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A formação social escravocrata, apoiada principalmente na força de trabalho do 
escravo africano e seu descendente, torna-se uma poderosa fábrica de preconceitos 
de todos os tipos, dentre os quais destaca-se o racial. Esta é a realidade: o racismo 
tem raízes nos séculos de escravismo, reiterando-se e desenvolvendo-se, ou 
recriando-se, no curso dos diversos períodos em que se divide o regime republicano, 
permeando o agrarismo e o industrialismo, a ruralidade e a urbanidade, os espaços 
públicos e privados, leigos e religiosos, governamentais e empresariais. 

 
(Octávio Ianni, 2005, p. 11-12). 
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RESUMO 

A população negra brasileira ao longo dos anos vem sofrendo com as 

consequências de um processo histórico desumano: a escravização. Nesta 

perspectiva, a pesquisa visa compreender e analisar criticamente a temática sobre a 

“desigualdade racial” e a violência contra a população negra no Brasil, em especial, 

contra a juventude negra. Desta maneira, o trabalho traz como ponto de partida o 

processo histórico de construção da “desigualdade racial” no Brasil e as reflexões 

sobre como o racismo, que se originou no contexto colonial, se instaurou nas 

esferas da sociedade, principalmente no Estado brasileiro. Discorre-se sobre as 

expressões da questão social que deve ser compreendida a partir da questão racial 

e não somente do enfrentamento entre capital e trabalho. Apresenta-se um breve 

resgate histórico do movimento negro no Brasil e sua ações que culminaram na 

implementação de políticas de ações afirmativas no combate à desigualdade. 

Através de dados estatísticos de instituições governamentais, como o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, por exemplo, confirmar-se que não existe 

democracia racial no Brasil, na verdade o que existe é uma desigualdade entre 

negros e não negros e um Estado que compactua com a mesma e com a violência 

contra os povos negros. Manifesta-se a importância deste debate para os 

assistentes sociais, junto aos movimentos de luta, para efetivar e garantir direitos. 

 

 

Palavras-chave: Desigualdade racial. Violência. Racismo. Juventude negra. 
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ABSTRACT 

The Brazilian black population has been suffering from the consequences of an 
inhuman historical process: enslavement. In this perspective, the research aims at 
understanding and critically analyzing the theme of "racial inequality" and violence 
against the black population in Brazil, especially against black youth. In this way, the 
work brings as a starting point the historical process of constructing "racial inequality" 
in Brazil and the reflections on how racism, which originated in the colonial context, 
was established in the spheres of society, especially in the Brazilian State. It deals 
with the expressions of the social question that must be understood from the racial 
question and not only from the confrontation between capital and labor. It presents a 
brief historical rescue of the black movement in Brazil and its actions that culminated 
in the implementation of affirmative action policies in the fight against inequality. 
Through statistical data from government institutions, such as the Institute of Applied 
Economic Research (IPEA), for example, confirm that there is no racial democracy in 
Brazil, in fact what exists is an inequality between blacks and non-blacks and a state 
that with it and with violence against black people. The importance of this debate for 
social workers, together with the struggle movements, is manifested in order to 
guarantee and guarantee rights.  
 
 
Keywords: Racial inequality. Violence. Racism. Black youth. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social tem por 

objetivo compreender como a “desigualdade racial” no Brasil se reflete em vários 

segmentos da sociedade, sobretudo, na violência contra a população negra, em 

especial, a juventude negra. Compreendendo que o racismo está na base estrutural 

da sociedade, este trabalho analisará criticamente o processo histórico de 

construção da desigualdade racial no Brasil e como o processo de acumulação 

primitiva do capital se beneficiou do trabalho escravo, produzindo suas riquezas e ao 

mesmo tempo mazelas, a fim de apresentar o cenário atual das desigualdades 

sociais e raciais.  

Embora eu não sofra com a discriminação racial, acredito que esta é uma 

questão na qual devo me importar. Me indigna a forma como o preconceito exclui e 

até mesmo mata um determinado sujeito ou grupo, simplesmente, pela cor da sua 

pele, por ser visto como um “diferente” e “inferior”. Em nosso país, os racistas (ou 

até mesmo aqueles que não têm a intenção de atos racistas) procuram disfarçar 

suas práticas discriminatórias de outra maneira, culpando o “diferente”, só não 

conseguem admitir que estas práticas são comandadas pelo racismo. Foi nesta 

indignação que se deu a interesse e a busca pela temática da questão racial e 

desigualdade.  

A experiência do estágio supervisionado no Centro de Referência do 

Adolescente – CRA e os debates na disciplina optativa sobre questões ético-raciais 

despertaram ainda mais meu interesse neste debate. No estágio pude me deparar 

com usuários que convivem cotidianamente com a desigualdade, além disso, 

observei junto com colegas que dividiram a experiência do estágio práticas 

preconceituosas de alguns profissionais, o que me fez questionar porque tais 

práticas ainda hoje persistem impregnadas nas relações sociais e, principalmente, 

nas instituições do Estado. 

Inicialmente a pesquisa se daria relacionando a questão étnico-racial e as 

desigualdades que permeiam a vida dos adolescentes inseridos no sistema 

socioeducativo do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), estes eram atendidos no CRA através do Grupo Liberdade e tinham 
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encontros semanais na Instituição. Infelizmente, a pesquisa não foi viável, pois no 

ano de 2015, em função da crise econômica enfrentada pelo município de Macaé-RJ 

e da necessidade de municipalização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 

o CRA passou por uma reestruturação que culminou com a perda de sua sede – 

passando a funcionar no mesmo espaço físico de outra Instituição, o Núcleo de 

Saúde Mental – e a realocação de boa parte dos funcionários. Sendo assim, o 

Grupo Liberdade, que antes deste episódio já enfrentava dificuldades com a falta de 

investimentos, sofreu as consequências passando a não funcionar mais na Unidade. 

Mesmo assim, o interesse pela questão étnico-racial não deixou de existir. 

Optei por compreender como se originava a “desigualdade racial” no Brasil e suas 

expressões na educação, no mercado de trabalho e em outros aspectos da vida 

cotidiana de negros e negras brasileiros. Contudo, nesta trajetória me deparei com 

dados e estudos assustadores de violência da qual a população negra, 

especialmente e majoritariamente a juventude negra, é vitima. Assim, nesta 

descoberta elegi a violência, sobretudo a violência homicida, que, infelizmente, faz 

da população pobre, negra e jovem vítima todos os dias. 

Esta pesquisa parte da hipótese de que a “desigualdade racial” é naturalizada 

pelo senso comum, mas é real e encontra suas origens no período de escravismo no 

Brasil. A partir de dados estatísticos do Instituto de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro (ISP-RJ), Atlas da Violência 2017/2018 e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e, leituras de autores como Octávio Ianni, Abdias do Nascimento, 

Florestan Fernandes e outros que tem propriedade neste debate, observa-se que 

estas desigualdades, e principalmente o extermínio de negros, não são naturais, são 

na verdade fruto de um passado desumano do Brasil Colonial que escravizou os 

povos negros, fruto também de um racismo infiltrado em todas as esferas da 

sociedade. 

Baseada neste argumento, este trabalho está fundamentado em fontes 

secundárias, através de uma análise bibliográfica referente ao tema e consultas a 

pesquisas já realizadas. Foram analisados artigos, teses, livros e publicações 

governamentais com dados estatísticos que atestam a hipótese da pesquisa. 

Deste modo, o trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo 

busca compreender como se deu a “desigualdade racial” no Brasil através do 

processo histórico da escravização do povo negro. Destaca-se a acumulação 
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primitiva do capital que deu origem ao capitalismo atual, além disso, neste capítulo é 

abordado a transição do trabalho escravo nas colônias para o trabalho livre, sendo 

este último ocupado por imigrantes europeus como idealizava o projeto de nação 

pós-abolição. A abolição aprofundou a desigualdade entre brancos e negros, sendo 

estes marginalizados. 

A relação das expressões da questão social e a “desigualdade racial” são 

contextualizadas no segundo capítulo. Neste é compreendido que a questão social 

no Brasil é permeada pela questão étnico-racial e não se pode compreender a 

primeira sem relacionar com a segunda. Além disso, é exposto neste capítulo a 

trajetória do Movimento Negro Unificado e suas conquistas, como por exemplo, as 

politicas de ação afirmativas introduzidas no Brasil e que geraram algumas 

mudanças no cenário do país. 

Por último, o terceiro capítulo trata do estigma que a população negra carrega 

na sociedade e este, através de uma visão preconceituosa e racista, impede que 

esta população alcance os seus direitos. Nesse sentido, são apresentados dados 

estatísticos sobre educação, mercado de trabalho, renda, encarceramento e 

violência que comprovam como o racismo atua na sociedade, sobretudo nas 

instituições que deveriam oportunizar a igualdade entre brancos e negros. No último 

item deste capítulo são apresentados os dados e casos de violência, de importantes 

Instituições, contra a população negra e jovem. Ao final, busca-se compreender a 

origem da violência e do extermínio ou genocídio contra este segmento populacional 

e, quais são os movimentos que enfrentam tais violências e o que eles têm em 

comum na sua luta. 
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1. PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO DA “DESIGUALDADE RACIAL” 

NO BRASIL 

 

Neste capítulo abordaremos em linhas gerais, como a desigualdade racial e o 

racismo atual têm suas origens no longo período de escravismo que vigorou no 

Brasil quando da sua colonização. 

Para que seja compreendida a desigualdade racial que vemos hoje em nossa 

sociedade é preciso uma análise histórica de como se deu o processo de escravidão 

no Brasil colônia, até compreendermos a relação com as expressões da questão 

racial no Brasil contemporâneo. Para tanto recorreremos a autores que possuem 

estreita relação com tema, em especial, a obra de Octávio Ianni (1978) Escravidão e 

Racismo, em que faz um resgate histórico a partir da acumulação primitiva do capital 

para pensar a inserção do Brasil colônia no cenário mundial de produção mercantil. 

 

 

1.1.  A “desigualdade racial” e o racismo no Brasil têm suas origens na 

escravização de negros (as) trazidos da África para este continente 

 

 

A colonização europeia fez da escravidão a base de produção e de 

organização social nas colônias. Conforme Ianni (1978) foi o capital comercial que, 

com o objetivo de acumular capital para as metrópoles, sobretudo para a Inglaterra,  

 

(...) comandou a consolidação e a generalização do trabalho compulsório no 
Novo Mundo. Toda formação social escravista dessa área estava vinculada, 
de maneira determinante, ao comércio de prata, ouro, fumo, açúcar, 
algodão e outros produtos coloniais. Esses fenômenos, protegidos pela 
ação do Estado e combinados com os progressos da divisão do trabalho 
social e da tecnologia, constituíram, em conjunto, as condições da transição 
para o modo capitalista de produção (IANNI, 1978, p. 6).  
 

Antes de entrarmos no debate trazido por Ianni, cabe entendermos o que é a 

acumulação primitiva, a partir da concepção de Karl Marx em seu livro O Capital. 

Conforme Marx (1988), a acumulação primitiva constitui na própria origem do 

capitalismo e como o próprio nome já diz foi uma “intensa acumulação e 

concentração do capital, inclusive dos meios de produção” (IANNI, 1978, p. 5). 
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Portanto, é na chamada acumulação primitiva do capital que se criam as bases do 

capitalismo. Na Europa a acumulação primitiva do capital consistiu, através de um 

processo intenso, na criação de uma massa de trabalhadores separadas 

violentamente dos meios de produção. Para a África, este mesmo processo implicou 

na escravização de seus povos e subjugação dos territórios ali existente e, nas 

Américas, implicou no extermínio dos povos originários e na utilização de braços 

negros escravizados para produzir matéria prima para as metrópoles. 

É interessante ressaltar que Ianni (1978) logo nas primeiras páginas do seu 

livro relata a contradição desse processo de acumulação primitiva que estava 

desencadeando um contexto completamente diferente na Europa e nas colônias. 

Enquanto na Europa se generalizava o trabalho livre, nas colônias difundia-se o 

trabalho escravo.  

 

Nesse sentido é que a acumulação primitiva expressa as condições 
históricas da transição para o capitalismo. Foi esse o contexto histórico no 
qual se criou o trabalhador livre, na Europa, e o trabalhador escravo, no 
Novo Mundo. Sob esse aspecto, pois, o escravo, negro ou mulato, índio ou 
mestiço, esteve na origem do operário (IANNI, 1978, p. 6).  

 
O tráfico de africanos, que se iniciou no século XVI1 e terminou no século XIX, 

transportou da África para as colônias cerca de nove milhões e quinhentos mil 

negros. Ianni (1978) relata que a maior parte foi levada para o Brasil, cerca de 38 

por cento do total. Tudo isso girava em torno de um comércio cruel “comandado pelo 

capital comercial, controlado pelos governos e empresas estatais e privadas 

metropolitanas” (IANNI, 1978, p. 7). 

Além do trabalho compulsório do negro, as colônias também contavam com o 

trabalho compulsório do índio nas encomiendas, haciendas, nos plantations, nos 

engenhos e fazendas. A autora Emília Viotti da Costa (1999, p. 350) sinaliza que 

existia uma relação entre a acumulação do capital e o uso do trabalho do escravo 

africano, no entanto, “onde o capital não se acumulou, os colonos recorreram ao 

trabalho indígena”. Lembrando que esses trabalhadores não poderiam ser 

assalariados, “porque a disponibilidade de terras devolutas permitiria que se 

evadisse, transformando-se em produtor autônomo” (IANNI, 1978, p. 10). Ou seja, 

caso esse trabalhador fosse assalariado, ele poderia abandonar a unidade produtiva 

                                            
1
Este marco histórico, bem como a quantidade de negros traficados de África, não é consensual entre 

os estudiosos do tema. 
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em pouco tempo e passar a produzir sua própria subsistência. Além disso, as 

metrópoles não tinham muita mão-de-obra, por isso os escravos não poderiam ser 

assalariados. (MARX apud IANNI, 1978). Esta é uma das justificativas apontadas 

por Marx para a utilização do trabalho escravo nas colônias. O capitalismo precisava 

de um trabalhador que não possuísse meios de produção, que não pudesse usufruir 

das terras livremente para trabalhar nelas, por isso os chamados “cercamentos” na 

Europa (ou privatização dos campos/terras) e o uso de um trabalhador em uma 

relação escravizada nas colônias.  

Ianni (1978) relata que o trabalho escravo “foi também um grande negócio 

para os comerciantes” (IANNI, 1978, p. 11) de toda parte da Europa “e outros 

ligados ao tráfico de negros da África ao Novo Mundo” (IANNI, 1978, p. 11).  

 

Havia vultuosos capitais metropolitanos envolvidos no comércio de 
escravos, vinculando assim a metrópole, a África e as colônias do Novo 
Mundo. A dinâmica do capital mercantil envolvido no tráfico era um 
elemento importante na manutenção e expansão da escravatura nas 
colônias. A produção das colônias, por sua vez, era comandada a partir da 
dinâmica do capital mercantil, cuja área de realização e reprodução era a 
Europa. Assim é que se intensifica a acumulação primitiva e, ao mesmo 
tempo, consolidam-se e expandem-se as formas de organização social e 
técnica do trabalho compulsório (IANNI, 1978, p. 11).  

 
Esse contexto expandiu e acelerou a acumulação de capital na Inglaterra. 

Contudo, essa expansão desenvolveu uma contradição entre o trabalho escravo, 

nas Américas e Antilhas, e o trabalho livre, na Europa.  

 

[...] o funcionamento e a expansão do capital mercantil cria, mantém e 
desenvolve o paradoxo representado pela coexistência e interdependência 
do trabalho escravo e trabalho livre, no âmbito do mercantilismo. No limite, o 
escravo estava ajudando a formar-se o operário. Isto é, a escravatura, nas 
Américas e Antilhas, estava dinamicamente relacionada com o processo de 
gestação do capitalismo na Europa, e principalmente na Inglaterra. Esse 
“paradoxo” começa a torna-se cada vez mais explícito à medida que o 
mercantilismo passa a ser suplantado pelo capitalismo (IANNI, 1978, p. 12).  
 

É importante ressaltar que Ianni não considera que a luta de oposição e de 

contestação ao escravismo feita pelos próprios negros através das fugas, revoltas, 

dentre outras ações, pudesse contribuir para o fim do escravismo. Entretanto, 

autores como Clóvis Moura (19932), Fiabani (20123) e Santos (20154) consideram 

                                            
2
Cf. MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo: Ática; 1993. 

3
Cf. FIABANI, Adelmir. Mato, Palhoça e pilão: o quilombo, da escravidão às comunidades 

remanescentes (1532 – 2004). São Paulo: Expressão popular, 2012. 
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que estas lutas foram essenciais para minar por dentro o sistema escravista no 

Brasil Colônia5.  

Durante todo o período que durou a escravidão no Brasil houve movimento de 

contestação à mesma por parte dos negros escravizados. De acordo com Soares 

(2018, p. 7), “os quilombos foram a principal forma contestatória da escravidão” que 

se organizavam de forma eficiente, lutando coletivamente contra o modo de vida 

imposto pelo sistema escravista. 

Os quilombos6 se espalharam por todo o território da colônia, e mobilizaram 

as forças repressivas no seu combate, consistia também em um temor por parte dos 

fazendeiros/senhores de escravos, o que demonstra a sua força contestatória. 

O quilombo de Palmares foi o maior quilombo do Brasil7, e resistiu por mais 

de cem anos, organizado social, política, econômica e militarmente (MOURA, 1993). 

Palmares consistiu em um exemplo de que os negros, considerados pela elite como 

inaptos às relações formais ou civilizadas, puderam se organizar em uma formação 

social que se contrapunha diretamente ao sistema escravista. 

 

Dos movimentos dos cativos contra a escravidão, Palmares é, por 
circunstâncias especiais o mais conhecido e estudado. Foi o que mais 
tempo durou; o que ocupou – e ocupou de fato – maior área territorial e o 
que maior trabalho deu às autoridades para ser exterminado. De 1630 a 
1695 os escravos palmarinos farão convergir sobre seu reduto as 
atividades, os esforços e as diligências dos governantes da Colônia. Da 
história do que foi sua existência – 65 anos em constantes e sangrentas 
lutas – até o folclore nos dá notícias. E dos fatos passou à lenda (MOURA, 
1981, p. 185). 

 

Carvalho (2016, p. 42) citando a obra de Eric Williams (2012) relata que “o 

comércio de escravos “africanos” foi a fonte de origem” do comércio e da produção 

capitalista que tornou a Inglaterra uma potência imperialista. Pode-se concordar com 

os autores e reafirmar que a mercadoria humana escravizada foi a mais valiosa no 

processo de nascimento do capitalismo. Vemos nesse processo o que Marx chamou 

de fetiche da mercadoria, na sua gênese e expressão mais radical, o homem 

                                                                                                                                        
4
Cf. GOMES, Flavio dos Santos. Mocambos e Quilombos: uma história do campesinato negro no 

Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2015. 
5
Infelizmente não conseguiremos aprofundar este debate no presente trabalho, apesar de considerá-

lo importante. 
6
Voltaremos ao debate sobre os quilombos no terceiro capítulo, quando discutimos o espaço 

criminalizado onde vive a maioria da população negra. 
7
Localizado na Serra da Barriga, região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, no 

estado brasileiro de Alagoas.  
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escravizado transforma-se em coisa, neste caso, uma coisa sem valor humano 

algum (para quem o adquire). 

A transição do capital comercial/mercantil para o capital industrial desde o fim 

do século XVIII e o início do século XIX gerou uma crise nas relações escravistas de 

produção e nas próprias formações sociais escravocratas (IANNI, 1978). Ainda nas 

palavras de Ianni (1978) em um primeiro momento as formações sociais escravistas 

nas colônias foram influenciadas e determinadas pelo capital mercantil. E, nos anos 

finais do século XVIII e já nos primórdios do século XIX, as formações sociais 

escravistas foram determinadas pelas exigências do capital industrial, neste período, 

entram em crise e declínio as relações escravistas de produção. O autor diz ainda 

que "quando o capitalismo alcança certo grau de desenvolvimento, em âmbito 

mundial, ele torna difícil a continuidade das relações escravistas de produção" 

(IANNI, 1978, p. 18), visto que essas relações não se adequavam ao seu ritmo de 

produtividade. Assim como o autor, é importante deixar claro que foi uma transição 

histórico-estrutural complexa, e influenciada por outros elementos, não foi do dia 

para a noite que tudo mudou. 

 

Contemporaneamente, na medida em que se instaurava o capitalismo 
industrial, no qual a acumulação passa a ser comandada pelo capital 
industrial, entram em crise as relações coloniais, externa e internamente. O 
capital industrial começa a assenhorar-se das esferas produtivas nas 
colônias, além de subordinar-se a comercialização dos produtos coloniais 
(IANNI, 1978, p. 22).  
 

As colônias tinham suas particularidades e estruturas político-econômicas 

herdadas do mercantilismo e com a expansão do capitalismo inglês essas estruturas 

se rompem externa e internamente. Vale sinalizar que as condições de cada colônia 

também “determinaram amplamente a afeição assumida pelas lutas de 

independência e abolicionistas” (IANNI, 1978, p. 22). Além disso, “é inegável que a 

extinção da escravatura iniciou-se no âmbito do capitalismo inglês em expansão” 

(IANNI, 1978, p. 22). 

 

O capitalismo inglês exigia a quebra das prerrogativas e exclusivismos 
coloniais herdados do mercantilismo. Quando a produção industrial se 
tornou o núcleo do processo de acumulação, a esfera da comercialização 
precisou subordinar-se às exigências da produção. Isto é, o comércio de 
matérias-primas e manufaturados passou a ser comandado pelas 
exigências da reprodução do capital na esfera da produção. Daí porque a 
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Inglaterra passou a combater a escravidão em suas próprias colônias 
(IANNI, 1978, p. 22-23). 

 
Nesse contexto, o Brasil, influenciado econômica e politicamente pela 

dinâmica europeia, influenciado, sobretudo pelos ingleses8 e pelas revoltas, fugas e 

formações de quilombos internamente, vai vivenciar muitas transformações na 

sociedade a partir de 1850. 

 

A abolição do tráfico de africanos, os investimentos e os empréstimos 
ingleses, a difusão de idéias liberais entre os políticos, profissionais liberais, 
jornalistas e novos empresários, além de outros fatos, indicam a progressiva 
influência inglesa, essencialmente antiescravista (IANNI, 1978, p. 25). 

 
Além dessas influencias, “inicia-se e expande-se rapidamente a imigração de 

europeus” para o Brasil com o intuito de constituição de uma nova força de trabalho 

(IANNI, 1978, p. 25).  

A imigração no Brasil é fundamentada em uma ideologia racista de que o 

negro não estava apto para estabelecer relações de trabalho livres e, por outro lado, 

na perspectiva de branqueamento da população brasileira. Desta forma, podemos 

considerar que a imigração, como política de “Estado”, ancora-se em um 

pensamento racista em relação à população negra, dando origem ao que hoje 

chamamos de racismo estrutural e institucional. 

Santos (2012, p. 61), sinaliza que a aceitação do fim do tráfico de escravos, 

no Brasil, “seria quase equivalente à abolição da escravatura, posto que a reposição 

de escravos acontecia, maciçamente, pela via do tráfico, dadas as precárias 

condições de sobrevivência e reprodução dos africanos como escravos”. A autora 

relata ainda que esse era um problema econômico para o Brasil e para a Inglaterra. 

 

Para o Brasil, por ter ancoradas no trabalho escravo todas as suas 
atividades produtivas, à exceção da criação do gado, e pequenas 
produções de algodão. Para Inglaterra, porque a manutenção do trabalho 
escravo retardava a expansão do mercado consumidor internacional, 
baseada na universalização do trabalho assalariado [...]. Tal questão só foi 
solucionada em 1850 quando, depois de muitos desgastes (que envolveram 
até ameaças de guerra por parte dos ingleses), mas não sem precauções, o 
Brasil determinou o fim do tráfico e fê-lo cumprir com fiscalização de modo 

                                            
8
Em busca de reconhecimento internacional pela independência, o Brasil recorreu, pela primeira vez, 

à Inglaterra contraindo um empréstimo destinado a indenizar a Coroa portuguesa pela perda da 
Colônia. A Inglaterra, por sua vez, não negou o empréstimo, pois era a maior interessada na 
consolidação do novo mercado que se expandia. Importante sinalizar, de acordo com Santos (2012), 
que este é o ponto que deu origem a nossa impagável dívida externa. 
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que em três anos este estava definitivamente encerrado (SANTOS, 2012, p. 
61).  
 

Cabe aqui, sinalizar as duas leis que atingiram os escravos e os senhores a 

partir de 1850: a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. 

Promulgada no dia 4 de setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz (Lei nº 

581) proibia o tráfico de escravos, enfraquecendo o sistema escravocrata. Com isso, 

a demanda do setor cafeeiro “é suprida pelo deslocamento dos escravos de outras 

regiões do país, notadamente Nordeste, concentrando-se, assim, um significativo 

contingente de cativos na região Sudeste” (THEODORO, 2008, p. 21).  

Nesse contexto, Theodoro (2008) sinaliza que as condições de vida dos 

escravos no Brasil eram as piores possíveis e o fim do tráfico de escravos, – 

resultado das pressões da Inglaterra, visto que o capital industrial estava se 

expandindo –“significou, assim, um duro golpe à continuidade desse sistema” 

(THEODORO, 2008, p. 23). 

 

A formação social escravista tinha as suas bases econômicas no nordeste 
açucareiro e na cafeicultura da Baixada Fluminense e do Vale do Paraíba, 
na Província de São Paulo. Os seus interesses políticos e econômicos 
estavam organizados – e não apenas representados no governo 
monárquico. Mas em meados do século XIX a cafeicultura e a área 
açucareira sofrem o impacto da interrupção do tráfico (IANNI, 1978, p. 25-
26). 
 

Duas semanas após ser proibido o tráfico de escravos, em 18 de setembro de 

1850 foi promulgada a Lei de Terras (Lei nº 601) dispondo sobre as terras 

desocupas do Império.  

Operando uma regulação conservadora da estrutura fundiária no Brasil, a 
Lei de Terras foi promulgada no mesmo ano em que se determinou a 
proibição do tráfico de escravos (Lei Euzébio de Queiroz), marco da 
transição para o trabalho livre. É nesse contexto que a nova medida legal 
começa a vigorar, restringindo drasticamente as possibilidades de acesso à 
terra na transição do regime escravista para o de trabalho livre 
(THEODORO, 2008, p. 33-34).  

 

A Lei de Terras proibia a aquisição de terras devolutas por outro título que 

não fosse o de compra. Em síntese, a Lei nº 601 impedia “o acesso à terra para os 

trabalhadores pobres, os libertos e seus descendentes” (THEODORO, 2008, p. 33). 

Nesse sentido, a alternativa para estes trabalhadores livres era permanecer nas 

fazendas, continuando a ser dependentes dos grandes proprietários, sem qualquer 
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participação no que estava acontecendo na economia brasileira (THEODORO, 

2008). 

O impacto que a Lei de Terras terá na vida dos libertos é marcante e 

significativa para determinar a inserção subalternizada que estes tiveram na 

“sociedade fundada no trabalho livre”. 

Além dessas leis, Ianni (1978) nos lembra que a Guerra do Paraguai, nos 

anos 1864 a 1870, evidenciou ainda mais a crise da formação social escravista. 

 

As dificuldades para vencer os paraguaios e a necessidade de lançar mão 
de escravos brasileiros para lutar na guerra, tornaram mais visíveis as 
limitações do escravismo, como forma de organizar a produção e o poder. 
[...].Contemporaneamente às transformações econômicas e políticas, 
decresceu o número de escravos na população brasileira. Em 1850 havia 
no Brasil 2.500.000 escravos e 5.520.000 pessoas livres. Em 1872 os 
escravos eram 1.510.000, ao passo que os livres totalizavam 8.601.255. No 
ano da abolição, em 1888, a população escrava estava em cerca de 
500.000, mas a população livre continua a crescer de forma acelerada, 
devido à intensificação da imigração europeia nas ultimas décadas do 
século XIX. Em 1890 a população total do Brasil alcançava um pouco mais 
de 14 milhões de pessoas. A verdade é que desde o término da Guerra do 
Paraguai acelerou-se o desenvolvimento capitalista no Brasil (IANNI, 1978, 
p. 27). 

 
Uma das formas de aceleração do desenvolvimento urbano e industrial no 

Brasil foi o surgimento de políticas voltadas para a imigração. Com o fim do tráfico e 

com o preço dos escravos em alta, “logo se descobriu que a imigração punha à 

disposição dos fazendeiros e do crescimento econômico urbano outro tipo de 

reserva de mão-de-obra, a custos baixos” (FERNANDES, 2017, p. 38). 

Sabe-se que o Brasil foi um dos países que mais acumulou capitais, 

contribuindo para a expansão da indústria capitalista na Europa. A imigração forçada 

da população africana contribuiu muito para a acumulação capitalista. O Brasil, 

assim como toda América Latina, “desde seus primórdios, se constituiu a partir 

dessas relações de subordinação e pilhagem” (DURANS, 2014, p. 395).  

Segundo Durans (2014), para justificar toda essa exploração, os europeus 

buscaram diferentes justificativas, inclusive argumentos científicos onde o negro é 

definido como inferior e assemelhado a um animal selvagem, sendo considerado um 

instrumento de produção.  

Ainda segundo a autora, e como foi mencionado acima, diante de todo esse 

contexto brasileiro muitos foram os conflitos e as formas de resistências vivenciadas 

pelos indígenas e negros. 
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A quilombagem, assassinatos de senhores, fugas, infanticídio, etc. foram 
formas encontradas pelos negros para resistirem à opressão. Porém, não 
foram capazes de criar uma alternativa de ordem societal em substituição à 
existente. Nesse aspecto, há que ressaltar que foram as relações sociais 
burguesas que encontraram condições para o pleno desenvolvimento das 
forças produtivas na América Latina, e em particular, no Brasil, a partir da 
sua tendência global e globalizante (DURANS, 2014, p. 396).  
 

Já nos últimos anos de escravidão no Brasil “as ideias que privilegiavam a 

mão-de-obra de origem européia em detrimento dos trabalhadores nacionais” 

(THEODORO, 2008, p. 32) vinham ganhando força no país. 

 

De um lado, os nativos livres e libertos eram considerados como inaptos ao 
trabalho regular. De outro lado, no que tange aos antigos escravos, as fugas 
organizadas nas fazendas eram cada vez mais freqüentes, o que contribuiu 
tanto para promover a idéia de que a mão-de-obra negra era indolente e 
inapta para a relação assalariada, bem como para reforçar a ideologia do 
embranquecimento (THEODORO, 2008, p. 32). 

 
A importação de imigrantes foi a mão-de-obra barata que se descobriu na 

época. Conforme, Fernandes (2017, p. 38),  

 

[...]. A escravidão se esboroou, mas o substituto e o sucessor do escravo 
não foi o trabalhador negro livre, mas o trabalhador branco livre estrangeiro 
ou então o homem pobre livre, mestiço ou branco, porém sempre 
marginalizado sob o regime de produção escravista. 
 

Theodoro (2008) salienta que a imigração tinha o aval do governo9, o que nos 

revela o desinteresse pela população negra que tentava sobreviver no país. Nesse 

sentido, conforme Fernandes (2017, p. 39),  

 

[...]. O negro só encontrou alguma oportunidade de transição balanceada ou 
quando submergia na economia de subsistência através das migrações que 
sucederam à Abolição, pois os antigos escravos buscavam as regiões de 
origem, ou quando permanecia nas áreas que entravam em decadência e 
em estagnação econômica relativa. O trabalho livre não contou como uma 
fonte de libertação do homem e mulher negros: ele os coloca em 
competição com os imigrantes em condições desiguais. Os empregadores 
consideravam os “trabalhadores livres” recém-chegados uma opção melhor, 
mais racional e compensadora! 
 

                                            
9
Em 1884, foi aprovada pelo legislativo paulista uma lei garantindo recursos para que o governo 

estadual financiasse a imigração; e em 1890 é decretada a livre entrada de imigrantes nos portos 
brasileiros, além disso, garantia incentivos aos fazendeiros que quisessem instalar os imigrantes em 
suas terras (Theodoro, 2008, p. 35).  
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Algumas medidas antes do fim da escravidão colocaram a população livre e 

pobre em uma situação de exclusão (THEODORO, 2008), sem acesso aos bens e 

serviços mínimos para sua sobrevivência. A Lei de Terras de 1850, como já 

mencionamos, foi um dos instrumentos que excluiu a população negra livre do 

acesso às terras. Além disso, 

 

[...] o acesso à instrução também não fora garantido por políticas públicas, 
não sendo sequer acolhido como objetivo ou garantia de direitos na 
Constituição Republicana de 1891. No mercado de trabalho, a entrada 
massiva de imigrantes europeus deslocava a população negra livre para 
colocações subalternas (THEODORO, 2008, p. 33).  
 

Observamos que antes da abolição medidas como a Lei de Terras e a política 

de imigração determinaram o lugar subalterno que o negro ocuparia na sociedade 

brasileira. Durans (2014) e Theodoro (2008) em suas publicações revelam que após 

a abolição algumas mudanças foram significativas no que diz respeito ao plano 

econômico do país. No entanto, do ponto vista social quase nada mudou para os 

que foram escravizados.  

 

 

1.2.  A abolição formal da escravidão e a desigualdade racial no Brasil 

 

 

Iniciamos considerando, a partir das leituras feitas, que o a “abolição da 

escravidão” no Brasil não foi acompanhada de uma política de inserção dos negros 

recém-libertos na sociedade, nem do ponto de vista do trabalho, nem político, social 

e culturalmente. 

Fernandes (2017) sinaliza que o dia da abolição da escravatura no Brasil 

pode ser considerado um evento, um ato benevolente da princesa Isabel. “Mas ele 

foi, também, processo histórico, de superfície e profundidade das correntes que 

transformavam a sociedade brasileira” (FERNANDES, 2017, p. 49). De fato, o que 

aprendemos (sobretudo na formação escolar: ensino fundamental e ensino médio) 

na história do Brasil é que a princesa foi quem salvou os escravos dos atos cruéis de 

seus senhores, era o fim da escravidão no Brasil e como diz Fernandes (2017) era 

chegado o tempo do homem ser livre na Pátria livre. No entanto, não podemos cair 

nessa ilusão contada pelos livros de história. 
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[...] só os de cima faziam parte dessa “Pátria” oligárquica emergente: os de 
baixo foram automaticamente excluídos da sociedade civil que se constituía. 
Os negros não foram somente espectadores passivos dessa revolução 
social espontânea. Mas dela foram banidos, de imediato e ao longo de mais 
de três décadas, postos à margem da condição de agentes do processo de 
redefinição do trabalho livre como categoria histórica (FERNANDES, 2017, 
p. 52). 
 

Para os intelectuais da época a escravidão representava um atraso e como o 

capitalismo tinha pressa em se expandir no Brasil, a abolição significou uma porta 

aberta para a modernização. Como salienta Martins (2015), a abolição não foi feita 

para o negro, não tinha um projeto pós-abolição para o negro, pelo contrário, “a 

República ignorou a população negra, invisibilizando o sujeito a partir da prática de 

racismo, de modo a dar legitimidade à exclusão” (MARTINS, 2015, p. 39).  

 

A abolição não passara de uma artimanha, pela qual os escravos sofreram 
a última espoliação. Do próprio negro dependia uma “Segunda Abolição”, 
que o convertesse em um cidadão investido dos requisitos econômicos, 
sociais, culturais e morais para assumir os papéis históricos que ainda se 
reduziam a uma ficção legal (FERNANDES, 2017, p. 53) 
 

De fato e conforme Ianni (1979), o período pós-escravidão foi cruel para os 

negros que vieram forçados da África para a América Latina e para o Caribe. Ianni 

(1978) relata que a expansão do capitalismo trouxe consigo a urbanização, a 

industrialização, e o crescimento do setor de comércio, transporte e outros serviços 

e tudo isso modificou de forma profunda as relações sociais e, sobretudo, as 

relações raciais.  

 

A cultura africana e a cultura da escravidão
10

 “perdem-se” na cultura do 

capitalismo. Isto é, na sociedade organizada em termos do trabalho 
assalariado, das exigências da produção do lucro e da supremacia do 
capital monopolista, os valores e padrões culturais “herdados” da África e da 
escravatura perdem os seus significados originais e ganham outros. O que 
predomina, à medida que avança o século XX, é a organização capitalista 
das relações de produção. Pouco a pouco, todas as esferas da vida social 
são determinadas ou recriadas e reproduzidas segundo as exigências das 
relações político-econômicas do capitalismo (IANNI, 1978, p. 68). 
 

                                            
10

Consideramos controversa a ideia de Ianni de “cultura da escravidão”, mas não a 
problematizaremos aqui, apenas consideramos que esta ideia foi superada pelos movimentos negros 
e estudos sobre a cultura afro-brasileira. 
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Ianni (1978) continua relatando que neste contexto de expansão do capital o 

negro e o mulato foram alienados de duas formas: “como membros de uma raça 

diferente, inferior, em face do branco e como membros de uma classe social também 

subordinada a outra, na qual a maioria pode ser branca” (IANNI, 1978, p. 76). Após 

a abolição, em 1888, o negro teve que possuir a consciência da sua dupla alienação, 

ou seja, a consciência de raça como negro e a de classe como trabalhador visto que 

este não obteve – e ainda hoje não obtém – os mesmos direitos que os brancos 

(IANNI, 1978). 

 

Além disso, ele sofre o preconceito, a discriminação ou também a 
segregação. Isto é, o negro se vê na condição subalterna, tanto prática 
como ideologicamente. A ideologia racial do branco o rejeita ou confunde; 
mas não o considera igual (IANNI, 1978, p. 80).  

 
 Segundo Nascimento,  

Atirando os africanos e seus descendentes para fora da sociedade, a 
abolição exonerou de responsabilidades os senhores, o estado, e a Igreja. 
Tudo cessou, extinguiu-se todo o humanismo, qualquer gesto de 
solidariedade ou de justiça social: o africano e seus descendentes que 
sobrevivessem como pudessem (NASCIMENTO, 1978, p. 65).  

 
Sabe-se que a abolição não pôs um fim à exploração do negro no Brasil e não 

ofereceu condições satisfatórias para que a população que aqui foi escravizada 

pudesse ser inserida na esfera produtiva que se criava. A política imigratória se 

configurou como uma política de “exclusão do negro” nos processos de trabalho 

recém-criados. 

 

Desde o fim do século XIX, o objetivo estabelecido pela política imigratória 
foi o desaparecimento do negro através da “salvação” do sangue europeu, e 
este alvo permaneceu como ponto central da política nacional durante o 
século XX (NASCIMENTO, 1978, p. 71). 
 

Nascimento (1978, p. 71) vai além e nos relata “que as leis de imigração nos 

tempos pós-abolicionistas foram concebidas dentro da estratégia maior: a 

erradicação da “mancha negra” na população brasileira”, o negro deveria ser 

eliminado, pois não combinava com a sociedade que se formava: uma sociedade de 

modelo europeu. O autor cita também um decreto (nº 528) de 28 de Junho de 1890 

que regularizava a introdução de imigrantes no Brasil. Tal decreto concedia aos 

indivíduos válidos e aptos ao trabalho a livre entrada nos portos da República, 
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exceto os indígenas da Ásia ou da África, estes seriam aceitos somente com a 

autorização do Congresso Nacional (NASCIMENTO, 1978). “Em várias 

oportunidades a Câmara dos Deputados considerou e discutiu leis nas quais se 

proibia qualquer entrada no Brasil “de indivíduos humanos das raças de cor preta”” 

(NASCIMENTO, 1978, p. 71).  

Com a República surge uma proposta de modernização do país ancorada 

numa ideologia de branqueamento da população. Esta ideologia já era percebida em 

parte do movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão pelo seu 

potencial modernizador. Carlos Hasenbalg (2005) sinaliza que para os abolicionistas 

da região Sudeste o progresso do país se daria se ele fosse branqueado. O 

movimento não criticava as crueldades da escravidão em si, não se tinha o desejo 

de acabar com a escravidão porque ela era absurda, o que eles compartilhavam era 

a mesma ideologia da República Velha (1889-1930), a ideia de branqueamento.  “Os 

abolicionistas viam o escravismo como um obstáculo à modernização econômica, 

bem como à promoção da imigração europeia” (HASENBALG, 2005, p. 164). 

Neste contexto diziam que com o fim da escravidão estaria escassa a mão-

de-obra, para resolver este problema a solução era uma política que estimulasse a 

imigração europeia, inserindo a força de trabalho externa no trabalho livre que se 

criava, impossibilitando o negro qualquer participação nesse processo. No entanto, o 

objetivo desta política não era somente solucionar a escassez de mão-de-obra, mas 

era também parte de um projeto de modernização de longo prazo. Tal projeto via na 

miscigenação, na mistura de brancos e negros, um escape para eliminar o negro e 

um avanço na modernização brasileira. É o que sinaliza Jaccoud (2008, p. 49-50):  

 

A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, assim, no Brasil, 
como uma forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca 
do progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada 
como um mal para o país. [...].O projeto de um país moderno era, então, 
diretamente associado ao projeto de uma nação progressivamente mais 
branca. A entrada dos imigrantes europeus e a miscigenação permitiriam a 
diminuição do peso relativo da população negra e a aceleração do processo 
de modernização do país. O ideal do branqueamento consolida-se nas 
décadas de 1920 e 1930, mesmo com o progressivo enfraquecimento das 
“teorias deterministas da raça”. As elites nacionais percebiam a questão 
racial de forma cada vez mais positiva: para eles, o Brasil parecia 
branquear-se de maneira significativa, e o problema racial se encaminhava 
para uma solução. 
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O mito da democracia racial11 emerge neste período e vigora durante um bom 

tempo no país. Estabelecida sob uma narrativa “benevolente do passado escravista 

e em uma visão otimista da tolerância e da mestiçagem, a democracia racial 

reinventa uma história de boa convivência e paz social que caracteriza o Brasil” 

(JACCOUD, 2008, p. 51). Este mito não abandona o ideal do branqueamento, mas 

ressalta como uma qualidade nacional a miscigenação entre os povos que aqui 

habitavam. No entanto, há um grave problema nesta ideologia, como bem aponta 

Hasenbalg (1982, p. 84): “A consequência implícita desta ideia é a ausência de 

preconceito e discriminação raciais e, portanto, a existência de iguais oportunidades 

econômicas e sociais para os negros e brancos”. 

Voltando ao termo erradicação utilizado por Nascimento (1978), cabe aqui 

apontar que o Estado foi omisso diante das teorias racistas e da desigualdade que 

se desenvolviam neste contexto, este não criou políticas de inserção para os que 

foram libertos, ao contrário, reforçou as ideias racista e como vimos acima ancorou 

sua intervenção na proposta de branqueamento da população.  

A lógica do projeto de nação colocou “mulatos” e negros no lugar dos 

excluídos, e mais a ideia era erradicar ou exterminar as pessoas de cor preta. 

Hosenbalg (2005) exemplifica que na região Sudeste a abolição da escravatura 

combinou com a entrada de imigrantes europeus e que inicialmente toda a 

população de cor, homens que já eram livres antes da abolição e os que foram 

escravizados, foram marginalizados em relação à economia capitalista que se 

formava. 

Por isso, podemos concluir neste item que a abolição da escravatura no Brasil 

não solucionou a vida dos que se tornaram “livres”, pelo contrário, o pós-abolição e a 

instituição da República inseriu o negro numa profunda desigualdade que percorre 

sua vida até hoje. A liberdade não garantiu acesso aos direitos e aos meios básicos 

de reprodução social. 

  

                                            
11

O mito da democracia racial também é debatido no segundo capítulo desta pesquisa. 
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2. QUESTÃO SOCIAL E QUESTÃO RACIAL NO BRASIL 

 

 

2.1.  A questão social no Brasil só pode ser compreendida a partir das 

desigualdades raciais 

 

 

Do fim da escravidão até a construção de uma classe trabalhadora 

consolidada no Brasil (que se dá com o processo de industrialização), por volta de 

1920/30, os negros outrora escravizados e seus descendentes ficaram relegados à 

marginalização econômica, social, cultural e política. Por “não se constituírem em 

indivíduos fenotipicamente enquadrados nos ideais de monarquistas e, 

posteriormente, de republicanos” (CAMPOS, 1998, p. 19), ou seja, por não serem 

brancos como idealizava o projeto de nação, os negros foram excluídos do processo 

político e econômico que se constituía no Brasil. Eram vistos como “vagabundos” e 

“desocupados” entre outras características depreciativas, “que na base, tinha como 

pano de fundo o preconceito racial fruto do estigma legado pela Coroa portuguesa 

ainda no século XVII” (CAMPOS, 1998, p. 19).  

Raimundo (2014, p. 120-121) compreende que as relações sociais de raça 

constituem o conjunto das desigualdades sociais, “sendo entendida como uma das 

expressões da questão social”. Desta forma a questão social no Brasil, expressa 

diretamente as desigualdades étnico-raciais, pois estas últimas estão na origem da 

primeira. Entretanto, o Estado12 não reconheceu por muito tempo esta peculiaridade, 

intervindo na questão social, através de políticas sociais, de forma geral.13 

No pós-industrialização a situação não muda de fato para a população negra, 

entretanto, podemos entendê-la já inserida no que estamos chamando aqui, a partir 

de Netto e Iamamoto de questão social.  

Nesse sentido, cabe aqui retratarmos brevemente o contexto histórico em que 

surge a “questão social”, para uma melhor compreensão de como esta se expressa 

                                            
12

Somente após a Constituição de 1988 que o debate sobre a necessidade de políticas afirmativas 
começa a ser feito de forma mais ampla e só na década de 90 que estas se concretizam, ainda 
deixando muito a desejar em seus alcances.  
13

O Serviço Social, apesar de todo o estudo e o debate sobre questão social, entendeu por muito 
tempo, e ainda compreende (com exceções) a questão racial como uma expressão da questão social, 
quando entendemos que esta atravessa todas as expressões. 
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na contemporaneidade. Segundo Netto (2001), a expressão surgiu por volta da 

terceira década do século XIX para nomear o pauperismo vivenciado pela população 

trabalhadora da Europa Ocidental, que experimentava os impactos da 

industrialização, iniciada na Inglaterra no século XVIII.  

 

Com efeito, a pauperização (neste caso, absoluta) massiva da população 
trabalhadora constituiu o aspecto mais imediato da instauração do 
capitalismo em seu estágio industrial-concorrencial e não por acaso 
engendrou uma copiosa documentação. Para os mais lúcidos observadores 
da época, independentemente da sua posição ideo-política, tornou-se claro 
que se tratava de um fenômeno novo, sem precedentes na história anterior 
conhecida. Com efeito, se não era inédita a desigualdade entre várias 
camadas sociais, se vinha de muito longe a polarização entre ricos e 
pobres, se era antiqüíssima a diferente apropriação e fruição dos bens 
sociais, era radicalmente nova a dinâmica da pobreza que então se 
generalizava.Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na 
razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas 
(NETTO, 2001, p. 42).  

 

Conforme Iamamoto (2009, p. 27) a “questão social” é compreendida, 

 
[...] como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez 
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade.   

 
Ainda segundo Iamamoto e Carvalho (2012, p. 82), a “questão social” “é a 

manifestação no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade 

e repressão”.  

Para compreender a gênese da “questão social” no Brasil é preciso entender 

não só o “modo de produção” do capital como também a “formação social” do país 

(SANTOS, 2012). Santos (2012) resgata de forma breve a origem da “questão 

social” no Brasil que se dá com a constituição do capitalismo na formação social 

brasileira. A República Velha, que teve início no Brasil em 1891 com a proclamação 

da Constituição, é a fase que marca a consolidação do capitalismo no país. Baseada 

na economia exportadora, as relações de trabalho na República Velha são 

“pautadas na extrema exploração de trabalho” (SANTOS, 2012, p. 70) que 

“asseguravam baixos custos para a produção dos artigos exportáveis” (SANTOS, 

2012, p. 70). A autora aponta que como consequência dessa exploração, 
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aumentam os conflitos, especialmente urbanos, entre capital e trabalho no 
país e é bastante conhecida a análise segundo o qual o tratamento 
oferecido pelos governos da República Velha a tais conflitos, como 
manifestações da “questão social”, era baseado na máxima: “caso de 
polícia” (SANTOS, 2012, p. 70). 

 
Foi no primeiro governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, que ocorre uma 

“mudança de orientação quanto às respostas estatais para a “questão social”” 

(SANTOS, 2012, p. 75). Nesse contexto, o Estado passa a preservar os direitos 

sociais e regularizar os contratos de trabalho, as profissões e os sindicatos 

(SANTOS, 2012).14 Contudo, os direitos sociais não foram preservados para os 

negros neste período conforme veremos mais adiante. 

Queremos destacar que no Brasil a questão social é profundamente 

atravessada pela questão racial. Podemos afirmar que desde a instauração do 

“trabalho livre” no Brasil, o negro foi excluído destas relações formais de trabalho, 

privilegiando-se o imigrante europeu, portanto, sendo a partir deste último que se 

constitui o operariado brasileiro, é inegável que, como indica Ianni (1978), o 

trabalhador escravizado está na origem do operário e de certa forma, forma este. 

Por isso é fundamental entender a período escravista no Brasil, o lugar relegado aos 

negros no pós-escravismo, as desigualdades raciais para se entender a questão 

social no Brasil pós década de 1930 e contemporaneamente. 

Entretanto, o Estado não considerava a desigualdade racial como um 

problema social, em grande medida e fundamentalmente, por defender e 

fundamentar suas políticas na chamada democracia racial, que negava o racismo no 

Brasil e afirmava a existência de uma relação cordial entre brasileiros “racialmente” 

diferentes. 

Sendo assim, para o enfrentamento da contradição burguesia x proletariado, 

pobreza, desemprego e de um conjunto das desigualdades sociais que perpassam a 

vida cotidiana, tem-se as políticas públicas implementadas pelo Estado, para 

promover a manutenção da ordem social capitalista e mediar as relações entre as 

classes sociais. Cabe ressaltar que, as políticas públicas foram reivindicadas pela 

luta da classe trabalhadora, visando à diminuição das mazelas produzidas pelo 

modo de produção capitalista. No entanto, elas ainda são desqualificadas, pois o 

Estado não as administra como direitos e sim como favores (DIAS, 2009, p. 25-24). 

                                            
14

Ao que pese as contribuições da análise de Santos, há uma necessidade de maior aprofundamento 
das mediações entre questão racial e questão social no Brasil. 
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Neste momento, como indicamos acima, as políticas públicas não incorporam o 

elemento racial, ou as desigualdades raciais como questão a ser enfrentada, este é 

um dos elementos que levam ao acirramento da pobreza, marginalização e violência 

contra a população negra brasileira. Se as desigualdades raciais não se constituíam 

como uma questão a ser enfrentada pelo Estado brasileiro, as políticas públicas não 

incorporavam o fator racial em suas elaborações. 

Netto (2001, p. 44) relata que desde a metade do século XIX as 

manifestações da “questão social” já eram vistas como um desdobramento do 

sistema burguês e que não seriam eliminadas da sociedade, mas que poderiam, “no 

máximo, ser objeto de uma intervenção política limitada (preferencialmente com 

suporte “científico”)”. Além disso, para os conservadores da época, a “questão 

social” além de ser tratada como algo natural era também objeto de ação 

moralizadora e que qualquer tipo de enfrentamento deveria sempre preservar a 

propriedade privada dos meios de produção (NETTO, 2001). 

 

Mais precisamente: o cuidado com as manifestações da “questão social” é 
expressamente desvinculado de qualquer medida tendente a problematizar 
a ordem econômico-social estabelecida; trata-se de combater as 
manifestações da “questão social” sem tocar nos fundamentos da 
sociedade burguesa. Tem-se aqui, obviamente, um reformismo para 
conservar (NETTO, 2001, p. 44).  

 

Segundo autores e pesquisas, e conforme já foi mencionado acima, o Brasil é 

um país rico, mas com enormes desigualdades. Este fato rebate na vida da 

população negra e indígena: 

 

O censo demográfico de 2010, da população de 190.732.694 pessoas, 97 
milhões se declaram pretas e pardas e 91 milhões se declaram brancas, do 
total 0,7% indígenas ou amarelos. Ou seja, os não brancos compõem pouco 
mais da metade da população. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (2008) entre os 10% mais pobres do país, 65% são negros. Já 
entre os 10% mais ricos, 86% são brancos. (DURANS, 2014, p. 393). 

 

A citação acima faz referência à situação econômica entre as populações 

brancas e não brancas, mas existem outros dados como o encarceramento, o 

acesso a educação e violência15, por exemplo. Esses são ainda mais assustadores e 

contribuem para demonstrar que a questão social no Brasil é atravessada pelas 

desigualdades raciais como veremos a seguir. 

                                            
15

O próximo capítulo analisa de forma mais específica os dados estatísticos. 
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Pode-se dizer que o surgimento da “questão social” no Brasil tem uma 

profunda relação com a questão racial no país, pois a nossa formação social tem 

como marca histórica o escravismo negro (DURANS, 2014).  

Jaccoud (2008) relata que o racismo surge no Brasil associado à escravidão, 

no entanto, é após a abolição que ele se estrutura no país. Neste período, o 

preconceito e a discriminação racial foram fortalecidos com a propagação das teses 

do chamado “racismo científico”, que afirmava a existência de raças inferiores. 

A autora sinaliza ainda que a abolição veio coincidentemente com o advento 

da República em 1889, e que esta “não foi capaz de promover ações em defesa da 

ampliação das oportunidades da população negra” (JACCOUD, 2008, p. 48). A 

ideologia racista disseminada neste contexto naturalizou a desigualdade entre 

brancos e negros, esta desigualdade foi reafirmada “em um novo ambiente político e 

jurídico. Não mais separadas pelo direito de propriedade, pela história, religião ou 

cultura, as raças se separariam por desigualdades naturais” (JACCOUD, 2008, p. 

48). Para o enfrentamento desta separação, a República elaborou um projeto de 

nação que aprofundou ainda mais o racismo no Brasil. 

 

O enfrentamento dessas desigualdades seria, entretanto, identificado como 
uma exigência nacional, na medida em que somente um país branco seria 
capaz de realizar os ideais do liberalismo e do progresso. De fato, as 
desigualdades entre raças, agora interpretadas como intrínsecas às suas 
diferentes naturezas, determinariam as potencialidades individuais e 
resvalariam para o cenário político e social onde a capacidade de 
participação dos negros não poderia ser entendida a não ser com 
restrições. Ampliam-se os preconceitos quanto à participação dos negros 
nos espaços públicos, acentuam-se os mecanismos discriminatórios e 
fortalecem-se os estímulos à imigração européia (JACCOUD, 2008, p 48). 
 

A presença do negro no contexto de desenvolvimento do país era visto como 

algo ruim e o ideal era que ele desaparece. 

 

Assim, no Brasil, o início da República não foi marcado pela construção de 
uma dimensão política formuladora de ideais de igualdade e 
homogeneidade do corpo social. Ao contrário, foi a teoria do 
branqueamento que pôde sustentar, durante algumas décadas, um projeto 
nesse sentido. A idéia de que progresso do país dependia não apenas do 
seu desenvolvimento econômico ou da implantação de instituições 
modernas, mas também do aprimoramento racial de seu povo, dominou a 
cena política e influenciou decisões públicas das últimas décadas do século 
XIX, contribuindo efetivamente para o aprofundamento das desigualdades 
no país, sobretudo, ao restringirem as possibilidades de integração da 
população de ascendência africana (JACCOUD, 2008, p. 49). 
 



 
 

34 
 

Nos anos seguintes, a partir de 1930, Jaccoud (2008) indica o 

desaparecimento do discurso do racismo científico no Brasil. Contudo, entra em 

cena a chamada democracia racial que dizia que negros, brancos, indígenas e as 

várias etnias que formam a nossa população viviam em plena harmonia. Essa 

ideologia possibilitou que o Brasil escapasse dos problemas raciais que os outros 

países estavam enfrentando (JACCOUD, 2008). Ianni (1978) relata que as obras de 

Gilberto Freyre (principalmente “Casa-Grande & Senzala”, publicado em 1933) foram 

fundamentais neste período para disseminar a ideia da miscigenação e do convívio 

harmônico entre as raças. 

 

O caso mais notável, provavelmente, é o das obras de Gilberto Freyre, 
sobre a história social do negro brasileiro, nas quais nem sempre os 
estrangeiros podem distinguir o que é científico, o que é ideológico e o que 
é simplesmente literário. [...]. Vários sociólogos, antropólogos e 
historiadores dos Estados Unidos (nitidamente comprometidos com ideais 
liberais) facilmente aceitaram a ideia de que o padrão de integração e 
antagonismo raciais no Brasil seria essencialmente diferente do padrão 
vigente daquele país. Impressionados com as manifestações de 
discriminação, preconceito, segregação, tensão e conflitos raciais no seu 
país, desde a abolição da escravatura, com facilidade aceitaram, 
codificaram, sofisticaram e passaram a difundir o que julgaram ser o padrão 
brasileiro. Passou-se a estudar a situação racial no Brasil na ótica da 
situação racial nos Estados Unidos. Por isso rapidamente aceitaram a ideia 
de que o que predomina no Brasil é o preconceito de classe e não o de 
raça, ou casta (IANNI, 1978, p. 101-102).  
 

Florestan Fernandes (2017) sinaliza que a democracia racial é um mito e que 

esse mito continua adiando as mudanças estruturais no Brasil.  

 

As elites, que se apegaram a ele numa fase confusa, incerta e complexa de 
transição do escravismo para o trabalho livre, continuam a usá-lo como 
expediente para “tapar o sol com a peneira” e de autocomplacência 
valorativa. Pois consideremos: o mito – não os fatos – permite ignorar a 
enormidade da preservação de desigualdades tão extremas e desumanas, 
como são as desigualdades raciais no Brasil (FERNANDES, 2017, p. 33-
34).  
 

Avançando um pouco mais, em 1945, no governo Vargas, regulamentou-se 

mais um decreto (nº 7.967) a respeito da entrada de imigrantes a fim de preservar e 

desenvolver as características da etnia europeia (NASCIMENTO, 1978).  

A realidade social dos negros nos anos 50 era nítida, a discriminação racial 

era naturalizada. Nascimento (1978) nos demostra essa realidade ao debater sobre 

a discriminação nos anúncios de emprego, por exemplo.  
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Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, 
sancionada pela lei consuetudinária. Em geral os anúncios procurando 
empregados se publicavam com a explícita advertência: “não aceitamos 
pessoas de cor”. Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo 
categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Trata-se 
de uma lei que não é cumprida nem executada. Ela tem valor puramente 
simbólico. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que 
antes: requerem agora “pessoas de boa aparência”. Basta substituir “boa 
aparência” por “branco” para se obter a verdadeira significação do 
eufemismo. Com a lei ou sem lei, a discriminação contra o negro 

permanece difusa, mas ativa (NASCIMENTO, 1978, p. 82).
16

 

 

O autor sinaliza ainda que “a realidade dos afro-brasileiros é aquela de 

suportar uma tão efetiva discriminação que, mesmo onde constituem a maioria da 

população, existem como minoria econômica, cultural e nos negócios políticos” 

(NASCIMENTO, 1978, p. 83). 

Nascimento (1978) cita o exemplo do estado da Bahia, através do censo de 

1950 com uma população de 4.822.024, onde na época os negros eram a maioria 

(70% da população) e foram completamente despossuídos da esfera econômica e 

do sistema educativo. Não só isso, o autor cita as condições de moradias dos afro-

brasileiros em algumas cidades do país: 

 

No nordeste – Recife e outras cidades da área – a morada de negro é o 
mocambo, geralmente infestado de germes e mosquitos das águas poluídas 
e estagnadas em cujo meio ou vizinhanças se localizavam. Em São Paulo a 
moradia mais comum era o porão e, recentemente, as zonas chamadas de 
favela [...]. No Rio de Janeiro, sofre a população negra a humilhação – e a 
simultânea degradação – das favelas, que se dependuram nas encostas 
dos morros, e por esse motivo se tornaram famosas pelo pitoresco de seus 
barracos e do seu ambiente (NASCIMENTO, 1978, p. 83-84). 
 

Sobre estas condições de moradia, o autor afirma que se caracteriza no Brasil 

uma segregação habitacional. Além disso, Nascimento (1978) sinaliza que há uma 

teia que cerca o afro-brasileiro na nossa sociedade:  

 
Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou 
comprar residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro 
resulta na discriminação no emprego. Se a falta de emprego é por causa de 
carência de preparo técnico e de instrução adequada, a falta desta aptidão 
se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia o afro-brasileiro se vê 
tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de discriminação 
– no emprego, na escola – e trancadas as oportunidades que permitiriam a 

                                            
16

Sobre a expressão “boa aparência”, observamos que era uma prática comum no Brasil. Atualmente 
esta expressão, citada no projeto de Lei nº 3.980/2000, do senador Geraldo Cândido (PT-RJ), proíbe 
o seu uso ou qualquer expressão semelhante em anúncios de oferta de emprego. 
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ele melhorar suas condições de vida, sua moradia inclusive (NASCIMENTO, 
1978, p. 85).  
 

No período dos governos militares o mito da democracia racial passou a ser 

um princípio indiscutível (JACCOUD, 2008). Jaccoud (2008) relata que, na década 

de 1970, o Ministro das Relações Exteriores chegou a declarar que não existia 

discriminação racial no Brasil e que não havia necessidade de fazer alguma coisa 

em relação à igualdade de raças no país. Somente no contexto de redemocratização 

que o debate sobre a questão racial ressurge, mas com algumas características 

peculiares.  

Conforme relata Jaccoud (2008), entre os anos de 1940 e 1990 podemos 

observar, através de estudos, que apesar da grande industrialização ocorrida no 

Brasil “conclui-se que a posição relativa dos negros e brancos na hierarquia social 

não foi substancialmente alterada com o processo de crescimento e modernização 

econômica” (JACCOUD, 2008, p 54).  

 

A industrialização não eliminou a raça como fator organizador de relações 
sociais e oportunidades econômicas, nem reverteu a subordinação social 
das minorias raciais. Pode-se observar, inclusive, a piora da posição relativa 
dos negros nas posições superiores da estrutura de ocupações, derivada, 
em grande parte, da crescente desigualdade de acesso de brancos e 
negros no ensino superior (JACCOUD, 2008, 54).  
 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco para a garantia aos direitos 

sociais à população negra, em especial pela força do movimento negro e pela 

organização da sociedade civil em torno da defesa e garantia de direitos sociais e 

políticos. Além disso, definiu a prática do racismo como crime inafiançável e 

imprescritível (artigo 5º, parágrafo XLII). No entanto, não foi a única lei que serviu de 

instrumento para combater as desigualdades raciais (JACCOUD, 2008).  

 

As demandas por políticas específicas se aprofundaram durante o processo 
de preparação da participação do Brasil na III Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata. Sua consolidação como pauta do Movimento Negro levou, em 
2003, à criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial – Seppir. Ao mesmo tempo, foram sendo consolidadas 
pautas setoriais e começaram a ser desenhadas e implementadas ações e 
programas nos campos da educação e da saúde, com foco no combate ao 
preconceito e à discriminação (JACCOUD, 2008, 59).  
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Contudo, apesar da CF/88 garantir direitos, da criação da SEPPIR e da 

elaboração de políticas específicas em prol da população negra, Jaccoud (2008) 

sinaliza que desde 1988, ou seja, “nos últimos vinte anos, o aumento expressivo da 

cobertura da população pelas políticas sociais não tem colaborado 

significativamente para a redução das desigualdades raciais” (JACCOUD, 2008, 

59)17 

Sendo assim, pode-se dizer que a desigualdade racial no Brasil rege o 

cotidiano da população. Por isso que a questão social está intimamente ligada à 

questão racial. Vejamos o que sinaliza Florestan Fernandes (2017, p. 41): 

 

[...] o negro vem a ser a pedra de toque da revolução democrática na 
sociedade brasileira. A democracia só será uma realidade quando houver, 
de fato, igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de 
discriminação, de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em 
termos de classe, seja em termos de raça. 
 

Esse debate não termina aqui. Podemos observar o quão cruel é a 

desigualdade entre negros e brancos no mundo do trabalho, por exemplo. Ainda 

hoje existem formas de trabalho escravo contemporâneo que são praticadas,  

sobretudo, contra trabalhadores negros e pobres, além de outros indicadores que 

expões esta questão de forma explícita em nossa sociedade. A intensa exploração 

da força de trabalho, a subordinação aos maus tratos, as piores posições 

ocupacionais no mercado de trabalho, agressões e até homicídio são exemplos de 

que muita coisa não mudou para a população negra18. 

 

  

2.2.  O movimento negro e as políticas de ação afirmativas: um aceno à 

mudança do cenário brasileiro para os negros 

 

 

Períodos antes da abolição, os negros buscaram se organizar em 

associações, denominadas por Lélia Gonzales de entidades, que dependendo do 

                                            
17

Este comentário se situa no marco de 2008. Podemos dizer que nestes termos tivemos alguns 
avanços legais, entretanto, a situação da população negra no país tem se aprofundado em termos de 
indicadores sociais, como violência e encarceramento, dentre outras, como demonstraremos mais 
adiante, a partir do Atlas da Violência 2017/2018. 
18

Dados estatísticos apontam que a população negra sobrevive nas piores condições. Esses dados 
são debatidos no terceiro capítulo deste trabalho. 
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tipo de atividade desenvolvida por estas, poderiam ser consideradas “como 

entidades negras recreativas com “perspectiva e anseios ideológicos elitistas”, e 

culturais de massa (afoxés, cordões, maracatus, ranchos e, posteriormente, blocos e 

escolas de samba)” (GONZALES, 1982, p. 21). A partir disso, a autora faz um 

resgate histórico do que então se chamaria Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MNU). 

Como já sabemos, depois de um ano da abolição da escravatura, foi 

proclamada, em 1889, a República no Brasil. Contudo, a mais nova política não 

concedeu nenhum benefício para a população negra recém liberta, pelo contrário, 

esta foi esquecida e marginalizada pela República. Para tentar reverter esse 

contexto, os negros “instituíram os movimentos de mobilização racial negra no 

Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos (grêmios, clubes ou associações) em 

alguns estados da nação” (DOMINGUES, 2007, p. 103). 

Gonzales (1982) afirma que o primeiro grande movimento ideológico pós-

abolição foi a Frente Negra Brasileira (FNB), criada em 1931, em São Paulo. Maria 

Aparecida Silva Bento relata que a FNB “foi um movimento de caráter nacional, com 

repercussão internacional. Abrigou milhares de negros e, como foi bem sucedida, 

transformou-se em partido político, em 1936” (BENTO, 2006, p. 74). Domingues 

(2007) avaliando a importância desta entidade sinaliza que esta 

 

(...) desenvolveu um considerável nível de organização, mantendo escola, 
grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de 
oferecer serviço médico e odontológico, cursos de formação política, de 
artes e ofícios, assim como publicar um jornal, o A Voz da Raça 
(DOMINGUES, 2007, p. 106). 
 

Apesar da importância da FNB, “em 1937, Getúlio Vargas dissolveu todos os 

partidos, entre eles a Frente Negra Brasileira” (BENTO, 2006, p. 74). 

Foi a partir do pós-Estado Novo, após o fim da ditadura “Varguista”, que as 

entidades culturais de massa tornaram-se mais politizadas (DOMINGUES, 2007). 

Surgiram neste período novas organizações, como por exemplo, o Teatro 

Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento, que teve grande 

importância até os anos de 1960. 

 
O período que se estendeu de 1945 a 1948 caracterizou-se, portanto, pela 
intensificação das agitações intelectuais e políticas dessas entidades que, 
agora, tratavam de redefinição e implantação definitiva das reivindicações 
da comunidade negra. O Teatro Experimental do Negro (TEN), no Rio de 
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Janeiro, foi a mais alta expressão desse tipo de entidade. Sua posição 
crítica em face do racismo e suas práticas, seu trabalho concreto de 
alfabetização, informação, formação de atores e criação de peças que 
apontam para a questão racial, significou um grande avanço no processo de 
organização da comunidade (GONZALES, 1982, p. 24). 
 

Contudo, com o golpe militar de 1964 as organizações negras foram 

desmobilizadas, conforme Gonzales (1982, p. 27): “O golpe de 64 implicaria na 

desarticulação das elites intelectuais negras, de um lado, e no processo de 

integração das entidades de massa numa perspectiva capitalista, de outro”. A autora 

cita o exemplo das escolas de samba, que sob repressão do regime militar, se 

transformaram em empresas da indústria turística ganhando novas regras e 

características nos desfiles.  

O debate público sobre a questão racial era praticamente proibido neste 

período (DOMINGUES, 2007). No entanto, Domingues (2007) aponta que mesmo 

que o debate tenha sido censurado, os negros realizaram algumas ações, inclusive 

formaram novas organizações:  

 

Em São Paulo, por exemplo, em 1972, um grupo de estudantes e artistas 
formou o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN); a imprensa negra, por 
sua vez, timidamente deu sinais de vida, com os jornais Árvore das 
Palavras (1974), O Quadro (1974), em São Paulo; Biluga (1974), em São 
Caetano/SP, e Nagô (1975), em São Carlos/SP. Em Porto Alegre, nasceu o 
Grupo Palmares (1971), o primeiro no país a defender a substituição das 
comemorações do 13 de Maio para o 20 de Novembro. No Rio de Janeiro, 
explodiu, no interior da juventude negra, o movimento Soul, depois batizado 
de Black Rio. Nesse mesmo estado, foi fundado o Instituto de Pesquisa das 
Culturas Negras (IPCN), em 1976 (DOMINGUES, 2007, p. 112).  

 

Já neste contexto estas organizações discutiam a criação de um movimento 

negro de caráter nacional (GONZALES, 1982). Sendo assim, em 1978, durante um 

ato de protesto na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, foi fundado o 

Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), mais tarde 

denominado Movimento Negro Unificado (MNU). 

 

E foi assim que começaram a ser lançadas as bases do Movimento Negro 
Unificado Contra a Discriminação Racial, o MNU. Sua criação efetiva, que 
se daria em junho de 78 em São Paulo, [...], resultou de todo um trabalho 
dos setores mais consequentes das entidades cariocas e paulistas, 
empenhados numa luta política comum. Vale dizer que a fundação do MNU 
não contou com a participação de nenhuma grande personalidade, mas 
resultou do esforço de uma negrada anônima, dessas novas lideranças 
forjadas sob o regime ditatorial militar (GONZALES, 1982, p. 42). 
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O MNU, fundado no final da década de setenta caracterizou-se por combater 

à discriminação racial e denunciar o mito da democracia racial – que naquela 

década era como uma doutrina muito utilizada nos discursos dos militares 

(JACCOUD, 2008).  

Nos anos de 1980, o movimento passa a utilizar como estratégia a 

combinação da luta do povo negro com a população oprimida da sociedade 

(DOMINGUES, 2007).  

 

A tônica era contestar a ordem social vigente e, simultaneamente, desferir a 
denúncia pública do problema do racismo. Pela primeira vez na história, o 
movimento negro apregoava como uma de suas palavras de ordem a 
consigna: “negro no poder!” (DOMINGUES, 2007, p. 115). 

 

Abdias do Nascimento foi o personagem que se destacou neste período. Foi 

ele o “primeiro parlamentar negro com agenda exclusivamente ligada à questão 

racial” (SANTOS, 2009, p. 139 apud SOUZA, 2005, p. 140). O autor Sales Augusto 

dos Santos escreveu sobre a trajetória política de Abdias no contexto do surgimento 

do MNU. Em 1981 Abdias do Nascimento retornou ao Brasil após o seu autoexílio e 

“se candidatou a uma vaga no Parlamento brasileiro e foi eleito deputado federal 

pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio de Janeiro, nas eleições de 

1982” (SANTOS, 2009, p. 137). Santos (2009) aponta que a presença de Abdias na 

Câmara dos Deputados foi fundamental para o debate racial no país.  

 

Seu posicionamento firme contra o racismo e o mito da democracia racial 
brasileira, bem como sua conduta, posição, postura e voz ativas nos seus 
discursos e nas apresentações de propostas anti-racistas, visando à 
igualdade racial no Brasil, provocaram uma ruptura com o pensamento 
harmônico e conservador que reinava no Congresso Nacional, no que diz 
respeito às relações raciais brasileiras (SANTOS, 2009, p. 139). 

 

Foram muitas as ações do MNU nos anos oitenta. Vale destacar a 

transformação da data 13 de Maio (dia da Abolição) para 20 de Novembro (dia da 

morte de Zumbi dos Palmares), esta última foi instituída pelo movimento como Dia 

Nacional de Consciência Negra.  

No ano de 1987, o Movimento Negro Unificado, representado no Congresso 

Brasileiro por Abdias do Nascimento, teve uma participação efetiva no processo de 

elaboração da nova Constituição brasileira. Dentre muitas propostas exigidas pelo 

movimento neste período, destacamos aqui a implementação de ações afirmativas – 
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na época Abdias as chamou de ações compensatórias – “para estudantes negros na 

esfera da educação” (SANTOS, 2009, p. 147).  

Santos relata que, em 1983, Abdias já havia apresentado ao Parlamento as 

propostas de ações afirmativas que beneficiaria a população negra, sobretudo no 

âmbito do trabalho e educação, contudo, “jamais foi a plenário para votação final, ou 

seja, para aprovação ou rejeição” (SANTOS, 2009, p. 151).  

A reivindicação por educação era uma das prioridades do movimento negro 

(SANTOS, 2009). Para o MNU a educação “era vista como um instrumento de luta 

contra o racismo, bem como um instrumento para conquistar melhores condições de 

vida numa sociedade racista” (SANTOS, 2009, p. 152).  

Foi somente na década de 1990 que as ações afirmativas entraram no debate 

político brasileiro (JACCOUD e BEGHIN, 2002). A “Marcha Zumbi dos Palmares 

contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”19, realizada em 20 de novembro de 

1995, em Brasília, marca este período, “o Movimento Negro considera então que já 

havia feito todas as denúncias, destruindo o mito da democracia racial; passaria 

agora a exigir ações efetivas do Estado” (JACCOUD e BEGHIN, 2002, p. 45). Foi 

elaborado pelos organizadores da Marcha um documento e, este foi entregue ao 

Presidente da República, nele era defendido 

 

(...) a implementação de políticas específicas nos campos da educação 
(incluindo capacitação dos professores para lidar com o tema da 
diversidade racial e com as práticas discriminatórias), saúde, trabalho, 
violência e cultura. Propõe também a instituição de ações afirmativas para o 
acesso a cursos profissionalizantes e à universidades, assim como 
demanda a representação proporcional dos grupos raciais nas campanhas 
de comunicação do governo e de entidades a ele vinculadas (JACCOUD, 
2008, p. 58-59). 

 

No mesmo dia foi instituído, por decreto, pelo governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso,  

 

(...) o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI –, para desenvolver políticas 
de valorização e promoção da população negra. Em relação à discussão 
sobre ações afirmativas, o grupo realizou dois seminários sobre o tema, em 
Salvador e Vitória, a partir dos quais elaborou 46 propostas de ações 
afirmativas, abrangendo áreas como educação, trabalho, comunicação, 
saúde (MOEHLECKE, 2002, p. 206).  

 

                                            
19

 Este ato foi marcado pelos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares e contou com mais de trinta 
mil participantes de vários estados brasileiro. 
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Contudo, até o final dos anos de 1990, nenhum projeto de lei com o caráter 

de compensar o histórico cruel dos afrodescendentes tinha sido aprovado ou 

implementado (MOEHLECKE, 2002). Nos anos 2000 este contexto se modifica. A 

partir do ano de 2001  

 

(...) foram aprovadas políticas de ação afirmativa para a população negra 
por decisão do Poder Público [...], tendo como base o sistema de cotas e a 
idéia da necessidade de representação desse setor em diversas esferas da 
sociedade (MOEHLECKE, 2002, p. 209).  

 

A pesquisadora do IPEA, Luciana Jaccoud, também relata sobre as políticas 

aprovadas neste período: 

 

[...] foi nos anos 2000 que as iniciativas ganharam relevo, proliferando no 
âmbito do governo federal, nos governos estaduais e municipais, e também, 
de forma autônoma, em algumas instituições públicas como as 
universidades e o Ministério Público do Trabalho. Programas como os de 
estabelecimento de cotas visando ampliar o acesso de estudantes negros 
ao Ensino Superior, assim como programas de combate ao racismo 
institucional vêm sendo adotados em várias localidades do país. Ações no 
campo da educação e do mercado de trabalho têm sido igualmente 
adotadas, visando limitar a reprodução de estereótipos e comportamentos 
que afetam o acesso a oportunidades iguais e a possibilidade de seu 
usufruto. Observa-se ainda o desenvolvimento de programas de valorização 
da cultura e da história negra, reforçando não apenas a identidade desse 
grupo como a própria identidade nacional, no sentido de ampliação do 
reconhecimento de sua diversidade e riqueza, tanto no que se refere à 
origem como à composição atual, num mundo cada vez mais competitivo e 
homogeneizador de culturas e comportamentos (JACCOUD, 2008, p. 132).  

 

As políticas afirmativas constituem uma conquista dos movimentos junto ao 

Estado no reconhecimento das desigualdades raciais no Brasil e do racismo como 

marcante das relações sociais no país. 

Jaccoud e Beghin (2002) apontam que as políticas de ações afirmativas estão 

baseadas em uma crítica ao princípio de igualdade estabelecido pelo artigo 5º da 

CF/88, que diz que “todos são iguais perante a lei” e estas, “organizam-se em torno 

de uma demanda concreta de igualdade – a igualdade de oportunidade” (JACCOUD 

e BEGHIN, 2002, p. 46).  Neste sentido,  

 

As ações afirmativas visam, com efeito, restituir a igualdade de 
oportunidades entre os diferentes grupos raciais, promovendo um 
tratamento diferenciado e preferencial àqueles historicamente 
marginalizados (JACCOUD e BEGHIN, 2002).  
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A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) define que ações afirmativas “são políticas públicas feitas pelo governo ou 

pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na 

sociedade, acumuladas ao longo de anos” (SEPPIR, 2018)20. A Secretaria conclui 

ainda que  

 

Uma ação afirmativa não deve ser vista como algo paternalista ou que cria 
dependência. Elas são ações necessárias para a correção de 
desigualdades. Tão logo estas desigualdades desaparecem, a adoção de 
ações afirmativas deixa de ser necessária (SEPPIR, 2018)

21
.  

 

Vale destacar aqui algumas das principais políticas de ação afirmativas que 

buscam reparar as desigualdades raciais em nosso país. São elas: Lei nº 

10.639/2003, que determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

africana e afro-brasileira nas escolas; Lei nº 12.990/2014, conhecida como a Lei de 

Cotas no serviço público, esta lei determina que seja reservado aos negros vinte por 

cento das vagas oferecidas nos concursos públicos; e a Lei nº 12.711/2012, 

popularmente chamada de Lei de Cotas, garante a reserva de cinquenta por cento 

das vagas em universidades federais para os estudantes de baixa renda e que se 

declaram pretos, pardos e indígenas. Além disso, esta última lei garante vaga 

também as pessoas portadoras de deficiência. 

Além das políticas que garantem o acesso da população negra nas 

universidades federais, a SEPPIR também atua com políticas que permitem o 

acesso desta população a universidades privadas. 

São muitas as atuações da SEPPIR em prol da diminuição das desigualdades 

enfrentadas pela população negra em todas as áreas da vida cotidiana. Apesar de 

não apontar todas as ações da Secretaria junto à sociedade neste trabalho, 

percebemos a importante necessidade de implementação de medidas de ação 

afirmativa no Brasil. No entanto, não são todos os setores da sociedade favoráveis à 

implementação destas medidas, como bem aponta Santos (1997) citado por 

Jaccoud e Beghin (2002):  

 

                                            
20

“O que são Ações Afirmativas”. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-
acoes-afirmativas>. Acesso em: junho de 2018. 
21

“O que são Ações Afirmativas”. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-
acoes-afirmativas>. Acesso em: junho de 2018. 
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Santos resume em quatro os argumentos básicos levantados contra a 
adoção de políticas de ação afirmativa, conforme a seguir. 
1. Isonomia: a política de ação afirmativa fere o princípio da isonomia, que 
pede tratamento igual a todos. 
2. Mérito: as sociedades contemporâneas não podem abrir mão da 
excelência; no mundo de alta competitividade, essa capacidade pessoal 
revela-se fundamental. 
3. Pobreza: a verdadeira questão a ser enfrentada é a econômica; deve-se 
desenvolver políticas voltadas para os pobres, esquecendo o aspecto racial. 
4. Miscigenação: o processo de miscigenação que marcou a história do país 
torna muito difícil definir quem é negro e quem não é negro, o que impediria 
a adoção de critérios claros de inclusão nos grupos beneficiados (SANTOS, 
1997, p. 43-44 apud JACCOUD e BEGHIN, 2002, p. 49). 
 

Observamos que nestes argumentos aparece de forma explicita ou não a 

dificuldade em se admitir o racismo no Brasil e, a relação deste com a formação 

sócio-histórica do país. 

Por fim, mesmo que estas políticas não tenham mudado a configuração geral 

da sociedade, no sentido de acabar com as desigualdades raciais, elas são um 

importante instrumento de combate as mesmas e de combate ao racismo. 

Apesar das conquistas no que tange à criação de políticas afirmativas pós 

CF/88, ainda há muito que se avançar. Os negros e negras brasileiros continuam se 

encontrando nas piores condições de reprodução social (pobreza, violência, acesso 

a educação e saúde, etc), além de viverem sob o estigma de sujeitos perigosos o 

que lhes torna sempre o principal alvo da violência, como veremos no capítulo a 

seguir. 
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3. O ESTIGMA DO NEGRO COMO SUJEITO PERIGOSO E A VIOLÊNCIA 

“RACIALIZADA” 

 

 

3.1.  O espaço criminalizado e o estigma do negro como sujeito perigoso 

 

 

Campos (1998) relata que o quilombo na fase da escravidão representava 

uma ameaça ao Estado e às classes dominantes. Para os quilombolas este espaço 

representava uma forma de resistência ao senhorio e ao Estado. Após a abolição 

este espaço ainda encontrava-se habitado, em muitos casos “o Estado não foi capaz 

de extingui-los, permanecendo como tal até a cidade incorporá-los ao espaço 

urbano” (CAMPOS, 1998, p. 20).  

O autor Clovis Moura escreveu duas obras que se complementam sobre os 

quilombos e sua forma de organização22. Definido pelo rei de Portugal, o quilombo 

era qualquer habitação de negros fugidos que passassem de cinco pessoas. Os 

quilombos, por outro lado, não foram um fenômeno raro, pelo contrário, existiram em 

todo território brasileiro. Organizavam-se de acordo com seu tamanho e números de 

habitantes, planejavam “formas de governo, religião, propriedade, família e 

especialmente economia” (MOURA, 1981, p. 34). Seu propósito denunciava 

“nacionalmente como afirmação da luta contra o escravismo e as condições em que 

os escravos viviam pessoalmente” (MOURA, 1993, p. 13). Importante reafirmar, e de 

acordo com Moura (1981; 1993) que a quilombagem foi uma das muitas formas de 

resistência ao escravismo. 

De acordo com Campos (1998, p. 30) os quilombos que se formaram nas 

franjas urbanas do Rio de Janeiro contribuíram para a formação dos territórios de 

favelas, e estes espaços “constituem-se em uma das formas espaciais ocupadas 

pelos excluídos”. O autor também aponta que este processo de exclusão se deu, em 

parte, pela instituição da Lei de Terras (1850) – mencionada no primeiro capítulo 

deste trabalho –, tal lei “deixou os mais pobres, definitivamente, fora da política de 

apropriação do solo urbano e/ou rural. Esta política atingiu com maior vigor os afro-

descentes” (CAMPOS, 1998, p. 30).  

                                            
22

“Os quilombos e a rebelião negra” (1981) e “Quilombos – Resistencia ao escravismo” (1993). 
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A regulamentação da propriedade em conjunto com outras políticas sociais 
exerceram um papel preponderante na forma como as cidades, 
principalmente o Rio de Janeiro, se configuraram tendo em vista os 
interesses dos grupos sociais que mais controle tinham sobre o Estado. 
Como naquele momento, o negro constituía a maioria da população e 
representava segundo a ótica dos grupos dominantes o indesejável, 
restringiu-se a sua movimentação tanto econômica como espacial, 
disponibilizando-os para o período final do sistema de produção escravista 
(CAMPOS, 1998, p. 30-31). 
 

Campos sinaliza que o quilombo e a favela representam um espaço 

estigmatizado, onde tem constante luta e resistência.  

 

Se no passado, a resistência era constituída em torno do não 
aprisionamento dos negros, ao longo do século XX a resistência aconteceu 
em torno da permanência nos locais “escolhidos” para moradia (CAMPOS, 
1998, p. 76). 

No entanto, o autor relata que em todos esses momentos de ocupação o 

Estado intervia por meio de leis criadas pelas elites dominantes ou pela força e 

repressão.  

O autor relata ainda que o acesso a terra era proibido para um determinado 

segmento social (leia-se: pobres, sobretudo, negros). Nesse sentido, Campos (1998) 

compreende que a questão fundiária no Brasil sempre foi tratada como uma questão 

policial.  

Citando uma das obras de Ianni, Campos (1998) relata que todo esse 

processo de liberdade dos cativos não os reconheceu como cidadão totalmente livre, 

pelo contrário, “na sociedade “branca”, o mulato é um homem livre estigmatizado 

pelas marcas raciais do “outro” grupo, daqueles que foram escravos” (IANNI apud 

CAMPOS, 1998, p. 82). Nesse sentido, Campos (1998, p. 82) complementa que não 

há o “reconhecimento do “outro”, apesar de brancos, negros e pardos gozarem do 

mesmo status social: livre”. É nessa direção, do não reconhecer o diferente, que 

emerge a discriminação racial (CAMPOS, 1998). 

 

A discriminação racial é a materialização concreta do preconceito. 
Manifesta-se no âmbito das relações sociais, podendo se apresentar de 
diferentes formas e situações. Desde atitudes de hostilidade expressas com 
palavras (escritas ou faladas) a símbolos que criam ou reforçam 
estereótipos racistas. [...]. A discriminação racial viola direitos, produzindo e 
ampliando a desigualdade. Retira das pessoas a dignidade, alija do acesso 
a bens e serviços, expõe a situações vexatórias, humilha, invisibiliza, causa 
isolamento social. Trata-se de uma situação concreta ou de ameaça aos 
direitos e à dignidade humana (ROCHA, 2016, p. 13).  
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O não reconhecer o diferente fez – e faz – com que os grupos dominantes, 

em sua maioria branca, apontem os grupos considerados inferiores, pobres e negros 

como “classe perigosa”. 

Duriguetto (2017, p. 105-106) ao falar a respeito do controle penal sobre a 

classe trabalhadora relata que este é um fenômeno inerente ao surgimento das 

relações de produção do capital. Implementado juntamente com a acumulação 

primitiva, o controle penal continha e punia “as chamadas “classes perigosas””, 

referindo-se aos trabalhadores da metade do século XIX não incorporados às novas 

relações de produção.  

 

Na processualidade histórica do desenvolvimento e expansão da 
acumulação capitalista, tornou-se um fenômeno ineliminável do Estado para 
a manutenção da exploração e da dominação da burguesia sobre os 
trabalhadores. O uso de medidas punitivas e repressivas foi, assim, desde 
sua origem marcadamente seletivo e classista, tendo sua base ideológica 
em determinadas “teorias científicas”, que afirmavam e difundiam que o 
crime é próprio dos estratos mais precarizados da sociedade, como as 
teorias racistas, das quais o darwinismo social e o movimento eugênico 
foram paradigmáticas (DURIGUETTO, 2017, p. 106). 
 

Criminalizar as classes subalternas, no Brasil, está relacionado também às 

expressões da “questão social” “como a pobreza e sua associação à noção de 

“classes perigosas”” (DURIGUETTO, 2017, p. 106). Duriguetto (2017) analisando as 

palavras de Coimbra (2007) relata que as classes dominantes, ao final do século 

XIX, desenvolveram a noção do sujeito perigoso com base na natureza do indivíduo, 

ou seja, se ele for pobre, negro, semialfabetizado, morador de periferia etc, este tem 

grande chances de propagar atos perigosos e ser tornar um criminoso. 

Buscando mais sobre como se configuram as “classes perigosas” no Brasil, 

encontramos Cecília Coimbra (2001), referenciada por Duriguetto (2017). Em sua 

obra “Operação Rio – o mito das classes perigosas” a autora aponta o surgimento 

dessa expressão na Inglaterra, e como esta se idealizou no contexto brasileiro 

através das teorias racistas que “realçavam – baseadas nos ideais eugênicos – as 

misturas raciais indesejáveis, aquelas que explicariam as enfermidades, 

imbecilidades, indolências, doenças físicas, estariam nas origens dos perigosos 

sociais” (COIMBRA, 2001, p. 83). Nesse sentido, a natureza do negro já explicaria 

os maus tratos a que eram submetidos (COIMBRA, 2001).  
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A autora aponta ainda que estas teorias tiveram e tem muitos apoiadores no 

Brasil. Muitos jornais da época e estudiosos, após a abolição, caracterizaram os 

negros “como degenerados, delinquentes, alienados, bêbados, dentre outras 

‘qualidades’” (COIMBRA, 2001, p. 85). Todas estas características eram baseadas 

em estudos sobre a genética humana, claramente racista no final do século XIX e 

início do século XX. Além disso, complementando estes estudos, consolida-se o 

Movimento Higienista, que propagava “o aperfeiçoamento da raça, colocando-se 

abertamente contra negros e mestiços – a maior parte da população pobre 

brasileira” (COIMBRA, 2001, p. 88).  

 

O conjunto dessas teorias serviram de base para a construção de ações 
públicas segregacionistas do espaço urbano, em que os territórios de 
adensamento quantitativo de pobres e negros precisariam ser erradicados 
para longe da visibilidade urbana e “civilizada”, condição para a garantia da 
“ordem social”, da “segurança” e da “salubridade” (DURIGUETTO, 2017, p. 
106). 
 

Simas (2013, p. 87) apoiado nas leituras de Chaloub (1996) e Coimbra (2001) 

relata que os discursos políticos e a repressão sobre as ““classes perigosas” eram 

endereçadas especialmente aos negros, pois naquele período havia sido abolida a 

escravidão”. Além disso, a justificativa utilizada era a “dificuldade do negro de se 

adaptar fora do “cativeiro”, estando à mercê da mendicância, pobreza, vício e 

marginalidade”. 

No contexto do Rio de Janeiro, na época da República, a repressão do 

Estado – baseada na ideologia higienista – se deu principalmente sobre a população 

que morava nos cortiços, definido por Simas (2013, p. 88) como um 

 
(...) conjunto de residências de precárias infraestruturas e condições de 
higiene e saneamento habitadas por uma grande quantidade de pessoas 
em situações de pauperização. Estabelecidas em boa parte nas áreas do 
Centro da cidade, os moradores dos cortiços foram em boa parte alvo das 
políticas truculentas do estado. 
 

Observa-se neste período que o Movimento Higienista é quem molda “a 

construção da capital republicana, o Rio cosmopolita que vai se inspirar na geografia 

das metrópoles europeias” (SIMAS, 2013, p 92). Este processo conservador 

modificou a geografia e as relações sociais da cidade, e discriminou a população 

pobre, majoritariamente negra, considerada perigosa e expressada como uma 

“figura do mal” (SIMAS, 2013; CARVALHO, 2016). 
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Diante disso, observa-se que no Brasil, as “classes perigosas” se configuram 

pela sua cor e sua condição econômica, e que desde os tempos pós-abolição vem 

sofrendo o processo de exclusão, extermínio e racismo. Além disso, são cada vez 

mais estigmatizadas negativamente na sociedade.  Batista (2003, p. 36) relata que 

“do ponto de vista das elites brasileiras, as massas urbanas de trabalhadores, em 

sua maioria negros, vivendo nos morros, quilombados, constituem contingentes 

perigosos” e esta mesma elite exige “mais e mais investimentos nos mecanismos de 

controle social”. 

Carvalho (2016, p. 135) relata que as obras de Raimundo Nina Rodrigues23 

“influenciaram o pensamento social brasileiro no final do século XIX”, criando 

estigmas negativos da população africana, principalmente a respeito da juventude 

negra. Tais estigmas ou estereótipos perduram até hoje. Vejamos o que relata 

Batista (2003, p. 36) sobre o estereótipo do bandido, por exemplo:  

 

(...) vai-se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, morador de 
favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, boné, cordões, 
portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum sinal de 
resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda. A mídia, 
a opinião pública destacam o seu cinismo, a sua afronta. São camelôs, 
flanelinhas, pivetes e estão por toda parte, até em supostos arrastões na 
praia. Não merecem respeito ou trégua, são os sinais vivos, os instrumentos 
do medo e da vulnerabilidade, podem ser espancados, linchados, 
exterminados ou torturados. 
 

O estigma/estereótipo funciona como uma das bases do preconceito e da 

discriminação racial. Nesse sentido, constrói-se uma imagem ou uma marca 

negativa a partir de como a pessoa é vista, pouco importando o que ela realmente é 

(BENTO, 2006). Sendo assim, essa base de discriminação cerca a vida da 

população negra em todos os aspectos, independente do gênero. Como exemplo do 

que faz parte da vida da população negra e que é bastante estigmatizado e alvo de 

intolerância, pode-se sinalizar as religiões de matriz africana. Comumente 

                                            
23

“Raimundo Nina Rodrigues foi um médico brasileiro que no final do século XIX buscou, entre outras 
coisas, desvendar os mistérios da mente e do espírito dos negros brasileiros. Racista, eugenista, 
conservador, foi um intelectual rejeitado a partir da segunda metade do século XX por conta destas 
características que, se não eram, à época, exclusivas dele, tornaram-se malditas: hoje em dia seu 
nome quase não é citado, a não ser em revisões críticas da história dos estudos raciais” 
(RODRIGUES, M. F. “Raça e criminalidade na obra de Nina Rodrigues: Uma história psicossocial dos 
estudos raciais no Brasil do final do século XIX”, 2015). Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023>. Acesso em: Maio de 2018). 
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demonizada, a religião de matriz africana é marcada como algo ruim e alvo de 

constantes violências24. 

Outro exemplo é o estereótipo da mulher negra, marcada por uma herança 

colonial, a mulher negra que foi objeto de procriação e prazer para os colonizadores 

(CARNEIRO, 1995) é vista ainda hoje – por um ângulo machista e preconceituoso – 

como objeto de desejo do homem, de fácil “consumo”. Através dos meios de 

comunicação vemos também outra representação da mulher negra: uma mulher 

pronta para servir, “e que atualmente reconfigura-se no papel das empregadas 

domésticas” (ASSIS, 2017, p. 131). Além disso, é pouco comum vermos 

propagandas ligadas aos cosméticos e vestuários com mulheres negras, por 

exemplo, o que reforça o estereótipo de que a mulher bonita é a que tem traços 

diferentes dos afro-brasileiros, configurando um padrão de beleza opressor à maioria 

das mulheres brasileiras. 

É importante sinalizar também o papel exercido pela mídia. No Brasil como 

também em outros países, a grande mídia é, em geral, estruturada “por uma 

tradição intelectual elitista” (SODRÉ, 1999, p. 243) – majoritariamente formada por 

famílias com grandes patrimônios –, capaz de fomentar os discursos “políticos e 

institucionais sobre as relações inter-raciais e, de uma maneira ou de outra, legitima 

a desigualdade social pela cor da pele” (SODRÉ, 1999, p. 243).  

A mídia é uma das formas das elites veicularem o racismo e ele é germinado 

por alguns fatores, um deles é a estigmatização, como aponta Sodré (1999, p. 246): 

 
Na passagem do potencial/virtual ao real/atual, surge o estigma, a marca da 
desqualificação da diferença, ponto de partida para todo tipo de 
discriminação, consciente ou não, do outro. Num país de dominação 
branca, a pele escura tende a tornar-se um estigma. [...]. Com referência ao 
negro, a mídia, a industrial cultural, constroem identidades virtuais a partir, 
não só da negação e do recalcamento, mas também de um saber de senso 
comum alimentado por uma longa tradição ocidental de preconceitos e 
rejeições. Da identidade virtual nascem os estereótipos e as folclorizações 
em torno do indivíduo de pele escura. 
 

Sendo assim, pode-se dizer que o estigma legitima o racismo. Certifica-se a 

ideia da existência dos maus (negros) e bons (brancos), dos inferiores e superiores, 

                                            
24

“[...] casos como o da menina Kayllane Campos, atingida por uma pedrada na cabeça em junho do 
ano passado (2015), aos 11 anos, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, quando voltava para 
casa de um culto e trajava vestimentas religiosas candomblecistas”, são um dos exemplos. (PUFF, J. 
“Porque as religiões de matriz africana são o principal alvo de intolerância no Brasil?”, 2016). 
Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_rm>. 
Acesso em: Maio de 2018. 
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sendo este último o dominador que deve subordinar os inferiores. Nesta lógica “a 

desconfiança e preconceito podem estar na base da violência cometida pelo Estado 

e por parte da sociedade” (OLIVEIRA, 2017, p. 92) contra a população negra, 

sobretudo, contra os jovens negros. 

 

 

3.2.  Cenários contemporâneos: como se configuram as desigualdades sócio-

raciais no Brasil 

 

Mesmo com todas as conquistas da Constituição Federal de 1988, o quadro 

de desigualdade racial no Brasil ainda se expressa em dados incontestáveis. 

No que diz respeito à educação, dados do ano de 2007 da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE, publicados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em 2009, apontam que “o número de jovens negros 

analfabetos, na faixa etária de 15 a 29 anos, é quase duas vezes maior que o de 

jovens brancos” (AQUINO, 2009, p. 32). Além disso,  

 

(...) a taxa de frequência líquida (estudantes que frequentam o nível de 
ensino adequado à sua idade) dos jovens negros é expressivamente menor 
que a dos jovens brancos, tanto no ensino médio como no superior. Na 
faixa de 15 a 17 anos, que corresponde ao período em que se espera que o 
jovem esteja cursando o ensino médio, os brancos apresentam taxa de 
frequência líquida de 58,7%, contra 39,3% dos negros. No ensino superior, 
a desigualdade entre jovens brancos e negros torna-se ainda maior: na 
faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de frequência líquida para os brancos é 
de 19,8%, enquanto para os negros é de 6,9%, diferença quase três vezes 
maior em favor dos jovens brancos (AQUINO, 2009, p. 32).  

 

Analisando os anos de 2001 e 2012, os dados publicados pelo IPEA, em 

parceria com a SEPPIR, em 2014 mostram “que as taxas de escolarização líquida25 

de negros são significativamente inferiores às de brancos nos ensinos médio e 

superior” (IPEA, 2014, p. 20). No entanto, o estudo aponta “que nos ensinos médio e 

superior a desigualdade entre brancos e negros sofreu relevante redução no período 

analisado” (IPEA, 2014, p. 20). Em 2001, a frequência líquida dos jovens negros no 

ensino médio era de 24,4%, enquanto na população branca o percentual era de 

                                            
25

“a frequência líquida mede o porcentual de alunos em idade escolar correta para um determinado 
ciclo sobre o total dapopulação da faixa etária prevista para o ciclo” (IPEA, 2014, p. 20).  
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49,6%. Em 2012, esses percentuais aumentam, para os jovens negros era de 47,8% 

e para brancos 62,9%. 

No ensino superior os percentuais também se modificaram entre os anos 

analisados. Em 2001 a taxa líquida da população negra era de 3,2%, na população 

branca o percentual era de 14,1%. Em 2012, foi de 9,6% para a população negra e 

22,2% para a população branca. 

De fato observamos uma mudança significativa nos anos que o IPEA 

compara. Apesar disto, “a população negra ainda experimenta desvantagens no 

acesso à educação, com maior atraso escolar e escolaridade um tanto menor que a 

da população branca” (IPEA, 2014, p. 22). Essas desvantagens de certa forma 

“influenciam negativamente as oportunidades de inserção posterior da população 

negra no mercado de trabalho” (IPEA, 2014, p. 20), vejamos o que a publicação do 

Instituto revela a seguir. 

Analisando os dados em 2001 e 2012, o IPEA 2014 revela que foi reduzida a 

proporção dos desocupados nas faixas etárias dos 16 aos 61 anos ou mais. 

Algumas características merecem destaque nessas análises, principalmente quando 

vemos os dados referentes à cor: 

 

Nos dois momentos do tempo analisados, a desocupação se reduz à 
medida que aumenta a idade, e esta redução é mais acentuada a partir dos 
trinta anos. De fato, são notórias as dificuldades de inserção dos jovens no 
mercado de trabalho, que tende a absorver mais os profissionais com maior 
experiência e qualificação. No espectro da juventude negra, essa 
dificuldade se amplifica, se somada aos mais baixos índices de 
escolaridade, à frequência escolar e ao racismo, que resiste impregnado em 
muitas instituições. (...) Outro aspecto a destacar é o aumento da proporção 
de negros desocupados em relação aos brancos, entre 2001 e 2012. Entre 
estes anos, apesar da significativa queda das taxas de desocupação, tanto 
para trabalhadores brancos como para negros, não se observa redução das 
desigualdades entre os dois grupos raciais, considerando as taxas globais. 
Se em algumas faixas etárias a diferença entre as taxas de desocupação de 
negros e brancos não sofreu alteração (entre os trabalhadores de 22 a 29 
anos, a taxa dos negros permaneceu 31% superior), em outros extratos 
houve aumento das desigualdades (entre os trabalhadores de 45 a 60 anos, 
a taxa dos negros passou a ser 21% superior à taxa dos brancos, razão que 
correspondia a 16% em 2001). (IPEA, 2014, p. 23). 

 

Ao analisar os dados sobre a renda e as posições que negros e brancos 

ocupam, o Instituto sinaliza que os negros ainda se encontram em maiores 

desvantagens, demonstrando desta forma o racismo e a discriminação na inserção 

no mercado de trabalho. Como exemplo, a pesquisa aponta que o percentual de 
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brancos empregados com carteira no ano de 2001 é de 34,2%, enquanto negros é 

de 26%; em 2012, pouca coisa mudou, os brancos são 43,4% e os negros são 

36,7% empregados com carteira. 

Por fim e conforme o IPEA, “os negros ainda ocupam posições mais 

precárias, recebem remunerações menores e são mais afetados pela desocupação” 

(IPEA, 2014, p. 26). 

Observando os dados da pesquisa publicada pelo IPEA (2014) sobre a 

distribuição das pessoas residentes por renda per capita familiar e faixas de 

rendimentos, segundo região e cor ou raça no Brasil, nos anos 2001 e 2012, 

destacamos que os negros possuem nível de renda per capita familiar menor que os 

brancos, conforme a tabela disponibilizada pela pesquisa: 
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Analisando os dois anos apontados na tabela, conclui-se que a desigualdade 

de renda entre brancos e negros aumentou. No cenário nacional em relação à 

população com mais de três salários mínimos os brancos tiveram um aumento de 

4,2 pontos percentuais, enquanto os negros tiveram um aumento de 2,2 pontos 

percentuais. Destacam-se as regiões Sudeste e Sul que apresentam a maior 

proporção de desigualdade entre brancos e negros com renda acima de três salários 

mínimos. 

Quando se trata da população jovem negra os dados e estudos são ainda 

mais cruéis e assustadores. O Mapa do Encarceramento, publicado em 2015 que 

trata especificamente dos jovens do Brasil, aponta que o maior número de presos no 

país é de negros. 

 
Em números absolutos: em 2005 havia 92.052 negros presos e 62.569 
brancos, ou seja, considerando-se a parcela da população carcerária para a 
qual havia informação sobre cor disponível, 58,4% era negra. Já em 2012 
havia 292.242 negros presos e 175.536 brancos, ou seja, 60,8% da 
população prisional era negra. Constata-se assim que quanto mais cresce a 
população prisional no país, mais cresce o número de negros encarcerados. 
O crescimento do encarceramento é mais impulsionado pela prisão de 
pessoas negras do que brancas (BRASIL, Mapa do encarceramento: os 
jovens do Brasil, 2015, p. 33).  

 

Outro estudo ainda mais preocupante é o da violência26. Os jovens negros 

são as maiores vítimas de violência no Brasil. De acordo com o Sistema de 

Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS)27 e o Mapa da 

Violência (2016) entre os anos 2003 a 2014 houve uma queda na taxa de homicídios 

por arma de fogo entre a população branca e um aumento entre a população negra. 

Em números:  

 

(...) se no ano de 2003 foram cometidos 13.224 homicídios por arma de 
fogo na população branca, em 2014 esse número desce para 9.766, o que 
representa uma queda de 26,1%; em contrapartida, o número de vítimas 
negras passa de 20.291 para 29.813, aumento de 46,9%. (WAISELFISZ, 
Mapa da Violência, 2016, p. 55).  

 

                                            
26

Este debate é tema do próximo item deste capítulo. 
27

O SIM/MS é a única fonte que levanta esse quesito em nível nacional, com critérios relativamente 
uniformes, até os dias de hoje. Mas só incorporou o indicador de raça/cor em 1996, quando mudou 
sua sistemática, passando da Classificação Internacional de Doenças 9 para a 10 (CID9/CID10), 
seguindo a metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde. Nos primeiros anos, a 
subnotificação nesse campo foi muito elevada, mas foi melhorando rapidamente (BRASIL, Mapa da 
Violência, 2016). 
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Pode-se afirmar que a desigualdade racial tem traços e marcas profundas da 

colonização. A população negra ainda convive com o racismo, a violência, os 

preconceitos enraizados e com a exclusão de acesso aos bens materiais e sociais 

(CÂMARA, 2015). Apesar de muitas lutas e resistências, e muitos reconhecimentos 

legais, a exemplo do que já foi citado e da Lei nº 12.288, de julho de 2010, que 

institui o Estatuto da Igualdade Racial e a instituição de cotas raciais e sociais nas 

instituições de ensino superior (Lei nº 12. 711/2012), tem representado efetivamente 

poucas mudanças na vida econômica e social dessa população.  

 

[...] a violência policial, o número de afrodescendentes no sistema prisional, 
os variados projetos de lei que visam retirar as terras das populações 
originárias e remanescentes de quilombos, a exemplo da PEC 215, revelam 
que as políticas liberais implementadas não têm tido eficiência, no sentido 
de reverter a situação em favor dos mais vulneráveis (DURANS, 2014, p. 
398). 

 

 

 

3.3.  Dados de violência com recorte étnico-racial e casos de extermínio 

 

 

Cerqueira et al. (2017, p. 30) através do Atlas da Violência 2017 revela que 

“de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras”, sendo que o 

principal alvo são os jovens. Os dados estatísticos revelam, mas não explicam as 

causas de violência contra a população negra. No entanto, podemos dar várias 

respostas, mas o racismo é a resposta mais provável diante das violências 

cometidas contra essa parcela da população. (OLIVEIRA, 2017). 

A violência pode se expressar de muitas formas, como agressão física e 

psicológica. Neste item procura-se compreender a violência homicida, chamada pelo 

termo extermínio ou genocídio. Aqui usaremos mais o termo genocídio, criado pelo 

advogado judeu-polonês Raphael Lemkin no final da segunda guerra mundial para 

“nomear o extermínio dos judeus pelo governo nazista alemão” (CARVALHO, 2016, 

p. 79). Alguns autores e militantes do movimento negro adotaram o termo como 

forma de “reivindicar o reconhecimento do crime que dizimou milhares de 

“indígenas”, “africanos” e seus descendentes” (CARVALHO, 2016, p. 81). De acordo 

com Carvalho (2016) para uma melhor compreensão do termo no Brasil, a autora 
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compreende que o primeiro grande genocídio se deu a partir do colonialismo 

europeu e se estende até os dias atuais, pois vivemos permeados por 

 
relações de fetiche forjadas da sociedade mercantil/colonial/capitalista, 
aonde as relações humanas são mediadas pelas relações mercantis dessa 
sociabilidade/colonialidade, desumanizando aos que se pretende dominar, 
explorar e consumir (CARVALHO, 2016, p. 90).  

 
 

Nesse contexto, Carvalho (2016, p. 100-101) reflete que o Brasil vive há 

tempos “uma guerra social e racista legitimada e instituída pelo Estado” capitalista, e 

apesar do modo de produção ter se modificado ao longo do tempo, o racismo 

continua “atualizado e genocidando” vidas. 

Os dados do ISP-RJ (Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro)28 

revelam a guerra social que vive o estado do Rio de Janeiro e quem são as maiores 

vítimas dessa guerra. Segundo os dados29 do ISP-RJ do ano de 2016, em todo o 

estado do Rio de Janeiro foram registradas 5.337 mortes violentas. O gráfico 1 

mostra que o homicídio doloso (quando há intenção de matar) foi o maior registrado. 

A região (gráfico 2) mais atingida pelas mortes violentas (homicídio doloso, 

latrocínio e lesão corporal seguida de morte) é a Baixada Fluminense (13 

municípios). 

 

 

Gráfico 1- Letalidade Violenta 

 

 

 

 

 

                                            
28

“O Instituto de Segurança Pública – ISP, criado pela Lei nº 3.329, de 28 de Dezembro 1999 – é uma 
autarquia vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG). Tem como 
missão produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar a 
implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção 
dessas políticas” (Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=1>. Acesso em: Maio 
de 2018). 
29

Os gráficos apresentados neste item foram retirados integralmente do site do ISP: 
<http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html>. Acesso em: Maio de 2018. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=1
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  Gráfico 2- Regiões 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda de acordo com o ISP-RJ (2016) os homicídios registrados como 

consequência da oposição à intervenção policial foram maiores na Capital (463 

casos) do que qualquer outra região do estado do Rio de Janeiro. Foram 925 casos 

registrados, espalhados pelas regiões (gráfico 3). Além disso, quando buscamos no 

site o perfil das vítimas que morrem por se oporem à intervenção policial 

observamos que as maiores vítimas são negros e pardos (gráfico 4), do gênero 

masculino (gráfico 5), na faixa etária dos 18 aos 29 anos (gráfico 6). 

 

Gráfico 3- Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial por Regiões 
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Gráfico 4- Cor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 Estes últimos gráficos confirmam o cenário que buscamos analisar nesta 

pesquisa: jovens negros, majoritariamente, do sexo masculino são exterminados 
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diariamente pelas ações violentas da polícia. Há tempos as ações policiais buscam 

fazer uma “limpeza” no Rio de Janeiro (RIZZINI, 2011). De acordo com Simas (2013, 

p. 172) a cidade do Rio de Janeiro “possui uma das polícias que mais mata no 

mundo com cifras muitos superiores a muitos países em guerra”. 

Simas (2013) contextualiza o surgimento da Polícia Militar (PM) no Rio de 

Janeiro e aponta, como exemplo, algumas intervenções policiais na cidade, além de 

destacar três elementos que reforçam o extermínio dos que são considerados 

“perigosos”: o “caveirão”, os “autos de resistência” e as “milícias”. Todos estes fazer 

parte da PM, cada um com suas funções, mas com o mesmo objetivo: genocida, de 

preferência a 

 

juventude pobre, negra, do sexo masculino, moradora de favelas, sujeitos 
históricos que mais sofrem do processo da barbárie do capital fetiche e sua 
banalização da vida humana. A violência letal, portanto, tem rosto, sexo, 
faixa etária, local de moradia e raça (SIMAS, 2013, p. 182-183). 

 

Se tratando do contexto nacional, os dados publicados pelo Atlas da Violência 

2018 apontam que de 2006 a 2016 a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%, 

enquanto a taxa entre os não negros teve redução de 6,8%.   

 

Assim, em 2016, enquanto se observou uma taxa de homicídio para a 
população negra de 40,2, o mesmo indicador para o resto da população foi 
de 16, o que implica dizer que 71,5% das pessoas que são assassinadas a 
cada ano no país são pretas ou pardas (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018, p. 
4). 

 
 A publicação relata ainda que as taxa de homicídios de negros são maiores, 

 

(...) nos estados de Sergipe (79,0%) e do Rio Grande do Norte (70,5%). Na 
década 2006-2016, esses estados foram também onde a taxa mais cresceu: 
172,3% e 321,1%, respectivamente. Já as menores taxas de homicídios de 
negros foram encontradas nos estados de São Paulo (13,5%), do Paraná 
(19,0%) e de Santa Catarina (22,4%) (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018, p. 40). 

 
Com estes dados quero afirmar que há um racismo que mata. Daniel 

Cerqueira e Danilo Coelho numa outra publicação do IPEA reafirmam a questão do 

racismo que mata os negros. Os autores apontam que a reprodução de estereótipos 

negativos sobre a vida dos negros na sociedade os associa como indivíduos 

perigosos ou criminosos (fato que também tratei no primeiro item deste capítulo), e 
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estes estereótipos de certo modo influenciam “sobre a decisão de atirar em negros” 

(CERQUEIRA; COELHO, 2017, p. 16).  

Cerqueira e Coelho continuam: 

 

Um tipo de associação entre racismo e letalidade violenta se dá por meio do 
racismo institucional, em que ações difusas no cotidiano de determinadas 
organizações do Estado terminam por reforçar o preconceito de cor. Um 
caso particular de racismo institucional envolve o funcionamento das 
polícias em muitas localidades do país (CERQUEIRA; COELHO, 2017, p. 
17).  

 
Sobre esta associação citada pelos autores, podemos mencionar alguns 

casos recentes noticiados pela mídia: 

1) Chacina de Costa Barros. O site g130 da emissora Globo noticiou: “PMs 

vão presos após 5 jovens serem mortos em carro no Subúrbio do Rio”. Segue o 

texto: 

A noite deste sábado prometia ser de mais um fim de semana de diversão 
para os amigos de infância Roberto de Souza, 16 anos, Carlos Eduardo da 
Silva Souza, 16, Cleiton Corrêa de Souza, 18, Wesley Castro, 20, e Wilton 
Esteves Domingos Junior, 20, conforme relatos de familiares. Eles tinham 
acabado de voltar do Parque de Madureira, na Zona do Norte, e iam lanchar 
por volta das 23h na comunidade de Costa Barros, quando o carro em que 
estavam foi alvo de inúmeros disparos na Estrada João Paulo, na altura da 
curva do Vinte, Subúrbio do Rio. Policiais militares são suspeitos de atirar 
contra os jovens e alterar a cena do crime, de acordo com as investigações 
da 39ª DP (Pavuna) (SITE DE NOTÍCIAS G1 RIO, 2015). 

 
Todos esses jovens se enquadram no perfil dos dados citados nas análises  

acima: eram negros, com idades entre 16 e 20 anos e moradores de favela. Os policiais 

envolvidos no crime estão presos e o caso ainda corre na justiça.  

2) Jhonata Dalber Matos Alves morto no Morro do Borel (RJ). O site g131 da 

Globo também noticiou este caso: “Moradores dizem que jovem foi morto por engano 

por PMs, no Rio”. O texto relata: 

 

A noite de quinta-feira (30) foi violenta no Morro do Borel, na Tijuca, na 
Zona Norte do Rio. Um adolescente de 16 anos morreu depois de levar um 
tiro na cabeça. Os moradores acusam PMs de terem confundido um saco 
de pipoca com drogas. A PM diz que o jovem foi atingido durante uma troca 
de tiros com traficantes. Jhonata Dalber Matos Alves tinha 16 anos e vivia 
no Morro do Borel, que tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 
desde 2010. Testemunhas acusaram os PMs de terem matado o jovem sem 
motivo. “Jhonata chegou, pegou o saco de pipoca e, simples, desceu. Assim 

                                            
30

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/cinco-jovens-sao-mortos-no-rio-e-parentes-das-
vitimas-culpam-pm.html>. Acesso em: junho de 2018. 
31

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/pms-confundem-pipoca-com-drogas-e-matam-
jovem-dizem-moradores.html>. Acesso em: junho de 2018. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/cinco-jovens-sao-mortos-no-rio-e-parentes-das-vitimas-culpam-pm.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/cinco-jovens-sao-mortos-no-rio-e-parentes-das-vitimas-culpam-pm.html
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que ele desceu começou o tiro. Deram um tiro primeiro, que eu acho que foi 
a hora que pegou nele, e começou o pessoal a gritar. Eles começaram a dar 
um tiro atrás do outro. Não foi troca de tiros. Foi eles, só os 'polícia' dando 
tiro. Não tinha bandido, não tinha ninguém na hora”, contou um morador, 
que não quis se identificar (SITE DE NOTÍCIAS G1 RIO, 2016). 
 

O site O Globo32 publicou que somente neste ano (2018) o policial militar acusado 

neste caso foi denunciado à Justiça. 

2) Casos: Amarildo, Claudia e Rafael Braga. Estes três casos não podiam 

deixar de ser mencionados, pois confirmam que a discriminação racial e social contra 

negros pobres podem levar as situações de exclusão e extermínio.  

O site Geledés33 relembra o caso de Amarildo de Souza: 

 
Amarildo sumiu após ser levado por policiais militares para ser interrogado 
na sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) durante a “Operação Paz 
Armada”, de combate ao tráfico na comunidade, entre os dias 13 e 14 de 
julho de 2013.  
Na UPP, o pedreiro teria passado por uma averiguação. Após esse 
processo, segundo a versão dos PMs, eles ainda passaram por vários 
pontos da cidade do Rio antes de voltar à sede da Unidade de Polícia 
Pacificadora, onde as câmeras de segurança mostram as últimas imagens 
de Amarildo, que, segundo os policiais, teria deixado o local sozinho, o que 
as câmeras não registraram.  
Após depoimentos, foram identificados quatro policiais militares que 
participaram ativamente da sessão de tortura a que Amarildo teria sido 
submetido ao lado do contêiner da UPP da Rocinha. Segundo informou o 
Ministério Público, testemunhas contaram à polícia sobre a participação 
desses PMs no crime. Após seis meses de buscas pelo corpo do pedreiro, a 
Justiça decretou a morte presumida de Amarildo. 
 

Foi no contexto das manifestações de 2013 que a pergunta “Cadê o Amarildo?” 

se espalhou pelo Rio de Janeiro e pelo mundo. Até hoje não se tem uma resposta 

concreta para esta pergunta. Amarildo é um caso emblemático do racismo institucional e 

do extermínio perpetrado pelas mãos do Estado. São vários “Amarildos” que 

desaparecem e são exterminados no cotidiano das favelas e que, no máximo, viram 

estatística. 

O caso de Claudia da Silva Ferreira revela como a população negra é tratada nas 

favelas. No dia 17 de março de 2014, Claudia foi baleada durante um “confronto” entre 

Policiais Militares e traficantes, em Madureira. Claudia, que estava a caminho da 

padaria, foi socorrida pelos PMs, colocada dentro do porta malas de uma viatura, de 

forma desumana, e levada para o hospital. No entanto, o porta malas daquela viatura 

                                            
32

<https://oglobo.globo.com/rio/pm-acusado-de-matar-jovem-que-carregava-saco-de-pipoca-no-borel-
denunciado-justica-22771515>. Acesso em: junho de 2018. 
33

<https://www.geledes.org.br/justica-concede-indenizacao-familia-do-ajudante-de-pedreiro-
amarildo/>. Acesso em: junho de 2018. 
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abriu, segundo o depoimento dos PMs, e Claudia ficou pendurada no para-choque pela 

roupa que usava e foi arrastada por “cerca de 250 metros, batendo contra o asfalto 

conforme o veículo fazia ultrapassagens” (SITE GELEDÉS)34. Após quatro anos, os dois 

policiais militares acusados neste caso ainda não foram julgados35. A forma como 

Cláudia foi tratada e supostamente “socorrida” pelos polícias dar mostras de como os 

negros e negras moradores de favela são vistos, como “animas” em muitas ocasiões, 

sobretudo se são alvejados pela polícia. 

Por último, o caso do jovem Rafael Braga Vieira que demonstra a seletividade da 

justiça brasileira. Rafael Braga trabalhava como catador de lixo e em um dos dias das 

manifestações de junho de 2013, no Rio de Janeiro, foi abordado por policiais e o único 

– em todo território nacional – a ser preso e condenado por portar produtos de limpeza 

(pinho sol e cloro eram os produtos que ele portava). Na época estes produtos foram 

considerados, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, um material explosivo que 

Rafael “pretendia” utilizar. No entanto, o Corpo de Bombeiros emitiu um laudo que 

relatava que os materiais que Rafael portava não tinham a capacidade para um 

explosivo. Sendo assim (e depois de muita mobilização), Rafael passou a cumprir pena 

em regime aberto. 

Se não bastasse todo este episódio, em Janeiro de 2016, Rafael foi abordado por 

Policiais Militares próximo a sua casa e foi “preso com um flagrante forjado, conforme 

confirmam testemunhas”36. Em Abril de 2017, Rafael Braga foi condenado a 11 anos de 

prisão. “O magistrado baseou o veredito nos depoimentos dos policiais que prenderam 

Rafael”37. 

Em todos estes casos percebe-se que a lógica utilizada pelo Estado, por meio de 

suas diversas instituições, contra a população pobre e, em especial contra a população 

negra, materializa-se através do uso da violência. Interessante notar a relação dessa 

violência atual com o uso da violência utilizada pelos senhores de escravos. Moura 

(1992) relata que os escravos eram submetidos a todo tipo de brutalidade. Viviam como 

se fossem animais, sem direito algum, podiam ser vendidos, trocados, castigados, 

mutilados ou mesmo mortos “sem que ninguém ou nenhuma instituição pudesse intervir” 

                                            
34

<https://www.geledes.org.br/claudia-silva-ferreira-38-anos-auxiliar-de-limpeza-morta-arrastada-por-
carro-da-pm-2/>. Acesso em: junho de 2018. 
35

<https://extra.globo.com/casos-de-policia/pms-acusados-pela-morte-de-claudia-arrastada-por-
viatura-se-envolveram-em-oito-homicidios-desde-2014-rv1-1-22495415.html>. Acesso em: junho de 
2018.  
36

<https://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/#block-4574> . Acesso em: junho de 2018. 
37

<https://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/#block-4574> . Acesso em: junho de 2018. 
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(MOURA, 1992, p. 15-16) a favor deles. O que Moura relata não é muito diferente de 

hoje, a agressividade contra os negros reflete a discriminação social e racial que 

perpetua em todos os segmentos da sociedade e do Estado. 

O uso da violência ou barbárie e da tortura, conforme Oliveira (2017. p. 32),  

 

é sempre recorrido pelas classes dominantes quando se trata de preservar 
seus privilégios em face de ameaças das classes dominadas. Isto acontece 
em qualquer sociedade onde imperam a desigualdade e a injustiça social. 

 

Oliveira (2017) aponta que na história da humanidade o homem dotado de força e 

poder sempre utilizou a violência como instrumento de justiça. Neste sentido, afirmamos 

novamente que o Estado, através de suas entidades, pratica suas ações fazendo uso do 

mesmo método: violentando a classe subalterna e, principalmente, os negros. 

Vale ressaltar que as práticas violentas são funcionais para as elites capitalistas. 

As grandes guerras38 que ocorreram no mundo demostram que o uso da tecnologia 

empregada para o desenvolvimento de armamentos gera lucro e segundo Oliveira 

(2017, p. 44), “tem acesso à tecnologia quem pode pagar por ela”. 

Citando Netto (2010), Oliveira (2017, p. 44) indica que a barbárie atual se explica 

“como resultado da dinâmica do capital e de seu fundamento principal – a exploração”, 

contudo, “apesar do caráter globalizado da lei geral de acumulação de capital, 

particularidades culturais e nacionais devem ser observadas”. As características 

históricas dos diferentes povos, ou seja, a classe, o gênero e as etnias “condicionam as 

formas contemporâneas da exploração do capital”.  

É nesse sentido que a indústria do capital  

 

passa a incluir políticas de segurança pública em períodos de paz formal e 
se estende como negócio capitalista privado à vida na paz e na guerra, 
configurando a emergência da militarização da vida social (NETTO, 2010, p. 
22 apud OLIVEIRA, 2017, p. 47). 

 

Oliveira (2017, p. 47) continua: 

 

Para as populações pobres que vivem nas periferias das grandes cidades, 
as políticas de segurança pública (ou sua falta) têm se expressado na forma 
de repressão e abusos por parte da Policia Militar, como observado nos 
últimos anos na periferia do Rio de Janeiro, onde as chamadas Unidades de 

                                            
38

 A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que ceifaram milhões de vidas nos campos de batalha, 
são exemplos de guerras que fizeram uso da tecnologia para a fabricação de armamentos. 
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Polícia Pacificadora (UPP), em vários casos, são mais uma demonstração 
de repressão do que pacificação. 

 

Ainda que não seja o objetivo deste trabalho, considero importante salientar 

que, infelizmente, os autores da violência policial muitas das vezes também são 

pobres, negros, moradores de comunidades e também vítimas desta guerra social e 

racial, o que reforça a teoria de extermínio e confirma que se trata de um racismo 

estrutural e institucional, que direta ou indiretamente autoriza a violência e o 

extermínio contra uma parcela da população.  

Quando se trata do genocídio da juventude negra, Carvalho (2016, p. 195) 

conclui que “o racismo, cria condições econômicas favoráveis aos que se colocam 

enquanto seres superiores, no qual inventam noções sobre os inferiorizados para 

submetê-los aos seus interesses”. Sendo assim, e de acordo com a autora, os 

jovens negros foram inventados, ou seja, estigmatizados como suspeitos/perigosos 

e criminalizados e, nesse sentido, devem ser eliminados, como um problema que 

deve ser resolvido da forma mais rápida possível, através de uma política de 

extermínio.  

Apesar desta triste realidade, Carvalho (2016, p. 181) ressalta que a 

sociedade através de suas entidades e “movimentos de combate à violência e em 

defesa dos direitos humanos vem tencionando o Estado a dar respostas ao 

genocídio em curso da juventude “negra””, tendo em vista que estes são as maiores 

vítimas como já demonstrado nos dados do ISP-RJ e nas afirmações dos autores 

mencionados neste trabalho. A autora afirma ainda que mais do que pedir respostas 

ao Estado, “as ações de enfrentamento versam sobre o fim do extermínio da nossa 

juventude que vem crescendo ano após ano” (CARVALHO, 2016, p. 181). 

Assim como Carvalho exemplificou, não podemos deixar de citar alguns dos 

movimentos que buscam denunciar e desmitificar esse extermínio. Alguns deles: 

Mães de Maio de São Paulo, “O movimento é oriundo da morte de três jovens que 

foram assassinados em meio às 493 pessoas, ocorridas em maio de 2006, a maioria 

pobres, negros e moradores da periferia” (CARVALHO, 2016, p. 184); Mães de 

Manguinhos, este movimento surgiu a partir das mortes ocasionadas por policiais da 

UPP; “Mães de Acari, mães de 11 jovens de Acari sequestrados, e ainda hoje 

desaparecidos, por policiais enquanto dormiam em um sítio em Magé em julho de 

1990” (CARVALHO, 2016, p. 184-185). Esses e outros movimentos, tem em comum 
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a violência contra jovens negros e de periferia sofrida por parte do aparelho 

repressor do Estado brasileiro, que busca justificar essas ações violentas em nome 

da Paz. (CARVALHO, 2016, p. 185).  

Além desses movimentos que surgem a partir de uma ação violenta do 

Estado, existem os “coletivos universitários e comunitários Negros ou de maioria 

Negra e organizações não governamentais” (CARVALHO, 2016, p. 187) que somam 

na luta pelo fim do genocídio da população negra. Apesar da existência dos 

movimentos e organizações não terem visibilidade nas grandes mídias, estes 

“refletem a luta de pessoas vítimas de violência estatal de forma direta e indireta na 

busca de amenizar suas consequências” (CARVALHO, 2016, p. 187).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta desta pesquisa foi abordar como a violência contra a população 

negra, e principalmente jovem, tem relação com o processo de formação do Brasil. 

Buscou-se analisar o contexto da escravidão e a forma como os negros foram 

colocados à “margem” da sociedade após a Abolição pelo Estado brasileiro que se 

fundamentou em um projeto de nação racista, considerando os negros como 

inferiores e brancos como superiores. Endente-se assim, que o racismo continua 

desempenhando seu ofício: subordina negros (as) e define seus lugares nesta 

sociedade capitalista. 

Foi possível perceber, através dos dados estatísticos aqui apresentados, que 

em todos os aspectos da vida social, a população negra se apresenta como a 

parcela social mais discriminada. Nesse sentido, nota-se que as mazelas geradas 

pelo modo de produção do capital estão intimamente ligadas a questão racial. E 

como foi apontado por Florestan Fernandes (2017), o negro é a pedra de toque da 

sociedade brasileira, só será possível uma democracia quando a desigualdade racial 

deixar de existir. 

Através desta pesquisa foi possível confirmar que a “desigualdade racial”, 

sobretudo o genocídio dos negros, não é algo que acontece por acaso, mas é uma 

consequência do racismo que está na base desta sociedade. Vale ressaltar que a 

obra de Octávio Ianni utilizada neste trabalho foi essencial para perceber que a 

questão racial sempre esteve – e continua – presente na história da formação social 

do Brasil. 

Historicamente o racismo no Brasil é explicito e o Estado, infelizmente, está 

engajado na sua reprodução. Vimos que os negros (as) foram – e continuam sendo 

– estereotipados e seguem enfrentando o racismo nas mais diversas esferas da 

sociedade, principalmente no âmbito institucional do Estado. Temos no Brasil um 

Estado que legitima a violência e o racismo através das ações policiais e não existe 

nenhuma política de paz, mas sim de guerra. A guerra é contra pobres, negros, 

jovens “suspeitos” e moradores de favelas. 

Através desta pesquisa, constato que o racismo é cada vez mais intrínseco 

para este sistema, pois reforça que existem os superiores e outros inferiores, 



 
 

67 
 

legitima a violência contra negros e moradores de favelas e periferias, o 

encarceramento em massa e a desigualdade social e racial. Além disso, o aumento 

da violência também é intrínseco ao capitalismo, pois se generaliza o medo na 

sociedade ocasionando o investimento na segurança privada. Sendo assim, são as 

relações econômicas que importam e não a vida humana. 

A questão étnico-racial é atravessada por muitas questões e acredito que 

estas questões não foram aprofundadas (por não ser o objetivo principal), mas 

penso ser importante para pesquisas futuras, como por exemplo, o debate sobre as 

políticas de ações afirmativas que ganharam espaço recentemente e que contribuem 

para mudar um pouco o quadro da “desigualdade racial”, assim como, as lutas do 

Movimento Negro quanto ao acesso dos negros (as) à educação, inserção no 

mundo do trabalho, etc e no enfrentamento contra a violência racial. 

Nesta trajetória de leituras e inserção no processo de estágio no Centro de 

Referência do Adolescente, percebi a importância deste debate no âmbito do 

Serviço Social. Tanto nas leituras como na Instituição pude entender que o racismo 

não é um fato a mais das expressões da “questão social”, na verdade, ele percorre 

todas as desigualdades sociais e “como trabalhador assalariado e profissional 

voltado ao atendimento das expressões mais extremas da questão social” 

(BARROCO, 2012, p. 65), o assistente social precisa compreender as questões que 

percorrem o cotidiano da população que sofre com a discriminação racial, e isso só 

será possível através de leituras relacionadas ao tema e o comprometimento com 

esta população.  

Outra questão que vale ressaltar são as poucas produções de conhecimento 

acerca deste debate na profissão. Márcia Campos Eurico (2013, p. 293) ressalta que 

“apesar das crescentes reivindicações do movimento negro, em defesa de uma 

ressignificação da questão racial no Brasil, a contribuição da profissão na produção 

do conhecimento acerca dessa temática permanece muito tímida”. Isto foi observado 

na minha procura por pesquisas que pudessem embasar o trabalho. Sendo assim e 

de acordo com Eurico (2013, p. 293), é preciso “e problematizar como a profissão 

vem desvelando os discursos e conceitos sobre essa temática”. 

“Os (as) assistentes sociais possuem e desenvolvem atribuições localizadas 

no âmbito da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, como também 

na assessoria a movimentos sociais e populares” (CFESS, 2009, p. 9), portanto, é 
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mais do que urgente o envolvimento profissional no debate étnico-racial. É preciso 

análises críticas sobre a questão racial no Brasil para que, junto com os movimentos 

sociais e populares, possa ser enfrentado e denunciado o racismo nas mais diversas 

camadas da sociedade, e principalmente nas instituições públicas e privadas.  

Por último, considero também a importância dos assistentes sociais, assim 

como os movimentos sociais, continuarem defendendo as políticas de ação 

afirmativa. Proteger essas políticas, tão arduamente conquistadas, garante e efetiva 

direitos para determinados grupos que, historicamente, foram discriminados.  
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