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“Ao poeta que nos nega 

Enquanto a inquisição 

Interroga 

a minha existência 

e nega o negrume 

do meu corpo-letra 

na semântica 

da minha escrita, 

prossigo. 

Assunto não mais 

o assunto 

dessas vagas e dissentidas 

falas. 

Prossigo e persigo 

outras falas, 

aquelas ainda úmidas, 

vozes afogadas, 

da viagem negreira. 

E apesar 

de minha fala hoje 

desnudar-se no cálido 

e esperançoso sol 

de terras brasis, onde nasci, 

o gesto de meu corpo-escrita 

Levanta em suas lembranças 

Esmaecidas imagens 

de um útero primeiro. “ 

 

Evaristo,Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Rio 

de Janeiro:Editora Malê, 2017. 
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RESUMO 

 

 

No presente estudo, procuro dar uma contribuição acerca do debate sobre o 

preconceito, a criminalização e a violência praticada contra a população negra 

brasileira, essencialmente os jovens negros, pobres e favelados. As análises dentro 

da perspectiva do comprometimento do Serviço Social evidenciam como o racismo é 

parte da manutenção do processo estrutural da sociedade brasileira, através da 

exploração, opressão e extermínio da população negra. Diante desse contexto 

histórico que veremos ao longo do estudoas contribuições de Gilberto Freyre, 

Octávio Ianni, Florestan Fernandes, José Barbosa da Silva Filho, Jose Paulo Neto, 

Marilda Iamamoto, entre outros autores, e pesquisas em órgãos oficiais, como o 

IBGE, e também matérias de cunho jornalístico, seguimentos políticos, movimentos 

sociais e imprensa. O presente estudo é parte dos meus anseios enquanto aluna 

concluinte do curso de Serviço Social, cuja prática de estágio e as leituras ao longo 

do curso trouxeram reflexões sobre questões relacionadas ao jovem negro 

periférico. 

 

 

Palavras–chave: Criminalização. Racismo. Preconceito. Extermínio.  
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ABSTRACT 

 

 

In the current study, I try to contribute in the debate about racial prejudice, 

criminalization and the violence practiced against the Brazilian black population, 

mainly the black young people, poor and slum dwellers. The analysis from the 

perspective of the social service commitment show how racism is part of the 

maintenance of the structural process of Brazilian society, through the exploitation, 

oppression and extermination of the black population.Given this historical context 

that we see throughout the study, seek the contributions of the authors: Gilberto 

Freyre, Octavio Ianni, Florestan Fernandes, José Barbosa da Silva Filho, José Paulo 

Neto, Marildalamamoto, among other authors, and research in official bodies such as 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and matters of journalistic 

nature, political groups, social movements and the media. This study is part of my 

longings as a final student of the Social Work Course, whose practice of internship 

and the readings throughout the course have brought reflections on issues related to 

the young black peripheral people. 

 

 

 

Keywords: Criminalization. Racism. Prejudice. Extermination.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Para uma melhor compreensão do tema escolhido, elaboramos um breve 

retorno histórico buscando ao longo do estudo compreender as reais condições da 

população negra no Brasil, sendo a abordagem desse tema de grande relevância 

para o conhecimento da nossa ancestralidade, aspectos de resgate histórico 

necessário para o enfrentamento do racismo e que permeiam através de todas as 

formas de opressão, sendo: étnica, social, econômica e de gênero. 

O primeiro capítulo dedicou-se a uma breve contextualização histórica sobre a 

importância do estudo da questão étnico racial na sociedade brasileira, sobre as 

desconstruções dos estereótipos colocados pela classe dominadora com o intuito de 

criar o sentimento de inferioridade na classe trabalhadora e principalmente na 

população negra. Entre essas construções para perpetuar sentimentos escravistas, 

as classes abastadas economicamente fazem um trabalho fundamentado na 

passividade da população negra. No contraponto desses argumentos da classe 

dominadora que se perpetuaram ao longo da história, buscaram-se as contribuições 

de autoresque pesquisaram sobre a temática desse estudo e também pesquisas em 

órgãos oficiais, assim como matérias de cunho jornalístico, seguimentos políticos de 

esquerda e imprensa de forma geral. 

Para uma melhor compreensão do tema escolhido: “Alguns aspectos da 

criminalização da população negra na sociedade Brasileira”, busca-se compreender 

as reais condições da população negra no Brasil, sendo a abordagem desse tema 

de grande relevância para entendimento historicidade do negro na cultural brasileira, 

sobre aspectos de resgate histórico necessário para o enfrentamento do racismoque 

permeia através de todas as formas de opressões, sendo: étnica, social, econômica 

e de gênero.  

No primeiro capitulo para abordar o tema desse estudo, realizaremos uma 

breve contextualização sobre a importância do estudo da questão do negro na 

sociedade brasileira, das desconstruções dos estereótipos colocado pela elite 

brasileira com intuído de criar o sentimento de inferioridade na classe trabalhadora e 

principalmente na população negra, entre essas construções para perpetuar 
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sentimentos escravistas, as classes abastadas economicamente fazem um trabalho 

fundamentado na passividade da população negra.   

No segundo capitulo desse estudo, temos como objetivo colaborar com a 

reflexão acerca do racismo, da criminalização da população negra e o preconceito 

existente em nossa sociedade. 

Trabalhamos com a hipótese do racismo, o preconceito e a criminalização da 

população negra como conceito estrutural na formação da sociedade brasileira, 

avaliamos que o rompimento dessa estrutura necessita de ações do Estado a partir 

da implementação de politicas públicas e do reconhecimento da historicidade da 

população negra brasileira, e o comprometimento dos profissionais que atendem e 

trabalham com as demandas relacionadas à população trabalhadora, especialmente 

a população negra, em suas demandas especificas. O Serviço Social atua pela 

afirmação de direitos dos usuários, e as questões raciais também compõem as 

relações sociais brasileiras, desta forma é necessário que a categoria assuma o 

compromisso de debater os assuntos relacionados às temáticas étnico racial, de 

gênero e sexualidade, entre outras, e que se aproprie desses debates e exercendoo 

compromisso ético político.  

No terceiro capitulo abordou-se a influência da mídia como principal difusor 

das ideias que culpabilizam e criminalizam a população étnico-racial. Também 

refletindo o papel da mídia como meio de comunicação de massa, que conduz a 

opinião dos telespectadores de acordo com suas ideias.  

O capítulo foi baseado em reportagens jornalísticas, trabalhos de pesquisas 

que refletem sobre o tema e autores queabordam sobre a questão étnica racial na 

sociedade brasileira. Ao refletir sobre a hipótese da mídia atuando de forma 

premeditada, preconceituosa e racista, sendo assim, contribuindodiretamente com o 

Estado brasileiro, quando manipula as notícias, naturaliza ou não noticia as 

barbáriesdiariamente no interior das comunidades, favelas e os movimentos sociais 

que são marginalizados pelo oligopólio da mídia falada, escrita e televisionada, 

criaram se um sentimento que os moradores das favelas e principalmente os negros 

são vistos como marginais, desta forma o extermínio da população negra brasileira é 

visto como algo comum, pior, ao assassinar um negro pode-se apenas caracterizar o 

engano, como foi o caso do pai que aguardava o filho chegar com um guarda chuva, 

logo falaram que foi engano, justificaram queo policial não poderia saber que aquele 

guarda chuva não era um a arma letal. Ao analisar o contraditório desse discurso, 
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pode-se imaginar que se fosse um homem branco no bairro de Ipanema no Rio de 

Janeiro, qual policial teria atirado? Não teria atirado, não é comum um fato de essa 

proporção acontecernos locais considerados nobres, seria um fato de grande 

comoção nacional. Percebe-se que existem comportamentos diferentes para cada 

área de atuação.  

 

I.CAPÍTULO 1: ALGUNS ASPECTOS DA QUESTÃO RACIAL NO BRASIL. 

 

1.1 O pensamento da classe Dominadora versus a identidade da população 

negra 

 

 

Para o professor Otair Fernandes, coordenador do Laboratório de estudos 

Afro-Brasileiro e indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Leafro/ 

UFRRJ), o Brasil tem uma herança da colonização europeia, tendo sido o último 

país a assinar a abolição.  

O fato de após 130 anos de abolição a população negra ter maiores 

dificuldades em ascender economicamente torna evidente que a escravidão é uma 

marca histórica e que no pós-abolição não houve projetos para que trouxesse a 

inserção da população negra na sociedade brasileira. A população negra foi 

libertada e descartada a própria sorte, configurando o racismo institucionalizado. 

Ao refletir sobre a herança escravista na sociedade brasileira pós- abolição, 

Florestan Fernandes entende que o processo abolicionista impôs uma condição de 

desigualdade história para população negra brasileira. 

 

As desigualdades que afetam o negro o afetam em termo de classe, mas 
também de raça. Por isso, no meu trabalho além da pobreza, saliento que, 
depois de vencer o limitar da pobreza, o negro tem outros problemas que os 
brancos não têm. A desigualdade racial é uma das desigualdades 
estruturais da sociedade brasileira. (FERNANDES, 1989, p. 75) 

 

De acordo com Atlas da Violência de 2017 lançados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam 

que a população negra, jovem e de baixa escolaridade são as maiores vítimas de 

homicídios no País. 
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A mesma pesquisa diz que a população negra corresponde a 78,9% dos 10% 

com maiores riscos de serem assassinados. A pesquisa também nos mostra que em 

cada 100 pessoas assassinadas no País, 71% são negras. De acordo com os dados 

pesquisados, conclui-se que a população negra possui maiores chances de serem 

assassinadas em comparação com outras raças. 

 No Brasil, apesar dos descendentes de africanos em maioria, há pouco 

conhecimento da história das origens nacionais, prevalecendo para boa parte da 

população os estereótipos: 

 

A imagem construída pela persistência das representações africanas como 
a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos escravos. Quando 
aos povos asiáticos e europeus as plateias imaginam, castelos, guerreiros e 
contextos históricos, sociais e culturais. (FILHO,2016,p.30) 

 

Cabe ressaltar as contribuições e os limites da descendência africana nas 

obras de Amauri Mendes Pereira (2010), onde se observa que aprendemos a 

história da África sob o olhar europeu, ou seja, utilizam argumentos estigmatizados, 

preconceituosos, racistas, com narrativas de inferioridade do negro, com o intuito de 

ocultar a verdadeira história das riquezas, cultura e identidade da população negra e 

criaram forma de hierarquização entre raças, ficando os brancos detentores do 

poder político e econômico, encarregados de civilizar a população negra.  

A mesma manobra foi testada com a população indígena, contudo essa não 

se adaptava a chamada “civilidade” imposta pelos colonizadores, diante da oposição 

indígena em não aceitar as diretrizes oferecidas através da Igreja Católica e seus 

dogmas, como a catequese, contribuíram para que decidissem procurar outras raças 

que pudessem “civilizar”. 

 Nesse contexto, podemos ressaltar que homens e mulheres foram 

sequestrados, retirados de suas casas, cultura, família e transportados em 

condições sub-humanas, 40% dos africanos sequestrados foram trazidos para o 

Brasil, no total de cinco milhões de africanos escravizados (Garcia Florentino, p. 

1995). Como pode ser relatado a seguir: 

O modo bárbaro de fazer comércio de negros, aprendê-los e caçá-los em 
África, de acomodá-los a bordo dos navios como verdadeira carga, 
aglomerados e em número espantoso em cada navio, o tratamento 
desumano havido para com eles, quase nu, morto à fome e de moléstias, e 
até por batizar, o fato ainda mais desumano e revoltante de serem lançados 
ao mar ou alijados em ocasião de perigo da navegação ou quando 
perseguidos os negreiros pelos cruzeiros, as guerras na África por causa do 



15 
 

tráfico no intuito de fazer escravo, e outros fatos de igual categoria, 
indispuserem afinal os espíritos por tal forma, que o tráfico tornou-se objeto 
repulsivo; a opinião decidiu-se contra ele. (Malheiro, 1976, p. 54) 

 

 Vianna (1956).Um dos intelectuais na época considerava o negro inferior e 

subestimava a presença do negro na formação da sociedade brasileira. O estudioso 

teve amplo apoio aos seus discursos tradicionais no século XIX e meados de XX, 

com a negação da importância do negro na sociedade brasileira, defendia a 

“mestiçagem” como tábua de salvação, contribuindo para o avanço da imigração. As 

classes dominantes tentavam acabar com o que chamavam de “mancha negra”. 

 

O negro, o índio e o branco caldeiam-se profundamente, 
cruzam-se e recruzam-se em todos os sentidos. {.} 
compreende-se como é árduo o problema da determinação da 
influência que cada um deles tem na formação do nosso povo e 
na constituição dos caracteres somáticos e psicológicos dos 
nossos tipos nacionais. (Viana, 1956, p.123) 

 O próprio José Bonifácio, em 1823, encaminhou uma representação a 

Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império defendendo a extinção gradual 

da escravidão e a emancipação dos escravos. Essa representação fez com que 

José Bonifácio perdesse apoio de grandes proprietários de escravos e terra, 

defendia o fim do tráfico e deportação, não por considerar critérios abolicionistas, e 

sim pelo receio do que chamavam de “contaminação” ou comprometimento da 

nação brasileira. 

Embora qualquer justificativa fosse admissível para findar o comércio de 

pessoas escravizadas, a verdadeira intencionalidade era a imigração europeia no 

final do século XIX. Assim, essa foi a forma encontrada pela burguesia para diminuir 

as matrizes africanas na formação da sociedade brasileira que vinha durante três 

séculos.  

O temor da classe dominadora era a identidade das matrizes africanas, o que 

levou essas classes e os seus dirigentes a fazerem campanhas com o intuito de 

reproduzir valores de acordo com a visão e interesses europeus. A reflexão sobre a 

importância de estudar a historicidade afro-brasileira, suas lutas e conquistas, teve 

como ponto de partida conhecer o processo histórico de nossa origem e ampliar a 

consciência social e histórica. 
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A partir desse conhecimento, é possível desconstruir o pensamento colocado 

pela classe dominadora, de inferioridade das matrizes africanas na construção da 

ideia de nacionalidade. Pode-se considerar que um dos períodos de maior 

perseguição às manifestações da cultura de origem africana, como a capoeira e a 

criminalização dos cultos em reverência as divindades incidiu com a vinda da família 

Imperial.  

 Em dezembro de 1930, Getúlio Vargas cancelou a política de imigração, 

porém continuava-se divulgando campanhas com o intuito de proibir a entrada de 

imigrantes que não fossem brancos, o que permaneceu até o Estado Novo. Dessa 

forma, o Estado Brasileiro representado pelas elites, era favorável a encontrar 

maneiras para o branqueamento da população.(Fonte: 

https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-estudo-sobre-a-politica-imigratoria-do-

governo-vargas. Acessado em: 13/12/2018) 

Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire (1989), com sua primeira publicação 

em 1930, despertou uma nova forma de pensar das elites brasileiras, entre o 

antiquado racismo declarado por uma maneira mais escamoteada, afinal, reconhecia 

o negro no processo de formação social e cultural brasileiro. Nesse sentido, Gilberto 

Freyre aborda em sua obra as origens da sociedade brasileira sobre a visão do 

cotidiano do Brasil como colônia, apresenta a proximidade entre a casa grande e a 

senzala de forma positiva, descrevendo a mestiçagem como o diferencial na 

sociedade brasileira, glorificando-a para o branqueamento da população brasileira. 

 

Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador, dos modernos, 
excedeu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses. Foi 
misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro 
contato e multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares 
apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de 
terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na 
extensão de domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora. A 
miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os 
portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume 
humano para a colonização em larga escala e sobre áreas 
extensíssimas. Para tal processo preparara-os a intima convivência, 
o intercurso social e sexual com raças de cor, invasora ou vizinha da 
Península, uma delas, a de fé maometana, em condições superiores, 
técnicas e de cultura intelectual e artística, à dos cristãos louros. 

(FREYRE, 1998, p. 9) 

https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-estudo-sobre-a-politica-imigratoria-do-governo-vargas
https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-estudo-sobre-a-politica-imigratoria-do-governo-vargas
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 Com afinalidade de mudar a composição étnica, era necessário 

embranquecer a população e começou-se a expulsar as pessoas negras para às 

periferias, segregando-a geograficamente.  

Ainda na atualidade permanece o pensamento conservador que culpabiliza o 

negro pela dificuldade dos avanços econômicos e as comunidades geradas em 

torno das áreas urbanas e grandes cidades. Percebe-se que as políticas 

governamentais mantem ações de retirada da população periférica das 

proximidades das áreas urbanas com a justificativa de crescimento econômico.  

Um exemplo do momento atual foi o município doRio de Janeiro que durante 

a preparação para recepcionar a Copa do Mundo e as Olimpíadas iniciaram ações 

de retida das comunidades Vila Recreio II e da Vila Autódromo, onde incidiu com a 

remoção mais de 500 famílias. A justificativa do município foi à construção daslinhas 

Transoeste, transolimpica e a transcarioca. No entanto, as associações de 

moradores relacionavam as remoções ao interesse da especulação 

imobiliária.(Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/remocao-de-familias-

para-obras-da-copa-e-das-olimpiadas-gera-polemica.html Acesso em: 13/12/2018) 

Esse tipo de ação se assemelha ao pensamento da tentativa de separação 

étnico-racial e reorganização das cidades em função da segregação geográfica. A 

teoria de criar um padrão cultural branco persistiu.  

Gilberto Freyre (1989) buscou uma forma conciliadora entre senhores e a 

população negra escravizada. A posição do autor sobre a mestiçagem ou 

miscigenação contribuiu para esconder o significado da colonização portuguesa no 

Brasil, minimizando a violência praticada contra as negras escravizadas e tentando 

justificar como algo positivo, já que os abusos praticados pelos senhores geraram a 

mestiçagem. 

 
“... a criação da “Lei dos2/3”, que estabelecia que as empresas instaladas 
em território nacional deveriam cumprir a cota mínima de 2/3 de 
trabalhadores brasileiros em seus quadros, atacando assim a exclusão da 
população brasileira, em grande parte negra, do mercado de trabalho, 
motivada pela intensa imigração de trabalhadores europeus que eram 
preferidos para ocupar os postos de trabalhos das empresas (cf. 
Guimarães, 2002). Contudo, em seu nacionalismo, o Estado Novo não 
desenvolveu ações abertamente racistas contra a diáspora negra e, ao 
contrário, propagou a ideologia da “nacionalidade morena” do “povo 
mestiço”, que sustentava o populismo nacionalista de Vargas, o “pai dos 
pobres”, quebrando parte do poder das oligarquias regionais que se 
sustentava também sobre o domínio racial.”(Fonte: 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a12v18n2 Acessado em: 13/12/2018) 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/remocao-de-familias-para-obras-da-copa-e-das-olimpiadas-gera-polemica.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/remocao-de-familias-para-obras-da-copa-e-das-olimpiadas-gera-polemica.html
http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a12v18n2
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A lei dos 2/3 na Revolução de 1930 exigia que, a cada três trabalhadores, 

dois seriam nacionais, fazendo com que houvesse uma significativa diminuição da 

imigração europeia e contribuindo para agregar a mão de obra afrodescendente.  

Na década de 1950, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) patrocinou um conjunto de pesquisas sobre as 
relações raciais no Brasil. A origem deste projeto estava associada à 
agenda anti-racista formulada pela Unesco no final dos anos 1940 sob o 
impacto do racismo e da Segunda Guerra Mundial. (Fonte: 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGovern
o/QuestaoRacial. Acesso em: 13/12/2018) 
 

Na década de 50, com a pesquisa patrocinada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), os estudos das relações 

raciais no Brasil começaram a perceber a importância dos Movimentos Sociais 

Negro, o que levou a população a combater e superar as questões raciais e as 

desigualdades raciais sofridas. 

 
 

1.2 A população negra e o combate à discriminação e à desigualdade 

 

Os debates, palestras e pesquisas nas Universidades e nos centros culturais, 

assim como nos movimentos sociais comprometidos com a questão social e a racial, 

além das pesquisas sobre o tema têm sido fundamentais para repensar a questão 

racial como primordial na construção de uma sociedade democrática. 

No entanto, a miséria perpetuada em que se encontra a classe trabalhadora e 

a criminalização de aproximadamente 54% da população negrabrasileira são 

projetos de manutenção do poder da burguesia capitalista e racista do país, haja 

vista que a desigualdade social é fruto do modo de produção capitalista, que visa o 

lucro através o acúmulo de dinheiro, de capital e a questão do negro é atrelada ao 

modo de exploração capitalista. Dentro da lógica marxista no regime capitalista, os 

que trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. 

Para superar a pobreza, é necessário o rompimento com o grande capital no 

Brasil representado por banqueiros, latifundiários, empresários do setor de 

agronegócios, especuladores financeiros e grandes multinacionais. Somente uma 

mudança nas relações políticas, sociais, raciais e econômicas poderia extinguir as 

desigualdades em nossa sociedade. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial
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Todas as expressões culturais compreendendo valores e padrões maneiras 
de pensar e dizer, modos de viver e trabalhar criam-se e recriam –se na 
trama das relações sociais. As diversidades e os antagonismos sociais, 
políticos e econômicos manifestam-se também no âmbito da cultura. (Ianni, 
2004, p.144) 

Existe uma histórica divisão de classes, onde de um lado a burguesia 

brasileira que, para manter o poder, usa a lei como meio de controle, impondo 

limites na classe trabalhadora, enquanto por outro lado, a população trabalhadora e 

principalmente negra historicamente foi e continua sendo estereotipada e 

estigmatizada pela sociedade civil, por órgãos de segurança pública e Judiciária. 

Desta forma, vem sendo classificada, diferenciada, seja com relação à classe 

social, de cor e raça, entre outras formas pejorativas de tratamento, trazendo sérias 

consequências para o trabalhador, como o adoecimento físico e mental. A título de 

exemplo de adoecimento, é possível citar os trabalhadores da área de petróleo, pois 

muitos trabalham em empresas terceirizadas, prestadoras de serviço para a 

Petrobras. Esses trabalhadores vivem em constante tensão, tendo em vista o risco 

de vida, já que a exploração de petróleo é uma das atividades mais arriscadas do 

mundo.  

 A elite brasileira usa o estereótipo socialmente para exteriorizar, classificar 

pessoas ou grupos de forma perversa, preconceituosa, preconcebida, formando a 

base para propagar o preconceito com relação a pessoas ou grupos. Desta forma, 

procura manter o controle social, político, econômico e cultural, agindo de forma 

premeditada na subjetividade de maneira coletiva e individual. A imagem do negro é 

classificada como mau, o feio, o ruim. O racismo é uma construção social de 

dominação. 

Para além das expressões das questões sociais que causam sofrimento e 

aflição historicamente à população negra, em consequência da falta de 

investimentos do Estado brasileiro em políticas públicas, a população negra convive 

com o Estado de exceção, como o subemprego, o desemprego, a falta de moradia, 

de saúde, de educação e a falta de oportunidades. 

O Estado atua nas favelas e periferias de forma desumana, preconceituosa e 

discriminatória. Percebe-se que existe um projeto de criminalização da população 

trabalhadora, principalmente a população negra, especialmente voltado para os 

jovens negros. Tais ações têm como objetivo exterminar os jovens negros, com a 

conivência e atuação direta do Estado e suas polícias como executores de tal 
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barbárie. As práticas de desrespeito, espancamentos, tortura e assassinatos são 

comuns nas favelas e periferias no Brasil, mantendo uma política coercitiva e 

violenta, atuando de maneira direcionada à população negra no país. 

Na atualidade a intervenção militar nas comunidades e favelas do Rio de 

Janeiro deixa evidente o elevado nível de violência praticado pelo Exército Brasileiro 

frente à população pobre, enquanto os criminosos continuam impunes, como no 

bárbaro assassinato de Amarildo Dias de Souza, ajudante de pedreiro, ficou 

conhecido nacionalmente, após ter desaparecido no dia 14 de julho de 2013. 

Amarildo desapareceu dentro da comunidade após abordagem de policiais que o 

levaram supostamente para Uma UPP – Unidade de Policia Pacificadora.  

 

Os casos recentes dos assassinatos do dançarino Douglas (DG), da dona-
de-casa Cláudia Silva Ferreira e do pedreiro Amarildo Dias de Souza, todos 
negros, ilustram esse cenário. Somente ao branco, mais especificamente à 
classe média branca, é dado o benefício da dúvida, o direito à defesa; ao 
negro, logo enquadrado como marginal ou bandido, em acordo com esse 
imaginário do estigma racial, é imposta a pena capital, sem direito a defesa 
ou presunção de inocência, colocando-o à mercê do julgamento do policial. 
(Fonte: https://daslutas.wordpress.com/2014/06/19/violencia-racial-a-
tentativa-de-reducao-do-ser-negro/Acessado em: 13/12/2018) 

Cada vez mais fica evidenteque o extermínioconta com o apoio da grande 

mídia para convencer e criar comoção de parte da opinião pública. O extermínio dos 

jovens negros favelados já é admitido e naturalizado pela imprensa, que noticia as 

chacinas com naturalidade, como se exterminar a população negra fosse necessário 

para conter ou diminuir a criminalidade e como se a população pobre negra favelada 

fosse inimiga da sociedade, e não parte dela. 

II. CAPÍTULO 2: A “QUESTÃO SOCIAL”, QUESTÃO RACIAL E O SERVIÇO 

SOCIAL NO BRASIL.  

2.1 Compreender a importância da atuação do Serviço Social nos 

enfrentamentos da questão étnico racial.  

 A “questão Social” é a manifestação no cotidiano da vida social, da 

contradição entre proletário e burguesia, Nos enfrentamentos a esses fatos sociais 

passam a exigir tipos de intervenção, para além de caridade ou repressão. 

(Iamamoto e Carvalho, 2012, p.82)Portanto, sabemos que a “questão social” é 

compreendida: 

https://daslutas.wordpress.com/2014/06/19/violencia-racial-a-tentativa-de-reducao-do-ser-negro/Acessado
https://daslutas.wordpress.com/2014/06/19/violencia-racial-a-tentativa-de-reducao-do-ser-negro/Acessado
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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 (IAMAMOTO, 2009, p.27) 

 A reestruturação do capital no mundo e no Brasil nas últimas décadas do 

século XX despertou mudanças tanto na organização do trabalho como também na 

gestão da força de trabalho e nas relações de classes, o que acarretou interferência 

em vários profissionais de categorias diferentes na intervenção e aplicação do 

conhecimento e implantação dos mesmos. O enfretamento da contradição capital 

versus trabalho, 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 às 

relações entre as classes sociais. (Iamamoto, 2007, p. 214) 

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) 

 A importância de chamar atenção acerca das questões étnico raciais em 

pleno século XXI acontece devido às consequências que o preconceito, a 

discriminação e o racismo propagam sobre a população negra alimentando ódio, 

perseguição e morte. 

Para maior compreensão e reflexão dos termos utilizadosexplicitamos o significado 

de cada termo: 

 Preconceito: conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior 

ponderação ou conhecimento dos fatos; julgamento ou opinião formada sem 

levar os fatos que contestem. Trata-se de um pré-julgamento, isto é algo já 

previamente julgado. 

 Discriminação: separar; distinguir; estabelecer; diferenças. A discriminação 

racial corresponde ao ato de apartar, separar, segregar pessoas 

consideradas racialmente diferentes, partindo do principio de que existem 

raças “superiores” e “inferiores”- o que ficou definitivamente comprovado pela 

ciência que não existe. 
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 Racismo: teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação a 

outras, preconizando ou não a segregação racial ou até mesmo a extinção de 

determinadas minorias. (Luiz Fernandes de Oliveira, 2006, p.19). 

 O racismo se expressa de formas muito sutis, como piadas, brincadeiras, 

frases de duplo sentido, sempre usado de forma muito natural, escondendo, 

escamoteado as verdadeiras intencionalidades da utilização do racismo ideológico 

orquestrada pela classe dominante.  

 As origens do racismo foram construídas partir do século XV, que 

questionavam se os negros eram descendentes de Caim. No iluminismo foram 

criadas bases filosóficas do racismo cientifico do século XIX, os pensadores 

renomados se voltam para o conceito do homem. As reflexões filosóficas se 

desenvolveram com intuito de dominar a sociedade, apontavam para o individuo 

como detentor de uma capacidade racional.  

 O Serviço Socialtraz o caráter prático interventivo com efetivação da prática 

na atuação de instituições sociais e os serviços que o profissional de serviço social 

deve exercer, para além dos atendimentos aos usuários com suas necessidades e 

demandas na busca de garantias aos direitos e serviços, compreendendo que a 

questão racial interage com as formas de produção e reprodução do capital, seja 

nas relações sociais, de vida, de cultura e riqueza. O caráter prático-interventivo do 

Serviço Social atua nas garantias de direitos e cidadania dos usuários. 

 As expressões da questão social, assim como a origem e a forma de 

desenvolvimento histórico são para além das particularidades da profissão na 

sociedade capitalista, vêm adquirindo destaque na contemporaneidade. É 

necessário conhecer suas fundamentações e as variadas formas de manifestações 

são um grande desafio para o Serviço Social, a partir desse conhecimento que são 

elaboradas as respostas para os enfrentamentos das demandas dos usuários 

cotidianamente. A profissão chama atenção para importantes características, 

principalmente por ter a questão social como base na fundamentação da profissão, 

enquanto especialização do trabalho.  

 De acordo com Netto, cabe ao Serviço Social executar políticas públicas e 

mediar à contradição capital e trabalho, atuando como mediador nas demandas da 

classe trabalhadora. Entre suas contradições e características, podemos salientar 

que a temática étnico-racial é uma das características que marcam o Serviço Social. 
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 A crescente procura do estudante negro pelo curso de Serviço Social. Há 

pouco tempo esse grupo étnico fazia parte dos atendimentos como usuários, 

entretanto esses dados ainda não estão sendo muito debatidos. 

A atuação profissional nas áreas sociais e humanas são as que mais 
evidenciam a necessidade de uma interação humana mais critica e 
consequente com a população em geral e negra em particular, na medida 
em que o corpo foi considerado no final do século e inicio do século XX 
portador de degeneração, por parte das instituições culturais e da 
intelectualidade brasileira, equivoco este ainda muito presente na atualidade 
no imaginário de grande parte da população brasileira e que foi construído a 
partir de interesses hegemônicos de determinados grupos, em um 
determinado momento histórico”. (FILHO, 2016, p.16) 

 

2.2 Políticas Públicas Garantias à População Negra 

Atualmente, após a disposição da Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003), que alterou o 

artigo 26–A da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (LDB), já deveria haver a inclusão da história da África e do Negro no Brasil 

no Ensino Básico, o que vem reparar e reconhecer o protagonismo do Movimento 

Negro Brasileiro. A necessidade da lei nos mostra como a sociedade é racista, pois 

não seria necessário existir uma lei específica caso a sociedade fosse igualitária. Do 

mesmo modo, não haveria a necessidade de criar movimentos que, na realidade, 

são expressões de pautas cotidianas na luta para a garantia de direitos. 

A partir do conhecimento da pré-história africana, o eurocentrismo, que 

divulgava a visão do mundo a partir dos interesses da Europa como centro do 

mundo, deixa de existir a partir das descobertas de importantes cientistas sobre a 

ancestralidade africana do gênero humano. Sendo assim, o autor referência e 

autoridade nos estudos africanos, Roland Olivier, afirma que “todos nós 

pertencemos à África”. 

A história da sociedade brasileira desde a Independência, em 1822, perpassa 

pela problemática racial, onde representou e representa uma importante forma de 

estudar e compreender a formação do povo. A história do negro, diferente das 

demais etnias, desafia os estudiosos a compreender quais foram às condições de 

formação do povo, da sociedade civil, do Estado e da Nação. Segundo (Ianni 2004). 

 

Todos os que se preocupam em compreender as peculiaridades da 
sociedade, em diferentes momentos da sua história, se defrontam com a 
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problemática racial”. Indianismo, europeísmo, arianismo, lusitanismo, 
democracia racial, negritude, indigenismo, entre outros, são temas que 
expressam as orientações de pesquisas e controvérsias sobre o significado 
das raças e mesclas de raças na formação da sociedade nacional( 
Ianni,2004,P.115) 

 O Brasil pode se transformar em Estado–Nação se houver união entre a 

sociedade civil e o Estado, aliados aos partidos políticos e aos movimentos sociais 

organizados. O autor expressa a importância da luta com o coletivo para encaminhar 

a resolução da “questão regional” e da “questão racial”.Ianni (2004). 

 Em sua análise, o estudioso reflete sobre a relação da “questão racial” com a 

“questão nacional”, e o desafio da junção de importantes setores da sociedade civil e 

do Estado para destacar a emergência da questão racial e a situação do negro pode 

ser decisiva na sociedade civil, no que se refere principalmente à educação do 

Estado. 

 Existem outras problemáticas que necessitam de resolução, tais como a 

contradição entre o capital e o trabalho, as relações de gênero, sociedade e 

natureza. A classe burguesa nunca encaminhou ou tentou resolver tais 

problemáticas por questão ideológica, pois não interessa à classe dominadora sua 

resolução, pelo contrário, agem com repressão e violência. 

 A população negra continua lutando para acabar com a discriminação e com 

as desigualdades, porém essa luta está distante de acabar. A importância das lutas 

contra o coronelismo e o racismo, em uma perspectiva da sua relevância para a 

história contemporânea. 

 

Os prenúncios do Brasil moderno esbarravam em pesadas heranças de 
escravismo, autoritarismo, coronelismo, clientelismo.  As linhas de castas, 
demarcando relações sociaise de trabalho, modo de ser e pensar 
substituíam por dentro e por fora das linhas de classes em formação. O 
povo, enquanto coletividade de cidadãos continuava a ser uma ficção 
politica.Ao mesmo tempo, setores do pensamento brasileiro vacilavam em 
face de inclinação um tanto exóticos e demoravam-se para encontrar-se 
com a realidade social brasileira. (Ianni, 2004, p.33). 

 Apesar dos enormes desafios, existem muitas conquistas oriundas dessa luta, 

como o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, Lei nº 12.288 (BRASIL, 2010), e 

a criação de instrumentos legais na garantia de direitos da população negra no 

caminho da emancipação. 
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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 estigmatizaçãoe segregação, seja em termos de classe, 
seja em termos de raça. Por isso, a luta de classes, para o negro, deve 
caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. O negro deve 
participar ativa e intensamente do movimento operário e sindical, dos 
partidos políticos operários, radicais e revolucionários, mas levando para 
eles as exigências específicas mais profundas da sua condição de oprimido 
maior. Ao mesmo tempo o negro deve ter a consciência clara de que sua 
emancipação coletiva põe o problema da democracia e de uma República 
democrática sem subterfúgios: a revolução dentro da ordem é insuficiente 
para eliminar as iniquidades, educacionais, culturais, políticas etc., que 
afetam os estratos negros e mestiços da população. (FERNANDES, 1965, 
p. 24) 

Em relação à democracia só se pode afirmar que uma sociedade segue 

parâmetros de igualdade quando houver igualdade racial, no caso do Brasil os 

negros não poderiam sofrer nenhuma das formas de descriminalização, por classe 

ou raça. Por essa razão a luta de classes deve se encaminhar conjuntamente com a 

luta de raça, considerada a luta racial. Uma vez eu o negro dentro da luta racial 

caminhar com os movimentos seja de origem operária, sindical ou levando a todos 

as exigências da condição de oprimido. 

III. CAPITULO 3: A CRIMINALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL. 

3.1A responsabilidade da mídia na criminalização da população negra. 

O debate sobre a criminalização da população negra é permeado pela 

questão social e Serviço Social esbarra na criticidade as formas em que os meios de 

comunicação e da publicidade brasileira, pública ou privada, contribuem para a 

construção dos estereótipos do negro na sociedade. (SALES, 2009, p.33) 

Os meios de comunicação em massa sejam a grande mídia televisiva como 

as novelas, séries e noticiários (jornais impressos, online ou telejornal), 

conjuntamente como a publicidade gerada em torno desses meios contribui para a 

formação da autoimagem do brasileiro, assim como as representações da sociedade 

sobre si mesma. Dentro da perspectiva da construção coletiva de um relato da 

história comum. (SALES, 2009, p.34). 

A presença do negro em novelas e no cinema não é equivalente a real 

participação da população negra no Brasil, configura-seem papéis secundários ou 

de pouco significação, em contrapartida existe a criação do estereótipo da 

branquitude como ideal de beleza e protagonismo dos personagens brancos nas 
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narrativas, deixando afastado o reconhecimento da população negra na formação da 

parte histórica e cultural do país.(ARAÚJO, Joel Zito. p.982). 

 

Evitar a repetibilidade dos estereótipos e dos apagamentos da 
diferença produzidos na mídia é algo que requer política pública. 
Nesse sentido, a regulação dos meios, especialmente das mídias 
eletrônicas de massa (rádio e TV), que no país são objeto de 
concessão pública, é essencial para garantir a diversidade racial e a 
participação efetiva dos negros. Não se trata apenas de um debate 
sobre o consumo, mas do entendimento de que a não 
representatividade produz consequências devastadoras para a 
construção da identidade de um povo.Acessado em 

https://diplomatique.org.br/negros-e-midia-invisibilidades/) 

 

Outro fator relevante nesse debate é a repercussão das informações com os 

adventos digitais como: a internet, telefoniacelular eTVdigital, criando a unificação de 

várias mídias sob diferentes suportes tecnológicos, cuja velocidadee a produção 

dessas informações representam os valores e os processos necessários para a 

manutenção da economia capitalista. (SALES, 2009, p.36).  

A mídia brasileira tem papel importante como mediadora dos interesses 

econômicos, uma vez que os maiores veículos de divulgação de informação 

nacionais são pertences a um limitado grupo econômico. Dessa forma, a mídia 

segue representando seus próprios interesses e compondo o que pode ser 

considerado um oligopólio, haja vista que detém o controle do próprio mercado. 

“... o Brasil tem um marco legal ineficiente para combater a monopolização 
e promover a pluralidade. Além disso, dizem, nem mesmo as poucas 
provisões legais existentes são aplicadas de fato, pois a propriedade da 
mídia não é monitorada constantemente pelas autoridades competentes, 
que se limitam a receber e registrar as informações enviadas pelas próprias 
empresas.” (Fragmento -Acessado em 01/12/2018, 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cinco-familias-controlam-50-dos-
principais-veiculos-de-midia-do-pais-indica-relatorio) 

A aliança entre tecnologia e informação são fontes importantes para fortalecer 

os processos de produção e consumo.Ao longo dos anos a mídia vem ocupando 

importante papel na sociedade contemporânea, para além de informar, a mídia atua 

como formadora de opinião pública. Influencia nas esferas legislativa, executiva e 

judiciária. 

Dessa forma, os meios de comunicação atuam em um polo político ativo, 

tornando-se uma experiência agradável de uma ótica social passiva, massificada e 

https://diplomatique.org.br/negros-e-midia-invisibilidades/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cinco-familias-controlam-50-dos-principais-veiculos-de-midia-do-pais-indica-relatorio
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cinco-familias-controlam-50-dos-principais-veiculos-de-midia-do-pais-indica-relatorio
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homogênea, obtendo maior alcance da mídia e mais audiência, ainda que o público 

seja fragmentado e heterogêneo, sobretudo do ponto de vista da questão racial: 

“o inconsciente racial coletivo brasileiro não acusa nenhum incômodo em 
ver tal representação da maioria do seu próprio povo, e provavelmente de si 
mesmo, na televisão ou no cinema. A internalização da ideologia do 
branqueamento provoca uma ‘naturalidade’ na produção e recepção dessas 
imagens, e uma aceitação passiva e concordância de que esses atores 
realmente não merecem fazer parte da representação do padrão ideal de 
beleza do país.” (ARAÚJO, 2006, p. 77). 

Esse poder dado através do contato direto com milhões de brasileiros, como é 

o caso da mídia televisiva, que noticia para sociedade somente os casos de seu 

interesse e da forma que possa manipular a população, causando impactos entre 

indivíduos e direcionando a opinião pública para onde for conveniente. 

Tendo em vista a mídia dentro da capacidade de disseminar informações 

promovendo impactos políticos. Assim, mostram-se as fragilidades dos ideais 

democráticos, pois a mídia ganha status das expressões das ideias pertencentes à 

esfera pública.Por essa razão,a sua influência na sociedade tem papel mediador ou 

decisivo. (SALES, 2009, p.46). 

Um fato que chama atenção acerca do papel político da mídia foram as 

noticias colocadas após o ato de execução da vereadora do Rio de janeiro, Marielle 

Franco, eleita pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), levando também à morte 

o seu motorista Anderson, no centro da cidade, cujas investigações ainda não deram 

respostas satisfatórias, mas foram fontes de factóides e fakenews. Como se pode 

perceber a cerca das afirmações vinculadas pelo G1, um dos sites relacionados com 

a editora da Globo: 

 

Também precisa ser relativizada a questão de a vereadora representar o 
trinômio “preta, mulher, favelada”, tão usado em proselitismos. Importa é 
que bandidos, com esse assassinato, buscam sinalizar que o poder é deles. 
Fosse Marielle “branca e rica”, a execução precisaria provocar a mesma 
reação do Estado e na sociedade. A morte de Marielle não pode ser 
apropriada por interesses partidários ou sectários (Fonte: 
https://oglobo.globo.com/opiniao/sectarizar-morte-de-marielle-um- 
desservico-22499032. Acessado em: 13/12/2018) 

 

 

O fragmento demonstra para os editoriais dos grandes meios de comunicação 

as vidas tem uma relação hierárquica, reduzindo e retirando a credibilidade das 

denúncias acerca das questões raciais e dos direitos humanos, procurando 

inviabilizar as lutas da população negra e despolitizar suas representações. 

https://oglobo.globo.com/opiniao/sectarizar-morte-de-marielle-um-%20desservico-22499032.%20Acessado
https://oglobo.globo.com/opiniao/sectarizar-morte-de-marielle-um-%20desservico-22499032.%20Acessado
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Revela que aos grandes veículos de comunicação não basta nossa 
inviabilização diária em seus canais,  e faz-se necessário arvorar-se até no 
direito de definir o que nossas mortes significam. Até quando vocalizamos 
nossas dores, esses veículos acreditam que podem falar por nós e definir 
que significado essas têm. Infelizmente, Marielle não foi a primeira e não 
será a última 
Já chamamos e choramos por Claudia Silvia, por Alyne Pimentel, pelos 5 
mortes dos jovens de Costa Barros, por Maria Eduarda, pelo estupro 
coletivo sofrido pela adolescente em comunidade do Rio de Janeiro, 
por Luana. Já nos indignados com a tortura sofrida por Verônica Bolina, 
pela prisão injusta de Rafael Braga e, em tantos outros casos que não 
consigo nomear em um único artigo. A muitos desses casos cruéis seguiu-
se uma intensa campanha de difamação para justificar as violações 
cometidas. (Fonte: https://www.geledes.org.br/resistir-ao-racismo-e-resistir-
tripla-morte-marielle-presente/ Acessado em: 13/12/2018) 

Quando o tema é justiça social e direitos humanos, a mídia oculta fatos reais, 

deixando evidente sua concordância com as desigualdades. A interferência da mídia 

na sociedade é tão frequente, que o prévio julgamento noticiado é passado para 

população como verdade, sendo aceitos pela sociedade. É preocupante o fato de a 

mídia omitira relação com a realidade,disseminando preconceitos, ódio e 

perpetuando a violência que tal prática acarreta.  

Um exemplo rotineiro é a retórica do adolescente negro sendo noticiado como 

“menor”, nomenclatura ultrapassada de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, relembrando o Código de Menores, cujo posicionamento tratava como 

apenas situação irregular, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e 

abandono. Tal posicionamento expõe o exercício de um papel de reforço na 

existência do racismo estruturante. Pode-se dizer que essa expressão demonstra o 

racismo presente nos conglomerados midiáticos. 

Percebe-se que a falta de responsabilidade pelas publicações das notícias, 

podem causar impactos irreversíveis, quando existem pré-julgamentos, acusações e 

condenações, antes de serem julgados pela justiça. Existe a atuação da mídia no 

também nos julgamentos, visto que pode levar os operadores do direito serem 

influenciados pelo clamor popular. Negar a existência de fatos sociais, menosprezar 

e ocultar lutas históricas por equidade é compactuar com a violência.  

O genocídio da população negra não se restringe às mortes 
violentas. Todo processo de aniquilação de identidade e de 
identificação desse povo, toda estigmatização, toda criminalização 
contribui fortemente para um destroçamento simbólico do povo 
preto.(Fonte: https://infame.us/2017/12/14/como-a-midia-contribui-
para-o-genocidio-da-populacao-negra/ Acessado em 01/12/2018,) 

https://www.geledes.org.br/resistir-ao-racismo-e-resistir-tripla-morte-marielle-presente/
https://www.geledes.org.br/resistir-ao-racismo-e-resistir-tripla-morte-marielle-presente/
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O discurso da mídia sob a justificativa da liberdade de expressão, contra a 

censura, dá a imprensa à inclinação de permanecer alimentando o preconceito, o 

ódio, e a opressão da classe trabalhadora, especialmente a população negra, 

induzindo a opinião pública para julgar, condenar e aceitar o extermínio da 

população negra. Mantendo o viés escravocrata perpetuado, apesar das lutas e 

conquistas dos movimentos sociaisdo movimento negro. 

3.2 A vulnerabilidade e aestigmatização da população negra 

afrodescendente; 

 

Navio Negreiro 

Lá vem o navio negreiro 
Lá vem ele sobre o mar 
Lá vem o navio negreiro 
Vamos minha gente olhar...·. 
Lá vem o navio negreiro 
Por água brasiliana 
Lá vem o navio negreiro 
Trazendo carga humana... 
 
Lá vem o navio negreiro 
Cheio de melancolia 
Lá vem o navio negreiro 
Cheinho de poesia... 
 
Lá vem o navio negreiro 
Com carga de resistência 
Lá vem o navio negreiro 
Cheinho de inteligência... 
(TRINDADE, Solano. O poeta do povo, 1999 p. 45) 

 

Um sujeito inferiorizado culturalmente por sua raça sofre a deterioração da 

própria imagem para a reafirmação de outra raça, ou seja, estigmatizado. Essa 

deterioração não surge distante dos fatores sócios históricos que originaram a 

desconstrução da cultura de um povo enquanto agente da sua própria história. No 

caso dos povos africanos, surge com o seu sequestro e comercialização das suas 

vidas. 

As rotas comerciais a partir do século VII, impulsionada pelo império Bizantino 

possibilitou uma organização da administração do seu território e da política externa, 
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estabelecendo a cobrança de impostos e que aumentou substancialmente a riqueza 

do império com rotas comerciais com outras regiões da Europa. 

É significativa a contribuição dos árabes no campo das ciências, filosofia, 

botânica, astronomia, mecânica, matemáticas, música, bem como, a conservação e 

tradução do grego antigo para o árabe e latim das obras de Aristóteles, através de 

seus comentadores, entre eles Avicena e Averróis.  

Na culminância desse domínio, como aponta José Barbosa da Silva Filho 

(2006) é a partir do século VII que o início do “tráfico de africanos, escravizando e 

transportando africanos do Norte, do Sudão e do Mahgreb, para o trabalho no 

próprio continente e/ou nos reinos islâmicos euro-asiáticos” (2006 p.29).  

No entanto, no movimento escolástico, a filosofia cristã traz à cena outros 

problemas filosóficos que haviam sido levantados no primeiro momento do 

cristianismo. Entre os temas levantados estavam à diferença e separação do corpo e 

alma, diferença e separação do infinito e finito, a hierarquia dos seres e a 

superioridade das autoridades da representação divina dos papas e bispos sobre os 

reis e nobres (CHAUÍ, 2013). A representação de como essas hierarquias e 

justificação de subordinação de outras pessoas no interior da sociedade.  

O movimento das Cruzadas para expulsão dos árabes da Península Ibérica e 

os arranjos que as sociedades em conflitos resolveram os problemas de seus 

refugiados, dos povos rendidos ou derrotados nas batalhas, além da destruição das 

grandes mesquitas, reconstrução das cidades, das Igrejas, das relações econômicas 

e políticas vigoradas até então. Nesse movimento, incorpora-se nas relações 

culturais, não apenas as práticas de dominação que se refletia nas tensões, mas as 

práticas culturais que se desdobravam no interior das relações sociais. 

Algumas reflexões de Chauí (2013), sobre o iluminismo apontam para a 

formação da ideia de indivíduo na sociedade. Nesse sentido, tanto as ideias em 

torno do modo como conhecemos no mundo e como dominamos a natureza passam 

a girar a partir de um sujeito cognoscente. Um cogita que só é possível pelo eu, um 

mundo sensível que produzem através de experiência o que esse eu percebe do 

mundo, ou ainda de um eu que interage com o objeto produzindo um modo distinto 

de como conhecemos. De todo modo, o indivíduo passa não apenas a compor 

modos distintos de conhecimento do mundo, mas gerir suas normas para controlá-lo 

ou mantê-lo sob seu domínio.  
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Apresentar os conceitos fundamentais do pensamento filosófico ocidental; 
colaborar para a reflexão sobre as relações entre as concepções filosóficas e 
as condições históricas e a vida cotidiana; Desenvolver o espírito crítico e a 
reflexão filosófica sobre questões contemporâneas, contribuindo para a 
criação e o fortalecimento de praticas solidárias com a própria comunidade 
(Chauí, 2013, p.380) 

No contexto em que o mercantilismo lança mão da busca de outras rotas 

comerciais, as grandes navegações tem um papel substancial na mudança de 

paradigma. 

A possibilidade de exploração das novas terras pelos impérios fez com que se 

conduzisse um olhar de domínio para os povos ameríndios, que por não 

representarem a simbologia religiosa dominante, não expressavam organização 

“civilizada” como a dos povos europeus, atribui-se àqueles sujeitos a condição de 

bárbaros ou selvagens, sendo imposta a condição de inferioridade em relação ao 

domínio, tanto do conhecimento, quanto das condições materiais que portavam.  

A necessidade de compreensão desse contexto culminou na percepção de 

que tais povos, bem como os do continente africano, deveriam estar submetidos às 

ordens dessa mentalidade, fortemente marcada pelo poder religioso, o surgimento e 

fortalecimento dos Estados Nacionais e a possibilidade de ampliar o domínio dos 

grandes impérios, entre eles, Portugal e Espanha. 

A partir do século XV, os portugueses buscam novos caminhos de áreas 

comerciais asiáticas circunvagando o oceano Atlântico.  Iniciaram a exploração do 

continente africano, visando solucionar o problema da mão de obra nas colônias 

conquistadas. Dando início a uma das maiores transmigrações da história da 

humanidade (FILHO, p.29, 2006) 

Nos séculos XV a XIX, para dar andamento à exploração econômica no novo 

mundo, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses retiram 

aproximadamente 15 milhões de africanos para trabalhar na condição de escravos 

na plantação de cana-de-açúcar, nas minas e nas plantações de fumo de algodão 

no continente americano (FILHO, p.29, 2006) 

De acordo com Filho, às ações para beneficiar os afro-americanos, pregavam 

a superioridade dos brancos, argumentavam que os brancos tinham quociente de 

inteligência (QI) entre noventa e cento vinte, enquanto os negros setenta e cinco 

(FILHO, 2006, p.30) 

Para Filho, tais ideias foram determinantes no processo histórico e defende 

que as posturas racistas presentes na sociedade brasileira são, em sua maioria, 
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forçadas pelo desconhecimento das origens culturais e sociais dos negros 

brasileiros. Ele questiona o fato da questão do negro não ser debatida de forma 

ampla entre os profissionais de várias áreas, até mesmo aqueles profissionais que 

lidam especificamente com demandas diretamente ligadas à população negra. 

ideias e imagens estereotipa do Continente Africano, de seus povos e dos 
indivíduos que lá habitavam e habitam, foram inventadas e disseminadas 
em tal quantidade e vigor que se tornaram verdades absolutas para os 
habitantes do planeta. A heterogeneidade e a diversidade natural dos seres 
humanos são transformadas em símbolo da desigualdade sócio-política-
econômica e cultural, viabilizando o domínio e a exploração de uns, tidos 
como superiores, sobre os outros considerados inferiores”. A sociedade 
brasileira se integra nesse contexto. (Filho, José Barbosa da Silva Filho, 
2006, p. 30) 

Nesse contexto, percebe-se que vivemos em uma sociedade onde a cor da 

pele é determinante para justificar todos os tipos de barbáries praticados contra a 

população negra.  

A imprensa falada e escrita atua de forma preconceituosa e conivente, 

sempre manipulando e ocultando as notícias, deixando evidente o intuito de 

criminalizar a população negra, principalmente os jovens negros favelados, que são 

os maiores índices de assassinatos no Brasil. 

Sobre o encarceramento das pessoas negras, sabe-se que a população 

carcerária nas penitenciárias demonstram as desigualdades e opressões da 

sociedade. 

Segundo os dados do Infopen, Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias, publicado em 8 de dezembro de 2017, na Carta Capital, com 

divulgação do Ministério da Justiça, nos remete à reflexão sobre a seletividade do 

Judiciário brasileiro no que se refere à população negra brasileira no sistema 

prisional, ou seja, em situação de encarceramento no país. Os dados do Infopen 

alertam que são de 72% dos encarcerados (junho de 2016). No entanto, aqueles 

considerados nos pedidos para aceitação da prisão para o cumprimento no regime 

domiciliar são predominantemente brancos.   

De acordo com o documento “O DIAGNÓSTICO DE PESSOAS PRESAS NO 

BRASIL”, fornecido pelo sistema Nacional de Justiça (CNJ), disponibiliza 

informações acerca do sistema prisional brasileiro, são apontados nesse diagnóstico 

que o número de pessoas presas era de 711.463. Conforme podemos perceber no 

gráfico a seguir:  
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Gráfico Número de Pessoas Presas no Brasil 

 

 

Fonte: NOVO DIAGNÓSTICO DE PESSOAS PRESAS NO BRASIL. Publicado em junho de 
2014 (Brasília/DF). Acessado em 13 de novembro de 2018 em:  
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf 

Acerca da raça, cor ou etnia da população em situação de encarceramento, 

podemos verificar outros dados sobre a população prisional. Sendo negros e pardos 

60,62%, brancos 35,69%, indígenas 2,15% e amarelos 1,54%: 

Gráfico de comparação entre a população carcerária de acordo com a raça, cor 

ou etnia. 

 

Fonte: ANUÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL (Brasília/DF). Acessado em 13 de 
novembro de 2018 em:  http://depen.gov.br/DEPEN/dispf/spf_anuario/anuario-spf-2015-
edicao1-v1.pdf 

Raça, cor ou etnia da população carcerária 

Amarelo Indígena Negra (pardos e pretos) Branco 
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O Infopen buscou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde a 

raça é autodeclarada pelos entrevistados, enquanto aos que se encontra em 

situação de encarceramento, os formulários são preenchidos pelos gestores das 

unidades prisionais. Dos entrevistados 81,22% se autodeclaram pardos e apenas 

18,78% negros. 

Gráfico da representatividade dos internos segundo a etnia 

 

Fonte: ANUÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL (Brasília/DF). Acessado em 

13 de novembro de 2018 em:  http://depen.gov.br/DEPEN/dispf/spf_anuario/anuario-spf-

2015-edicao1-v1.pdf 

   No ano 2014, a pesquisa “A aplicação de penas e medidas alternativas do 

Brasil” sinalizou que a justiça criminal brasileira age de forma diferenciada com a 

população negra, pois são mais rigorosos, com indicação nos julgamentos para o 

encarceramento, enquanto que a população branca tem maior acesso às penas 

alternativas. 

Já em 2016, o relatório sobre o Perfil dos Réus atendidos nas audiências de 

custódia, elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, concluiu 

que uma pessoa branca tem 32% maior de chances que um negro ou pardo de ser 

solto após uma audiência com juiz.  

Em entrevista ao Globo no dia 23/ 07 /2016, Deborah Small a ativista do 

movimento negro norte americano (Black LivesMatter). Vidas Negras Importam 

Representatividade de internos que se 
autodeclaram pretos ou pardos 

Negros Pardos 
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Deborah Small, veio ao Brasil para participar de palestras nas cidades do Rio de 

Janeiro e Salvador. Ao participar da palestra sobre Política de drogas, racismo e 

encarceramento, a ativista formada em Direito e Políticas Públicas, chamou atenção 

para prática da polícia brasileira, que relaciona a questão do tráfico de drogas as 

comunidades, periferias, favelas e a população negras e pobres dos grandes centros 

urbanos.  

A ativista Deborah Small discorre que: “A guerra às drogas facilita a 

criminalização de pobres e negros” Diante da realidade na atualidade e do 

desconhecimento da história da população negra por grande parte da população 

brasileira, e a cultura escravista de criminalização da população negra, 

principalmente os jovens negros, pobres das periferias e favelados tem o 

encarceramento e homicídios naturalizados. (Fonte:/www.geledes.org.br/deborah-

small-guerra-as-drogas-facilita-criminalizacao-de-pobres-e-negros/) 

 

 

 

“A carne mais barata do mercado é a carne negra 
Que vai de graça pro presídio 
E para debaixo de plástico 
Que vai de graça pro subemprego 
E pros hospitais psiquiátricos 
A carne mais barata do mercado é a carne negra 
Que fez e faz história 
Segurando esse país no braço 
O cabra aqui não se sente revoltado 
Porque o revólver já está engatilhado 
E o vingador é lento 
Mas muito bem intencionado 
E esse país 
Vai deixando todo mundo preto 
E o cabelo esticado 
Mas mesmo assim 
Ainda guardo o direito 
De algum antepassado da cor 
Brigar sutilmente por respeito 
De algum antepassado da cor 
Brigar bravamente por respeito 
De algum antepassado da cor 
Brigar por justiça e por respeito 
De algum antepassado da cor 
Brigar, brigar, brigar 
A carne mais barata do mercado é a carne negra.” 

 

Letra: A Carne 

Autores: Marcelo Yuka, Ulisses Cappelletti, Seu Jorge. 
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Para Luiz Fernandes de Oliveira, 1968 discutir a vulnerabilidade da população 

negra brasileira se faz necessário criar outras definições, como discutir e refletir 

acerca da questão racial no Brasil. Analisando a questão das desigualdades sociais, 

defendemos a hipótese de que as desigualdades são fabricadas pelas relações 

sociais, tanto econômica, cultural e politica. Percebe-se que as classes superiores 

da sociedade, são as mesmas que tem o poder econômico, politico e sociais e 

reproduzem sua ideologia dominante através da cultura.  

Ao contrário da ideologia dominadora e persuasão ideológica da classe 

abastada, devemos refletir que na diversidade humana as pessoas ou grupos são 

apenas diferentes e não inferiores ou superiores devido o poder econômico. O 

individuo do continente africano, do europeu, do brasileiro tem características 

diferentes, porém tais diferenças não significam superioridade ou inferioridade.  

No entanto podemos analisar que se tratando da questão étnico racial existe 

maior desigualdade no que se refere à população negra. 

 

Gráfico sobre o homicídio da juventude brasileira por raça ou etnia. 

 

Fonte: NOVO DIAGNÓSTICO DE PESSOAS PRESAS NO BRASIL. Publicado em junho de 

2014 (Brasília/DF). Acessado em 13 de novembro de 2018 em: 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf 

 

Em 28 de novembro de 2015, cinco jovens foram assassinados por policiais 

militares no bairro Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Os jovens foram 

brutalmente assassinados pela Polícia Carioca. Os Policiais dispararam 111 tiros 

Homicídio da juventude negra no Brasil em 
comparação com a juventude branca  

Afrodescendentes Brancos 



37 
 

contra o carro estavam os jovens Wilton, Wesley Cleiton, Carlos Eduardo e Roberto. 

Os quatros policiais foram presos, mas as famílias dos jovens sentem o desamparo 

do Estado. (Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-

tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html. Acessado em: 

14/12/2018) 

 O movimento negro há tempos denuncia o que chamam de verdadeiro 

extermínio da juventude negra. 

Apesar da grande força dos movimentos construídos pelos oprimidos 
(mulheres, homossexuais, jovens, grupos étnicos não brancos e 
trabalhadores assalariados), das milhões de vida sacrificada nessas lutas, a 
história desses grupos não é confortante. É verdade que as condições dos 
trabalhadores melhoraram, mas as melhorias foram limitadas aos países 
imperialistas centrais, e a grande maioria dos trabalhadores (quase um 
bilhão de pessoas) vive uma exploração semelhante àquela do século XIX. 
Além dos trabalhadores, há uma massa de excluídos nas grandes 
metrópoles dos países dependente que, vive em absoluta precariedade. 
Luiz Fernando de Oliveira (1968, p.27). 

Segundo Luiz Fernando de Oliveira (1968, p.41) Getúlio Vargas confirmou o 

decretosobre imigração em 1945, regulando “a necessidade de preservar e 

desenvolver na composição étnica da população, as características mais 

convenientes de sua ascendência europeia”. 

Seguindo o raciocínio do autor, refletimos que o Estado criou essa política 

pública racista e genocida que combatemos e resistimos até os dias atuais. 

Contudo, podemos concluir que o Estado brasileiro é racista e genocida e que 

historicamente mantém o preconceito e o racismo enraizado desde o período 

escravista, diferenciando os negros dos não negros.  

Os assassinatosdos jovens em Costa Barros, do Amarildo e tantos outros 

negros que tem suas vidas interrompidas, deixa evidente a participação e descanso 

do Estado com esses assassinatos, apesar das barbaridadesocorridasnosdois casos 

não teve a mesma repercussão, quando ocorre com pessoas brancase de classe 

social abastada socialmente, existe repercussão da imprensa no mundo, como foi 

quando ocorreu em novembro de 2005, no ataque terrorista em Paris. Com grande 

comoção por parte dos meios de comunicação de forma geral, escrita e televisiva. 

A reflexão não é deixar de lamentar as mortes em Paris, mas questionar os 

motivos que levam as pessoas a ficarem comovidas com mortes de pessoas ricas e 

brancas e ignorar o extermínio da população negra, muitas vezes de conhecidos e 

vizinhos. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html
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Ideias racistas devem ser combatidas, e não relativizada e entendida com 

naturalidade ou opinião. Ideias racistas, preconceituosas devem ser combatidas e 

não elogiadas e justificadas. Este País foi fundado no racismo, isso não é novidade. 

O racismo institucional é revelado através de mecanismos e estratégias 
presentes nas instituições públicas, explícitos ou não, que dificultam a 
presença dos negros nesses espaços. O Acesso é dificultado, não por 
normas e regras escritas e visíveis, mas por obstáculos formais presentes 
nas relações sociais que se reproduzem nos espaços institucionais 
públicos. (SANTOS, 1012, p.29). 

De acordo com o jornal O Brasil de Fato, jornal Político brasileiro lançado 

durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 25 de janeiro de 2003, criado 

por movimentos sociais como MST, a via Campesina, Consulta Popular e as 

Comissões Pastorais Sociais. Em 20 de junho de 2018 o jornal publicou uma matéria 

relatando o caso de Rafael Braga. 

De acordo com o jornal O Brasil de Fato, Rafael Braga Vieira, era morador da 

comunidade de Vila cruzeiro, em vila da Penha, Rio de Janeiro. 

Segundo a reportagem, Rafael Braga costumava dormir no centro da cidade 

do Rio de Janeiro, onde foi preso durante os protestos que aconteceram no Brasil 

em 2013. O protesto do dia 20 de junho ocorreu em todo País, reunindo milhares de 

pessoas. 

 O protesto tinha com objetivo a redução do preço da tarifa dos transportes 

públicos. O ato teve forte repressão policial com muitos feridos e                                                                                                                                                                                                                 

presos. 

Segundo o jornal, Rafael foi abordado e preso próximo ao bairro da lapa, na 

época com 25 anos. Os agentes que abordaram e prenderam Rafael, alegaram que 

ele carregava dois fracos “aparentemente semelhantes a coquetel molotov”. Rafael 

Braga ficou encarcerado por cinco meses em Japeri, em dezembro do mesmo ano 

foi condenado. A sentença foi cinco anos em regime fechado, a sentença aconteceu 

sobre a alegação de porte de material explosivo. 

De acordo com a mesma matéria, em dezembro de 2015, os advogados de 

Rafael conseguiram a autorização para regime aberto, mas na manhã dodia12 de 

janeiro de 2016, na Vila Cruzeiro Rafael foi detido supostamente com 0,6g de 

maconha e 9,3gde cocaína.Os advogados de Rafael contestam essa versão e 

defendem a tese de flagrante forjado, já que Rafael nega a versão dos policiais. 
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A reportagem também relata que durante o tempo do encarceramento no 

Complexo de Bangu, Rafael foi internado com tuberculose, em agosto de 2017. No 

mês seguinte o ministro do Superior Tribunal de Justiça, relata que não ha 

condições de atendimento de saúde para do preso nas condições de 

encarceramento no qual o Rafael estava submetido. 

Conclui-se que o encarceramento e condenação de Rafael, assim como de 

muitos outros casos de negros pobres, encarcerado e assassinado no Brasil fazem 

parte da seletividade penal no Brasil. O caso Rafael Braganão é único. 

Segundo a pesquisa da mesma reportagem fica evidente quea situação de 

Rafaelnão é única nas favelas e periferias, onde os negros tem suas vidas 

constantemente aviltadas em consequência de umracismo institucionalizado 

Já que mais de 726 mil pessoas encarceradas em junho 2016, cerca de 40% 

eram presos provisórios. Mais da metade dessa população tinham entre 18 a 29 

anos; 64% são de negros. Dados do levantamento Nacional de Informação 

Penitenciarias (Inforpen). Dados fornecidos na mesma matéria do Brasil de Fato do 

dia 20/06/2018. 

De acordo com o jornal, a jornalista Luiza Sansão, acompanha o caso de 

Rafael desde 2013, após fazer váriasreportagens, a jornalista resolveu escrever um 

livro narrando a historia de prisão e encarceramento de Rafael. 

Enganam-se as pessoas que pensam que racismo é apenas matar, agredir, 

humilhar aspessoas negras. Racismo consiste em um sistema de opressão, que tem 

como objetivos a negação de direitos a um grupo e pessoas, é uma ideologia de 

opressão.Buscamos refletir acercadas políticas no pós-abolição, nas tentativas de 

embranquecimento como políticas de Estado. 

O mito da democracia racial, o período escravista e a miscigenação e a teoria 

de embranquecimentonão foram suficientes para impedir a resistência da população, 

o “Protesto negro”, resistiu e continua na luta contra a hegemonia branca na 

construção da identidade brasileira. 

Ocorreram vários movimentos contra a escravidão, desde as lutas individuais, 

quanto as institucionais. Os quilombos foram a grande expressão de resistência do 

movimento aos opressores e a hegemonia branca portuguesa, a partir do final do 

século XIX e início do XX. O suicídio, os motins das grandes senzalas, as revoltas 

em várias cidades brasileiras, marcaram as lutas históricas no Brasil. 
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A Revolta da Chibata em 1910 iniciou uma nova fase de lutas e existência 

contra o racismo, o preconceito e discriminação racial. Teve início no século XX em 

1910. Os marinheiros negros em sua maioria eram submetidos a castigos corporais 

como na época escravista. Os oficiais brancos determinavam os castigos 

conhecidos como (chibatas). Os marinheiros revoltados com os castigos que eram 

submetidos e suas condições de vida no navio iniciaram uma revolta que marcou o 

inicio da Republica Velha. 

Indignados com a crueldade dos castigos e suas condições, os marinheiros 

ocuparam os navios de guerra na Baia da Guanabara no Rio de Janeiro, apontaram 

os canhões na direção da cidade como forma de pressão para acabar com os 

castigos, ou seja, a revolta um movimento iniciado devido às condições precárias a 

que eram submetidos. 

Na época os oficiais brancos não acreditavam que os marinheiros negros 

fossem capazes de tamanha reação aos castigos recebidos. Prevendo uma ameaça 

real como o bombardeio a cidade, a Marinha não teve outra opção a não ser recuar 

e abolir os castigos aos marinheiros negros. 

Ao final da revolta, os lideres do movimento foram presos e sua maior 

liderança, João Candido foi preso e banido da Marinha. No entanto, o movimento 

desencadeou uma série de revolta e movimentos negros na história do Brasil.As 

construções dos movimentos enfrentaram e enfrentam uma série de barreiras, 

especialmente no que se refere à construção da identidade étnico racial. Luiz 

Fernando de Oliveira, (1968, p.47). 

Percebe-se que as dificuldades do movimento negro e da população negra de 

forma geral esbarram-se nas ideologias racistas construídas historicamente na 

desconstrução das raízes emarco cultural, comprometendo a autoclassificação 

étnica individual. 

Compreendemos que no contexto da sociedade, a população negra é o 

principal alvo de extermínio, devido o racismo ter sido um elemento estruturador no, 

pois- abolição, não houve interesse por parte de Estado em investir em politicas 

públicas para inclusão social dos negros. O estado não considerou a situação de 

vulnerabilidade na sua especificidade, já que historicamenteeraum seguimento de 

pessoas escravizadas. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os temas abordados e refletidos nesse trabalho são pertinentes ao exercício 

dos assistentes sociais, sendo o serviço social uma profissão que atua nas 

intermediações das relações sociais, como intuito chamar atenção para alguns 

aspectos da temática étnico-racial no Brasil. 

Ao analisarmos as condições da população negra no Brasilnos deparamos 

com a necessidade de maiores informações sobre herança da colonização europeia, 

questionamos o fato do país ter sido o último a assinar a abolição no mundo, um dos 

fatores para permanência da cultura europeia escravista na nossa sociedade, 

mesmo após 130 anos de Abolição e com uma população majoritariamente negra. A 

falta de uma política de planejamento pós-abolição para a população negra a deixou 

marginalizada e abandonada à sorte ou vulnerável. 

O processo abolicionista ocorreu deixando uma condição extrema 

desigualdade histórica na população negra.A desigualdade afeta a população negra 

não apenas enquanto classe,mas também como raça o que nos leva a concluir que 

o negro brasileiro tem problemas diferentes do branco. Podemos afirmar que a 

existência das desigualdades a partir de uma herança escravista está demonstrada 

nas pesquisas sobre violência sofridas pela população negra brasileira até à 

atualidade. 

O atlas da violência de 2017 lançados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a população 

negra jovem é de baixa escolaridade e também são as maiores vítimas de homicídio 

no Brasil. A pesquisa aponta ainda que o negro corresponde a 78,9% da população 

com os maiores riscos de serem assassinados e que em cada 100 pessoas 

assassinadas no Brasil 71% são negras. 

Cabe respaldar que a história da África sob o olhar europeu de forma 

preconceituosa pautou-se em narrativas de inferioridade da população negra e 

ocultação da verdadeira história das riquezas. Desse modo, criando uma 

hierarquização raças do ponto de vista que os brancos se tornaram os detentores de 

poder político econômico. 

Essa perspectiva chamada civilizatória também foi testada com os povos 

indígenas, porém não houve êxito, a população indígena não se adaptou aos 
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dogmas e a catequização da igreja católica o que ocasionou para que procurassem 

outras raças e etnias.  

Os negros foram tratados de maneira bárbara, caçados e transportados como 

mercadoria, recebendo tratamento desumano em situações de fome,moléstias e 

muitas vezes jogados ao mar dos navios negreiros ealvejados nos casos de perigo a 

navegação. 

Alguns intelectuais da época consideravamos negros como inferiores, 

menosprezavam seu papel na sociedade. Esses discursos também fortaleceram 

para a construção de uma identidade a partir da mestiçagem, uma forma atenuadora 

que diminuiria aquilo que chamavam"Mancha Negra". 

Em 1823 foi encaminhada uma representação assembleia constituinte e 

Legislativa do império defendendo a extinção gradual e a emancipação dos 

escravos.  Não se tratava apenas de combater a forma desumana em que a 

população negra estava,e sim,barrar o que acreditavam ser contaminação 

comprometimento a nação. 

Um dos maiores períodos de perseguição à cultura afro-brasileira aconteceu 

com a chegada da família imperial sobre a justificativa de proteção do 

Imperador.Criou-se a guarda real sobre o comando do Major com permissão para 

mandar seus comandados a perseguição àqueles que praticavam as rodas de 

samba, o candomblé e os capoeiristas. 

Em dezembro de 1930 Getúlio Vargas cancelou a prática da política 

migração, no entanto permaneceu com as campanhas com objetivo diminuir a 

entrada de imigrantes não brancos, permanecendo até o Estado Novo.  O estado 

brasileiro representado pela elite procurava formas de embranquecer a população. 

Em 1930 uma nova forma de pensar da elite brasileira escamoteava o 

reconhecimento do negro no processo de formação social e cultural.  Dessa forma, 

alguns autores relativizavam os abusos cometidos contra os senhores 

escravizados,descreviam mestiçagem como um fator positivo na construção da 

sociedade brasileira, exaltando o embranquecimento como modelo para a 

modificação transição étnico-racial. Desse processo a expulsão da população negra 

para as periferias, permanece nas atuais ações e políticas governamentais de 

higienização social que culpabilizam a população periférica e negra. 

A teoria de um padrão cultural branco persistiu na busca por uma maneira 

para conciliar os sonhos da população negra escravizada posicionamentos acerca 
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da mestiçagem ou miscigenação a colonização portuguesa no Brasil. A relativização 

da violência praticada contra mulheres negras escravizadas foi justificado como 

ponto positivo, uma vez que os abusos praticados pelos senhores geravam 

amestiçagem. 

A lei dos 2/3 na Revolução de 1930 trouxe a ideia que a cada três 

trabalhadores dois seriam nacionais fazendo com que houvesse uma grande 

diminuição da imigração Europeia,sendo assim contribuindo para agregar a mão de 

obra afrodescendente. 

Os posicionamentos acerca da mestiçagem o da miscigenação 

compactuavam e amenizavam os abusos praticados durante a colonização 

portuguesa no Brasil, relativizando a violência praticada contra as mulheres negras 

escravizadas, justificavam como positivo, já que os abusos praticados pelos 

senhores geraramamiscigenação. 

Com a lei dos 2/3 de 1930, cada três trabalhadores, dois seriam nacionais, 

fazendo com que houvesse uma grande diminuição da imigração Europeia, sendo 

assim contribuindo para agregar mão de obra afrodescendente.Ao analisara 

estigmatização da população negra afrodescendente se necessário o levantamento 

de dados históricos,perpassando pelas rotas comerciais osafricanos e transportados 

para fora do próprio continente. 

É importante mencionar que o movimento escolástico, a filosofia cristã, no 

primeiro momento diferenciava o corpo e a alma, a separação do infinito e do finito. 

Trazendo uma concepção de hierarquização dos seres e a superioridade, das 

autoridades como papas, bispos, os reis e nobres.  Essa representação hierárquica 

impunha a subordinação de outras pessoas na sociedade. 

Acerca do Iluminismo podemos apontar a formação da ideia de indivíduo na 

sociedade, tanto as ideias que permanecem até à contemporaneidade como as 

ideias de dominação da natureza que passam a girar a partir de um sujeito 

cognoscente.  Dessa forma, o indivíduo passa a não apenascompor modos distintos 

de conhecer o mundo, mas suas normas para controlar ou mantê-los sob seu 

domínio. 

A busca por outras rotas comerciais trouxe as grandes navegações com 

importante papel na mudança de novas terras.O império com olhar de domínio para 

os povos ameríndios, a partir da visão de superioridade já que não representavam a 

simbologia da classe dominadora,  não se expressavam  da forma dita civilizada  
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como as dos povos europeus,  atribuindo assim sujeitos a condição de bárbaros, 

selvagens  e inferiores. Tanto no conhecimento,  quanto nas condições materiais 

que portavam.  . 

A importância da compreensão desse contexto combina na percepção de que 

tais povos os do continente africano,  na perspectiva dominadora,estar submetidos 

às ordens dessas mentalidades,  fortemente marcadas pelo poder religioso,  sob o 

argumento farto conhecimento e a possibilidade criar o domínio dos grandes 

impérios, entre eles,  Portugal Espanha. 

 As áreas comerciais asiáticas circunvagando o oceano Atlântico iniciaram a 

exploração do continente africano,  com objetivo de resolver o problema da mão de 

obra nas colônias conquistadas.  Início a uma das maiores transmigrações da 

história da humanidade. 

nos séculos XV a XIX  continuaram o processo de exploração econômica no mundo. 

Cabe ressaltar que os profissionais de Serviço Social trabalham na execução 

de Políticas Públicas e mediação das contradiçõesentre capital e trabalho. Desta 

forma, podemos salientar que a temática étnico racial é uma das características que 

marcam o Serviço Social. 

O Serviço Social uma profissão de caráter prático interventivo com efetivação 

da prática na atuação de instituições sociais e os serviços que profissional de 

Serviço Social, para além dos atendimentos aos usuários com suas necessidades e 

demandas na busca de garantias aos direitos e serviços, compreendendo que a 

questão racial interage com as formas de produção e reprodução do capital, seja 

nas relações sociais, de vida, de cultura e riqueza 

As Políticas Públicas e Garantias a população negra sãourgentes.A inclusão 

da historicidadeafricana e da população negra no Brasil com as narrativas de lutas 

do povo negro e a forma de reparação e reconhecimento do protagonismo da 

população negra na formação da sociedade brasileira.Negar a existência e 

participação da população negra na sociedade brasileira é esconder, omitir a forma 

com foi construída a sociedade como todo. 

A partir do conhecimento da pré-história africana, o eurocentrismo, que 

divulgava a visão de mundo de acordo com os interesses da Europa como centro do 

mundo, essa visão de mundo com viés de interesse da Europa deixa de existir, a 

partir das descobertas de importantes cientistas sobre a ancestralidade africana do 
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gênero humano.A história da sociedade brasileira perpassa pela problemática racial 

desde a independência. 

De acordo com análise de estudiosos sobre a relação da questão racial com a 

questão nacional, os desafios da junção de importantes setores da sociedade civil e 

do Estado para destacar a emergência da questão racial, as politicas públicas 

voltadas para os direitos da população negra, com destaque para suas 

peculiaridades podem ser decisivos na sociedade civil, principalmente na educação 

do estado brasileiro. 

Outro ponto de reflexão, percebemos que a classe dominadora nunca 

encaminhou ou tentou resolver tais problemas por questão ideológica, pois não é de 

interesse da mesma a resolução, pelo contrário, age com repressão e violência para 

manter seus privilégios.Cabe ressaltar também que existem outras problemáticas 

que necessitam de resolução como as contradições relacionadas entre capital e 

trabalho que milhões de trabalhadores a situação de estrema miserabilidade. 

Apesar dos enormes desafios, também tivemos muitas conquistas oriundas 

das lutas, como o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, e a criação de 

Instrumentos Legais na Garantia de Direitos da População Negra a caminho da 

emancipação. 

Em relação a conquista de uma sociedade verdadeiramente democrática, é 

preciso assumir o comprometimento de luta diária.Desta forma, pode-se afirmar que 

uma sociedade deve seguir parâmetros de igualdade quando houver igualdade 

racial.No caso do Brasil, os negros não poderiam sofrer nenhuma das formas de 

discriminação, seja por condição social ou racial. 

A luta da classe trabalhadora deve caminhar conjuntamente com outras 

bandeiras de lutas, especialmente a racial, desta forma corrigir uma dívida histórica 

na formação da sociedade brasileira.A criminalização da população negra é 

permeada pela questão social e o Serviço Social e esbarra na criticidade das formas 

em que os meios de comunicaçãoe a publicidade brasileira agem, seja pública ou 

privada, contribuem para a construçãodos estereótipos do negro na sociedade. 

Os meios de comunicação de massa, a grande mídia televisiva, novelas, 

séries e noticiários (jornais impressos, online ou telejornal) como a publicidade 

gerada em torno desses meios contribuem para a formação da autoimagem 

distorcida do brasileiro.Percebe-se que mesmo a população negra mesmo sendo a 

maioria no País tem a presença do negro em novelas e no cinema não equivalente a 
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real participação da população negra no Brasil. Na maioria dos casos tem presença 

apenas em papeis secundários ou com pouca representatividade. 

A criação dos estereótipos da branquitude como o ideal de beleza, o 

protagonismo dos personagens brancos nas narrativas de sucesso, enquanto os 

personagens representados por negros em maioria sãoos marginalizados ou com 

pouca importância, deixando afastado o reconhecimento da população negra na 

formação histórica e cultural do país. 

Outro fator importante para a reflexão sobre a responsabilidade da mídia na 

criminalização da população negra é acerca dos debates é a repercussão das 

informações com adventos digitais, criando a unificação de várias mídias sob 

diferentes suportes tecnológicos, cuja velocidade e reprodução dessas informações 

representam os valores necessários para a manutenção da economia capitalista. 

Compreendemos que a mídia brasileira é mediadora de interesses 

econômicos, uma vez que os maiores veículos de divulgação de informação 

nacionais são pertencentes a um grupo econômico. Desta forma, a mídia segue 

representando seus próprios interesses e compondo oligopólio, haja vista que detém 

o controle do próprio mercado. Os meios de comunicação atuam em um polo político 

ativo, obtendo maior alcance na mídia e mais audiência, ainda que o público seja 

fragmentado e heterogêneo, principalmente do ponto de vista da questão social. 

Observa-se também que quando se tratados temas da justiça social e dos 

direitos humanos para a mídia e os meios de comunicações, de maneira geral os 

fatos são ocultados, manipulam dados e omitem dados favoráveis a população, 

deixando evidente a concordância e participação nos projetos das desigualdades. 

Conclui-se que a mídia soba justificativa da liberdade de expressão, contra a 

censura, da à imprensa a inclinação de permanecer alimentando o preconceito, o 

ódio e a opressão da classe trabalhadora, especialmente a população negra.  

Os meios de comunicações atuam de forma explicita na indução da opinião 

pública, usam valores para naturalizar, julgar, condenar e aceitar o verdadeiro 

extermínio ocorrido nas periferias e favelas em todo país, mantendo dessa forma o 

viés escravocrata perpetuado ao longo dos anos. 

O debate sobre a vulnerabilidade da população negra brasileira se faz 

necessário para criar outras definições que contribuam com as resoluções acerca 

das demandas da questão racial no Brasil. 
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Ao refletir as questões sociais, defendemos a hipótese de que as 

desigualdades sociais são fabricadas pelas relações sociais, como 

econômica,cultural e política para manter os privilégios das classes ditas superiores 

na sociedade brasileira, são as mesmas que detém e reproduzem sua ideologia 

dominante. 

Na sociedade brasileira existe diferenciação entre pobres brancos e pobres 

negros, a partir dessa análise podemos concluir que o Estado brasileiro é racista e 

genocida, já que historicamente o preconceito e o racismo continuam enraizados 

desde o período escravista. Em contrapartida a ideologia da classe dominadora, 

deve-se refletir que na diversidade humana as pessoas ou grupos são apenas 

diferentes e não inferiores ou superiores devido o poder econômico. 

Desde o princípio a classe dominadora temia a identidade das matrizes 

africanas, o temor levou as classes de seus dirigentes fazerem campanhas para 

reproduzir o pensamento da visão Europeia.   

É evidente a necessidade de haver um estudo sobre a verdadeira história 

afro-brasileira, trazendo como ponto de partida o processo histórico dá origem para 

ampliar a consciência social histórico afro-brasileiro. A importância de conhecermos 

a história significa desconstruir o pensamento colocado pela classe dominadora. 

Avalia-se que o movimento negro e outros movimentos sociais 

comprometidos com as demandas sociais veem denunciando a postura opressora 

do Estado, porém essa é uma pauta que necessita de engajamento da sociedade 

civil.  

Conclui-se que os assassinatos de negros pobres e favelados não tem a 

mesma repercussão quando ocorre com pessoas brancas ou de classe social 

abastada socialmente. A população negra está sendo exterminada e encarcerada, 

haja visto as estatísticas de homicídio e encarceramento da população negra 

comparada a população branca. 
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