: maioria de jovens entre 16 e 17 anos, acometendo 

90% homens, 80% de negros, o que reflete a desigualdade sócio-racial (IBID). 

Nesse ponto, é fundamental que se façam investimentos na juventude, por meio de 

políticas focalizadas nos territórios mais vulneráveis socioeconomicamente, de 

modo a garantir condições de desenvolvimento infanto-juvenil, acesso à educação, 

cultura e esportes, além de mecanismos para facilitar o ingresso do jovem no 

mercado de trabalho. Inúmeros trabalhos científicos internacionais, como os do 

Prêmio Nobel James Heckman mostram que é muito mais barato investir na 

primeira infância e juventude para evitar que a criança de hoje se torne o criminoso 

de amanhã, do que aportar recursos nas infrutíferas e dispendiosas ações de 

repressão bélica ao crime na ponta e encarceramento (ATLAS, 2019, p. 30). 

 

Tal concepção é, mormente, levantada pelos movimentos negros como uma das etapas 

do processo de genocídio do povo negro, conceituado por Nascimento (2016) como uso de 

medidas sistemáticas de morte, impossíveis condições de vida, dentre outros, a fim de 

exterminar determinado grupo racial, isto é, recusando a existência a grupos humanos inteiros. 

Reconhecem que este processo inicia-se com a exploração da mão-de-obra negra como 

escravos, perpassa pela exploração sexual da mulher africana, os branqueamentos físico e 

cultural, a proibição da discussão sobre raça e perseguição das instituições políticas e que hoje 

é materializado pela institucionalização da necropolítica que tem a juventude negra como 

alvo. 

 Os números expostos e o entendimento da denúncia dos mesmos pelos movimentos 

negros expressam contradições nos projetos políticos e societários na sociedade civil que 

podem ser expressas na tentativa de diminuição da maioridade penal para 16 anos, incentivo 

ao encarceramento e a privação de liberdade por meio da institucionalização em entidades de 

internação e medida socioeducativa, enquanto alguns grupos orientam no sentido de maior 
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abrangência e eficácia de políticas públicas de educação, assistência social, cultura, etc, como 

forma da ampliação da cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão racial no Brasil torna-se complexa por se ancorar em diferentes bases de 

sustentação para justificar as relações sociais profundamente desiguais e racialmente 

fundadas, desde a diáspora africana negra e o trabalho escravo, até sua reprodução na 

desproteção social dos dias atuais.  

O racismo é estrutural, pois a abolição da escravidão não significou a vitória de uma 

ideia de equidade, desta forma, não se alteraram as relações de desigualdade e nem a visão 

sobre a população negra, pautada na cristalização de valores que ratificavam a superioridade 

racial branca em detrimento da desumanização e subalternidade negra em diferentes 

contextos, lançando mão de diferentes estratégias e mediações.  Como elemento estruturante 

na nossa sociedade, mantém a distinção entre negros e brancos sob alegação de uma suposta 

Democracia Racial, considerada por nós um mito ainda vigente.  

Ao integrar a organização da sociedade, o racismo permeia as instituições do Estado e 

opera de forma a se camuflar nos discursos oficiais de que “somos todos iguais”, entretanto, 

mantém nas práticas cotidianas o contrário, a reprodução das hierarquias sociais. Ao 

reconhecer e nomear esse mecanismo de opressão altamente eficaz pelo seu anonimato temos 

a possibilidade de realizar aproximações críticas com fenômenos de naturalização das más 

condições de vida da população negra, que se expressam nos indicadores sociais de educação, 

renda, taxa de homicídios, dentre outros, conforme apresentamos.  

Esta dissertação possibilitou reflexões em torno do debate sobre o Racismo 

Institucional, considerando que os conflitos raciais permeiam a estrutura da sociedade, isto é, 

ele é estrutural. Analisamos de forma mais particular no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ, vanguarda na implementação da primeira secretaria municipal para tratar da 

política pública de promoção da igualdade racial, a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, 

criada no final da década de 1990.  

A trajetória de criação da secretaria supramencionada esteve intimamente relacionada 

a personalidades políticas do partido político PDT, tais como Leonel Brizola e Carlos Alberto 

Caó, que em certa medida influenciaram uma diretriz estadual no tratamento da questão racial 

enquanto política pública de garantia de direitos e que foi descentralizada para o governo 

local. Entretanto, também está atrelada a forte resistência negra desta localidade, que se 

manifesta através das expressões culturais como samba, jongo e da religiosidade de matriz 

africana.    
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Cabe sinalizarmos que tal como apresentado no Capítulo 2, Campos foi palco de 

inúmeros processos de resistência negra. Ao observarmos os gestores que se sucederam na 

FMZP, podemos observar que ambos tiveram alguma inserção nos movimentos de resistência 

negra, seja voltado a dinâmicas culturais como o samba e o jongo, seja na articulação com 

partidos políticos e movimentos negros fora do âmbito local. 

Ora de forma mais articulada, ora refutando a relação com o Estado em nível local, os 

Movimentos negros sempre estiveram presentes e protagonizaram as denúncias da agência do 

racismo. Podemos citar a relevância das ações realizadas pelo Movimento Campista de 

Pesquisa e Cultura Negra – MCPCN, criado em 2002, com foco nas demandas de saúde da 

população negra e mulheres negras; o Instituto de Desenvolvimento Afro do Norte e Noroeste 

Fluminense – IDANNF, criado em 2005, com foco na população quilombola; o Fórum 

Municipal de Religiões Afro-Brasileiras de Campos dos Goytacazes – FRAB, criado em 

2014, com foco no combate ao racismo religioso e direito das Comunidades Tradicionais de 

Terreiro; o Movimento Negro Unificado – MNU/Campos, retomado em 2016; os coletivos 

negros universitários, Coletivo Negro Mercedes Batista, criado em 2014, na Universidade 

Federal Fluminense e Coletivo Negro José do Patrocínio, criado em 2015 na Universidade 

Estadual do Norte Fluminense, ambos com demandas envolvendo a comunidade negra 

universitária, acesso e permanência nas Universidades, cotas raciais, dentre outros.  

Dentre as ações realizadas de forma conjunta, está a retomada do Conselho Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR), como espaço de participação e controle social, na 

fiscalização das políticas públicas locais, após este instrumento ficar inerte durante três anos. 

O que a pesquisa revelou é que sempre houve um constante tensionamento 

protagonizado pela população negra para obtenção de direitos negados pelas frações de classe 

dominante. Entretanto, a forma como o Estado no âmbito local materializou as políticas 

públicas para responder a tais demandas se manteve sem relevantes modificações nos últimos 

20 anos. Além disso, não alcançou territorialmente as localidades negras. Assim, a política 

pública de promoção da igualdade racial sem transversalizar as demais políticas universais, 

como se propõe a partir do Estatuto da Igualdade Racial, não altera a lógica da desigualdade 

racial vigente, pois conforme analisamos neste trabalho, é funcional ao capitalismo. 

A luta e resistência negra não termina com o pioneirismo da FMZP e o 

reconhecimento do Racismo Institucional por parte do Estado, pelo contrário, adquire novos 

contornos. Os conflitos raciais manifestavam-se também internamente nas instituições, 

quando se deslegitima determinadas ações governamentais tendo o racismo e a discriminação 

racial como foco; quando se aloca no alto escalão administrativo pessoas negras apenas na 
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política que trata de igualdade racial e, ainda quando não dota de orçamento e estrutura a 

secretaria responsável por esta política.  

Somente é possível alterar este quadro com o diálogo junto aos movimentos populares, 

fortalecendo suas ações, aproximando-se dos mesmos, ouvindo suas demandas e pensando as 

políticas públicas através da relação intrínseca entre raça, classe e gênero. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PROPOSTO 

 

1º FASE: ACOLHIMENTO 

 

▪  APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA 

▪  EXPLICAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

▪ EXPLICAR O MOTIVO DO(A) PARTICIPANTE TER SIDO ESCOLHIDO(A) PARA COMPOR 

ESTE TRABALHO  

▪ COLETAR DADOS PRIMÁRIOS: NOME , IDADE, AUTODECLARAÇÃO RACIAL, LOCAL 

ONDE RESIDEM  

▪ PERTENCIMENTO A MOVIMENTO NEGRO NO PERÍODO PESQUISADO (1998-2018)? 

ENTEDER O QUE LEVOU O(A) ENTREVISTADO(A) A PARTICIPAR DO MOVIMENTO 

NEGRO E QUAL A PRINCIPAL PAUTA DESTE MOVIMENTO 

▪ PARTICIPOU DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL EM ALGUM 

MOMENTO DO PERÍODO PESQUISADO (1998-2018)? 

 

2º FASE: ENTENDIMENTO SOBRE AS NOÇÕES DO ENTREVISTADO SOBRE TEMA DE 

PESQUISA 

 

▪ QUESTIONAR SOBRE O QUE ENTENDEM POR RACISMO 

▪ QUESTIONAR SOBRE O QUE ENTENDEM POR “RACISMO INSTITUCIONAL” E SE 

ACREDITAM SE HÁ PRESENÇA DESSA FORMA PARTICULAR DE RACISMO EM CAMPOS 

DOS GOYTACAZES/RJ 

▪ QUESTIONAR SOBRE O QUE ENTENDEM POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE RACIAL 

 

3º FASE: PERSPECTIVA HISTÓRICA DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL 

 

▪ QUESTIONAR SOBRE O CONTEXTO E QUAIS ERAM AS INICIATIVAS, MOVIMENTOS, 

ATORES, TENSÕES, CONFLITOS QUE ENVOLVIAM A QUESTÃO RACIAL E MAIS 

ESPECIFICAMENTE A CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NO PERÍODO PESQUISADO (1998-2018), E 

ANTERIOR A ELE.  

 

4º FASE: PERSPECTIVAS 

▪ QUESTIONAR QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS DO(A) ENTREVISTADO(A) SOBRE A 

QUESTÃO RACIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “RACISMO 

INSTITUCIONAL - relações entre Estado e Sociedade Civil em Campos dos 

Goytacazes/RJ”, em conformidade com a linha de pesquisa Desenvolvimento, Políticas 

Públicas, Conflito e Cidadania do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional, Ambiente e Políticas Públicas – PPGDAP, da Universidade Federal Fluminense, 

pólo Campos dos Goytacaze/RJ.  

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização 

da pesquisa. Também é assegurado que o seu nome será mantido em sigilo, caso exija. A 

coleta de dados será realizada por meio de gravações de entrevistas e ficará sob a guarda do 

pesquisador responsável pela pesquisa. Sua participação não implica em nenhum risco. Você 

é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação 

a qualquer momento. A recusa da participação não implicará nenhuma pena ou perda de 

benefícios. Se houver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você poderá me contatar através 

do telefone (22) 99706-8707. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a 

pesquisadora responsável pela pesquisa e outra com o(a) senhor(a).   

Com o objetivo de contribuir com o trabalho realizado pela mestranda no Programa de 

Pós Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas no 

PPGDAP/UFF Manuelli Batista Ramos, autorizo a divulgação dos dados e informações por 

mim fornecidos.     

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura da participante) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora) 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, ______ de __________________ de 2019. 


