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RESUMO 

 
O trabalho dedica-se a uma análise sobre o racismo no Brasil a partir da 

articulação dos conceitos de biopolítica, necropolítica e vida nua, retomando a 

relevância do poder médico para consolidar o racismo no projeto de nação 

republicana e para que o Estado se estruture a partir dele. É apresentado, 

então, o racismo como um mecanismo fundamental do poder, e 

posteriormente, o que intitulo de pacto civilizatório pelo silêncio como o 

principal mecanismo do racismo, a fim de demonstrar as reverberações cívicas 

da discriminação racial para todo o país, pois enquanto o racismo não for 

pautado na narrativa histórica, não teremos democracia racial nem governo 

democrático. A trajetória da pesquisa passa pela teoria de Michel Foucault, que 

expõe o empobrecimento do discurso histórico e sua centralidade para a 

manutenção do poder soberano, cujo sentido Achille Mbembe remonta ao 

colonialismo e à escravidão. No marco teórico de Giorgio Agamben é feita uma 

releitura da vida nua a partir do caráter dúbio da abolição, o que leva à 

denominá-la vida descalça. Nesse ínterim, a revisão bibliográfica da 

psicopatologia brasileira na virada do século XIX para o século XX, revela 

como a psiquiatria contribuiu significativamente para dissimular e consagrar até 

os dias atuais a injúria - via de regra insultante, mas nem sempre hostil. Todas 

essas considerações são cruciais para os profissionais de psicologia 

repensarem sua prática, pois apesar da profissão ser regulada por um código 

de ética comprometido com o fim da opressão, este por si só não forja um 

posicionamento antirracista que desfaça laços com o embranquecimento.   

 

Palavras-chave: Racismo. Biopolítica. Necropolítica. Psicopatologia. 

Psicologia Clínica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The work is devoted to an analysis of racism in Brazil, based on the articulation 

of the concepts of biopolitics, necropoly and naked life, retaking the relevance 

of medical power to consolidate racism in the republican nation project and for 

the State to structure itself from it. Racism is then presented as a fundamental 

mechanism of power, and later, what is called a civilizing pact for silence as the 

main mechanism of racism, in order to demonstrate the civic reverberations of 

racial discrimination for the whole country, for as long as the racism is not 

based on historical narrative, we will not have racial democracy nor democratic 

government. The trajectory of the research passes through the theory of Michel 

Foucault, which exposes the impoverishment of historical discourse and its 

centrality to the maintenance of sovereign power, whose meaning Achille 

Mbembe goes back to colonialism and slavery. In the theoretical framework of 

Giorgio Agamben a rereading of the naked life is made from the dubious 

character of the abolition, what takes to denominate it barefoot life. In the 

meantime, the bibliographic review of Brazilian psychopathology at the turn of 

the nineteenth century for the twentieth century reveals how psychiatry 

significantly contributed to disguising and consecrating up to the present day 

the injury - always insulting but not always hostile. All these considerations are 

crucial for psychologists to rethink their practice, for although the profession is 

regulated by a code of ethics committed to the end of oppression, it alone does 

not forge an anti-racist stance that undoes ties with whitening.  

Keywords: Racism. Biopolitics. Necropolitics. Psycopathology. Clinical 

Psychology. 
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INTRODUÇÃO  

 

Todo trabalho acadêmico é construído a partir de muitas vozes, mas o ponto de 

partida precisa ser sempre em primeira pessoa, e é pela minha motivação que 

começo a delinear este estudo para o leitor. Meu interesse no tema do racismo 

foi semeado por histórias pessoais e familiares que são caladas pela fantasia 

de igualdade racial e, por isso, minimizadas em seu grau de sofrimento. Depois 

brotou pela limitação de falar sobre o assunto em sala de aula, já que são 

escassas as ministrações que dão abertura e importância para esse tema. Por 

fim, frutificou no reconhecimento da necessidade de uma escuta qualificada 

para as pessoas negras, sem que nós psicólogas(os) venhamos a tratar as 

violências do racismo como um acontecimento isolado; e também sem ser uma 

escuta enclausurada pela raça, onde só negros podem ouvir negros, porque 

minha formação profissional me ensina a acreditar na subjetividade e na 

singularidade.  

Isto é, ser negro pode trazer conflitos e dores, mas cada uma delas pode 

ocorrer de maneiras diferentes e ser elaboradas de distintas formas, de modo 

que será sempre necessário preservar o não-saber a respeito do testemunho 

do outro. Será sempre necessário questionar como é ser preto no Brasil, o que 

isso lhe provoca, como isso impacta seus planos, etc. O compromisso ético da 

psicologia deve ser deixar que apareça o que há de único em cada sujeito, que 

todos possam falar em primeira pessoa.  

O primeiro referencial teórico que permitiu dar andamento ao meu desejo de 

falar na primeira pessoa do singular foi o do filósofo Michel Foucault (2005). Ele 

argumenta que existem dispositivos de poder colocados em ação em defesa da 

sociedade. São os cálculos e as estratégias desses dispositivos, a fim de 

dominar o funcionamento dos corpos, docilizá-los, discipliná-los, a fim de 

aumentar a longevidade e potencializar a vida, que caracterizam a 

modernidade, e uma pluralidade de instituições nascem para dar conta desse 

projeto de fazer viver, no quadro do que o próprio autor definira como 

biopolítica.  
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A hipótese de Foucault (2005), que foi a primeira a me servir como chave de 

leitura para o entendimento e desenvolvimento da afirmação de que o Brasil é 

um país racista, é que o Estado levanta seus instrumentos de defesa para 

garantir o êxito de sua ação, porém o próprio objeto contra o qual é erigida 

essa proteção é uma invenção. Concentrando em si as técnicas para conservar 

o contínuo biológico, o Estado se apresenta como aquele que vai preservar a 

integridade de uma raça, e pautado no darwinismo social, obtém licença para 

eliminar um grupo onde supostamente se localizam os perigos e os 

impedimentos para a excelência performática dessa raça. Por isso, o racismo, 

afirma Foucault, é o mecanismo fundamental do poder, porque ele produz um 

corte entre o que deve viver e o que deve morrer. E por morte, nas palavras de 

Foucault: 

É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio 
direto, mas também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de 
expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e 
simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. (2005, p. 
306) 
 

O antropólogo Kabengele Munanga (2011) afirma que no Brasil o racismo é um 

crime perfeito, porque só quem sofre é que percebe. Ele observa que os 

brasileiros, em suma, reconhecem a existência do racismo, mas 

individualmente não se reconhecem como racistas. Sua conclusão é a de que o 

Brasil é um país racista sem racistas. Destaco, então, essas duas afirmações:  

1. O racismo é um crime perfeito, porque só quem sofre é que percebe. 

2. O Brasil é um país racista sem racistas. 

Existem muitas estatísticas que deixam patente a iniquidade étnico-racial, 

desmascarando a imperfeição desse crime, e aquela que trata sobre 

assassinatos no Brasil, reforça o racismo brasileiro. De fato, os números 

divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (2017) são alarmantes:  

● Entre 2005 e 2015 a taxa de homicídios de negros aumentou 18,2% 

● Entre 2005 e 2015 a taxa de homicídios de não-negros diminuiu 12,2% 

Isso significa também que "a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são 

negras” (IPEA e FBSP, 2017). Mas por que, apesar desses números que 

provam as injustiças contra a população negra, é tão propagada a fábula da 

democracia racial? Eu encontro uma pista a partir de Frantz Fanon quando ele 
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diz que “um homem que toma posição contra esta morte é, em certo sentido, 

um revolucionário”, e essa pista se complementa quando Foucault (2005) 

indaga: 

"Que seriam a ideia, a prática, o projeto revolucionário, sem a 
vontade de tornar outra vez visível uma guerra real, que se 
desenvolveu, e continua a se desenvolver, mas que, precisamente a 
ordem silenciosa do poder tem por função e por interesse sufocar?" 
(2005, p. 92) 
 

Retomando então as duas afirmações de Kabengele Munanga (2011), 

interrogo se a posição da subjetividade brasileira com relação ao racismo é a 

de um crime perfeito ou de réus não confessos. Arrisco-me desde já a dizer 

que é a de réus não confessos para acentuar a posição cínica sustentando 

uma suposta democracia racial. Essa aposta não é feita no vazio, e não se 

revela só no som do tiro: 

O GLOBO entrou em contato com Tribunais de Justiça (TJ) de 12 
estados brasileiros. Alguns alegaram que não seria possível fornecer 
os dados, já que não há classificação específica para computar ações 
relacionados a crimes de racismo ou de injúria racial. Outros 
forneceram informações sobre os processos em tramitação, mas não 
souberam detalhar quantos chegaram a uma sentença. Dados do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, o estado mais populoso do país, 
dão uma pista do que se passa em todo o país. Há no estado 1.083 
procedimentos em tramitação de crimes de racismo. Desses, apenas 
320 tiveram uma decisão. Em meio a essas sentenças, somente 19 
foram de pena privativa de liberdade, a maioria sem a decretação de 
prisão. No caso de injúria racial, o TJ-SP informa que não é possível 
contabilizar esses dados como relacionados ao racismo, já que são 
catalogados sem especificação do tipo de ofensa. (BLOWER e 
FERREIRA, 2017) 
 

A partir dessas considerações, eu questiono: quais sentidos o Brasil oferece 

para a subjetividade negra? Essa pergunta é importante porque os não-ditos do 

racismo resultam no silêncio ensurdecedor de todas as práticas, inclusive da 

Psicologia. Logo, entendendo que constituir-se subjetivamente passa pelo 

pertencimento à nação, comecei pesquisando como a existência negra foi 

significada quando o negro deixou de ser mercadoria e no momento em que se 

pensava um novo modelo de nação, pois antes  

 
Como instrumento de trabalho, o escravo tem um preço. Como 
propriedade, tem um valor. Seu trabalho é necessário e usado. O 
escravo, por conseguinte, é mantido vivo, mas em “estado de injúria”, 
em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade 
intensos. (MBEMBE, 2016, p. 131, grifo nosso) 
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A escolha por esse momento de transição - entre a monarquia e a república - 

se deve ao fato de que o negro se tornou sujeito de direitos, afinal de contas a 

abolição estava consumada. Essa mudança faz crer que se estabeleceu 

também uma diferença no modo de pensar o outro. Como, então, a sociedade 

não-negra iria se referir aos negros, a partir desse momento em que passaram 

a ser cidadãos?  

No final do século XIX, após a independência e a abolição dos escravos, o 

Brasil estava envolvido em consolidar-se como nação desenvolvida, junto aos 

países europeus, e nesse processo, coube à medicina esquadrinhar a 

população que estava ocupando as cidades e formando a identidade nacional. 

Sobre isso, ressalto, então, o resultado de pesquisas historiográficas sobre a 

medicina oitocentista desenvolvida em nosso país: “a situação brasileira 

harmoniza-se com a trajetória típica dos países de passado colonial, onde os 

médicos costumam formar o primeiro grupo profissional a dominar um sistema 

perito de base científica” (EDLER, 1998, p. 169). 

A própria medicina vivia uma disputa institucional, mas encontrou no 

higienismo e na eugenia seu ponto de contato com a elite dominante. A criação 

de diversas instituições dedicadas a desenvolver os preceitos da eugenia e do 

higienismo expressam a relevância que essa maneira de pensar alcançou. Elas 

se ocupavam de tudo o que diz respeito à vida. Então, sobre a educação, por 

exemplo, “os higienistas se questionavam se valiam os esforços dispendidos 

na alfabetização de uma grande massa de débeis mentais e desequilibrados”. 

(MANASERA e SILVA, 2000, p.125) 

Podemos verificar a permanência desse discurso, de forma renovada, no início 

do século XXI, por ocasião da promulgação da Lei de Cotas no ensino superior. 

Alguns dos argumentos defendidos pelos que se opõem a essa política 

afirmativa: 

● Nota de corte cairá muito  

● Os cotistas não terão condições de acompanhar as aulas e ter bom 

desempenho  

● Os cotistas deixarão a faculdade no meio do caminho  

● Os cotistas serão profissionais despreprarados e preteridos no mercado 

de trabalho  
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A prática médica, majoritariamente compromissada com a ordem e o 

progresso, fomentava um pareamento moral entre doença e etnia, indicando 

que as circunstâncias que ocasionavam as doenças, os transtornos mentais e 

demais adversidades eram constitutivas. Então, o crime e a delinquência 

denotavam o caráter violento, a pobreza era fruto da preguiça, as doenças 

advindas de condições insalubres sugeriam a sujeira como algo próprio dessas 

pessoas, e assim por diante. Por isso, na nossa forma de contar nossa história, 

verifica-se que “ao negro, por fim, restava o espaço da detração” (TADEI, 2002, 

p. 6).  

Essa rede de significação nos marca até hoje, de forma inconfessável, porém 

não menos ultrajante, como nos mostram as estatísticas, as representações 

midiáticas, os olhares tortos de rejeição e desconfiança, os olhares surpresos 

diante do sucesso, os olhares de cima a baixo que nos desmerecem. Essa 

rede de significação nos marca até hoje quando somos vigiados de perto no 

comércio, quando a nova forma do darwinismo social - a meritocracia - 

proclama seu imperativo “basta querer que você consegue!”.  

A leitura que a psiquiatria brasileira fez dos problemas que colocavam em jogo 

o sucesso da República recém-instaurada contribuiu para destinar a população 

negra a dois grandes limbos: manicômios e prisões. Os manicômios estão 

extintos, no entanto, os cárceres estão superlotados. Portanto, fica evidente 

através do contexto brasileiro que não há projeto biopolítico sem destruição, 

viabilizado pelo discurso racista. Pois no racismo há uma fragilização no 

processo de elaborar a cultura. Toda a trama de sentidos de um povo é 

desfeita e suas pontas são amarradas à promessa de nos fazer prevalecer, de 

desviar os riscos presentes na existência do outro.  

Em suma, o Estado é regulado pelo poder de morte. É essa a especificidade do 

racismo moderno: estar ligado à técnica do poder que nos coloca longe da 

inteligibilidade histórica, conduzindo a uma conjuntura como a atual, na qual há 

um desprezo pela memória e o referente para o texto contemporâneo é um 

clamor pelo que deve morrer, pelo que ameaça a estabilidade da soberania - 

‘fazer morrer, deixar viver’. Por isso que ainda hoje em dia, as políticas públicas 

não conseguem sustentar a presença negra, como nos mostram as 
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estatísticas, já que o projeto biopolítico sempre reivindica com requinte de 

malícia e silêncio dissimulado, o direito de matar. 

 

CAPÍTULO 1 - PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O objetivo do presente capítulo é apresentar as perspectiva teóricas sobre o 

racismo a fim de ressaltar sua atualidade e presença no laço social brasileiro. 

Para isso o capítulo será dividido em duas partes, que correspondem aos dois 

principais marcos teóricos que guiam todo o trabalho, sendo elas: biopolítica e 

necropolítica. Há ainda o crivo teórico da ‘vida nua’, que perpassa a segunda 

parte e permite formular a ideia que é título desta monografia.  

O caminho que viabiliza a biopolítica é aplanado pela mudança na 

compreensão e na forma de contar a história do Ocidente. O filósofo Michel 

Foucault (2005) divide essas práticas discursivas em quatro momentos 

distintos: da Antiguidade até meados do século XVII, de meados do século XVII 

até o fim do século XVIII, primeira metade do século XIX, e segunda metade 

deste em diante. Neste último período vemos, no marco da disciplina que 

pretende aprimorar a vida, o discurso de luta das classes transformar-se em 

discurso racista. Invariavelmente, no racismo há um empobrecimento do 

discurso histórico.1 

O zelo pela performance de uma raça esconde que a força que determina a 

vitória não é proveniente de um substrato natural, mas de um processo político 

de violação e. resistência, que potencializa para uns a vida e mitiga para outros 

as possibilidades de viver. Nessa discriminação de critério biológico, não existe 

                                                           
1 Essa frase será repetida ao longo de todo o trabalho. Essa repetição tem duas razões de ser: 

é o eixo central do desenvolvimento da monografia, mas principalmente, porque dissolve a 
concepção do senso comum que correlaciona racismo a práticas explícitas. A hipótese aqui 

destaca a sutileza do racismo, de modo que ele é violento e sutil.  
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aperfeiçoamento das ideias, embora seu discurso possa ser científico. Por isso, 

a biopolítica na temática desse trabalho auxilia, principalmente, para o 

entendimento de como construímos a narrativa da história brasileira com base 

em esquecimento e negação da luta e da dor do povo negro.  

Além disso, Foucault (2005) fala em corte entre o que deve viver e o que deve 

morrer, porque tem como paradigma o genocídio judeu executado em campos 

de concentração, longe dos olhos daqueles aos quais se destinava o ‘fazer 

viver’. Os campos de concentração ilustram bem a biopolítica, porque são 

perímetros com arestas muito bem delimitadas, tal como um corte, tal como 

uma determinação precisa entre o que deve viver e o que deve morrer. 

O que chama a atenção particularmente é a delimitação do que deve morrer, 

pois o estado nazista requer a disposição de morrer para consumar a morte 

daqueles que são identificados como uma influência perniciosa para o bom 

funcionamento do corpo social. Esta exigência pela vida dos que 

demagogicamente estão sob proteção do Estado é creditada a um bem maior, 

que é justamente a morte dos inimigos, tirando a ênfase do ato suicida - 

participar de uma guerra - para o ato homicida.  

Avançando para referências recentes sobre o tema, Mbembe (2016) considera 

que “a noção de biopoder é insuficiente para explicar as formas 

contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte”. Em virtude disso, 

ele desenvolve o conceito de necropoder, que tem como paradigma a 

escravidão (operacionalizando uma indeterminação entre o status de sujeito e 

objeto) e a colonização, como determinante de um urbanismo estilhaçado – 

multiplicidade das zonas de violência. Sendo assim, não estamos mais falando 

de um corte que separa para longe o poder disciplinar, e destina a outros o 

terror da tanatopolítica, conforme se depreende do argumento de Foucault 

(2005). O imperativo da morte circula muito próximo do espaço da ordem e do 

progresso, criando mundos de mortos-vivos. 

Mbembe (2016) introduz aquilo que considero fundamental para falarmos sobre 

racismo: o cenário no qual estamos socialmente é indissociável do episódio da 

escravidão, que junto com o conceito de ‘vida nua’ (ou ‘vida sacra’), do filósofo 

Giorgio Agamben (2007), nos permite entender “uma forma obscena de política 

que reside na imposição organizada da morte como uma ferramenta de 
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maximização do lucro” (GOMES, 2017, p. 53). Agamben vincula a vida sacra 

ao “dogma hipócrita do caráter sagrado da vida” (1993, p. 67), mas talvez 

possamos elaborar uma outra denominação – vidas descalças - e vinculá-lo ao 

dogma hipócrita da democracia racial, que pretende se justificar, entre outras 

coisas, na abolição da escravatura. Denomino como vidas descalças o aspecto 

dúbio em que vive a população negra: entre a liberdade e o genocídio. A 

maioria do povo negro, enquanto foi escravizado, usava panos de saco como 

vestes e mesmo quando suas roupas tinham cores e cortes semelhantes a dos 

senhores, seus pés estavam sempre descalços, como símbolo de sua condição 

social (anexo I). Findada a legalidade desse período, eles estavam livres: pés 

cobertos por sapatos, mas sem estarem calçados pelo estatuto de sujeitos.  

 

 

1.2 BIOPOLÍTICA 

 

O conceito trabalhado nessa seção foi desenvolvido por Michel Foucault (2005) 

a partir da teoria da soberania que, de acordo com o autor, aponta para uma 

transição do sujeito dotado de capacidades e direitos ao sujeito submetido a 

uma relação de dominação, uma transição de uma multiplicidade de potências 

para a unidade do poder, que pode ser consolidada tanto na figura do monarca 

quanto na forma do Estado, e do estabelecimento de uma legitimidade 

arbitrária que funcionará como fundamento para as leis.  

Contudo, o interesse de Foucault não foi corroborar com a teoria da soberania 

e pressupor o sujeito como um fato, mas sim analisar as relações e os 

operadores de dominação que produzem sujeitos. Para tanto, ele retoma o 

postulado que vigora no século XVII - a guerra como repertório perene da 

história - e refaz o percurso que conduziu a esse momento e que o seguiu 

posteriormente. A opção do autor por enfatizar uma teoria da dominação ao 

invés da teoria da soberania evidencia o sujeito como uma construção do 

discurso, e este, consequentemente, como objeto de disputa. 

No período da História tomado como ponto de partida – século XVII – já está 

consolidada a estatização da guerra. Isto é, a guerra passou a ser travada 

pelos Estados e foi afastada para as fronteiras, substituindo os enfrentamentos 
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presentes pelos territórios como um todo. Para alcançar esse domínio sobre a 

luta armada, os Estados concentraram em si o desenvolvimento da habilidade 

técnica necessária para que ela ocorra - concretizada pela criação do exército - 

bem como a manipulação de seus instrumentos. Essa transformação nas 

práticas de guerra implicou também em mudanças na forma do Ocidente narrar 

sua História.  

O registro da História seguiu até o fim da Idade Média a tradição romana, que 

consistia em embevecer os homens com todos os gestos e ações do soberano, 

reafirmando a legitimidade de sua posição e fortalecendo seu poder. Perpetuar 

o jugo da lei era recorrer à genealogia dos antepassados, atualizando na 

trivialidade do cotidiano o heroismo das autoridades passadas, e, claro, não 

deixar passar nenhum ato do soberano como irrelevante ou diminuto.  

A Europa ainda não tinha outra maneira de se entender e de se enunciar no 

mundo, já que todas as partes dela reportavam a sua gênese à queda de Troia. 

Logo, a História era aquela que dizia respeito somente à soberania – uma 

história homogênea e que se pretendia ser fixadora da ordem e imobilizadora 

do corpo social. 

Já a partir do século XVII começa a se desenvolver uma contra-história, 

caracterizada por Foucault como um discurso histórico-político: historicamente 

assentado nesse contexto de centralização da guerra e politicamente marcado 

pela descentralização da verdade. Isto é, além do embate corpo-a-corpo das 

batalhas, a verdade também passa a ser, indisfarçavelmente, uma relação de 

força, um objeto de disputa.  

É na passagem do discurso filosófico-jurídico para o discurso histórico-político 

que a guerra passa a ser afirmada como continuum da História. A narrativa 

uníssona do poder ininterrupto colide com a narrativa das invasões territoriais, 

de modo que as nações rompem com o mito troiano a respeito de sua origem. 

A função da memória a partir dessa nova consciência histórica não será mais 

de realçar o suposto brilhantismo do soberano e sua força que não se pode 

usurpar, mas antes será a de revelar aquilo que foi propositadamente oculto e 

redefinir os personagens do passado.  

Entretanto, essa contra-história ambientada na luta das raças (entendida aqui 

como as nações e suas leis) não necessariamente será o discurso dos 



20 
 

 

 

massacrados, como observa Foucault (2005) . Esse uso da palavra, que marca 

o desequilíbrio e as contradições do poder, foi feito tanto pelos movimentos 

populares na revolução inglesa do século XVII, quanto pela oposição 

aristocrática francesa a Luís XIV. O exemplo que podemos citar no caso do 

Brasil, e que dialoga com o tema aqui desenvolvido, é o do movimento pela 

proclamação da república – um discurso progressista, de aparente 

descentralização do poder e justiça, mas que foi incentivado pela elite em 

função do descontentamento com a abolição da escravatura. Uma nobreza que 

pela iminente abolição também se viu prejudicada, usou sua capacidade de 

articulação para reagir contra a monarquia (Neder, 1995).2 Em todo caso, 

 
o que deve valer como princípio de decifração da sociedade e de sua 
ordem visível é a confusão da violência, das paixões, dos ódios, das 
cóleras, dos rancores, dos amargores; é também a obscuridade dos 
acasos, das contingências, de todas as circunstâncias miúdas que 
produzem as derrotas e garantem as vitórias. [...] Cabe ao furor 
justificar a calma e a ordem. (Id., 2005 p. 63) 
 

A História, que até meados do século XVII estava monopolizada em sua 

narrativa, foi ganhando a leitura de diferentes grupos sociais que tomaram a 

palavra para anunciar seus direitos, seus pesares, seus infortúnios, sua 

contínua luta mesmo após os vencedores já terem sido anunciados. Não estão 

todos de um mesmo lado da batalha, ainda que subordinados a um mesmo 

soberano, tampouco são todos igualmente participantes da grandiosidade das 

suas conquistas e banhados pela luz de suas vitórias e seus feitos. “Portanto, o 

papel da história será o de mostrar que as leis enganam, que os reis se 

mascaram, que o poder ilude e que os historiadores mentem” (FOUCAULT, 

2005, p. 84). 

Pouco a pouco essa nova inteligibilidade da história ganhou a conformação do 

discurso revolucionário que sacudiu a Europa, especialmente a partir do final 

do século XVIII, até que no século seguinte, a luta das raças passou a ser 

propagada como luta das classes3. Por conseguinte, como um rápido golpe 

                                                           
2 Recentemente vimos se repetir um ato de vingança através da classe média e alta que 

levantou sua voz para evocar o impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff, nas 
manifestações que ficaram conhecidas como ‘panelaço’, sendo este mais um exemplo de que 
nem sempre a contra-história será proferida pelos oprimidos.  
3 Foucault (2005) relembra que o próprio Karl Marx localiza o germe da consciência e luta de 

classes no relato da luta das raças empreendida pelos historiadores franceses.  
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nesse campo de batalhas que é o discurso histórico, em meados do século 

XIX, de um outro lado empreende-se um retorno à ideia de raça, mas dessa 

vez sob a perspectiva biológico-médica. Eis que assim estão dadas as 

condições sob as quais aparece o racismo de Estado. 

O ponto-chave dessa última conversão discursiva é que ela anula a dimensão 

histórica presente nos conflitos, substituindo-a pelo argumento dos mais bem 

adaptados. Falta, a partir de então, recurso simbólico para ponderar o tempo 

em que se vive, em decorrência de os aspectos políticos presentes nos jogos 

de poder terem sido destituídos do seu lugar de importância. 

Enquanto o poder disciplinar, desenvolvido durante os séculos XVII e XVIII, foi 

uma tecnologia de vigilância e treinamento, centrada nos corpos, com a 

finalidade de tornar o vigor físico produtivo e dócil, o biopoder – desenvolvido a 

partir da segunda metade do século XVIII - é uma tecnologia de 

regulamentação e previdência, centrada na vida, a fim de otimizar a espécie. O 

poder disciplinar opera através das instituições, como por exemplo, o quartel e 

a escola, já a técnica do biopoder atua através do Estado. A organização da 

sociedade não é feita mais unicamente pelo controle dos corpos, mas pela 

regulamentação da espécie, não é o poder no nível da anatomia e sim da 

população4. 

O Ocidente – a começar pela Europa – inaugurou no século XVIII a tecnologia 

de ‘fazer viver’, ocupando-se de fenômenos globais, tais como: fecundidade, 

natalidade, mortalidade, morbidade, etc. A abrangência desse poder foi 

protagonizada pela medicina - intervindo nos acidentes, nas enfermidades, 

anomalias e deficiências, para diminuí-las ou redirecioná-las sempre atendendo 

o propósito de serem “economicamente lucrativas e politicamente úteis” 

(FOUCAULT, 2005, p. 38). 

[...] um saber técnico como a medicina, ou melhor, o conjunto 
constituído por medicina e higiene, vai ser no século XIX um 

                                                           
4 Tomando como referência os livros “Vigiar e Punir” e “O Nascimento da Biopolítica” é possível 

observar essa distinção entre o poder que recai na anatomia e o poder que se aplica sobre a 
espécie viva. Em ‘Vigiar e Punir’, Foucault (2014) estabelece uma verdadeira coleção de fotos 
e desenhos sobre a anatomia do corpo, no exército, na escola, nos hospitais, além de 
reproduzir descrições sobre a postura, a escrita, a caligrafia, por exemplo. O anexo II apresenta 
uma amostra desta coleção. Já em ‘O Nascimento da Biopolítica’, o autor não se refere mais 
ao corpo e nem estabelece uma coleção de fotos sobre a estética do poder. Aqui, ele cita a 
economia, por exemplo, a partir da descrição do cálculo percentual de perdas e ganhos, ele 

cita a demografia e a medicina.  
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elemento, não o mais importante, mas aquele cuja importância será 
considerável dado o vínculo que estabelece entre as influências 
científicas sobre os processos biológicos e orgânicos (isto é, sobre a 
população e sobre o corpo) e, ao mesmo tempo, na medida em que a 
medicina vai ser uma técnica politica de intervenção, com efeitos de 
poder próprios. A medicina é um saber-poder que incide ao mesmo 
tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre 
os processos biológicos e que vai, portanto, ter efeitos disciplinares e 
efeitos regulamentadores. (FOUCAULT, 2005, p. 301) 
 

Portanto, o justo e o bem tornam-se questões médicas, cuja perspectiva servirá 

inclusive para justificar as violações, os espólios e todo tipo de atrocidades 

perpetrada na colonização e na escravidão. Em outras palavras, o destino de 

nações e indivíduos é interpretado como resultado de atributos anátomo-

fisiológicos; a condição de vida de cada grupo social e de cada pessoa 

transparece o estágio de evolução dos cérebros, de um processo de seleção 

natural e não de um processo histórico. Esta afirmação pode ser confirmada 

pela elaboração de teorias raciais de autores como Francis Galton, César 

Lombroso e Franz Joseph Gall (Jacó-Vilela, 2005). 

 
Pode-se compreender, primeiro, o vínculo que rapidamente [...] se 
estabeleceu entre a teoria biológica do século XIX e o discurso do 
poder. No fundo, o evolucionismo [...] tornou-se não simplesmente 
uma maneira de ocultar um discurso político sob uma vestimenta 
científica, mas realmente uma maneira de pensar as relações de 
colonização, a necessidade das guerras, a criminalidade, os 
fenômenos da loucura e da doença mental, a história da sociedade 
com suas diferentes classes, etc. (FOUCAULT, 2005, p. 306)  
 

Se a biopolítica tivesse que ser resumida em um lema, Foucault (2005) afirma 

que este seria: 'Temos de defender a sociedade!', no qual o interesse do 

Estado é garantir o poder de morte. O controle da massa não é feito somente 

com o gerenciamento dos corpos no sentido único de potencializar a vida, mas 

com a garantia de que o Estado possa deliberar quem é descartável e quem 

não é para o seu projeto civilizatório. O racismo dá essa garantia, pois coloca 

em circulação o apelo ao que deve morrer (ou que não merece viver), ao que 

está condenado ao fracasso pela própria natureza e, por isso, representa uma 

ameaça para o triunfo de alguns.  

 

 

1.2.1 Miscigenação: uma propaganda biopolítica brasileira 
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Essa propaganda biopolítica - o Estado como defensor da integridade de uma 

raça -, que se efetiva por meio de uma política de morte, pode parecer restrita 

ao pesadelo da Segunda Guerra Mundial ou verificável apenas através de um 

horror explícito, tal como se processou na Alemanha nazista. Porém, a 

mestiçagem, abordada por Tadei (2002) como um dispositivo de poder, 

exemplifica na realidade brasileira a pregnância dessa racionalidade do 

extermínio, cuja crueldade nem sempre é evidente. 

A miscigenação já foi incentivada e rejeitada na nossa história, e tanto em um 

caso quanto no outro, forjou um pensamento racista entre nós. Quando foi 

incentivada (do século XVII até meados do século XIX) pela Igreja, tinha a 

intenção de fazer desaparecer o contingente de pessoas negras para 

solucionar os seguintes problemas: elevação moral do povo, preocupação com 

rebelião de escravos, adaptação ao território tropical e desenvolvimento de 

mão de obra mais inteligente. Já quando foi rejeitada (meados do século XIX 

em diante) por constructos científicos, tinha por objetivo resguardar a nação de 

se degenerar, uma vez que os negros representavam o atraso e o fracasso.  

No primeiro momento o mestiço foi sinônimo de benefício, pois ele seria a 

solução dos problemas citados, por meio daquilo que podemos ver elaborado 

na obra de Nina Rodrigues: "diluição dos caracteres antropológicos" (NEVES, 

2008, p. 251). Em seguida, ele foi símbolo de decadência nacional. Logo, a 

serviço do projeto de embranquecimento e europeização do país, empreendeu-

se a imigração, atendendo a interesses econômicos e culturais. 

Schwarcz sintetiza bem a repercussão do fator racial nos anseios civilizatórios 

na virada do século XIX para o século XX: 

Raça é um dado científico e comparativo para os museus; 
transforma-se em fala oficial nos institutos históricos de finais do 
século; é um conceito que define a particularidade da nação para os 
homens de lei; um índice tenebroso na visão dos médicos. 
(SCHWARCZ apud TADEI, 2002, p.7) 
 

O pintor Modesto Brocos (1852-1936), de nacionalidade espanhola e 

naturalização brasileira, fez dessa estrutura de pensamento racista uma 

imagem a nos comunicar com o mundo.  
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Fig. 5: Modesto Brocos. A Redenção de Cam (1895). Óleo sobre tela, 199cmx166cm. 

Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes 

 

Na sua obra “A Redenção de Cam”, de 1895, a eugenia é tão emblemática 

quanto uma bandeira nacional; a disposição das figuras, cada qual com sua 

cor, talvez tenha sido mais testificadora do que nosso verde e amarelo.  

Vencedor da medalha de ouro na Exposição Geral de Belas Artes de 
1895, o quadro foi usado para ilustrar o artigo apresentado pelo 
médico João Batista Lacerda (1846-1915), cientista e diretor do 
Museu Nacional do Rio, no I Congresso Mundial das Raças, em 
1911, em Londres. Um dos maiores entusiastas da tese do 
embranquecimento da população brasileira – que acreditava ser 
possível em três gerações -, Lacerda defendeu no congresso que a 
miscigenação, atacada pelos representantes europeus, seria benéfica 
ao Brasil, diante da possibilidade de as características genéticas dos 
imigrantes brancos eliminarem os traços indígenas e africanos dos 

habitantes do país. (GOBBI, 2018) 
 

Mas, afinal de contas, quem foi Cam e por que ele se relaciona com um enredo 

de discriminação racial? Cam é apresentado na Bíblia como filho de Noé, mas 

foi o título ‘servo dos servos’ que orientou uma teologia opressora e sustentou 

a política de colonização na Modernidade. O livro de Gênesis conta que Cam 

era o mais novo de três filhos de Noé, e um dia, ao ver o pai bêbado e nu, em 

lugar de acudí-lo, chamou seus irmãos Sem e Jafé para observarem a cena. 
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Em respeito ao patriarca, seus irmãos se aproximaram de costas e com uma 

capa nos ombros para pôr fim ao episódio. Assim que teve conhecimento do 

ocorrido, Noé fez de Canaã – filho de Cam - herdeiro desse esconjuro: “Maldito 

seja Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos” (Gênesis 9:25).  

Dizia-se que os descendentes de Cam formaram os primeiros povos africanos 

e que a pele negra lhes foi imputada como marca de uma servidão eterna. 

Porém, quais evidências temos, além do uso que João Batista Lacerda fez da 

obra, de que a tela de Brocos corrobora com essa cadeia de pensamento sobre 

a miscigenação? É o costume ocidental de leitura da esquerda para a direita 

que fornece o gabarito de interpretação dessa obra, uma vez que a pintura, 

como expressão artística, não está isenta desse traço cultural (Wölffin 2001 

apud Lotierzo, 2013). 

De acordo com o estudioso da arte Heinrich Wölffin (2001, apud Lotierzo, 

2013), esse costume imprime em nós o sentido do futuro: para prosseguir na 

história ou na História é preciso olhar para a direita. O novo, o próximo passo, o 

desfecho está à direita, o que torna a mensagem do quadro inequívoca: a 

redenção é tornar-se branco, como o pai de família sentado à direita. Um país 

que em sua maioria é descendente de Cam – conforme a crença da época – se 

redimirá quando deixar no passado a etnia africana. É crucial lembrar que esse 

sórdido ideal branco não se fez com incentivo a acordos matrimoniais, o que 

corresponderia à pretensa harmonia da cena pintada por Modesto Brocos. A 

miscigenação se tornou profícua por meio do estupro das mulheres negras.  

A propaganda biopolítica pintada pelo artista brasileiro teve muita proximidade 

com as relações escravagistas – baseadas em dominação e violência -, de 

modo que não há dúvidas que mesmo após 13 de maio de 1888, a mestiçagem 

seguiu predominantemente esse caráter criminoso de subjugação de corpos 

negros. Os dados atuais sobre o estupro são como um grande rastro de 

sangue que se estende desde a escravidão, e a desigualdade na proporção 

desse crime certamente encontra sua força impulsionadora nas relações de 

propriedade do período escravocrata brasileiro, agravadas ainda mais pelo 

sexismo. O Atlas da Violência 2018 (IPEA e FBSP, 2018) revela que esse tipo 

de violência contra mulheres pardas subiu 4,5%, enquanto que para as 

mulheres brancas diminuiu 3,4%.  
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Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras 
têm sido consideradas ‘só corpo sem mente’. A utilização de corpos 
femininos negros na escravidão como incubadoras para a geração de 
outros escravos era a exemplificação prática da ideia de que as 
mulheres desregradas deviam ser controladas. Para justificar a 
exploração masculina branca e o estupro das negras durante a 
escravidão, a cultura branca teve de produzir uma iconografia de 
corpos de negras que insistia em representá-las como altamente 
dotadas para de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo 
e desenfreado. (HOOKS, 1995, p. 469)5 

 

Bom seria se as motivações que conduziram a estratégias tão diversificadas 

em seus intentos perversos não nos colonizasse mais e que seus danos já 

tivessem sido reparados, porém o dispositivo de mestiçagem “se traduz por 

uma estrutura discursiva elementar que determina nossa forma de pensar e 

falar sobre o Brasil e sobre o problema racial brasileiro" (TADEI, 2002, p. 3). 

O marco a partir do qual foi estabelecida essa forma particular de relatar nossa 

história ocorreu em 1844, quando o naturalista alemão Karl Friedrich Philipp 

von Martius venceu o concurso de melhor projeto sobre "Como escrever a 

História do Brasil". Promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o 

projeto vencedor defendeu a inteligibilidade do Brasil a partir de sua 

composição racial, onde a função de civilizar o povo ficaria a cargo do branco, 

o índio seria aquele que alcançaria o mesmo patamar do colonizador, através 

de seu benevolente amparo, e ao negro ficou reservada a miséria simbólica da 

infâmia, o lugar de escória (Tadei, 2002).  

 

 

1.2.2 Racismo de Estado: vida longa à soberania 

 

 

Na soberania, o direito de matar é que exerce o poder sobre a vida e a morte, 

porque não há tecnologia para exercer controle efetivo sobre vida e morte. O 

poder sobre a vida é apenas uma consequência do direito de matar. Por isso 

que Foucault (2005) afirma haver uma dissimetria no poder soberano – é fazer 

matar ou deixar viver. Não há tecnologia para a vida, tudo o que há é a espada 

                                                           
5 Será que a violência sexual contra a mulher negra realmente tinha como pretexto o caráter 

supostamente silvestre de seu comportamento sexual a ser disciplinado? Todos os indícios 
teóricos e documentais aqui referenciados sugerem que o que motivava os estupros e todo tipo 

de exploração sexual eram na verdade uma total indiferença com o sujeito dono daquele corpo.  
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- é o direito da espada, como diz Foucault (2005). A tecnologia do biopoder é, 

ao contrário, o poder de fazer viver; entretanto o desequilíbrio nas taxas de 

mortes no Brasil (observadas por meio do recorte étnico) prova que ainda há 

um poder soberano no interior do Estado republicano brasileiro. 

O último levantamento do Atlas da Violência (IPEA, FBSP, 2018), feito no ano 

de 2017, reitera a desproporção nos homicídios de negros e não-negros 

registrada no ano anterior, e aponta que, no estado de Alagoas, onde a 

discrepância é maior, é como se os não-negros residissem nos Estados Unidos 

e os negros em El Salvador.  O resultado dessa pesquisa confirma a relevância 

da manipulação discursiva na biopolítica: “é devido à linguagem que nós e os 

nossos próximos vivemos ou podemos viver ‘em mundos diferentes’ ainda que 

moremos na mesma rua” (ZIZEK 2009 apud GOMES 2017, p. 53). 

Portanto, e de novo, o racismo não é um erro nos cálculos, uma falha 

involuntária nas estratégias de ‘fazer viver’, mas sim o motor do Estado; o 

exato adjetivo usado por Foucault (2005) é este: indispensável. "Vocês 

compreendem, então, nessas condições como e por que os Estados mais 

assassinos são, ao mesmo tempo, forçosamente os mais racistas" (Id., 2005, p. 

309). O autor conclui que nada nos define tão precisamente quanto o grande 

volume de sangue derramado, que pinta o quadro de quem somos: racistas.  

O racismo de Estado é o ponto crucial na biopolítica, após ter estabelecido 

essa base conceitual, a discussão pode passar com segurança para a próxima 

fundamentação teórica, que será a necropolítica. Nela o sentido de soberania é 

atualizado e demonstra o imperialismo colonial e a escravidão como fio 

condutor do horizonte destrutivo da biopolítica, refutando a ideia de que seriam 

acontecimentos à parte dela.  

 

 

1.3 NECROPOLÍTICA 

 

A biopolítica sempre conserva o funcionamento do direito soberano, e Foucault 

(2005) reconhece que o óbito não é a única forma das estruturas de poder 

eliminar um grupo de pessoas, posto que o racismo, divisor da vida que 

merece daquela que não merece ser vivida, congrega uma multidão de 
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opressões que, se não a abatem por completo, esmaecem terrivelmente o 

sentido de viver. Porém, a pesquisa recente conduzida por Achille Mbembe 

(2016) sobre colonização debate diretamente com as formulações de Michel 

Foucault, e chama atenção para o fato de que o conceito desenvolvido por 

Foucault (2005) deixa lacunas e fica aquém de explicar como essa morte, em 

vida, acontece. Ele conclui que o direito soberano é sempre um decreto de 

morte, no qual ceifar o corpo nem sempre é um fim em si mesmo6. É essa 

formação de poder a restringir a existência quando suscita o terror face à 

dilaceração de um semelhante que Mbembe chama de necropolítica.  

Mbembe (2016) defende que o homicídio em massa - esse limite atroz imposto 

por todo projeto biopolítico - não foi inaugurado nos campos de concentração 

nazistas, tão pouco está diretamente ligado a qualquer experiência de 

extermínio que tenha ocorrido em solo europeu. Na modernidade, a escravidão 

está entre as premissas das formas de se desfazer em grande escala dos 

indesejáveis da sociedade civil, e de disseminar o terror. Ela foi um processo 

de dissolução da humanidade, no qual as relações entre humanos se tornaram 

relações comerciais de humanos, de modo que o produto final desse processo 

é tratar o outro como mercadoria: avariar, sulcar, pregar, tratar sua superfície (a 

epiderme) como apólice, onde o registro do proprietário está assinalado; trocar, 

mandar buscar e contar com o mutismo, passividade e obediência do outro 

diante de sua vontade - ou se divertir diante de seus gritos e ranger de dentes, 

assim como um objeto do qual é feito um uso inalienável. É na escravidão e na 

colonização que estão arraigados o genocídio judeu e os massacres 

contemporâneos, como é o caso da Palestina, mencionado por Mbembe 

(2016). 

Nesse ponto o pensamento de Mbembe (2016) converge com o de Agamben 

(2007) quando este afirma que a ordem social se funda na dissolução, ou seja, 

                                                           
6 No estudo de ‘Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I’, de Giorgio Agamben (2007), 

considerei se era possível estabelecer uma leitura da vida subordinada ao terror pelo conceito 
de vida nua, pois estar submetido à necropolítica trata-se justamente de vidas despidas de 
qualificação social, encolhidas pela fragilidade de seu pertencimento cívico - ou seja, a 
descrição de um conceito coincide com o outro. Giorgio Agamben (2007), assim como Achille 
Mbembe (2016), faz uma revisão da biopolítica, só que Agamben toma como centro de sua 
pesquisa o genocídio judeu, passando pela questão dos refugiados, que contemporaneamente 
encarnam a condenação de serem homo sacer.  
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na impossibilidade de um povo ser bíos e zoé: nem vida natural, nem vida 

política.7 Isto confirma a tese de que “o terror é uma característica que define 

tanto os Estados escravistas quanto os regimes coloniais tardo-modernos. [...] 

Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição 

permanente de “estar na dor” (MBEMBE, 2016, p. 146, grifo meu). É a violência 

a raiz do direito, é em torno de existências relegadas à brutalidade e 

matabilidade que a vida se politiza (Agamben, 2007). 

 

 

1.3.1 A ambiguidade da abolição 

 

Avançando no conceito de vida nua, elaborado por Giorgio Agamben (2007), 

focalizamos o resgate de uma figura antiquíssima do direito romano (tão antiga 

que alguns estudiosos a remontam a um período anterior à consolidação de 

uma ordem jurídica), como que um fóssil dos povos indo-europeus, para 

discorrer sobre a condição da vida nua. Essa figura a qual ele remete seu 

trabalho teórico é o homo sacer, ou, homem sacro, cujo vínculo à ordem social 

só se dá mediante sua exposição à morte irrestrita e incondicionada. O homo 

sacer encarna a ambiguidade sempre presente do que é sagrado - santidade e 

impureza, augusto e maldito, consagrado e banido, venerado e repugnante - 

mas na verdade o que o define é sua exclusão do direito à vida. “Homem sacro 

é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, 

mas quem o mata não será condenado por homicídio [...] Disso advém que um 

homem malvado ou impuro costuma ser chamado sacro.” (Direito Romano In: 

Agamben, 2007, p. 79) 

Agamben (2007) insiste em frisar que homo sacer – esse primórdio dentre as 

penalidades do direito romano - é o embrião da soberania, porque soberana é 

a esfera na qual o caráter doloso de um homicídio não é passível de ser 

interrogado nem condenado, e sacra é a vida aí enredada. É por isso que na 

necropolítica - que vai além do assassinato e implementa o terror para intimidar 

e constranger a vida - a violação daquele que está preso nesse âmbito se torna 

                                                           
7 Ironicamente, a bios e zoé de toda a humanidade tiveram sua gênese na África. (Diop, 1974)  
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uma obviedade de acordo com a designação de ‘indigno’ que um povo lhe 

concede. Não há o que questionar, há somente que constatar a suposta 

existência vil - seja dos judeus na Alemanha nazista, dos muçulmanos na 

Palestina, dos refugiados espalhados pelo globo ou dos negros no Brasil: 

O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, uma vida exposta como 
tal a uma violência sem precedentes, mas precisamente nas formas 
mais profanas e banais. [...] Se é verdadeiro que a figura que o nosso 
tempo nos propõe é aquela de uma vida insacrificável, que, todavia 
tornou-se matável em uma proporção inaudita, então a vida nua do 
homo sacer nos diz respeito de modo particular. (Id., 2007, p. 121) 
 

Conforme avançamos no pensamento desses filósofos, em interação com 

outros dados de pesquisa, vacila também a certeza relativa à abolição, pois 

esse vocábulo parece tutelar dois sentidos dentro da história nacional: o de 

liberdade e o da anulação do povo negro. Diante de tantas modalidades de 

genocídio infligidas à população negra, torna-se dúbia a representação do 

marco legal que declarou extinto o trabalho escravo. Será realmente o sentido 

de emancipação que cabe a nós? A abolição foi da escravatura ou do povo 

negro? É estarrecedor saber que a decisão favorável à abolição foi longamente 

protelada porque defendia-se a obrigatoriedade de indenização aos senhores 

de escravos, como exemplificado na fala do ministro do Supremo Tribunal de 

Justiça, empossado no ano de 1846: 

[...] seria necessário que o Estado pagasse o valor deles [escravos] a 
seus senhores, visto como a indenização neste caso seria de inteira 
justiça humana, porque o escravo representa um valor, uma 
propriedade possuída em boa-fé e sujeita a transações, como se fora 
tal por natureza, em virtude da própria lei humana, e sob a fé e 
garantir dela. Ora, a cifra, a que montaria a indenização, calculada 
termo médio a 800$ por cabeça, sobre 1.500.000 (termo médio da 
população de escravos), é tal, que basta enuncia-la para convencer 
da impossibilidade da sua execução; ela seria de 1.200.000 contos! 
(MALHEIRO In: Carneiro , 2005, p. 59, grifos meus) 
 

Talvez a série de constrições que se perpetua até hoje à população preta e 

parda seja o pagamento da indenização prevista nos debates sobre a abolição. 

A lei assinada em 13 de maio de 1888 foi áurea porque ainda redunda em ouro 

e fortuna para um senhorio ainda existente em fazendas e empresas. E mais 

do que isso, o racismo à brasileira remete à ambivalência do sacro, no que 

tange a algo que pode ser tanto reverenciado quanto repudiado, pois grande 

parte dos brasileiros admite a presença do racismo em nosso país, mas essa 

mesma maioria não se reconhece como disseminadora da discriminação racial. 
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Reverencia-se a democracia racial e repudia-se o reconhecimento de que são 

racistas.  

 

 

1.3.2  Direito do Fuzil  

 

A retomada do conceito de soberania por Mbembe (2016) oferece uma leitura 

original quando define a política como uma sucessão de transgressões, onde 

todas as fronteiras da vida, sejam elas materiais, físicas ou psíquicas, são 

cindidas. Contudo, o sentido pleno de soberania só se efetivou na escravidão e 

no colonialismo, de modo que Mbembe afirma: “soberania significa ocupação, e 

ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status 

de sujeito e objeto” (2016, p. 135). Na colonização as terras dominadas não 

faziam parte da ordem jurídica europeia (Jus publicum europaem) – um 

regimento que determinava a soberania do Estado dentro de seu território e a 

proibição de sua interferência nos espaços vizinhos. Sendo assim, uma vez 

que as terras além-Europa não possuíam uma conformação estatal, e não 

estavam debaixo do mesmo regimento, isso foi subterfúgio para a ocupação e 

o extermínio que não se detêm por nenhuma regra. Portanto, são as colônias 

da modernidade e da modernidade tardia o espelho do poder soberano, e não 

a Europa. É preciso dar a devida importância a esse fato para “forjar um 

pensamento à medida do mundo, capaz de relatar a história comum que a 

colonização possibilitara, nascendo assim a crítica pós-colonial” (MBEMBE, 

2014, p.50).  

O imperialismo colonial e o trabalho escravo lançaram as bases do sistema 

capitalista, uma vez que a mercantilização da força de trabalho e a extração de 

recursos naturais mediante quantias irrisórias institucionalizou a desvalorização 

das forças produtivas e da apropriação das reservas naturais. Mais do que 

estabelecer as formas de negociação do sistema capitalista, as constrições 

econômicas originadas pelo acesso ínfimo às riquezas produzidas, somadas à 

subserviência política e ideológica, encerrou-nos como território dominado e 

explorado por uma soberania estranha e pálida, de modo que a colonização 

não está circunscrita ao pretérito. Nesse sentido, Mbembe faz uma afirmação 
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sobre a África, compatível também com a nossa realidade: “a descolonização 

constituiria uma cisão e, apesar disso, um não acontecimento” (2014, p. 51). 

É por esse motivo que precisamos considerar a História não apenas em suas 

rupturas, mas também em suas repetições e resquícios do passado, e o 

narcotráfico em especial dá provas da continuidade de uma política 

colonizadora e escravagista (Schwarcz, 2018; Gomes, 2017). Na soberania o 

limite da morte foi abandonado, e na colonização o limite do inapropriável foi 

suspenso8, por isso o atual modelo econômico neoliberal, tanto nas formas de 

produção quanto no modo de consumo, é a consolidação do uso de recursos e 

forças produtivas que não é barrado por nada. Assim como afirma o geógrafo 

Fernando Gomes (2017), o narcotráfico é um dejeto da economia neoliberal, 

resultado da desregulamentação do mercado inaugurada no Novo Mundo, e 

como tal, é sobre a população sobejada e descalça que recai a morte e o 

necropoder intrínseco ao comércio de drogas ilícitas. 

A correspondência entre o narcotráfico e o colonialismo não cessam aí. A fase 

mercantilista do colonialismo introduziu a Europa em um novo entendimento do 

mundo, a saber, uma visão dele em sua totalidade e integração, deixando para 

trás a ideia de uma imensa planície feita de partes desarticuladas. Segundo 

Gomes (2017) uma das redes mais globalizantes nos dias de hoje, isto é, mais 

articuladoras do mundo e da economia, é o narcotráfico, que muito interessa 

ser abordado aqui, já que essa rede ilegal de poder é herdeira direta do tráfico 

de escravos e da plantação, pois “cabe aos territórios colonizados a herança de 

servir de matéria-prima para o circuito da droga e diria ainda que não só a 

produção, como as etapas que se confrontam com a face reguladora e 

militarizada do Estado” (GOMES, 2017, p. 53). Então, à semelhança da 

plantação - ou como é mais conhecido no Brasil: os engenhos - o narcotráfico 

fomenta a necropolitica porque cria estados de exceção nos espaços em que é 

                                                           
8 A necropolítica deixa uma brecha para outra frente de estudos muito importante, que é a 

compreensão da luta de classes nos países que possui um passado escravagista, pois nesse 
caso as relações de trabalhistas não se fundam na alienação da mão de obra. Na escravidão 
todas as instâncias da vida do sujeito escravizado se tornam propriedade. E mesmo aqueles 
países que não foram receptores ou comerciantes de escravos experimentam os efeitos dessa 
prática de servidão, pois o que está regulamentado no neoliberalismo? A expansão marítima 
criou uma rota para o neoliberalismo, porque foi na colônia e no sujeito escravizado que se 
desenvolveu a glutonaria do mercado - essa voracidade que não é interditada por nada.  
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posta em curso, mais especificamente nas "geografias criminalizadas" (Id., 

2017), tal como na fazenda em que trabalhava o escravo.  

Não há outro caminho possível a não ser assumir que inexiste coincidência no 

fato de que “para centenas de milhares de descendentes de escravos no Novo 

Mundo, a prisão tomou rapidamente o lugar da plantação”, e o comércio ilegal 

de drogas deixa patente nossa estrutura colonial e escravagista (MBEMBE, 

2014, p. 42).  

Conforme apresentado até aqui, o colonialismo deixa diversos legados, e seu 

maior selo - a criação e fusão de fronteiras -, ainda hoje é bastante expressivo, 

tanto que Mbembe (2016) aponta como as características mais notáveis do 

necropoder exatamente a atualização dessa demarcação territorial em três 

mecanismos: dinâmica da fragmentação territorial, soberania vertical e táticas 

de sítio. A geografia colonial começou retalhando o solo, e na 

governamentabilidade necropolítica presenciamos a prevalência de uma 

coordenada vertical, que subdivide o espaço terrestre e aéreo, de acordo com 

as vantagens de vigilância e controle que oferecem. Assim sendo, o ataque 

àqueles que são considerados inimigos pode ser feito tanto pelo solo quanto 

pelo céu, e esse ataque diz respeito também à limitação de sua mobilidade 

através da configuração urbana. 

Para milhões de pessoas como essas, a globalização não representa 
o tempo infinito da circulação, é o tempo das cidades fortificadas, 
campos e arames farpados, cercas e enclaves, fronteiras que se 
interpõem e que, cada vez mais, servem de obstáculo ou pedra 
tumular – a morte desenhada sobre a poeira ou as ondas; onde jaz 
no vazio o corpo-objeto largado. (Id., 2014, p. 24) 
 

Se Foucault (2005) identifica o exercício da soberania na Europa ao 'direito da 

espada', é mais apropriado ao contexto brasileiro contemporâneo chamar a 

marcha do poder soberano de 'direito do fuzil', cujos restos de projéteis 

produzem o "urbanismo estilhaçado", e uma cartografia de morte (Id., 2016, p. 

137). Podemos verificar que em nosso país essas zonas de violência 

correspondem ao subúrbio e às comunidades, pois como, por exemplo, 

declarou abertamente o secretário estadual de segurança pública do Rio de 

Janeiro em 2007, um tiro na favela da Coreia tem um peso muito diferente do 
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que um tiro em Copacabana, o que significa que o estado de exceção é a regra 

para aqueles que são condenados da terra9 (Noguera, 2018).  

Por fim, Mbembe (2014) declara que a plantação e a colônia foram os 

“laboratórios da modernidade”, onde se desenvolveu a tirania do mundo. 

Porém, conforme já apontado exaustivamente nesse capítulo, essa voracidade 

é seletiva, o mal-querer repousa sobre um inimigo inventado, reduzido a 

qualquer fundamentação escusa. O princípio revolucionário de liberdade 

presenteou alguns com a complexificação da subjetividade, acarretando a 

difusão de saberes como a Psicologia. Mas, infelizmente, essa ótica não é 

inerente a todos os seres humanos, pois, como veremos no próximo capítulo, a 

emancipação dos escravos trouxe sobre eles o olhar da psiquiatria, 

contribuindo para a dissolução de sua humanidade. A matriz de entendimento 

da Psicologia a princípio também foi a Biologia, mais especificamente a 

Fisiologia, porém ela foi usada para enobrecer os aspectos psíquicos de uns e 

inferiorizar o de outros (Alberti, 2003). O que assistimos na virada do século 

XIX para o século XX foram os negros deixando as senzalas para ocuparem os 

quartos de despejo e os cemitérios de vivos10 – ou para viverem entre um e 

outro – esse hiato existencial entre a casa grande e a senzala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Recentemente, o governador eleito no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que sua política 

de segurança pública será “mirar na cabecinha e… fogo! ” (Pennafort, 2018). Há também o 
artigo recente de Felipe de Rosa Miranda e Guilherme de Jesus France (2018), intitulado ‘Em 
Busca da Bala Escondida’, onde estão expostos os integrantes da bancada da bala (anexo III).  
10 Quarto de despejo foi um termo cunhado por Carolina Maria de Jesus para relatar a 

experiência de morar na favela, e cemitério dos vivos foi cunhado por Lima Barreto para tentar 

traduzir a institucionalização manicomial. 
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CAPÍTULO 2 - EPISTEMOLOGIA DO INSULTO 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A biopolítica teve como principal técnica do poder a medicina, conforme visto 

no capítulo anterior (Foucault, 2005). Em função desse fato, é primordial que 

seja investigado - no contexto brasileiro - como se comportou o corpo médico 

diante da agitação da modernidade e da convocação do poder público à sua 

contribuição, no que concerne aos efeitos de suas práticas sobre o racismo. A 

história de atuação desse grupo profissional antes da abolição não atesta a seu 

favor: 

Não faltavam aos negros motivos para tristeza. Arrancados 
brutalmente à sua terra, transportados nos infames navios negreiros, 
submetidos ao humilhante trabalho escravo, seria um milagre se não 
fossem tristes [...] Detalhe: a melancolia do negro era uma situação 
considerada, nas sociedades escravistas, “normal”. Anormal era o 
desejo de fugir, rotulado como manifestação maníaca: a 
drapetomania (do grego drapetes, fugitivo), termo cunhado em 1854 
pelo médico americano Samuel A. Cartwright. [...] e sofriam também 
de “diestesia etiópica”, uma enfermidade que consistia em ignorar a 
importante noção de propriedade. A drapetomania era “tratada” pela 
amputação de artelhos; a “diestesia”, pelo trabalho duro sob sol forte. 
(SCLIAR, 2003, p. 196) 
 

Então, no que se transformaram essas categorias diagnósticas mediante a 

impossibilidade de assinar um laudo de drapetomania e de diestesia? As 

perspectivas teóricas dessa pesquisa demonstram também como o 

colonialismo e a escravidão não se reduzem a eventos históricos, mas 

institucionalizam as relações sociais, o sistema econômico, os governos, as 

relações de trabalho, etc. Portanto, nesse capítulo será apresentado mais um 

importante importante legado dessa ocupação de terra e de corpos: trata-se da 

sustentação por parte do ‘conquistador’ de uma vilania artificial, esse “poderio 

de falsificação – em suma, a reserva de falsidade e as funções de fabulação 

sem as quais o colonialismo teria fracassado enquanto configuração histórica 

do poder” (MBEMBE, 2014, p. 68). 

Um dos contributos decisivos de [Edward] Said consistiu em 
demonstrar, em oposição à doxa marxista da época, que o projeto 
colonial não era redutível a um simples dispositivo militar-econômico, 
mas que era subentendido por uma infraestrutura discursiva, uma 
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economia simbólica, todo um aparato de saberes cuja violência era 

tão epistêmica quanto física. (MBEMBE, 2014, p. 64, grifos meus) 
 

No Brasil, ainda no começo do século XIX, a política e a economia orbitavam o 

patriarcado ruralista, mas com a transferência da corte real para cá, somado ao 

reordenamento social entorno do meio urbano, esse poder provinciano 

paulatinamente perdeu um pouco de sua força gravitacional. As diferenças 

sociais só se aprofundavam, apesar da liberdade, e só ficavam mais 

contraditórias com a outra prerrogativa da ideologia liberal - a igualdade. E 

embora o poder da igreja também tenha diminuído, há uma instância sagrada 

remanescente, que é o “princípio da preservação social” (JACÓ-VILELA, 2005, 

p. 23). 

No declínio do patriarcado veio a medicina como um buraco negro, sugando 

para si toda produção de vida por meio dos decretos sobre o que seria 

sinônimo de saúde, com a diferença que “se o pai e os jesuítas asseguravam 

as prerrogativas do saber para legitimar o latifúndio, o cientista o faz para 

legitimar o capital" (ALBERTI, 2003, p. 63). Coube à medicina a determinação 

do normal e do patológico em todas as esferas da vida, e consequentemente, a 

aferição de valor dos indivíduos. 

Portanto, o pensamento psicopatológico brasileiro na passagem do século XIX 

para o século XX obedece à necropolítica pois, o terror para subordinar, 

precisa também ativar um estado de urgência, e uma das formas dele ser 

mantido é criando um grande repositório de “imaginários culturais”, que 

colabora para aprofundar as vigas do racismo (MBEMBE, 2016, p. 135). 

Curioso é notar que, para o pensamento colonial e escravagista, a África 

correspondia à infância do mundo, desprovida de raciocínio abstrato, onde a 

cultura era muito simplória, carecendo de tutela para se desenvolver, mas 

parece que quem tem medo do escuro são os arianos. Estariam eles pálidos de 

medo? 

 

2.2  FORMAÇÃO DO PENSAMENTO PSICOPATILÓGICO BRASILEIRO  

 

A medicina que aspirou ser social no Brasil teve como linha de frente a 

frenologia e a fisiologia, cujo método experimental deu materialidade à filosofia 
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moral da época. O homem que nasce com a fisiologia é destituído de sua 

semelhança divina e aproximado à semelhança com outros seres naturais que 

também são organizados segundo suas propriedades anatômicas, químicas ou 

botânicas. Isto é, o humano é definido pelo seu funcionamento orgânico e 

entendido como integração de partes.  

[...] o formato do cérebro, a forma dos membros – alongados, curtos, 
grossos, finos -, o tórax, a postura, a cor dos cabelos, dos olhos, da 
pele, o sexo, o temperamento, a inteligência, a emotividade e a 
sensibilidade. Cada uma dessas particularidades é tomada como 
causa de alguma coisa no modo de ser do homem. (Id., 2003, p. 90) 

A partir de então, a subjetividade - entendida até aqui como alma - não é mais 

inacessível, nem imutável, e a medicina pode se inserir nos planos 

governamentais para adaptar os cidadãos segundo seus axiomas (Alberti, 

2003).  

A frenologia teve grande aderência no Brasil e no mundo, apesar de efêmera, 

por três razões principais: era indubitavelmente uma ciência, porque para ser 

científico precisa ser positivista, e desta dizia-se que capaz de localizar e 

contabilizar as características humanas; achavam que podiam, partindo da 

anatomia cerebral, desvendar e tornar tangível a origem das ideias, afetos e 

desejos, bem como sua manifestação em diferentes graus: os mais elevados e 

os mais rudimentares, ratificando o cérebro como centro de comando autocrata 

da expressão individual e das relações sociais. Satisfazia, assim, todas as 

ânsias do método empírico: observar, prever e controlar o objeto. A frenologia 

validava a profissão médica, posto que conferia a ela cientificidade, e foi a 

desbravadora na colonização do psiquismo, isto é, empreendeu uma 

cartografia das emoções e das características morais11 (anexo IV).   

Aliada à medicina "social" estava a psiquiatria, sendo esta oriunda da Medicina 

Legal, cuja base de pensamento era composta pela Antropologia Criminal, 

Sociologia Criminal, bem como pelos trabalhos de César Lombroso. A Medicina 

Legal dava suporte para a atuação do Direito Positivo - uma prática jurídica que 

                                                           
11 Ora, como eu poderia me esquecer que para alcançar a terra à vista, os exploradores 

europeus teriam que atravessar o próprio oceano de afetos? Por isso, vale lembrar que a 
cartografia dos colonizadores era permeada por representações de monstros marinhos, contos 
de sereia, superstições e, em síntese, reproduzia a imposição de sua própria vontade, suas 
próprias fronteiras. Deve ser por isso que, esse corpo protocientífico muito assustado, porém 
experimentado nas navegações, colocaram em alto mar a nau dos loucos e com facilidade 
lançam sobre ela o kraken, a saber, a psicopatologia. Mas onde estávamos mesmo? É que 
meu pensamento mestiço é por demais evasivo e simplório.   
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surgiu no século XIX e que se interessava mais pela mente do criminoso do 

que pelo crime em si, cujas evidências de acusação vinham do mapeamento 

do psiquismo e não de provas concretas. O conceito de criminoso nato, de 

César Lombroso, tinha destaque para esse campo de profissionais. A grande 

questão que rodeava os julgamentos era saber se o réu era louco ou culpado. 

(JACÓ-VILELA, 2005). 

A Psiquiatria se desenvolveu nesse espaço de concorrência com o Direito 

Positivo, e a partir da visão de Pinel, Esquirol e Morel. Segundo Philippe Pinel 

(1745-1826) os homens são iguais, e se são acometidos por uma ausência de 

razão que os desvia da normalidade, a solução para restabelecer sua 

semelhança original era o tratamento moral baseado no ordenamento 

disciplinar dos alienados - isto é, Pinel pensava que uma nova organização 

arquitetônica do asilo, bem como exercícios, uma dieta específica e uma dura 

reprimenda ao delírio seriam a melhor estratégia para a readaptação. Já seu 

discípulo Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) inaugurou a 

monomania como categoria diagnóstica; esta categoria consistiria em delírios 

causados pelo desarranjo e transbordamento impetuoso das paixões. Para ele, 

a monomania era sinônimo de loucura - patologia situada na emoção e na 

motivação das atitudes. Por fim, Bénédict Augustin Morel (1809-1873) postulou 

a categoria de degenerescência, que tinha o favoritismo dentro da 

psicopatologia brasileira, e corresponde à hereditariedade de traços físicos e 

atributos morais corrompidos; 

a degeneração atua também sobre o cérebro e a medula, o que, de 
acordo com a teoria da correspondência proposta por Gall, ocasiona 
aberrações do intelecto e dos sentimentos morais. A degeneração 
rompe a harmonia do funcionamento cerebral. (JACÓ-VILELA, 2005, 
p. 22) 
 

Dentre as teses de Medicina Legal, apresentadas entre 1832 e 1930 como 

requisito para a obtenção do título de doutor e licença para o exercício da 

profissão, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, verifica-se a presença 

ostensiva dessas ideias. Podemos destacar, a fim de exemplificação, o 

trabalho de Leonel Gomes Velho - Do degenerado e sua capacidade civil, de 

1905 - e José Marcelino Pessoa de Vasconscelos - Do estado mental dos 

aphasicos, de 1889. As teses, respesctivamente, sugerem firmemente que o 

casamento de degenerados seja combatido para que não produza outro 
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degenerado, e que as pessoas de “inteligência manifestamente alterada” sejam 

isoladas em nome da moral e dos bons costumes da família e para que a 

sociedade viva em paz e segurança (JACÓ-VILELA, 2005, p. 24). 

 

2.3  A PSIQUIATRIA E A MORTIFICAÇÃO DA SUBJETIVIDADE  

 

Os trabalhos do psiquiatra Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906)12 - estudioso 

do direito penal - marcaram significativamente o pensamento discriminatório. A 

ideia, por exemplo, de degeneração da raça, situava na presença do grande 

contingente de negros e mestiços o motivo do atraso e o possível fracasso do 

projeto de nação que se desenhava. Desse modo, a solução encontrada para 

superar o contingente de pessoas negras e alcançar a supremacia branca 

estava na imigração de europeus. (Tadei, 2002) 

Essa tática (e mais outras), que dispensava a mão de obra que já tinha aqui, 

traçou um caminho que nos leva aos seguintes dados coletados na PED - 

Pesquisa de Emprego e Desemprego - em 2016, na região metropolitana de 

São Paulo:  

● A taxa de desemprego de negros subiu de 14,9% para 19,4% 

● Nos altos cargos (direção, gerência e chefia) apenas 37,3% são negros  

● Quanto maior a escolaridade, maior é a diferença de rendimento: os 

ocupados negros com ensino médio incompleto ganhavam 92% do que 

recebiam os não-negros, e aqueles com ensino superior completo 

ganhavam 65% 

Ainda sobre as concepções de Nina Rodrigues, podemos resgatar a 

distribuição étnica entre problemas como a sífilis e o alcoolismo, e o maior 

número de diagnóstico de psicose maníaco-depressiva que os negros 

                                                           
12 Natural do estado do Maranhão, Raimundo Nina Rodrigues formou-se na Faculdade de 

Medicina, na Bahia. Em posse do título de doutor, retornou ao seu estado, onde se dedicou ao 
trabalho clínico e à publicação de estudos orientados pelo racismo, no qual pretendia fazer 
uma classificação delas. Em 1889 passou a lecionar na instituição que o formou, e lá exerceu a 
função de docente até 1906 - ano de seu falecimento. Sua carreira docente se iniciou pela 
cátedra de Clínica Médica, e seguiu, a partir de 1891, a cátedra de Medicina Legal, cuja 
contribuição por ele fornecida foi importante não só para a Faculdade de Medicina, como para 
a difusão da Medicina Legal em todo o país. Por fim, Nina Rodrigues também integrou o corpo 
editorial da Gazeta Médica da Bahia - um dos veículos mais expressivos dentro do tema nessa 
época (Rodrigues, 2015). 
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recebiam. Além disso, suspeitava-se da relação entre delinquência e doença 

mental, o que servia para incrementar o número de internos nos hospitais 

psiquiátricos. De acordo com Márcia Neves em sua pesquisa sobre o conceito 

de raça adotado por esse psiquiatra: 

Para ele, as raças inferiores se caracterizam pelas ações impulsivas e 
violentas. Os indivíduos que as constituíam não seriam capazes de 
evoluir porque não compartilhavam dos mesmos motivos psíquicos de 
ordem moral das raças superiores.” (2008, p. 259) 
 

Mas Nina Rodrigues foi além. No livro ‘As Raças Humanas’ ele critica o Código 

Penal Brasileiro de 1890, sob a defesa de que a punição dos crimes fosse mais 

severa para o branco, cuja mentalidade seria superior e madura ao do negro e 

do índio, tendo o branco domínio das normas civis e capacidade de avaliar 

racionalmente as consequências de sua conduta. Sendo assim, a consideração 

a respeito dos negros e índios configurava uma condenação muito mais 

severa, já que rebaixava sua existência à irracionalidade. Segundo ele, “poucas 

populações estarão, como a do Brasil, em condições de oferecer à escola 

criminalística italiana uma confirmação mais brilhante às doutrinas que ela 

defende” (Rodrigues, 2006 apud Rodrigues, 2015). Em suma, o psiquiatra 

maranhense acreditava que negros e mestiços tem vocação para a loucura e o 

crime, explicando, assim, a alta prevalência destes entre os alienados, 

bandidos e assassinos (Rodrigues, 2015). 

Das muitas categorias diagnósticas, uma que não chegou a constar entre as 

avaliações psiquiátricas da época, e na verdade não foi tornada oficial em 

nenhuma tese ou manual médico, é o banzo. Excluída do discurso médico, o 

banzo é uma denominação dada pelos próprios negros escravizados ao seu 

sofrimento (Oda, 2007). Seu registro pode ser encontrado no livro  ‘Memória a 

respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a costa d’África e o Brasil’ 

(1812), com a seguinte descrição:  

O banzo é um ressentimento entrado por qualquer princípio, como por 
exemplo: a saudade dos seus, e da sua pátria; o amor devido a 
alguém; à ingratidão, e aleivosia, que outro lhe fizera; a cogitação 
profunda sobre a perda da liberdade; a meditação continuada da 
aspereza [da tirania] com que os tratam; o mesmo mau trato, que 
suportam; e tudo aquilo que pode melancolizar. É uma paixão da 
alma, a que se entregam, que só é extinta [só dão por extinta] com a 
morte [...] (MENDES, 2007, p. 370) 
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A definição de Mendes (2007), mais do que incluir a palavra melancolia, 

realmente se parece com; por isso, é conveniente que façamos agora uma 

breve retrospectiva a respeito desse modo de sentir. Em 1631 a melancolia foi 

delineada por Robert Burton no livro de grande repercussão chamado 

‘Anatomia da Melancolia’. O assunto não era novidade, mas a obra surgiu num 

momento muito marcante para a Europa, no qual aparecia um novo modelo de 

ciência, de economia, de arte, que gerou uma nova maneira de se colocar no 

mundo (Scliar, 2003). 

Burton alegava que o sofrimento melancólico era patológico, e que seu 

conteúdo era uma tristeza de longa permanência em diálogo constante com a 

reflexão filosófica, e, para ele, era isso que dava honradez à melancolia. 

Esquirol rejeita essa concepção de melancolia devido à sua imprecisão, da 

qual só poetas e filósofos podem dispor. Por conseguinte, ele é instigado a 

propor uma outra classificação chamada “lipemania (do grego: lupe, tristeza, 

desgosto): situação mórbida caracterizada por uma paixão triste, debilitante, 

opressiva” (SCLIAR, 2003, p. 59). Kraepelin, por sua vez, falará em psicose 

maníaco-depressiva, até que depressão e, posteriormente, bipolaridade 

venham formalizar e popularizar essa antiga agonia conhecida em todos os 

hemisférios.  

O interessante é que, enquanto a melancolia, a psicose maníaco-depressiva e 

a bipolaridade são denominações muito conhecidas, o banzo passou 

despercebido na historiografia psicopatológica. O advogado Luís Antonio de 

Oliveira Mendes (1748-1817?)13, escritor de ‘Memória a respeito dos escravos 

e tráfico da escravatura entre a costa d’África e o Brasil’ (1812), fala que o 

banzo era desconhecido pela medicina da época. Entretanto, será que o 

desconhecimento se refere realmente ao banzo ou ao fato dos negros terem 

alma, assim como os brancos? Essa questão é colocada em função das 

palavras do próprio autor do livro de memórias, que ao mesmo tempo em que 

                                                           
13 Luis Antonio de Oliveira Mendes nasceu no Brasil, mas não se sabe ao certo se por aqui faleceu, 

tampouco em que ano exatamente. Formado pela Universidade de Coimbra, onde teria estudado 
também medicina e filosofia. Ele passou a maior parte de seus anos em Portugal, onde foi membro da 
Academia Real das Ciências de Lisboa. Dedicou-se a escrever outras memórias e se interessava por 
pesquisar diversos temas, sendo que muitas dessas pesquisas ficaram inacabadas e outras se perderam 
(Oda, 2007). 
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precisa afirmar ao mundo que os negros são dotados de alma, ele também 

deixa marcado que eles são bárbaros (Oda, 2007). 

O mesmo Luis Antonio de Oliveira Mendes que por vezes em seu relato parece 

um sujeito abolicionista é o que recomenda maior atenção aos cuidados com 

os escravos, “um trato menos cruel, [que] poderiam facilmente se converter em 

lucros” no preço de venda e no rendimento do trabalho  explorado (MENDES, 

2007, p. 357). Desde os registros a respeito da escravidão é possível notar que 

todas as saídas subjetivas para o sofrimento são psicopatologizadas, 

intensificando o caráter dúbio da abolição, pois se não cortam os artelhos, 

deixam descalços - mortificam as expressões subjetivas Mas sobretudo, 

questiono: a que se deve o silêncio a respeito de Nina Rodrigues? Um 

psiquiatra com tamanha repercussão de ideias racistas no cenário nacional, era 

pra ser comentado ainda, pelo fim último, de que fosse totalmente diluída sua 

inconsistência. Esse silêncio denota o desprezo às suas inverdades ou o ato de 

firmar um contrato cuja tramitação segue em sigilo? Essas questões ensejam a 

continuidade do caminho da pesquisa em mais um capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - O RACISMO ENTRE MITOS E SILÊNCIOS 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O último capítulo deste trabalho tem por objetivo apresentar a perspectiva de 

Frantz Fanon (1925-1961) sobre o conceito de alienação identificado a pessoas 

negras. Sua pesquisa é tecida a partir de uma rica revisão bibliográfica, de 

relatos de colega de profissão e de sua própria experiência de ser preto, 

natural de um território colonizado - mais especificamente da Martinica. É 

necessário destacar a relevância de Fanon (2008) também porque seu livro 

‘Pele Negra, Máscaras Brancas’ confronta diretamente a psiquiatria positivista - 

tanto que foi rejeitado como tese de doutorado. A temática central do autor - no 

caso, a alienação - permite que ele desenvolva o argumento de que racismo é 

sofrimento psíquico, pois tanto na fantasia quanto no delírio encontra 

elementos que revelam o conflito de se autorizar como sujeito no mundo onde 

o direito de ser reconhecido depende sempre de estar referenciado à cultura 

europeia. 

O mundo branco, o único honesto, rejeitava minha participação. De 

um homem exige-se conduta de homem; de mim, uma conduta de 

homem negro - ou pelo menos uma conduta de preto. Eu acenava 

para o mundo e o mundo amputava meu entusiasmo. Exigiam que eu 

me confinasse, que encolhesse. (FANON, p. 107, grifo meu) 

 

O psiquiatra e psicanalista Frantz Fanon (2008) aposta no racismo como fobia 

do negro, que nada mais é do que o “medo do biológico, pois o preto [para a 

sociedade racista] não passa do biológico”. Sendo assim, onde prevalece o 

racismo declina o discurso histórico e a proposição argumentativa, pois a 

palavra usada para dar lugar social ao indivíduo, é sempre uma palavra que 

categoriza com a intenção de dominar. (Id., 2008, p. 143)  

Encontro um alemão ou um russo falando mal o francês. Tento, 
através de gestos, dar-lhes as informações que ele pede, mas não 
esqueço que ele possui uma língua própria, um país, e que talvez 
seja advogado ou engenheiro na sua cultura. Em todo caso, ele é 
estranho a meu grupo, e suas normas devem ser diferentes. No caso 
do negro, nada é parecido. Ele não tem cultura, não tem civilização, 
nem “um longo passado histórico”. (Id., 2008, p. 46)  
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Quando se trata de compreender [...] por que o europeu, o 
estrangeiro, não foi jamais considerado como um inimigo - em vez de 
partir da bondade, da benevolência, da polidez, traços fundamentais 
daquilo que Césaire chama de “antigas civilizações corteses”, nos 
dizem que assim é, simplesmente, porque estava inscrito nos 
“hieróglifos fatídicos” - no caso, o inconsciente - algo que fazia o 
branco o senhor esperado. (Id., 2008, p. 95)  
 

Quando abreviamos um homem segundo um julgamento obtuso de sua 

constituição natural, a palavra não é usada para dialetizar, ela é sempre 

soberana, autoritária, de modo que estimar indivíduos segundo a sua raça é 

reduzí-los à carne, destituindo-os do seu estatuto humano - fator que leva o 

autor destacado nesse capítulo a fazer um paralelo com o antissemitismo. Esse 

é o resultado quando o mundo é olhado com lentes racistas: são 

desconsideradas as ambições, as disputas, os privilégios econômicos, a 

burocracia arbitrária e conveniente para poucos, não há justo e injusto. Há os 

mais fracos que perderam para os mais fortes e que, portanto, precisam se 

submeter. Há só a carne objetivada como débil, fraca e barata - em 

consonância com o canto popular que diz que “a carne mais barata do mercado 

é a carne negra”. 

Eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, responsável 
pela minha raça, pelos meus ancestrais. Lancei sobre mim um olhar 
objetivo, descobri minha negridão, minhas características étnicas, - e 
detonaram meu tímpano com a antropofagia, com o atraso mental, o 
fetichismo, as taras raciais, os negreiros [...]. (Id., 2008, p.105)  
Meu corpo era devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo 
enlutado [...] O preto é um animal, o preto é ruim, o preto é malvado, 
o preto é feio; olhe, um preto! (Id., 2008, p. 107)  
 

Passada a violência física do período escravocrata sobre os corpos negros, 

prevalece agora a violência simbólica que, embora não seja feita de chicotes, 

grilhões e instrumentos de tortura concretos, é também deformadora da 

imagem do indivíduo ao construir uma representação corpórea sempre 

desajustada, pautada pelo excesso das feições e pela associação com o 

primitivismo -,como vemos na obra de Fanon (2008) e também na obra de 

Neusa Santos Souza (1990). Contra uma insistência verborrágica na igualdade 

do direito de existir dignamente, sem distinção de raça ou cor, que por sua vez 

não se sustenta na vida prática, Fanon é categórico ao defender não há meio 

termo: “ou uma sociedade é racista ou não o é” (2008, p. 85). Esse é para ele é 

um princípio que não faz concessões a declarações escusas e contraditórias.  



45 
 

 

 

A vergonha. A vergonha e o desprezo de si. A náusea. Quando me 
amam, dizem que o fazem apesar da minha cor. Quando me 
detestam, acrescentam que não é pela minha cor… Aqui ou ali, sou 
prisioneiro do círculo infernal. (Id., 2008, p. 109)  
 

De acordo com Frantz Fanon (2008), todos os estereótipos atribuídos aos 

negros fazem deles pessoas mistificadas. Isto posto, este capítulo também 

coloca a seguinte questão: quantos mitos cabem em um mito? De imediato é 

possível responder que dentro do mito do negro cohabita o mito da democracia 

racial e o mito de um senhorio benevolente, e as reminiscências dessa 

mitologia racista serão revistas no decorrer do texto. Certamente na realidade 

do Brasil contemporâneo é urgente assumir essa indagação, e analisar onde 

ela tem nos levado como nação, porquanto14  

O reconhecimento do facto de que, historicamente, o indivíduo se 
constitui como cidadão - através da mediação de um processo de 
subjetivação - é fulcral. Noutros termos, é cidadão aquele, ou aquela, 
que pode responder à título pessoal a questão “Quem sou eu?” 
podendo, ao fazê-lo, falar publicamente na primeira pessoa. 
Obviamente que não basta falar na primeira pessoa para existir como 
sujeito. Mas se essa possibilidade é pura e simplesmente negada, 
não existe democracia. (MBEMBE, 2014, p. 93) 
 

Portanto, no capítulo final desta monografia serão trançados todos os conceitos 

que auxiliaram a compreensão do racismo como uma prática de Estado, e que 

deram condições de ponderar as teorias de acordo com a História brasileira. 

Mais uma vez vamos nos deparar com a biopolítica, mas sobretudo com a 

necropolítica, pois é a política do terror que é forjada nos países que tem a 

escravidão como “uma das primeiras instâncias de experimentação biopolítica” 

(MBEMBE, 2016, p. 130). Veremos as implicações do estado de injúria - 

indeterminação entre sujeito e objeto - para todo o corpo social e para o 

indivíduo negro, pois a recusa em referenciar sua socialização ao passado 

diaspórico, somado ao narcisismo autoritário, configuram “formas de crueldade 

mais íntimas, sinistras e tranquilas” do que o diagnóstico psiquiátrico.  

(MBEMBE 2016, p. 129)  

 

                                                           
14 O pensamento do filósofo Achille Mbembe será inserido por todo o capítulo, e não só na seção 

dedicada a discorrer sobre as implicações do racismo na política nacional. Isto porque Mbembe é leitor 
de Fanon, e muitas vezes o que o psiquiatra diz pode ser melhor compreendido na obra de Mbembe. 
Dessa forma, o olhar de Mbembe sobre a obra fanoniana deu importantes contribuições para a minha 
própria compreensão e desenvolvimento de hipóteses aqui levantadas.  
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3.2 TORNAR-SE BRANCO 

 

 

Fanon (2008) afirma que há duas dimensões existenciais das quais derivam 

todas as experiências de vida para o negro: a que se dá com outro negro, e a 

que se dá com o branco. O negro é a princípio um semelhante, mas a 

alteridade não se dá propriamente diante da presença física ariana ou africana, 

mas do Outro - ou seja, da linguagem incorporada, a linguagem que regula (ou 

não) as relações humanas -, e é o branco que, pela colonização e escravidão, 

se impõe até o presente século como matriz do mundo, de onde deriva toda 

dignidade, inteligência e sabedoria. 

Na maioria das discussões sobre racismo e colonialismo há uma 
crítica da alteridade, da possibilidade de tornar-se Outro. Fanon, 
entretanto, argumenta que o racismo força um grupo de pessoas a 
sair da relação dialética entre o Eu e o Outro, uma relação que é a 
base da vida ética. A consequência é que quase tudo é permitido 
contra tais pessoas, e como a violenta história do racismo e da 
escravidão revela, tal licença é frequentemente aceita como um zelo 
sádico. A luta contra o racismo anti-negro não é, portanto, contra ser 
o Outro. É uma luta para entrar na dialética do Eu e do Outro. 
(GORDON In: Fanon, 2008, p. 16) 
 

Falar é, segundo Fanon, “suportar o peso de uma civilização”, e no caso do 

negro, há um peso a mais, que é o dos estereótipos (2008, p. 33). Para esses a 

linguagem dificilmente é abrigo, sendo geralmente um golpe do “porrete 

cultural” - o conjunto dessas concepções pejorativas que restringem a 

existência negra, perpetrando a sensação de ser estrangeiro no mundo 

ocidental (WOLFE apud FANON, 2008, p. 151).  

O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da 
terra, as profundezas abissais, enegrecer a reputação de alguém; e, 
do outro lado: o olhar claro da inocência, a pomba branca da paz, a 
luz feérica, paradisíaca. [...] Na Europa, isto é, em todos os países 
civilizados e civilizadores, o negro simboliza o pecado. [...] Na Europa, 
o preto tem uma função: representar os sentimentos inferiores, as 
más tendências, o lado obscuro da alma. No inconsciente coletivo do 
homo occidentalis, o preto, ou melhor, a cor negra, simboliza o mal, o 
pecado, a miséria, a morte, a guerra, a fome. Todas as aves de 
rapina são negras. Na Martinica, que é um país europeu no seu 
inconsciente coletivo, quando um preto “azul” faz uma visita, exclama-
se: “Que maus ventos o trazem?” (Id., 2008, p. 160) 
 

A associação de palavras que dá contorno às vidas negras tem como resultado 

a “menos-valia psicológica”, fazendo da pele o significante da vida que merece 
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ser vivida (Id., 2008, p. 65). Então, quando essa vida não corre o risco de ser 

alvejada pelo direito do fuzil, ela é alvejada - no sentido pigmentocrático do 

termo. Isso quer dizer que o objetivo para ser absolvido do preconceito é tornar 

branca a epiderme das próximas gerações através da miscigenação15, ou a 

percepção de si mesmo nos gestos, na fluência linguística e no letramento de 

matriz europeia. Em suma, os negros espalhados pelo mundo, e até mesmo 

aqueles fixados no continente africano, esforçam-se de todo modo para apagar 

os vestígios de sua bios e zoé, pois 

O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um 
outro homem, a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é 
efetivamente reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o 
tema de sua ação. É deste outro, do reconhecimento por este outro 
que dependem seu valor e sua realidade humana. É neste outro que 
se condensa o sentido de sua vida. (Id., 2008, p. 180) 
 

Sem ser imagem e semelhança do branco, o negro não é, portanto 

embranquecer é humanizar-se. Embranquecer é, acima de tudo, se submeter à 

linguagem desse grupo que se impõe como Outro, tomando para si o idioma 

junto com uma maneira de pensar, de conceituar e de se expressar. E na 

cadeia de significantes do mundo branco não há espaço para elaboração da 

existência negra, seja para a atribuição de valores positivos a ela, seja para 

expressar o jugo de ser condenado da terra.  

Sinto-me uma alma tão vasta quanto o mundo, verdadeiramente uma 
alma profunda como o mais profundo dos rios, meu peito tendo uma 
potência de expansão infinita. Eu sou dádiva, mas me recomendam a 
humildade dos enfermos… Ontem, abrindo os olhos ao mundo, vi o 
céu se contorcer de lado a lado. Quis me levantar, mas um silêncio 
sem vísceras atirou sobre mim suas asas paralisadas. (Id., p.126, 
grifo meu) 
 

Uso a citação acima para formalizar a conclusão a qual chego: a linguagem do 

europeu colonizador é um pacto civilizatório pelo silêncio, como verificável 

tanto em esfera macro - ciência, arte, mídia - quanto em esfera micro - relações 

interpessoais. Fanon (2008), bem como os estudos mais recentes sobre saúde 

mental e racismo de Damasceno e Zanello (2018), deixam patente esse pacto 

                                                           
15 A miscigenação, considerada como meio para alcançar o objetivo da eugenia, ainda ronda o 

imaginário brasileiro. Esse fato pode ser depreendido da fala do vice-presidente da República, General 
Mourão, na qual elogia o seu neto por ele ser fruto do branqueamento da raça (Carneiro, 2018). 
Igualmente digno de nota é o aumento exponencial da importação de sêmens com características 
marcadamente arianas por brasileiros (Pearson, 2018). 
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de silêncio no campo da Psicologia, por exemplo. Damasceno e Zanello (2018) 

revelam a parca dedicação aos estudos sobre os efeitos da discriminação 

racial e a espantosa escassez de estudos na área clínica no Brasil. Fanon 

(2008), por seu turno, mostra como a psicologia acaba sendo um conhecimento 

constrangedor da subjetividade, uma vez que é indiferente às problemáticas de 

cunho racial, inserindo no âmbito do erro e engano a insatisfação no mundo e o 

estranhamento a ele - gerado pela rejeição mantida como um segredo. 

Nogueira (2014) é precisa quando trata desse tema: 

A psicologia tradicional, com bases euro-americanos, é aquela que 
tem maior débito com povos e culturas africanas e latino-americanas. 
(p. 1) 
[...] grande parte dos pesquisadores gregos antigos foram iniciados 
no Egito Antigo e suas teorias contém tais referências africanas em 
suas bases. Muitos pensadores euro-americanos contribuíram para 
este silenciamento, que foi construído historicamente com vistas à 
dominação e exploração de povos africanos, como o famoso caso do 
filósofo Hegel que afirmou que o continente africano não tem história. 
(p. 6)  
 

Na esfera micro, Fanon (2008) e Neusa Santos Souza (1990) deixam explícito 

como que os relacionamentos afetivos geralmente obedecem a regra de não 

mencionar o assunto da discriminação racial, além de retroalimentar o 

embranquecimento: o indivíduo faz a supressão ou tenta disfarçar seus traços 

e ‘modos negros’ e se torna digno de amor, e uma parceria amorosa feita com 

um(a) branco(a) valida a existência. Santos Souza (1990) demarca a presença 

desse pacto de silêncio de forma mais evidente, mostrando através de 

entrevistas que, mesmo quando o assunto ‘racismo’ é abordado, assim o é de 

forma a ser calado, a garantir o silêncio: 

-“... é uma dificuldade discutir nesse meio (pequena burguesia 
branca, intelectual) a questão racial. Há o pacto de que ‘quase somos 
iguais’ e assim é inoportuno, inadequado, perigoso, discutir a 
questão. E há dois tipos de resposta desse meio à questão racial: 
uma paternalista-mistificadora: ‘ah, vamos discutir, sim. Meu bisavô 
era negro, eu até me sinto negro…’ e outra de negação: ‘Não. Não 
vamos discutir isso’. (Carmem)” (p. 66) 
 

Dessa forma, quando o racismo não é construído pela mistificação da 

sexualidade, inteligência e moralidade de populações pretas, ele é fortalecido 

pela imposição do silêncio. E de acordo com o autor de ‘Pele Negra, Máscaras 

Brancas’ é assim, pela expropriação da ordem simbólica que possa dialogar e 

fazer laço social, e pela fixação na rigidez do determinismo biológico, que se 
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sucede a alienação, enclausurando os negros na significação branca. Pois 

ainda que cientificamente o determinismo biológico tenha perdido o seu 

espaço, suas premissas ainda ocupam o ideário civilizatório. A subjetividade 

negra permanece envolta em mitos que não foram revogados da memória 

cultural16, embora ausentes na aspereza do vernáculo, na nudez do 

xingamento. As desqualificações de vidas negras estão nos não-ditos que 

espreitam as entrelinhas, deixando patente uma realidade discriminatória 

inconfessável e muito concreta, conforme corroborado pelas observações de 

Fanon (2008): 

O preto, diante da atitude subjetiva do branco, percebe a irrealidade 
de muitas proposições que tinha absorvido como suas. Ele começa 
então a verdadeira aprendizagem. E a realidade se revela 
extremamente resistente… [...] para o preto há um mito a ser 
enfrentado. Um mito solidamente enraizado. O preto o ignora 
enquanto sua existência se desenvolve no meio dos seus; mas ao 
primeiro olhar branco, ele sente o peso da melanina. (p. 133) 
[...] é esta impressão que têm as novas gerações de estudantes que 
desembarcam em Paris: é preciso algumas semanas para que eles 
compreendam que o contato com a Europa obriga-os a colocar um 
certo número de problemas que até então não tinham vindo à tona. E, 
no entanto, esses problemas não deixavam de ser visíveis. (p. 136)  
 

Se a psiquiatria consolidou o insulto17, ela contribuiu de maneira relevante para 

estabelecer o silêncio também, pois suas concepções sufocaram a discussão 

dos determinantes sociais da pobreza, do adoecimento, do déficit de 

aprendizagem e evasão escolar entorno de ‘fatos’ biológicos e categorias 

                                                           
16 A mistificação permanece por meio da meritocracia, que se baseia na programação neurolinguística, 

cuja expressão no senso comum é a ideia de que uma série de palavras, afirmações e hábitos possam 
reverter nossos destinos, independente das condições objetivas e subjetivas de que dispomos. Isso 
exclui o que é mais essencial para qualquer humano: que haja pelo menos um outro para que tenha eu. 
Quando essa crença do selfmade man ocupa o lugar das relações humanas, ela ratifica, por exemplo, a 
designação de ‘indolente’ elaborada pela medicina na passagem do século XIX para o século XX, já que o 
único contexto de vida que não se altera é o do preguiçoso, aquele que não tem disposição para a 
atividade laborativa. O terrível desfecho dessa perspectiva é o enfraquecimento de políticas públicas, ao 
passo que torna desnecessária qualquer solução para as iniquidades, já que o homem é visto como 
autossuficiente, no qual decretos autoimpostos tem poder para suprir qualquer desvantagem social, 
porquanto a palavra da programação neurolinguística é autônoma como o código de uma máquina - 
sem necessidade de circular, de ser explicada e retificada. É desta forma que se perpetua a mistificação 
de pessoas negras (Dardot e Laval, 2016). 

17 Dando continuidade aos argumentos da nota de rodapé anterior a esta, é necessário frisar que o 

racismo não necessariamente se expressa na hostilidade contra o outro (Foucault, 2005). É mais 
provável que ele seja notado na espontaneidade e sutileza com que o não-negro deprecia a existência 
negra - insistente espontaneidade que imprime um humilhante sentido de verdade (Fanon, 2008). 
Tomemos como exemplo a recente fala do vice-presidente eleito General Mourão, na qual assevera que 
o país herdou a malandragem do negro (Revista Fórum, 2018).  
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diagnósticas. É por essa razão que ainda há resistência em se pautar a 

reparação dos anos do regime escravocrata para o povo negro, pois como 

salienta Foucault (2005), a medicina foi uma das principais técnicas da 

biopolítica, e é a manutenção das desigualdades que renova os sentidos 

racistas.  

[...] formularei uma observação que já encontrei em muitos autores: a 
alienação intelectual é uma criação da sociedade burguesa. E chamo 
de sociedade burguesa todas as que se esclerosam em formas 
determinadas, proibindo qualquer evolução, qualquer marcha adiante, 
qualquer progresso, qualquer descoberta. Chamo de sociedade 
burguesa uma sociedade fechada, onde não é bom viver, onde o ar é 
pútrido, as ideias e as pessoas em putrefação. (FANON, 2008, p. 
186) 
 

No esteio dessa afirmativa é possível asseverar novamente que a burguesia 

brasileira projeta sobre os negros sua putrefação, pois sempre recai sobre essa 

parcela da população a falência da capacidade crítica sobre a conjuntura e a 

expansão do processo inventivo de uma ficção que justifique a subordinação 

de nações, etnias e grupos religiosos. Em outros termos, é o interesse lucrativo 

que define o homem, pois define o caminho para o enriquecimento; e na 

modernidade a invenção de quem era o homem preto foi decisivo para 

instaurar a relação de poder senhor-escravo, onde “o eu se constituiu como 

objeto de um outro; como se nunca habitasse mais do que o nome, a voz, o 

rosto e a morada de outro, o seu trabalho, a sua vida e a sua linguagem” 

(MBEMBE, 2014, p. 54). Por conseguinte, para Fanon (2008) a alienação é 

resultado desse narcisismo autoritário, que nega a contribuição negra no 

mundo e a repartição dos bens (imateriais) herdados pela civilização. 

No caso da neurose, a alienação ocorre porque o sujeito está impossibilitado 

de participar da dialética, de ser reconhecido e de fazer circular sua palavra se 

esta se referir a danos e preconceitos, se esta questionar a postura do branco 

diante do mundo. A alienação, então, não é uma incapacidade cognitiva, mas 

uma produção dos anseios econômicos que rejeita uma identificação que 

prescinda da imagem ariana no espelho.18 A certeza que advém dessa 

                                                           
18 O autor exemplifica a alienação na neurose com o caso dos antilhanos que declaravam uma 

ancestralidade gaulesa, comprovando assim a identificação com o branco, sendo eles pretos 
colonizados. Sem muito esforço verifica-se essa alienação entre os conterrâneos brasileiros, tanto pela 
questão de ser preto quanto pelo fato de sermos colonizados. Isto é, as muitas denominações existentes 
para as pessoas de pele escura - mulato, moreno, cor de jambo, etc - que não passam pelo vocábulo 
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constatação é a de que quando os negros se apropriarem das particularidades 

econômicas e sociais que os cercam haverá uma desalienação, ou seja, uma 

renúncia dos ‘destinos fatídicos’ - de servidão e de irrelevância existencial (Id., 

2008).  

Fanon (2008) afirma também que o delírio de pacientes negros é 

contextualizado social e historicamente, não sendo, portanto, uma construção 

absolutamente fora da realidade. De modo algum isso é trivial, fazer esse 

apontamento é defender que há subjetividade na loucura e na descendência 

africana, pois a alienação não aponta para fora do mundo, mas para o mundo 

tal qual estabelecido por um poder autoritário e necropolítico.  

O que demonstra a nossa aversão pelo sofrimento de outrem, é a 
pulsão de morte que caracteriza qualquer consciência vitimária [...] 
Logo, tenho de calar o Outro ou, caso contrário, obrigá-lo a sucumbir 
ao delírio, para que o seu sofrimento histórico seja remetido a um 
estado anterior à linguagem - um estado anterior a qualquer 
nomeação. (MBEMBE, 2014, p. 136)  
 

A identificação egoica sempre aponta para um ideal e ao mesmo tempo 

estabelece limites do que ser e do que fazer. Todavia, no caso do indivíduo 

negro diante do narcisismo branco, o ideal é uma negação do que ele é - 

esteticamente e historicamente, e quando os interditos dizem respeito a traços 

e heranças que lhe precedem, prevalece nesse ideal um imperativo - ‘Não 

seja!’ - e um mal-estar: racismo. O filósofo Lewis R. Gordon identifica que 

essas circunstâncias são propícias para agravar a inerente melancolia de todo 

ser humano, em função do Eu sofrer “uma perda antes mesmo que ele comece 

a lutar pela existência” (2008, p.17). Sem dúvidas isso avaliza o contexto 

brasileiro no qual o resultado mais pronunciado desse mal estar é a depressão 

(Damasceno e Zanello, 2008).  

 

                                                                                                                                                                          
‘negro’, podem servir como amostra desse mecanismo de se esquivar da imagem preta e da assunção 
da etnia (Arraes, 2015). E quanto ao fato de sermos colonizados, a alienação se expressa na veneração à 
cultura europeia, pois sempre remete-se a ela o predicado de civilizados. Grande admiração é devota às 
suas manifestações artísticas, intelectuais, à excelência democrática provada pela qualidade de vida dos 
cidadãos europeus, etc, como se isso fosse evidência irrefutável e imaculável de sua extrema 
sensibilidade artística e habilidade reflexiva. Porém, seus museus são, em grande parte, galerias de 
peças roubadas, e o mesmo ocorre com suas referências intelectuais, que por vezes são apropriações de 
outras matrizes de pensamento - matrizes não-brancas -, revelando, por fim, o proceder usurpador da 
Europa. É a essa civilização que rendemos homenagens, e é nela que alienamos o desejo de progresso 
(Vega, 2017). 
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3.3 SINHÔ BENEVOLENTE: BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA 

 

 

Convivemos com suspiros de admiração por uma suposta democracia racial, 

apesar do indisfarçável racismo de Estado. No entanto, enquanto não 

debatermos ampla e eticamente sobre as iniquidades étnico-raciais, não 

haverá democracia racial nem governo democrático, como nos ensinam os 

muitos anos de austeridade que constam em nosso passado. Esse é o ponto 

de partida para discorrer sobre a presença do pacto civilizatório pelo silêncio 

penetrando as malhas ideológicas desde a abolição e acarretando 

consequências devastadoras até hoje.  

A hipótese que formulo e que discutido nesta seção é a de que o autoritarismo 

no Brasil é o retorno do mito do ‘sinhô benevolente’ - aquele que tem o 

instrumento de castigo na mão ou o poder para mandar flagelar, mas pela sua 

‘bondade’ pode poupar o cativo (anexo V). Toda vez que ganha destaque a 

evocação das forças armadas como solução para as crises do país, vemos o 

discurso moralista que circunda essa velha figura brasileira - o senhor de 

escravos - inundar a administração pública nacional. Que discurso é esse? É 

aquele que, como está posto na abertura do parágrafo, prioriza uma enganosa 

superioridade ética em vez de criticar a crueldade de seu poder, bem como a 

noção de justiça em curso. É esse discurso moralista que une o senhorio ao 

totalitarismo militar. A ligação entre a suspensão do Estado democrático de 

direito e o senhor de escravos, no que concerne a sua perversidade e irreal 

benignidade, será demonstrada de maneira mais contundente se recuperarmos 

os recentes acontecimentos: 

1. A banalização e relativização dos crimes de tortura observados no 

argumento de que as vítimas eram terroristas.  

2. A exaltação feita no Congresso Nacional, pelo parlamentar que será o 

próximo Presidente da República, a um dos maiores torturadores 

confessos do último regime totalitário brasileiro (Barba e Wentel, 2016).  

3. A promessa de exílio e prisão arbitrária feita por esse mesmo político, 

nutrida por seus apoiadores e eleitores; ou o não cumprimento dessa 
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promessa creditado à inverídica honestidade e senso de justiça social do 

candidato (Mendonça, 2018).  

Quando o país deposita seu desejo de ‘fazer viver’ no totalitarismo militar, 

curvamo-nos à benevolência temperamental e despótica do senhorio - 

atualizada na figura do ‘braço forte, mão amiga’, a saber, a figura do exército 

brasileiro. É notório, então, que as figuras políticas que têm tomado o poder no 

Brasil, em especial o próximo Presidente da República, encarnam o mito do 

sinhô benevolente.19  

Quando Achille Mbembe (2016) faz sua construção teórica sobre necropolítica, 

ele confronta a tese foucaultiana (2005) de que o horizonte destrutivo da 

biopolítica teve seu primeiro exemplar com o nazismo, como se o imperialismo 

colonial e a escravidão fossem meros apêndices da biopolítica ao invés de 

estruturantes dela. Então, para enfatizar seu argumento ele retoma o 

pensamento de Hannah Arendt, pois: 

Segundo ela, a conquista colonial revelou um potencial de violência 
até então desconhecido. O que se testemunha na Segunda Guerra 
Mundial é a extensão dos métodos anteriormente reservados aos 
“selvagens” pelos povos “civilizados” da Europa. (MBEMBE, 2016, p. 
132) 
 

Se essa análise a respeito do avanço predatório da Europa sobre corpos e 

territórios para além de seu continente vale para compreender o nazifascismo - 

ícone do momento tratado pela filósofa alemã - quanto mais útil será para 

pensar a atual ascensão do autoritarismo no Brasil, sendo o nosso país solo de 

ocupação colonial junto com mais de 300 anos de escravidão. Censura, 

cativeiro e tortura são sinônimos de ditadura, assim como o são de sistema 

escravo, indicando que o autoritarismo no Brasil se alimenta nas senzalas. E 

mesmo que não houvesse filósofos como Mbembe e Arendt para ratificar essa 

defesa, serão levantadas aqui algumas das muitas evidências para endossar a 

relação entre os anos de chumbo e a servidão. 

                                                           
19 O mito do sinhô benevolente omite seu fundamento racista. Reproduzo aqui um jogo de palavras 

entre O Mito e Omito, elaborado por Paulo Moreira Franco - executivo do BNDES - e, por conta própria 
reproduzo uma estrofe do poema Omito, de Carlos Drummond de Andrade, onde se revela a verdade de 
O mito: “E fulana me diz mistérios, / Diz marxismo, rimmel, gás. / Fulana me bombardeia, / No entanto, 
sequer me vê.” 
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A corrida presidencial brasileira de 2018 foi vencida por um candidato que 

possui um discurso de menosprezo e extermínio muito semelhante ao discurso 

nazista20, que aponta um grupo de pessoas como um inimigo principal - no 

caso da Alemanha de Hitler foram os judeus, no Brasil de hoje é o comunismo 

e a criminalidade urbana21. Embora a política global esteja se inclinando a 

governos de extrema direita - como no caso dos EUA com Donald Trump, da 

Turquia com Erdogan e das Filipinas com Rodrigo Duterte -, essa proximidade 

discursiva possui matizes tão acentuados, que mobilizou a preocupação e o 

alerta de diversos países (anexo VI). 

O que vale ser ressaltado aqui não é somente a similaridade de promessas de 

morte, mas a indiferença à pressão internacional tanto em 2018 quanto nos 

séculos passados até que chegasse o dia de 13 de maio de 1888, pois foi 

intensamente cobrado do Brasil um posicionamento abolicionista (anexo VII), e 

                                                           
20 Esse discurso de extermínio ultrapassa a eliminação de um único grupo identificado como inimigo, 

sendo, na verdade, o meio pelo qual se efetua o cancelamento de toda alteridade - ideológica, étnica, 
religiosa, sexual. Portanto, no caso do Brasil, à medida que a ameaça de instaurar o estado de exceção 
se expande para além das áreas de urbanismo estilhaçado, a violência destilada pelo presidente eleito 
torna empírica a resolução de Giorgio Agamben: “soberano é aquele em relação ao qual todos os 
homens são potencialmente homines sacri e homo sacer é aquele em relação ao qual todos os homens 
agem como soberano” (2007, p. 92). Ou seja, a vida descalça tem consequências para todos, e não 
somente para os descalços. 

A comparação do discurso bolsonarista com o discurso nazista não me impede de manter a correlação 
entre a figura do senhorio de escravos e do déspota, porque em ambos os casos - na figura do mito do 
sinhô benevolente e na figura de ditadores - trata-se da mesma coisa: totalitarismo, conforme o próprio 
argumento da nota de Drummond. O nazismo e as ditaduras civis militares brasileiras foram regimes 
totalitários, ambos austeros: centralidade do poder, extermínio e cerceamento das liberdades 
individuais tanto em território nacional quanto na Alemanha. E como já foi afirmado na citação de 
Hannah Arendt, e continuarei afirmando, tanto o nazismo quanto as ditaduras brasileiras tem como ama 
de leite a escravidão.  

21 É historicamente notório que os entraves feitos aos sistemas políticos de esquerda - comunismo, 

socialismo e suas nuances - são em função do impulso à equidade social por ele gerados, o que altera 
significativamente as relações de poder pela diminuição ou extinção de privilégios. Por isso, os governos 
de esquerda não são oportunos para o lucro compulsório do senhorio brasileiro. Não só essa resistência 
ao comunismo deixa patente uma discriminação ao negro, já que toca diretamente na condição de vida 
deles, mas também a importância que dá no combate armado à criminalidade urbana. Esse desafio da 
segurança pública está ligado ao tráfico de drogas, que como já foi mencionado, é herdeiro direto do 
colonialismo e da escravidão, e a propaganda do combate armado, seja pelo próprio cidadão ou pelas 
forças responsáveis pela segurança pública, demonstra a desconsideração pelos fatos históricos e sociais 
que concorrem para a participação no narcotráfico. De acordo com a fundamentação teórica desse 
estudo, esse mecanismo de anulação histórica é fundamental para fazer vigorar o racismo e, 
consequentemente, o poder soberano necropolítico. Logo, a alegação de que as ideologias de esquerda 
e a criminalidade urbana são os males a serem enfrentados no futuro governo, evidenciam o racismo, e 
corroboram para a confirmação de que ditadura e escravidão são sinônimos.  
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no entanto o nosso país  foi o último do Ocidente a cumprir o dever de libertar 

os seres humanos cativos para a realização de trabalho forçado (Schwarcz, 

2018). Se por um lado há uma maciça defesa da liberdade e dos direitos 

humanos, por outro lado a firmeza de movimentos políticos contrários a esses 

princípios procura se respaldar em uma ordem sobrenatural, como nos mostra 

o passado e o presente. Se os europeus colonizadores atribuíam aos 

escravizados a genealogia de Cam como causa de uma condição explorada, o 

autoritarismo que se ergue contemporaneamente em território nacional tem o 

apoio majoritário do grupo religioso protestante22, que por sua vez recorre às 

ordens de execução e inimputabilidade bíblicas23 a fim de legitimar seu apoio 

ao presidente bélico (Machado e Franco, 2018).  Sem abandonar a referência 

de Frantz Fanon, convém ressaltar sua observação de que “todas as formas de 

exploração se parecem. Todas elas procuram sua necessidade em algum 

decreto bíblico” (2008, p. 87). 

O clamor popular pela revogação do estatuto do desarmamento e pela 

intensificação da guerra às drogas com o objetivo de combater a criminalidade 

coincide com mais uma característica do estado nazista: a combinação do 

estado homicida com o estado suicida (Foucault, 2005). Isso porque o 

confronto com armas de fogo entre policiais e traficantes expõe toda a 

população ao risco de morte, e é exatamente esse risco que a biopolítica e a 

necropolítica demandam, porém neste último,  

a generalização da insegurança aprofundou a distinção social entre 
aqueles que têm armas e os que não têm (“lei de distribuição de 
armas”). Cada vez mais, a guerra não ocorre entre exércitos de dois 
Estados soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por 
trás da máscara do Estado contra os grupos armados que não têm 
Estado, mas que controlam territórios bastante distintos; ambos os 
lados tem como principais alvos as populações civis desarmadas ou 
organizadas como milícias. (MBEMBE, 2016, p. 141) 
 

O conceito de necropolítica nos dá insumo para discorrer sobre o que motiva 

um apelo coletivo pelo direito do fuzil, e novamente a análise de Foucault 

(2005) pode complementar essa discussão quando ele mostra que a disputa 

                                                           
22 Esse grupo é ligado à bancada da bala, e por isso, remeto o leitor à nota de rodapé 9. 

23 Exemplos de passagens bíblicas tiradas de seu contexto para fundamentar a morte e a segregação são 

Levítico 14, Êxodo 22:2, Romanos 3:3-4.  



56 
 

 

 

pela verdade, ou seja, pela credibilidade discursiva24, implica na reversão do 

papel do Estado e na política como extensão do perigo de morrer25. Então 

fomentar o acirramento do conflito significa um risco e também uma vitória, 

como uma fórmula: ‘quanto mais morrerem, melhor será a vida’. Mais do que 

‘fazer viver’, a morte do outro tem como propósito o bem viver. E isso é 

mediado pelo racismo, que torna razoável a morte em série, ou na definição de 

Foucault: é “a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de 

normalização” (2005, p. 306) 

Por fim, a última evidência a ser levantada da linguagem ocidental como um 

pacto civilizatório pelo silêncio e engendrando toda forma de autoritarismo será 

o fim da abolição. Quando a lei de 13 de maio de 1888 foi assinada, uma 

medida foi tomada por Ruy Barbosa, o primeiro Ministro da Fazenda do 

governo republicano: ordenar que fossem queimados todos os documentos 

relativos à escravidão (anexo VIII). Desse modo, registros importantes para um 

maior esclarecimento do que foi o regime escravocrata, para a ampliação do 

debate público sobre o lastro danoso da escravidão e sobre o racismo 

tornaram-se pó, e parte da restituição necessária pelos anos de cativeiro e 

sevícia, só começou a se desenhar no horizonte a partir da redemocratização 

do Brasil - mais precisamente 100 anos depois da Lei Áurea. Fato semelhante 

ocorreu no fim da ditadura civil militar dos anos de 1964-1988, pois até a 

promulgação da Lei nº 12.528/2011, que determinou a criação da Comissão 

                                                           
24 O fenômeno do firehosing - disparo de mensagens em grande quantidade e por diferentes canais, 

dando a parecer, em razão disso, que uma determinada informação é verdadeira - como estratégia de 
impulsionamento da candidatura eleitoral no presente ano mostra a concretude dessa disputa pela 
verdade (Roque e Bruno, 2018). Essas estratégias também são largamente usadas no governo de Donald 
Trump e Vladimir Putin, e essa disputa tão acirrada pela credibilidade do discurso foi sinalizada pelo 
filósofo Giorgio Agamben (1993) quando este diz que “as formas do Estado e da economia se penetram 
mutuamente [...] a economia mercantil acede a um estatuto de soberania absoluta e irresponsável 
sobre toda vida social. Depois de ter falsificado a totalidade da produção, ela pode agora manipular a 
percepção coletiva e apoderar-se da memória e da comunicação social, para transformá-las numa única 
mercadoria espetacular, em que tudo pode ser posto em questão, exceto o próprio espetáculo” (1993, 
p. 62). Lembrando que sociedade do espetáculo é essa na qual o simbólico entra em decadência, 
levando à conclusão de que “o que empurra as nações da terra para um único destino comum é a 
alienação do ser linguístico, o desenraizamento de cada povo da sua morada vital na língua” (Agamben, 
1993, p. 64).  

25 Isto é, além do embate físico da guerra, a eliminação do outro é conclamada, uma vez que “o tema do 

Estado, que era necessariamente injusto na contra-história das raças, vai se transformar em tema 
inverso: o Estado não é o instrumento de de uma raça contra uma outra, mas é e deve ser, o protetor da 
integridade, da superioridade e da pureza da raça” (Foucault, 2005, p. 308). 
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Nacional da Verdade, vários documentos permaneceram inacessíveis ao 

exame criterioso de seu conteúdo, impedindo também a incorporação dos atos 

de rompimento dos direitos humanos ocorridos nesse período à memória 

nacional (Dias et al., 2014). 

 

 

3.4 TORNAR-SE NEGRO  

 

 

Scliar (2003) relembra que duas epidemias na Europa culminaram em uma 

série de mudanças que precederam o fim da Idade Média. No Brasil, a queima 

dos documentos da escravidão antecederam a República, que foi como uma 

revanche à Lei Áurea, e o incêndio do Museu Nacional do Brasil foi sentido 

como um mau presságio pelos brasileiros que se veem aflitos com a ascensão 

do fascismo no país (anexo IX). A convergência desses episódios leva a 

conjecturar que talvez a nossa peste seja a da memória, ou, segundo Mbembe 

(2014) “doenças póstumas da memória”: doenças porque ele avalia uma 

fragilização da democracia, intimamente relacionada com uma certa senilidade 

nos movimentos libertários; e póstumas porque em Camarões também vigorou 

um pacto pelo silêncio - os cidadãos do país foram impedidos de rememorar os 

mortos que lutaram pela independência, cuja lembrança contribuiria para pôr 

fim à subjugação psíquica do povo como pessoas colonizadas e racializadas 

(Mbembe, 2014).  

Na medida em que as doenças da memória (o quiasmo no presente) 
tem tendência a propiciar oposições absolutas entre as vítimas dos 
mesmos carrascos, a querela reside sempre na questão de saber 
qual o sofrimento humano a santificar e qual não passa, no fundo, de 
um mero incidente, sem importância, na escala das vidas e das 
mortes que contam verdadeiramente. Por conseguinte, a luta [pelo 
reconhecimento] visa rejeitar qualquer equivalência entre as vidas e 
as mortes humanas pois, segundo se pensa, algumas vidas e 
algumas mortes são universais, ao passo que outras não o são de 
todo e nem deveriam aspirar a sê-lo. [...] Essas lutas integram 
fundamentalmente projectos necropolíticos. (Id., 2014, p. 136) 
 

Se de fato ainda subsiste algum desejo para fazer prevalecer a democracia, a 

prioridade deve ser incluir o racismo na narrativa histórica, uma vez que a 

linguagem ocidental é estruturada para recusar a retórica dos pretos bem como 
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as identificações que sejam construídas no narcisismo de outro espelho. Essa 

censura tão temida por uma parcela da sociedade civil diante da possibilidade 

de mais um governo ditatorial, os negros já vivem-na desde que o europeu se 

lançou para além de suas fronteiras continentais e assumiu diante do mundo a 

postura de único e autêntico exemplar de homem civilizado. Portanto, há um 

silêncio primordial e constitutivo da nação brasileira que ainda se impõe, e é de 

máxima importância romper com ele “para que não se esqueça, para que 

nunca mais aconteça” (GALLO, 2012). E que esse não seja nosso testemunho 

pelos próximos anos: 

E então, um belo dia, a burguesia foi acordada por um choque 
terrível: as gestapos em plena atividade, as  prisões cheias, os 
torturadores inventando, refinando, discutindo ao redor dos cavaletes 
[...] As pessoas se espantaram, ficaram indignadas. Diziam: ‘Que 
coisa estranha! Bah! é o nazismo, isso não vai durar!’ E esperaram, 
alimentaram expectativas; e esconderam de si próprios a verdade, ou 
seja, que é mesmo uma barbárie, mas a barbárie suprema, aquela 
que coroa, que resume o cotidiano de todas as barbáries; sim, é 
apenas o nazismo, mas antes de sermos as suas vítimas, fomos os 
seus cúmplices; este nazismo aí, nós o apoiamos antes de sofrer o 
seu peso, nós o absolvemos, fechamos o olho, o legitimamos, 
porque, até então, ele só tinha sido aplicado a povos não europeus; 
este nazismo, nós o cultivamos, somos responsáveis por ele, por 
seus disfarces, por sua penetração, sua infiltração, antes de absorvê-
lo pelas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização cristã 
e ocidental. (Césaire apud Fanon, p. 88, grifo meu)  
 

Para desapossar o autoritarismo do espaço que ocupa no pensamento 

brasileiro a ressalva que precisa nortear as práticas da Psicologia é a de que a 

nossa escuta não seja enclausurada pela raça, tanto pelo lado de profissionais 

compromissados com uma ética escravagista e colonizadora, que rechaça o 

mapeamento do racismo em nossas histórias de vida, quanto pelo lado dos que 

podem considerar que um destino para a angústia será encontrado unicamente 

através da escuta qualificada oferecida por um profissional negro. Quanto à 

primeira possibilidade, é importante reiterar que 

A marca de uma europeização e americanização do contexto de 
pensamento da universidade brasileira, principalmente no campo da 
saúde é a marca do descompromisso social da sociedade brasileira, 
dos pesquisadores de saúde, dos psicólogos e profissionais de saúde 
mental, que nada ou pouco se interessam por uma ciência 
psicológica que avance na construção de uma base epistemológica 
que desmonte o edifício retórico de uma ciência - pseudo ciência - 
calcada em paradigmas de ideologias de violências racistas e 
excludentes. (OLIVEIRA, 2018, p. 52) 
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Quanto à segunda possibilidade, a leitura de Fanon (2008) leva à conclusão de 

que, no plano individual, a importância de romper com silêncios se direciona a 

sair do cerceamento dos estereótipos - descrição que antecede e diminui o 

sujeito -, e também à chance de “simplesmente ser um homem entre outros 

homens”, sem precisar fechar-se na coletividade identitária (Id., 2008, p. 106). 

Por esse motivo, conforme já havia mencionado anteriormente, acrescento a 

indispensável atualização da obra de Frantz Fanon realizada por Mbembe 

(2014) que, assim como o psiquiatria martinicano, ponderou extensamente 

sobre os efeitos subjetivos do racismo e da colonização: 

A terceira característica da crítica pós-colonial reside no facto de que 
é um pensamento de imbricação e da concatenação. Nesse aspecto, 
opõe-se a uma certa ilusão ocidental segundo a qual só haveria 
sujeito mediante o retorno circular e permanente a si mesmo, a uma 
singularidade essencial e inexaurível. (MBEMBE, 2014, p. 69) 
Esse pensamento afro-moderno é um pensamento do entremeio e do 
entrelaçamento. Nessas condições, “entrar em si mesmo”, é antes de 
mais “sair de si mesmo”, sair da noite da identidade, das lacunas do 
seu pequeno mundo. [...] a crítica pós-colonial também é um 
pensamento de sonho: o sonho de uma nova forma de humanismo - 
um humanismo crítico que, acima de tudo, assentaria na partilha 
daquilo que nos diferencia, aquém dos absolutos. (Id., 2014, p.71)  
 

Viver em uma sociedade racista e tomar para si a tarefa de embranquecer para 

escapar de uma vida descalça é como usar um sapato menor do que o 

tamanho do seu pé, dificultando e limitando sua trajetória. É viver como se a 

vida não lhe coubesse: há um incômodo, pois o formato dela te aperta, te 

machuca, não é para você. E a vida de uma maneira geral não lhe cabe, no 

sentido de que não é da sua competência viver uma vida que merece ser 

vivida. Mas a expectativa depositada na liberdade de ser negro tão pouco 

refere-se ao “fetichismo das origens” (MBEMBE, 2014, p. 179).  

Tornar-se negro é, sobretudo, recuperar a possibilidade de ser ouvido, 

suportando o testemunho e apreciando as ideias para que emerja um novo 

humanismo - uma sociedade mais solidária. Pois conviver numa sociedade 

racista é suportar não só o peso das palavras, como do silêncio, e Mbembe 

(2014) nos lembra que a fronteira representa uma amputação da existência, 

uma vez que retira a principal ancestralidade dos povos pretos que é a 

mobilidade territorial. Não há nada que seja mais negro do que isso: circulação 

de mundos e expansão das possibilidades enunciativas. (Mbembe, 2014) 
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Por isso, proponho uma leitura do quadro de Modesto Brocos que se direcione 

da direita para a esquerda, já que os referenciais teóricos que orientaram essa 

monografia, e a breve análise histórica feita a partir deles, deixou patente o 

quão prejudicial é, para negros e não negros, o cumprimento da leitura que vai 

da esquerda para a direita. A leitura à esquerda valoriza a palavra da 

ancestralidade e a ancestralidade do intercâmbio de saberes, assim como a 

mãe posicionada no meio do quadro aponta para seu filho a matriarca, que 

está de pé.  

A leitura à esquerda é norteadora e não desreguladora do futuro, porque 

democracia é um substantivo feminino, e será também um substantivo negro, e 

por isso a mulher no centro da imagem está sentada: ela representa quem terá 

assento nas assembleias decisivas sobre o país. Ficará no passado a solidão 

da mulher negra, e esta gerará uma nova democracia. Não há como determinar 

tudo o que acontecerá, mas é esse mesmo o desejo de emancipação do 

racismo: que sejam revogados os destinos fatídicos e que caia a previsibilidade 

baseada na cor de nossa superfície; que, por fim, possamos ser um entre 

tantos outros.  

Este ainda é um pensamento onírico inspirado pela proposta de Mbembe 

(2014) e de Fanon (2008), sabendo que nem tudo será perfeito, mas a vida 

além da pele será possível. No entanto, é uma aposta de transformação que 

pode começar, por exemplo, com a história da Psicologia, porque uma 

perspectiva de subjetividade é um projeto de cidadania, e é pela cidadania que 

construímos no cotidiano profissional que o nosso trabalho deve ser orientado. 

Em tempos sombrios, esse trabalho é fruto da expectativa de transformação 

que já se desenha, forçando a saída dessa grande noite, rompendo “esse 

amanhecer mais noite que a noite” (DRUMMOND, 2012, p. 12). Nesse novo 

raiar nem tudo será perfeito, mas uma ética à luz do antirracismo, que conceda 

a palavra e que dialogue com ela, será possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No espaço acadêmico debate-se muito os aspectos disciplinadores da 

biopolítica, mas não o racismo - indispensável para o projeto biopolítico. Esse 

fato chama muita atenção em um país como o Brasil, onde os negros - pretos e 

pardos, segundo o IBGE - representam mais da metade da população. Porém 

o séquito de docentes e pesquisadores, que em sua maioria é branco, e, 

portanto, privilegiado pelo biopoder, fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que 

lhe é destinado no projeto biopolítico: o fazer viver. E quando esse séquito não 

é branco, geralmente se embranquece para tentar escapar da vida descalça, 

chegando até mesmo a perpetuar o racismo em suas aulas e estudos. Sendo 

eu negra, a minha inscrição no projeto biopolítico é de morte, e parte desse 

lugar a sustentação de uma análise do racismo em nossa sociedade, uma vez 

que “a verdade é uma verdade que só se pode manifestar a partir de sua 

posição de combate” (FOUCAULT, 2005, p. 61). O poder disciplinar, traz 

sofrimento, sim. Mas o ‘fazer morrer’ conjuga práticas que despojam o sujeito 

de seu pertencimento simbólico, o ‘fazer morrer’ é a exposição à 

desumanização.  

Entretanto, o conceito de necropolítica e, amargamente, o tempo presente, nos 

ensinam que a política do terror é o velho poder senhorial, de modo que todos 

estão suscetíveis a sofrer o fel do governo totalitário. É necessário romper com 

silêncios para quebrar o pacto civilizatório que mantém essa forma de política, 

porque esse pacto é uma estrutura de linguagem que, a princípio, é sentido 

individualmente, mas o racismo que estrutura o Estado é o mesmo que o faz 

ruir.   

Dentre as conclusões que essa pesquisa permitiu alcançar, preciso também 

reconhecer que o elo entre as perspectivas teóricas e a análise do racismo em 

si - isto é, a epistemologia do insulto - ficou reduzido. Admito sem 

constrangimento exagerado que o segundo capítulo desta monografia ficou 

pequeno, e considero a explicação para tal fato como um dado da pesquisa, 

porque as referências trabalhadas nessa parte são ainda difíceis de abordar, 

uma vez que patologizam a raça. Sentia toda aquela listagem de injúrias 
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diagnósticas, ao redor de crânios e cérebros, como uma labirintite ideológica, 

onde é necessário respirar fundo várias vezes devido ao enjoo. Quase nenhum 

fôlego de vida resta na mão de observadores superficiais e medíocres, nos 

tentáculos desse kraken que é a psicopatologia oitocentista. Por isso, escolhi 

não me mortificar tanto nessa cognição excessivamente nauseante dos 

alienistas, higienistas, eugenistas. Racistas. Creio que é meu direito 

acadêmico, e portanto político, justificar na primeira pessoa do singular a 

escolha por ser sucinta no segundo capítulo, já que cientificamente me foi 

negada a capacidade de pensamento próprio, livre e articulado. Comprometo-

me, por isso, a não sucumbir, levando adiante - na pós-graduação strictu sensu 

que mantenho como ideal - a pesquisa a respeito da epistemologia do insulto. 

O estudo dessa antiga prática médica é necessário, principalmente, porque sua 

palavra pretendia ser inquestionável, posto que era a tradução de um fato da 

natureza - e contra fatos não há argumentos, segundo o dito popular. Porém, a 

manutenção das desigualdades renovam de geração a geração as 

significações psiquiátricas. Então se no final do século XIX e início do XX a 

psiquiatra consolidou o insulto, determinando cientificamente a inclinação negra 

para a criminalidade e a vocação para o déficit de aprendizagem, no decorrer 

do século XX e ainda nessas primeiras décadas do século XXI, a população 

carcerária continua sendo em sua maioria negra e os negros continuam sendo 

minoria entre os que completam o ensino superior. Bastaria que houvesse 

apenas um médico como Raimundo Nina Rodrigues para que o país 

reconhecesse sua dívida, mas o psiquiatra maranhense teve também 

discípulos, por isso observo o silêncio a respeito de suas ideias como índice do 

racismo e não da convivência harmoniosa entre as diversas descendências 

brasileiras. 

Ademais, um governo com interesses tão privatistas, como será o próximo no 

Brasil, e que além disso mantém a insistência de perigo no outro, é uma 

ameaça de reabertura dos cemitérios de vivos, seja para reformar o 

‘desajustado’, seja para ‘curar’ o louco. Logo, questiono qual ética por parte da 

Psicologia emergirá pelos próximos anos? Se o país inteiro vive um retrocesso, 

isso diz respeito também à nossa ética profissional: ela retrocederá? Tornará a 

participar das velhas alianças que contribuíram para as injustiças e os 
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silenciamentos? Como formanda e mulher negra, expresso meu anseio de que 

as nossas práticas estejam alinhadas com uma leitura da direita para a 

esquerda do quadro contemporâneo. Considerar a importância da ética me 

instiga também a avançar nessa pesquisa, interagindo com outros assuntos - 

tais como a luta de classes, a decolianidade - e outras perspectivas, como a 

psicanálise. O pensamento de Freud orientou esse trabalho do início ao fim, e 

só fez aumentar a admiração e o desejo em conhecer e praticar mais dessa 

ética. 

Por fim, concluo que o racismo não é um crime perfeito, mas um crime 

cometido por réus não-confessos. Mbembe (2014) extrai da declaração de 

Fanon (2008) a respeito de “uma região extremamente estéril e árida” o 

entendimento da raça como uma zona de não-ser, onde para o filósofo 

camaronês “a ascensão em humanidade só pode resultar de uma luta: a luta 

pela vida (p. 59)” Na ascensão do fascismo todos nós somos convocados a 

essa frente de luta, porém, enquanto não for reconhecido o vitupério e o peso 

do silêncio o ferrete dará lugar à mão de ferro. Se for legítimo que quem 

determina o peso de corpos negros em arroba ocupe cargos públicos de poder, 

todos estão suscetíveis a levarem uma vida de gado. Um Brasil antifascista 

precisa ser radicalmente antirracista e anticolonialista. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

 

Figura 1 - Senhora na liteira com dois escravos, Bahia, 1860 

 
Fonte: Brasiliana Fotográfica Digital 
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ANEXO II 

 

 

Figura 2 - A ortopedia ou a arte de prevenir e corrigir, nas crianças, as 

deformidades do corpo  
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Figura 3 - Modelo para caligrafia 
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Figura 4 - Interior da Escola de Ensino Mútuo, situada na rua Port-Mahon, 

ao momento do exercício de caligrafia. Litografia de Hyppolite Lecomte, 

1818. 
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ANEXO III 

 

 

TABELA DOAÇÕES ELEITORAIS PARA A “BANCADA DA BALA” 

 
EMPRESA 

 
VALOR 

 
CANDIDATO 

 
CARGO 

 
PARTIDO  

 
UNIDADE 

ELEITORAL 

CBC 20.000  
Alceu Moreira 
da Silva 

 
Deputado 
Federal  

 
PMDB 

 
Rio Grande 
do Sul 

Forjas 
Taurus 

40.000  
 
 

Aldo 
Schneider 

 
 
 
Deputado 
Estadual 

 
 
 
PMDB 

 
 
 
Santa 
Catarina 

CBC 40.000 

CBC 30.000 Carlos 
Alberto Rolim 
Zarattini 

Deputado 
Federal  
 

PT São Paulo 

CBC 70.000 Daniel Elias 
Carvalho 
Vilela 

Deputado 
Federal  
 

PMDB Goiás 

Forjas 
Taurus 

20.000  
 
 

Darci 
Pompeo de 
Mattos 

 
 
 
Deputado 
Federal  
 

 
 
 
PDT 

 
 
 
Rio Grande 
do Sul 

CBC 50.000 
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CBC 30.000  
Edio Vieira 
Lopes 

 
Deputado 
Federal  
 

 
PMDB 

 
Roraima 

Forjas 
Taurus 

50.000  
Efraim de 
Araújo Morais 
Filho 

 
Deputado 
Federal  
 

 
DEM 

 
Paraíba 

Forjas 
Taurus 

20.000 Enio Egon 
Bergmann 
Bacci 

Deputado 
Estadual 

PDT Rio Grande 
do Sul 

CBC 30.000  
Fabio de 
Almeida Reis 

 
Deputado 
Federal  
 

 
PMDB 

 
Sergipe 

Forjas 
Taurus 

30.000 Jerônimo 
Pizzolotto 
Goergen 

Deputado 
Federal  
 

PP Rio Grande 
do Sul 

Forjas 
Taurus 

30.000 João Lucio 
Magalhães 
Bifano 

Deputado 
Estadual 

PMDB Minas Gerais 

CBC 30.000 José Wilson 
Santiago 
Filho 

Deputado 
Federal  
 

PTB Paraíba 

Forjas 
Taurus 

20.000  
Lucas Bello 
Redecker 

 
Deputado 
Estadual 

 
PSDB 

 
Rio Grande 
do Sul 

Forjas 
Taurus 

30.000  
Luiz Gonzaga 
Patriota 

 
Deputado 
Federal  
 

 
PSB 

 
Pernambuco 
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Forjas 
Taurus 

15.000  
 
 

Marcos 
Montes 
Cordeiro 

 
 
 
Deputado 
Federal  
 

 
 
 
PSD 

 
 
 
Minas Gerais 

CBC 15.000 

Forjas 
Taurus 

10.000  
 
 

Misael Artur 
Ferreira 
Varella 

 
 
 
Deputado 
Federal  
 

 
 
 
DEM 

 
 
 
Minas Gerais 

CBC 20.000 

Forjas 
Taurus 

30.000  
Nelson 
Marchezan 
Junior 

 
Deputado 
Federal  
 

 
PSDB 

 
Rio Grande 
do Sul 

Forjas 
Taurus 

50.000  
 
 

Nelson Souza 
Leal 

 
 
 
Deputado 
Estadual 

 
 
 
PSL 

 
 
 
Bahia 

CBC 30.000 

Forjas 
Taurus 

50.000  
 

Onyx 
Dornelles 
Lorenzoni 

 
 
Deputado 
Federal  
 

 
 
DEM 

 
 
Rio Grande 
do Sul 

CBC 50.000 
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Forjas 
Taurus 

20.000  
Ronaldo José 
Benedet 

 
Deputado 
Federal  
 

 
PMDB 

 
Santa 
Catarina 

Forjas 
Taurus 

30.000  
Tiago Chanan 
Simon 

 
Deputado 
Estadual 
 

 
PMDB 

 
Rio Grande 
do Sul 

Fonte: Revista Insight Inteligência. Ano XXI. N.82 Julho Agosto Setembro de 2018 
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ANEXO IV 
 

Figura 6 – Frenologia: Sistema de Gall 

Fonte: Mary Evans Picture Library (Fineartamerica, 2018). 
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ANEXO V 

 

Figura 7 - Ex-escravos fazem reverência à Princesa Isabel com camélias 
em ilustração de Angelo Agostini

                                   
Fonte: O Globo, 2016. 
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Figura 8 – “Freedom to the Slaves” by Currier & Ives, after Anthony 
Berger. Lithograph (c. 1864-65) 

Fonte: Leo Boudreau (Flickr, 2017). 
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ANEXO VI 

 

Figura 9 – Cartunistas de diversos países olham para o Brasil de 
Bolsonaro 

  
Fonte: Volkskrant, Bas van der Schot, 2018. 
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Figura 10 – Attacks on democracy, Vasco Gargalo 

   
Fonte: Cartoon Movement, 2018. 
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Figura 11 – Cartunistas internacionais desenharam o resultado das 
eleições no Brasil 

   
Fonte: Monero Rapê, 2018. 
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Figura 12 – Bolsonaro junto a Hitler em charge do Jornal The Aspen 
Times 

   
Fonte: The Aspen Times, 2018. 
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ANEXO VII 

 

 

MENSAGEM DA JUNTA FRANCESA DE EMANCIPAÇÃO AO IMPERADOR 

DO BRASIL EM JULHO DE 1866 

 

À SUA MAJESTADE o imperador do Brasil. 

 

Senhor! 

No momento em que a República dos Estados Unidos, vitoriosa de uma 

guerra longa e mortífera, acaba de dar a liberdade a 4 milhões de escravos; no 

momento em que a Espanha parece prestes a ceder à voz da humanidade e da 

justiça, ousamos dirigir a V. M. um ardente apelo em favor dos escravos do 

vosso Império.  

Sabemo-lo, senhor, e ninguém na Europa o ignora, que V. M. é 

poderoso no vosso Império, e a vossa força reside na administração 

reconhecida e no amor sincero do vosso povo. 

Já abolistes o tráfico; mas essa medida é incompleta; uma palavra, uma 

vontade de V. M. pode trazer a liberdade de 2 milhões de homens. Podeis dar 

o exemplo, senhor, e tende a certeza de que sereis acompanhado, porque o 

Brasil nunca olhou a servidão como uma instituição divina.  

Vozes generosas levantam-se todos os anos nas assembléias, na 

imprensa, no púlpito, para pedir a abolição. O número de escravos é menor 

que o dos homens livres; e quase 1/3 já existe nas cidades exercendo ofícios 

ou servindo de criados, e é fácil elevá-los à condição de assalariados. A 

emigração dirigir-se-á para as vossas províncias, desde que a servidão vier 

desaparecido. A obra da abolição, que deve atender aos fatos, interesses, 

situações, parece menos difícil no Brasil, onde aliás os costumes são brandos, 

e os corações humanos e cristãos. 

Desejamos a V. M. já ilustre pelas armas, pelas letras, pela arte de 

governar, uma glória mais bela e mais pura, e podemos esperar que o Brasil 

não será por mais tempo a única terra cristão afetada pela servidão.  
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Temos a honra de ser, de V. M., muito humildes e respeitosos servos.  

(aa.) - Duque de Broglie (membro da Academia Francesa, presidente 

honorário da Junta) - Guizot (idem, idem) - Laboulaye (membro do Instituto, 

presidente da Junta) - A. Cochin (idem, secretário) - Andaluz (membro da 

Sociedade das Artes de Londres) - Borsier (pastor) - Príncipe de Broglie 

(membro da Academia Francesa) - Gaumont - Léon Lavedau (redator do 

Correspondant) - Henri Martim (autor da Histoire de France) - Conde de 

Mont’Alembert (membro da Academia Francesa) - Henri Moreau (advogado) - 

Edward de Pressensé (pastor) - Wallon (membro do Instituto) - Eug.Yung 

(redator do Jornal des Débats) 
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ANEXO VIII 

 

QUEIMA DOS ARQUIVOS DA ESCRAVIDÃO 

Ruy Barbosa 

 

Manda queimar todos os papéis, livros de  
matrícula e documentos relativos à escravidão,  

existentes no Ministério da Fazenda.  
 

RUY BARBOSA, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 

Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro Nacional.  

Considerando que a nação brasileira, pelo mais sublime lance de sua 

evolução histórica, eliminou do solo da pátria a escravidão - a instituição 

funestíssima que por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade, 

inficionou-lhe a atmosfera moral; 

Considerando que a República está obrigada a destruir esses vestiígios 

por honra da pátria, e em homenagem aos nossos deveres de fraternidade e 

solidariedade para com a grande massa de cidadãos que pela abolição do 

elemento servil entraram na comunhão brasileira;  

 

Resolve: 

1º - Serão requisitados de todas as tesourarias da Fazenda todos os 

papéis, livros e documentos existentes nas repartições do Ministério da 

Fazenda, relativos ao elemento servil, matrícula dos escravos, dos ingênuos, 

filhos livres de mulher escrava e libertos sexagenários, que deverão ser sem 

demora remetidos a esta capital e reunidos em lugar apropriado na 

Recebedoria.  

2º - Uma comissão composta dos Srs. João Fernandes Clapp, 

presidente da Confederação Abolicionista, e do administrador da Recebedoria 

desta capital dirigirá a arrecadação dos referidos livros e papéis e procederá à 

queima e destruição imediata deles, o que se fará na casa da máquina da 

Alfândega desta capital, pelo modo que mais conveniente parecer à comissão.  

 

Capital Federal, 14 de dezembro de 1890 
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(Aviso do Ministro da Fazenda Ruy Barbosa, 1890) 

ANEXO IX 

 

 

Nota de pesar pelo incêndio no Museu Nacional 

 

A Universidade Federal Fluminense acompanha com imensa tristeza as 

notícias sobre o incêndio no Museu Nacional localizado na Quinta da Boa 

vista. A perda histórica é incálculável e aconteceu no momento em que o 

museu comemorava os seus 200 anos. Nesta noite de domingo, obras, 

documentos e incontáveis peças de valor arqueológico, antropológico, 

botânico, zoológico e cultural foram consumidas pelas chamas. Uma 

calamidade para a ciência brasileira e uma perda irreparável para a 

memória nacional, já inteiramente abalada por drástica redução de 

investimentos. 

A Universidade Federal Fluminense solidariza-se com a comunidade 

acadêmica do Museu Nacional e a Reitoria da UFRJ, disponibilizando todo 

o apoio necessário que possamos prestar. 

Sidney Mello 

Reitor 

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 

Vice-Reitor 
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Nota de pesar - Museu Nacional do RJ 

 

A Associação Nacional de Pós-graduandos vem a público manifestar seu 

profundo pesar pelo incêndio criminoso ocorrido neste dia 2 de setembro no 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do país, foi criada por D. 

João VI, em 6 de junho de 1818. Com 200 anos de História e uma importância 

histórica, científica, cultural e afetiva inestimáveis para o país, o Museu possuía 

um acervo da ordem de 20 milhões de peças, incluindo o maior acervo de 

história natural e arqueologia da América Latina. Ainda abrigava nove cursos 

de pós-graduação, alguns entre os mais bem avaliados do país com vinculação 

a centenas de pesquisas documentadas e em andamento. 

O incêndio não foi um acidente ou uma fatalidade. Foi um crime. Representa 

toda a negligência e irresponsabilidade do poder público com as instituições 

públicas e o patrimônio histórico-científico-cultural do Brasil. Está diretamente 

ligado ao abandono das universidades públicas e ao total descaso do governo 

federal atual com a Ciência e Tecnologia. Uma tragédia que já se anunciava 

pelos crescentes cortes e contigenciamentos de recursos necessários à sua 

manutenção. 

Não é de hoje que a ANPG vem denunciando os sucessivos cortes aplicados 

às universidades públicas brasileiras e à ciência. Estes, por sua vez, têm 

reverberado em consequências reais, comprometendo funções básicas à 

manutenção dessas Instituições e dos equipamentos científicos vinculados, 

conduzindo a uma situação de extrema vulnerabilidade. Falta dinheiro para o 

trivial: água, luz, limpeza e pequenas reformas. 

As políticas de austeridade implementadas pelo governo Temer têm conduzido 

a uma destruição concreta da Universidade Pública no país e da Ciência 

brasileira. A Emenda Constitucional 95 materializa-se nesse incêndio como a 

consolidação cruel e nefasta da asfixia das instituições públicas no Brasil pós-

golpe. 

Junto com as chamas no Museu concretamente se vão anos e anos da História 

de um Brasil e acervo científico que construímos coletivamente e que virou 
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cinzas graças ao descaso e abandono do poder público. Com elas, também se 

restringem as possibilidades para o futuro. 

Que a nossa dor no dia de hoje torne-se símbolo de luta em defesa do Brasil, 

da ciência e das nossas universidades públicas. E que saibamos reconstruir 

nossos caminhos. 

Hoje iremos às ruas manifestar nosso luto, indignação, a defesa do Brasil, da 

ciência e das nossas universidades públicas. Manifestaremos em defesa do 

Museu Nacional, dos museus brasileiros, pela Universidade Pública e pela 

revogação da EC 95. 

Associação Nacional dos Pós-Graduandos, 03 de setembro de 2018. 

 


