
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 

 

ANNA CAROLINA CUNHA PINTO 

 

Da bio à tanatopolítica: extermínio e 

seletividade do direito à vida da 

juventude negra, pobre e periférica da 

cidade do Rio de Janeiro 

NITERÓI 
2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Carolina Cunha Pinto  

 

 

 

 

 

 

Da bio à tanatopolítica: extermínio e seletividade do direito à vida da 

juventude negra, pobre e periférica da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 

 

Anna Carolina Cunha Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 

 

 

 

 

 

TO 



 

 

 

Da bio à tanatopolítica: extermínio e seletividade do direito à vida da juventude negra, 

pobre e periférica da cidade do Rio de Janeiro    

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito, da Universidade 

Federal Fluminense. Área de concentração: Direitos 

Humanos, Governança e Poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luís Antônio da Cunha Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 2018 



 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

UERJ/REDE SIRIUS/CBB 

 

 

 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

dissertação, desde que citada a fonte. 

 

__________________________________                         ____________________________ 

    Assinatura       Data 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 
 Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

P659 

 

Pinto, Anna Carolina Cunha. 

Da bio à tanatopolítica: extermínio e seletividade do direito à 

vida da juventude negra, pobre e periférica da cidade do Rio de 

Janeiro / Anna Carolina Cunha Pinto. – Niterói, 2018. 

159 f. 

 

Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais) – 

Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, Universidade 

Federal Fluminense, 2018. 

 

1. Filosofia política. 2. Juventude. 3. Negros. 4. Discriminação 

racial. 5. Genocídio. 6. Preconceito social. I. Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Direito. II. Título. 

 

CDD 340.1 

 



Anna Carolina Cunha Pinto 

 

Da bio à tanatopolítica: extermínio e seletividade do direito à vida da juventude negra, 

pobre e periférica da cidade do Rio de Janeiro 

 

 

Dissertação apresentada, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito, da Universidade 

Federal Fluminense. Área de concentração: Direitos 

Humanos, Governança e Poder. 

Aprovada em 03 de  outubro de 2018. 

 

  

Banca Examinadora:  ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Luís Antônio da Cunha Ribeiro            PPGSD/UFF   

(orientador) 

 

________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Roberta Duboc Pedrinha   PPGSP/FIOCRUZ 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ivan Simões Garcia     PPGD/UERJ 

 

 

 

 

 

Niterói, 2018



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Há tanto que se agradecer quando um ciclo se encerra! Começo agradecendo ao meu 

pai, Leandro, e a minha “mãedrasta” Gabriella, por tudo. Essa dissertação existe devido a todo 

o esforço nosso, coletivo, para que um de nós fosse formalmente mestre. No entanto, 

informalmente, somos os três! Nunca vou conseguir expressar a minha gratidão pelo 

acolhimento e por me permitirem viver isso. Agradeço às minhas duas avós, Cecília e Marisa, 

portos seguros durante toda minha vida e também musas inspiradoras, cada uma a sua forma, 

da mulher que eu desejo ser na vida. Ao meu querido avô Fernando pela alegria vê-lo vibrar 

comigo com esses passos e, também, ao meu avô Milton e minha bisavó Ida, não mais entre 

nós, mas sempre presentes comigo. Um agradecimento cheio de amor aos meus irmãos 

Marianna, Maria Fernanda, Rafael e Bernardo pela força que recebo através das várias formas 

de manifestar afeto e pelo simples fato de tê-los como meus irmãos. Agradeço também à 

minha mãe, Alessandra, por todo incentivo desde a minha infância para que eu estudasse e 

entendesse que esse é o maior investimento que se pode fazer na vida.  Aos meus tios 

Angélica e Henrique não só pelas incontáveis caronas, mas, principalmente pela constância da 

presença de vocês na minha vida. Agradeço também às minhas primas amadas Mayra e Carla 

Mary por dividirem o mundo delas comigo de uma forma tão fraterna, inspiradora e 

revolucionária. À Mayra, especialmente, eu agradeço por todos os muitos cafés que tomamos 

acompanhados de um sem fim de “dedinhos de prosa” que me abriram os olhos, a mente e o 

coração para questões tão sensíveis como as que atravessam este trabalho. 

Agradeço, profundamente, ao amor, compreensão e cuidado do Lucas, companheiro 

que escolhi para vida, nesse processo difícil de escrita – atitude que reflete quem nós somos 

juntos ao longo desses anos para  minha felicidade. 

Minha gratidão imensa pela amizade marcada por tanta reciprocidade e irmandade 

com Ágatha e pela felicidade inenarrável que é ter alguém como Cecília ao lado para rir, 

chorar, problematizar e, sempre, crescer junto. Ao Leonardo, por ter sempre braços abertos 

para me receber. À Maria Clara por tudo que vivemos juntas na Comissão de Direitos 

Humanos da OAB e que me trouxe outra visão não só sobre o mundo, mas, também sobre 

mim. À Gabriela, pela amizade atemporal iniciada com café e amor ao bom combate. Ao Luís 

Rodolfo, o Gaiola, não só pela confiança depositada em mim, mas, principalmente por todo o 

carinho desta amizade intergeracional.   



Gratidão aos amigos que a UFF me trouxe como a Cristina, que ama muito, sente 

muito e se dá muito e que, para a minha felicidade, me reconhece como merecedora de todo 

esse afeto. Gratidão por levar daqui pessoas tão acolhedoras e que me ensinam tanto como 

Mariana e Natalia, cheias de potência e afeto em tudo que fazem como Thaís e Marcella, tão 

doces como Thiago e que aliam genialidade e sensibilidade como o Charles. A amizade com 

cada um de vocês é, sem dúvida, uma das coisas mais bonitas que vivi nos últimos tempos. 

 Situo aqui, entre amigos e mestres, minha gratidão por ter conhecido e convivido com 

duas mulheres incríveis. Ao primeiro rosto amigo que reconheci neste programa, Carolina 

Pires, eu agradeço por compartilhar comigo afeto através de suas experiências, conhecimento, 

força e militância: difícil mensurar quanto carinho foi posto em cada reflexão que, direta ou 

indiretamente, me foi proposta. Agradeço à querida Mirtes Santos por ter aprendido com ela 

até quando achei que não estava aprendendo e pela fundamental ajuda com a escolha de parte 

dos autores que usei no capítulo primeiro.  

Gratidão aos mestres que passaram em minha vida e foram tão decisivos para os 

rumos que ela teve após a graduação: o (muito) querido Nilton Santos, maior entusiasta da 

minha vida acadêmica desde que manifestei esse interesse; Margarida Prado, que me abriu as 

portas não só da advocacia militante em direitos humanos, mas, também da Filosofia do 

Direito e do amor pela infância e adolescência; Marco Aurélio Guedes, pelo conhecimento 

transmitido que não se restringe ao Direito Constitucional, que, por si só, já seria sensacional; 

Roberta Pedrinha, que revolucionou o meu olhar para o mundo que vivo e contribuiu para 

que, anos depois, eu também seguisse os passos daqueles que desejam mudar essa realidade; 

Maria Alice Nunes, por reforçar a importância de pensar criticamente além, é claro, da sua 

contribuição pragmática e fundamental na minha banca de qualificação. Agradeço muitíssimo 

a disponibilidade e generosidade do Professor Geraldo Prado que trouxe, na ocasião da banca 

de qualificação, elementos e reflexões enriquecedoras para o meu trabalho e continuidade 

desta pesquisa.  

Agradeço, por fim, ao meu querido orientador, Luis Antonio Ribeiro, por ter me 

escolhido como sua orientanda e ter se colocado de uma forma tão fraterna, acolhedora  e 

generosa comigo ao longo destes anos. Sou muito feliz pelo nosso encontro na vida e grata 

por tudo que você me ensinou!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÏGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acredito sinceramente que uma experiência subjetiva 

pode ser compartilhada por outra pessoa que não a 

viva; e não pretendo jamais sair dizendo que o 

problema do negro é meu problema, só meu, para em 

seguida dedicar-me a seu estudo. 

 

(Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas, 2008, p.86) 



RESUMO 

 

PINTO, Anna Carolina Cunha. Da bio à tanatopolítica: extermínio e seletividade do direito à 

vida da juventude pobre, negra e periférica da cidade do Rio de Janeiro. Dissertação de 

mestrado. Orientação do Prof. Dr. Luís Antônio da Cunha Ribeiro.  Niterói: Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 

 

O presente trabalho pretende analisar o extermínio da juventude negra, pobre e periférica da 

cidade do Rio de Janeiro tendo como fio condutor desta análise a obra biopolítica de Michel 

Foucault e a tanatopolítica de Giorgio Agamben. Através de uma imersão na história do Brasil 

sob o ponto de vista daqueles que, ainda hoje, são oprimidos busca-se compreender a origem 

e as causas deste extermínio em perspectiva decolonialista. Além disto, analisamos, à luz da 

criminologia crítica, discursos legitimantes para a suspensão dos direitos de uma parte da 

população e, através de dados oficiais e não oficiais, procuramos não só confirmar a hipótese 

de um extermínio de pessoas negras, pobres e periféricas em curso no Brasil, mas, também, 

relatar um perfil mais apurado de quem são aqueles cujas vidas são nuas, isto é, despidas de 

direitos.  

 

 

Palavras-chave: Biopolítica. Tanatopolítica. Necropolítica. Extermínio da juventude negra. 

Auto de resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

PINTO, Anna Carolina Cunha. From Bio to Tanatopolitcs: extermination and selectivity of 

the right to life of the poor, Black and peripheral youth of the city of Rio de Janeiro. 

Dissertação de mestrado. Orientação do Prof. Dr. Luís Antônio da Cunha Ribeiro.  Niterói: 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 

2018. 

 

 

The present work intends to analyze the extermination of the black, poor and peripheral 

youths of the city of Rio de Janeiro. The biopolitical work of Michel Foucault and the 

tanatopolitics of Giorgio Agamben are the guiding thread of this analysis. Through an 

immersion in the history of Brazil from the point of view of those who, even today, are 

oppressed, it seeks to understand the origin and causes of this extermination in a decolonialist 

perspective. In addition, we analyze, in the light of critical criminology, legitimate discourses 

for the suspension of the rights of a part of the population and, through official and unofficial 

data, we try not only to confirm the hypothesis of an extermination of black, poor and 

peripheral people in course in Brazil, but also to report a more accurate profile of who are 

those whose lives are naked, that is, stripped of rights. 

 

 

 

Keywords: Biopolitics. Tanatopolitics. Necropolitics. Extermination of black youth. Register 

of resistance.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense (PPGSD/UFF) tem por objetivo demonstrar a existência e 

promover uma análise interdisciplinar sobre o extermínio da juventude negra, pobre e 

periférica na cidade do Rio de Janeiro. De forma específica procura-se estabelecer as origens 

e permanências históricas; os discursos legitimantes desta prática na seara jurídica e 

sociológica, especialmente, sob a forma de autos de resistência e, por fim, traçar um paralelo 

entre conceitos biopolíticos e os atores deste fenômeno.  

Biopolítica, em linhas muito gerais, significa uma gestão da vida. Este conceito é 

amplamente trabalhado por Michel Foucault e ganha contornos muito específicos que serão 

posteriormente apresentados. Por ora, é importante considerar que dentro desta gestão o que 

está em jogo é o controle, nos pequenos detalhes, dos processos que dizem respeito a vida do 

cidadão de modo a maximizar não só sua duração, mas a qualidade da vida que se vive. O 

desdobramento mais agudo desta política é, justamente, quando a morte passa a ser seu objeto 

de discussão de  práticas de governo. A tanatopolítica, portanto, se incumbe de gerir a morte 

daqueles que representam algum risco para a vida dos demais.  

É sob este prisma, de escolhas estatais que visam deixar viver e fazer morrer, que 

conduzo meus estudos acerca da morte sistemática de jovens dentro de um mesmo perfil. 

Com especial atenção analisarei os casos relativos aos autos de resistência, tendo em vista que 

são os homicídios permitidos pelo próprio Estado aos seus agentes, isto é, policiais civis e 

militares. A inobservância de direitos fundamentais, destacado aqui o direito à vida, destas 

vítimas remete à noção de vida nua característica da figura do homo sacer, retomada por 

Giorgio Agamben, trabalhada em capítulo próprio.  

Considerando, preliminarmente, o homicídio como a maior causa da mortalidade entre 

jovens com idade entre 15 a 29 anos no Brasil e que 71% dos homicídios dentro desta faixa 

etária, no ano de 2015, tem como vítimas indivíduos não brancos (UNESCO, 2017, p. 21), 

parto da hipótese, a se confirmar no decorrer da pesquisa em tela, da existência de um 

extermínio da juventude negra e pobre no Rio de Janeiro. E que estas vidas são eleitas para tal 

fim por serem consideradas, assim como a vida do homo sacer agambeniano, indignas de 

serem vividas tendo em vista, de modo muito abreviado, que podem oferecer um risco às 

vidas protegidas pela biopolítica. 
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 Compreendo que esta temática seja importante para fins de pesquisa acadêmica, 

considerando a relevância e gravidade da morte em massa de indivíduos, especialmente por 

agentes do Estado, que guardam semelhanças objetivas entre si – como a cor de pele, origem 

social e idade. Trazer esta questão para a academia me parece não só coerente como, também, 

bastante necessário já que as pesquisas sobre o assunto podem auxiliar não só, como pretendo 

aqui, a compreender este fenômeno de forma ampla mas, uma vez conhecido o problema, 

adentrar em particularidades que permitam, quem sabe, traçar objetivos possíveis para atenuá-

lo e, numa perspectiva bastante otimista, dirimi-lo no futuro.  

O interesse pelo estudo deste tema surgiu da experiência que tive como membro da 

Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária, da Seccional do Rio de Janeiro, da 

Ordem dos Advogados do Brasil (CDHAJ- OAB/RJ) e como conselheira da sociedade civil 

no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDCA/RJ) representando a OAB/RJ. Nestes espaços, muito mais do que analisar 

expedientes e emitir pareceres, pude conviver tanto com profissionais comprometidos com os 

direitos de crianças, adolescentes e da juventude, quanto com pessoas marcadas de forma 

muito pessoal pela morte sistemática destes adolescentes e jovens. A dureza dos relatos e a 

sistematicidade destes episódios despertaram inúmeros questionamentos sobre suas razões e, 

em alguma medida, o desejo de poder contribuir para estas discussões que não podem ser 

esvaziadas. 

No tocante à metodologia, considerando a pertinência de uma análise de fenômenos 

sociais à luz tanto de métodos qualitativos quanto quantitativos, que são complementares e 

não excludentes, valho-me destas duas abordagens metodológicas. Para a abordagem 

quantitativa, em capítulo próprio, estatísticas fornecidas por órgãos públicos e organizações 

não governamentais são utilizadas com objetivo de demonstrar não só a existência, mas as 

características do objeto de pesquisa. Já a abordagem qualitativa tem a obra biopolítica de 

Michel Foucault, Giorgio Agamben e Achille Mbembe como guia para análise das demais. 

Importa destacar, preliminarmente, que apesar do recorrente uso de autores europeus, como 

Foucault e Agamben, este trabalho privilegia, em muitos momentos, aqueles que pensam a 

realidade brasileira de “dentro” ou de uma margem muito próxima e afim, como é o caso de 

Mbembe, filósofo camaronês, ou Zaffaroni, jurista argentino. Esta é, por exemplo, a proposta 

que desenvolvi para tratar do primeiro capítulo desta dissertação que discorre sobre a 

formação da sociedade brasileira a partir da chegada dos negros africanos em nosso país. 

Embora não use exclusivamente autores negros, privilegiei este ponto de vista na seleção das 

referências utilizadas para a escrita deste capítulo pautando-me pela noção de que a história 



14 

de uns não é a história de outros e que, portanto, o que é derrota para uns é, simultaneamente, 

vitória para outros (FOUCAULT, 2010,pp.60-61). Considerando a sabida subjugação dos 

negros aos brancos no período analisado, entendo fundamental esta abordagem que nos obriga 

a rever não só a história do Brasil, mas a história dos privilégios de quem, como eu, tem a 

pele branca.  

Entendo oportuno salientar, nesse sentido, que apesar das importantes discussões 

acerca do lugar de fala que, em um primeiro momento, poderiam me afastar desta pesquisa, 

me vejo fortemente implicada para, muito respeitosamente, encarar este assunto.  A proposta 

deste trabalho não é falar como sentem ou vivem as pessoas negras posto que, nesse sentido, 

não possuo, absolutamente, gabarito para dissertar a respeito. Deixo esse importante relato 

para os companheiros negros, estes sim, totalmente imbuídos de experiências e legitimidade  

para tal. O papel que assumo neste trabalho é o de pesquisadora, mas, antes disso, de alguém 

que se inquieta com as diferenças pouco sutis de tratamento pela polícia e pelo próprio 

Direito, determinadas pela cor da pele dos indivíduos e que se assombra com o vulto que estas 

discrepâncias assumem cada dia mais, a ponto de, aparentemente, ensejar o extermínio aqui 

discutido. A pesquisa e a escrita deste trabalho vêm servindo para me conscientizar dos 

muitos privilégios que tenho por ser branca e o quanto é inaceitável que, ainda hoje, isto 

determine tanta coisa na vida (e na morte) das pessoas. Discutir, pensar e combater o racismo 

é papel de todos nós.  

Optei, como é possível observar até aqui, pelo uso da primeira pessoa do singular. Não 

há um distanciamento possível em um trabalho como esse em que tanta (auto) reflexão se 

apresenta diante do pesquisador. Além disto, entendo que, apesar do cumprimento de 

diretrizes metodológicas próprias da pesquisa científica e do zelo por fundamentar o maior 

número de informações aqui contidas em fontes confiáveis, este não deixa de ser, em alguma 

medida, um trabalho militante.  

 Esta pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro deles A escravidão 

como construção da noção de uma vida que vale menos aborda o início da relação entre 

negros e brancos do Brasil através de pontos cruciais como os esforços envidados com intuito 

de embranquecer a população e de apagar da cultura do africano e sua memória. A 

discriminação racial, o imobilismo social, a estreita relação entre direito penal e racismo e a 

relação do negro com a cidade também são aspectos abordados no capítulo em deslinde.  

 O segundo capítulo Uma  juventude estigmatizada pela noção de perigo: negros, 

pobres e periféricos e não cidadãos, por sua vez, traz sob a perspectiva da criminologia crítica 

a definição e o etiquetamento dos criminosos e o quanto ecoa, dentro desta abordagem, o 
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pensamento de Howard Becker sobre estigma. Além disto, aborda-se também o direito penal 

do inimigo e a gestão dos indesejáveis pelo Estado, tomando como mote a questão dos 

apátridas relatada por Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo (2012). A contribuição 

da filósofa alemã, ainda que em contexto distinto do que permeia este trabalho é fundamental 

no sentido de compreender o declínio dos direitos humanos quando alguém não é 

compreendido como sujeito destes direitos por parte do Estado.  

 Esta ideia de relativização e suspensão de direitos de algumas pessoas pelo Estado é 

corroborada pelos dados que integram o terceiro capítulo o qual denomino  por O extermínio 

em dados. Nele é possível compulsar dados de distintas origens, sobretudo os do Instituto de 

Segurança Pública (ISP), vinculado a Secretaria de Segurança, do Estado do Rio de Janeiro, 

acerca da letalidade violenta que, dentre outros elementos, integra as estatísticas de autos de 

resistência.  

 O último capítulo deste trabalho é denominado Da bio à tanatopolítica: um olhar 

filosófico sobre o extermínio da juventude negra. Nele abordo a questão à luz do pensamento 

de Michel Foucault e Giorgio Agamben sobre biopolítica, tanatopolítica e homo sacer. 

Através destes autores emerge a noção de vida nua e indigna de ser vivida, ambas demasiado 

relevantes para esta dissertação. A perspectiva decolonialista que se apresenta em pontos 

estratégicos deste trabalho é aqui representada pela pulsante obra do filósofo camaronês 

Achille Mbembe. Valendo-me não só de seu conceito de necropolítica, mas, também, de seu 

olhar acerca da negritude, tentarei organizar, se possível, um esboço do que seria uma teoria 

do direito penal do inimigo em seu pensamento.  
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1. A ESCRAVIDÃO E A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE UMA VIDA QUE 

VALE MENOS 

 

 

O Brasil conviveu com a escravidão durante quatro séculos. Para Clovis Moura 

(1992, p.7) desde o ano aproximado de 15491 levas de indivíduos vindos de diversas regiões 

do continente africano desembarcaram em nosso país sob a condição de imigrantes forçados 

e, mais do que isso, de escravos. À época, D. João III permitiu que cada colono importasse até 

120 africanos para trabalhar em suas propriedades, contrariando, assim, os interesses daqueles 

que desejavam adquirir uma quantidade superior destes.  

Abdias do Nascimento apregoa que “a imediata exploração da nova terra se iniciou 

com o simultâneo aparecimento da raça negra fertilizando o solo brasileiro com suas lágrimas, 

seu sangue, seu suor e seu martírio na escravidão” (NASCIMENTO, 1978, p.48). Para esse 

autor, por volta de 1530, trazidos sob correntes, surgiam os primeiros africanos escravizados e 

pouco depois, em 1535, o comércio escravo já se encontrava regularmente constituído e 

organizado. 

Desde o começo de tal prática, portanto, já se anunciava a intenção de que ela tivesse 

as proporções que acabou tomando: o Brasil foi o país do continente americano que mais 

importou escravos africanos. De acordo com a revista Brasil: 500 anos de povoamento, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) “entre os séculos XVI e meados do 

XIX, vieram cerca de quatro milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 

um terço de todo o comércio negreiro” (REIS, 2000). Em A força da escravidão, por sua vez, 

Chalhoub (2012) apresenta um quantitativo superior ao esboçado pelo IBGE e especifica os 

números de entradas no último século em que convivemos com a escravidão no país: 

  

De acordo com estimativas mais recentes, em todo o período de tráfico 

negreiro para o Brasil, desde meados do século XVI até os anos 1850, 

chegaram ao país mais de 4,8 milhões de africanos escravizados; no primeiro 

quartel do século XIX (1801-25), entraram 1 012 762 africanos; no segundo 

quartel (1826-50), 1 041 964, e outros 6800 vieram após a nova lei de 

proibição do tráfico em 1850. A aritmética dos dados revelas que mais de 42% 

das importações de africanos para o Brasil em três séculos de tráfico negreiro 

                                                 
1 Há divergência acerca do ano em que o tráfico de escravos fora iniciado. Alguns historiadores, segundo Clovis 

Moura, “afirmam mesmo que na nau Bretoa, para aqui enviada em 1511 por Fernando de Noronha, já se 

encontravam negros em seu bordo”(MOURA, 1992, p.8). 
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aconteceram apenas na primeira metade do século XIX. (CHALHOUB, 2012, 

p. 35). 

 

Cumpre esclarecer que a incerteza acerca de tais números dá-se em virtude da 

Circular N°29 de 13 de Maio de 1891, assinada por Rui Barbosa, então Ministro das Finanças. 

Este documento determinou a destruição de todos os documentos históricos e arquivos 

relativos ao período da escravidão, incluindo registros sobre o comércio de escravos. Tal 

decisão inviabilizou não só a precisão dos números, mas toda sorte de registros sobre esses 

indivíduos e sua história. De acordo com Nascimento (1980) a destruição por fogo de tais 

documentos, bem como dos objetos de tortura destinados aos escravos fazem parte de um 

“plano diabólico contra a memória do africano e de seu descendente” (NASCIMENTO, 1980, 

p. 84). 

Desde o começo da colonização brasileira convivemos com a presença dos negros 

africanos e seus descendentes em uma condição de flagrante desigualdade com indivíduos de 

pele branca. Por isso, historicamente, a contribuição destes indivíduos na construção da nossa 

economia e cultura é tão latente quanto sua exclusão na divisão das riquezas produzidas. Em 

que pese o entendimento da época sobre a inferioridade da vida negra, foi atribuída a eles a 

tarefa de ocupar o território pátrio2. A importância deste papel é percebida mais sensivelmente 

na região Nordeste, em virtude do cultivo de cana-de-açúcar, onde se estabeleceu, por anos, o 

centro econômico do país.  

Com o aumento da demanda e a consequente chegada de mais escravos ao país 

verificava-se o aumento do peso demográfico dos não brancos na composição da população 

brasileira. Apesar da impossibilidade de precisar o exato número de negros vindos 

compulsoriamente para o Brasil no período escravocrata acima apresentado, crê-se que o 

século XVIII foi o que registrou o maior número de entradas. As estimativas realizadas 

sofrem significativas alterações e apontam para a tendência de branqueamento da população, 

como será visto mais adiante. Clovis Moura é categórico ao afirmar que “o certo é que o 

negro (quer escravo, quer livre) foi o grande povoador do nosso território (...) o negro não 

apenas povoou, mas ocupou os espaços sociais e econômicos que, através do seu trabalho, 

dinamizavam o Brasil.” (MOURA, 1992, p.12). 

A importância dos negros na formação do nosso país é inestimável. Contudo, o 

tratamento dispensado aos mesmos era considerado desumano e degradante, tendo em vista 

                                                 
2 Cabe registrar que a concessão de sesmaria, isto é, de um lote de terra inculto ou abandonado cedido pelo rei de 

Portugal aos que se dispunham a povoar o Brasil, só ocorria mediante a posse de escravos em virtude também 

desse propósito.  

 



18 

que sua existência e propriedade era equiparada, muitas vezes, a de um animal. Compreender 

de que modo essa equiparação era feita e as condições de vida dos negros nesse período é 

compreender a formação da noção de uma vida que vale menos e é despida de direitos. Nesse 

sentido, Octavio Ianni (1978, p.58) esclarece que:  

 

As condições de vida e reprodução dos escravos variavam bastante conforme a 

colônia ou país. Às vezes, dentro de um mesmo país, como no caso das 

diversas regiões em que se dividiam os Estados Unidos e o Brasil, variaram 

bastante as condições de vida e reprodução das populações escravas. As 

condições de exploração da força de trabalho escrava determinaram, em 

alguns casos, ampla destruição de trabalhadores escravos. Esse foi o caso, por 

exemplo, do Brasil.  

 

  A formação social escravista é determinante para a destruição, preservação e até 

mesmo o número de escravos em uma sociedade. A convivência entre as duas distintas classes 

da formação em tela pautava-se pela exigência da classe mais abastada na produção, por parte 

da classe escrava, de mais-valia absoluta (IANNI, 1978, p.13). Sobre esta convivência o 

filósofo camaronês Achille Mbembe pontua que:  

 

(...) em proveito do tráfico atlântico (século XV ao XIX), homens e mulheres 

originários de África foram transformados em homens- objeto, homens-

mercadoria e homens-moeda. Aprisionados no calabouço das aparências, 

passaram a pertencer a outros, que se puseram hostilmente a seu cargo, 

deixando assim de ter nome ou língua própria. Apesar de a sua vida e o seu 

trabalho serem a partir de então a vida e o trabalho dos outros, com quem 

estavam condenados a viver, mas com quem era interdito ter relações co-

humanas, eles não deixariam de ser sujeitos ativos” (MBEMBE, 2014, p. 12)  

 

 

Deflagra-se, nitidamente, um processo de desumanização do negro ao deixar seus 

lugares de origem para servir, compulsoriamente, aos brancos. Ao sair da África em navios 

negreiros procede-se a referida “coisificação” da pessoa negra, arrolada como bem material de 

seus senhores, conforme Mbembe (2014) assevera. Este tratamento desumano pode ser 

observado em diversos aspectos da vida dos negros no período escravista. Verificava-se, por 

exemplo, uma situação de calamidade alimentar entre eles. Como nem todos os senhores de 

escravos forneciam-lhes alimentos, muitos passavam fome ou tinha uma alimentação bastante 

restrita3. Outros senhores, apesar da intensa carga de trabalho, destinavam um espaço de terra 

para que os próprios escravos cultivassem seus alimentos nos escassos momentos de 

descanso, como o domingo ou dias santos.  

                                                 
3 Há relatos ainda, como o de Ademar Vidal (apud MOURA,1992, p. 17), de que a comida destinada aos 

indivíduos em questão era jogada ao chão e se misturava com areia.  
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A desumanização também se observava na vedação da constituição de famílias 

organizadas. As poucas mulheres negras – estimativas dão conta de que para cada cinco 

homens, havia uma mulher no período- eram reservadas para exploração de seu corpo pelos 

senhores. Era bastante comum que também fossem prostituídas com fito de gerar renda para 

seu proprietário, investimento tão lucrativo e banalizado que até mesmo senhoras muitíssimo 

católicas aderiram4. Nesse sentido, cumpre também ressaltar a condição das crianças negras 

no período: no Rio de Janeiro, local onde os escravos recebiam “melhor” tratamento no país, a 

taxa de mortalidade infantil perfazia o índice de 88% dos nascimentos, tendo em vista o 

descuido e os abusos cometidos em face dessa população. 

Os maus tratos dirigidos aos negros seriam justificados, segundo estudiosos do 

período, aos quais se filia Abdias do Nascimento, à facilidade de aquisição de novas “peças”. 

A proximidade entre a costa da África e a brasileira e também pelo alto número de escravos 

em cada fazenda, em contraste com os Estados Unidos, minimizavam as perdas, sendo, 

portanto, mais um motivo para a ausência de zelo à vida negra.  Segundo ele “as classes 

governantes não perdiam tempo nem dinheiro com a saúde dos seus cativos” (MOURA, 1978, 

p.58). Sendo assim, considerava-se a existência de uma vida útil para estas pessoas que 

oscilava entre sete a oito anos de trabalho árduo.  

Contribuiu para isto, a jornada de trabalho exaustiva que registrava de 14 a 16 horas 

de atividades ininterruptas. A atividade se dava sob a atenta vigilância de feitores que, ao 

menor dos deslizes ou desatenções, aplicava ou determinava que outrem aplicasse castigos a 

quem praticava esta falta. Para tal, o feitor valia-se de diversos instrumentos5 que, para além 

do sofrimento físico, produziam também um forte aviltamento moral. 

Frise-se que os castigos variavam de acordo com a falta praticada pelo escravo e 

eram baseados na violência. A pena de açoite, por exemplo, era bastante comum e podia ser 

aplicada tanto pela justiça pública, quanto pela privada6. Em casos mais extremos, relata-se 

desde castrações e deformações variadas, como o corte de orelha previsto para a reincidência 

de fugas para quilombos, até o enterro de negros vivos e o lançamento de seus corpos em 

caldeirões cheios de água ou azeite fervendo. Mary Karasch (2000 apud MALAGUTI 

BATISTA, 2014b, p.169) em A vida dos escravos no Rio de Janeiro apregoava que: “os 

castigos cruéis e excessivos eram usualmente os motivos que os abolicionistas davam para a 

                                                 
4  Para maior aprofundamento da questão vide Visões da Liberdade, de Sidney Chalhoub.  
5 Os instrumentos eram classificados entre: a) instrumentos de captura e contenção, como por exemplo, corrente, 

tronco e vira mundo; b) instrumentos de suplício, tais como as máscaras e; c) instrumentos de aviltamento, 

dentre os quais podemos citar o ferro utilizado para marcar a pele do escravo. 
6 Na primeira hipótese, o instrumento de suplício utilizado era o pelourinho, ao passo que na segunda usava-se o 

tronco para o açoite. 
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alta mortalidade dos escravos, mas eu diria que o simples descaso desempenhava um papel 

mais significativo do que a crueldade direta”. 

Cumpre destacar que o tratamento em deslinde destinava-se aos que mantinham 

através de seu trabalho a estrutura nababesca do Brasil Colônia. Sem essas pessoas cujas vidas 

tão pouco importavam, a estrutura econômica do país nem ao menos existiria. A submissão 

aos meios mais violentos do controle social, bem como à exposição permanente dessas 

pessoas ao terrorismo social próprio do período em discussão, demonstra que desde a chegada 

do negro ao Brasil existe fortemente a ideia de que sua vida vale menos comparadas a vida do 

branco.  

 

1.1.  O apagar da memória e da cultura do africano 

 

Na esteira de negações empreendidas em face do africano compulsoriamente trazido 

ao Brasil para tornar-se escravo, também se encontra o direito à memória, sua cultura e 

religiosidade. Era comum que a primeira medida do escravagista, direta ou indiretamente, 

fosse produzir o esquecimento do negro (NASCIMENTO, 1980, p.84). Não interessava que 

carregassem consigo lembranças de seus lares, de sua terra, de seus deuses, de sua cultura. Era 

necessário reduzir esses indivíduos e suas lembranças africanas em vil objeto de exploração. 

Portanto,  

 

Silenciar a memória de alguém ou quebrar seus vínculos de pertencimento é 

uma forma eficaz de garantir sua dominação. Impedir uma pessoa de 

reconhecer aqueles que lhe serviram de modelo é negar-lhe o direito à 

memória. Este é o caso da memória negra no Brasil. Manifestações perversas 

de preconceito negaram (e negam) ao negro o direito à memória. As práticas 

colonizadoras e a prevalência da cultura branca apagaram a influência negra 

das mais diversas culturas brasileiras (HERNANDEZ, 2013, p.1). 

 

 Em O Quilombismo (1980), o eminente intelectual negro Abdias do Nascimento se 

dedica a denunciar em capítulo exclusivo os esforços envidados com intuito de eliminar tanto 

a memória quanto a cultura e religiosidade oriundas do continente africano. De acordo com o 

autor, o apagar da memória e da cultura do africano trariam o alívio da consciência de culpa 

dos descendentes escravocratas. Ademais – e prioritariamente- também produziriam o 

“benefício” simultâneo do desaparecimento do passado do negro e da obnubilação de sua 

identidade original, de sua religião e cultura (NASCIMENTO, 1980, p.84). Acreditava-se que 

por intermédio das medidas em questão se alcançaria a erradicação da personalidade africana 

e seu orgulho inerente.  



21 

Esse processo era deflagrado ainda na África. Antes de embarcar no navio negreiro, 

os negros eram forçados a dar a volta em torno de um baobá, a árvore do esquecimento. Esse 

ritual promovido pelos senhores de escravos simbolizava o apagar da memória e das 

lembranças do passado de uma vida livre. Em artigo sobre a formação da memória coletiva 

afro-brasileira, Amanda Crispim Ferreira discorre sobre tal prática. Ela pontua acerca da 

crença de que “desprovidos de memória, de identidade cultural e raízes, se tornariam seres 

passivos sem nenhuma vontade de reagir ante as atrocidades da escravidão” (FERREIRA, 

2012, p. 2-3). 

Dando continuidade ao processo de apagar da memória, tão logo chegavam ao solo 

brasileiro esses mesmos sujeitos eram compulsoriamente batizados na Igreja Católica. Dessa 

vez em O genocídio do negro brasileiro, Abdias do Nascimento elucida que: 

 

Não é exagero afirmar-se que desde os inícios da colonização, as culturas 

africanas,chegadas nos navios negreiros, foram mantidas em um verdadeiro 

estado de sítio. Há um indiscutível caráter mais ou menos violento nas formas, 

às vezes sutis, da agressão espiritual a que era submetida a população africana, 

a começar pelo batismo ao qual o escravo estava sujeito nos portos africanos 

de embarque ou nos portos brasileiros de desembarque (NASCIMENTO, 

1978, p.101). 

 

Após tal ato, sua religiosidade original tornava-se ilegal e o mesmo era obrigado a 

seguir os preceitos católicos. Defendia-se, na época, que em contato com a fé de seus 

opressores, os negros pudessem se “limpar”. Nesse sentido, no sermão Epifania, o aclamado 

Padre Antonio Vieira (1998), em 1662, asseverava que: “um etíope que se lava nas águas do 

Zaire, fica limpo, mas não fica branco: porém no batismo sim, uma coisa e outra”. O discurso 

em questão ressalta a crença, da qual também comungava a igreja, da superioridade dos 

brancos em face dos negros, razão pela qual o mesmo padre afirmava que:  

 

Deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si, e por 

vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós viveis como gentios, e 

vos ter trazido a esta, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos e vos salvais 

(VIEIRA, 1988). 

 

  Não obstante a imposição de seu credo, a Igreja Católica apoiou o comércio de seres 

humanos e sua exploração em atos de natureza teórica, tais como bulas papais e sermões. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a instituição também detinha escravos e considerava “o africano 

possuidor de sangue infecto e a raça negra destituída de sua condição humana” 

(NASCIMENTO, 1980, p.94). 
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  Através do apagar da memória e da tentativa de também apagar a religiosidade 

africana, verificou-se que a escravidão ultrapassava o aspecto físico e atingia também o 

espírito dos indivíduos submetidos a ela. Novamente as palavras de Nascimento são 

esclarecedoras sobre a questão ao dissertar sobre a premissa do processo em discussão:  

 

Caso o negro perdesse a memória do tráfico e da escravidão, ele se 

distanciaria cada vez mais da África e acabaria perdendo a lembrança do seu 

ponto de partida. E este ponto de partida é o ponto básico: quem não tem 

passado não tem presente e nem poderá ter futuro (...). Erradicá-los da 

nossa bagagem cultural e histórica é o mesmo que amputar o nosso potencial 

de luta libertária, desprezando o sacrifício dos nossos antepassados para que a 

raça sobrevivesse (NASCIMENTO, 1980, p.87) (grifos meus) 

 

Esse esforço de obliterar a memória, a cultura e a religiosidade africana determinou a 

submissão desses indivíduos a permanente exposição à violência. Isto culminou na 

desintegração de algumas instituições culturais e também das línguas africanas, salvo as raras 

exceções nas quais estas eram empregadas em rituais religiosos (NASCIMENTO, 1978, p. 

102). Muito importante, neste contexto, destacar o papel icônico representado pelo candomblé 

como forma de resistência em faces desses ataques. Ele foi considerado por Abdias do 

Nascimento como a “principal trincheira de resistência cultural do africano e o ventre gerador 

da arte afro- brasileira” (NASCIMENTO, 1978, p.103). Com suas instalações mantidas 

propositalmente em lugares de difícil acesso, ainda assim, os praticantes foram perseguidos 

pela polícia apesar da proteção dos ogans7. Em que pese tal proteção, durante séculos estes 

espaços religiosos foram os únicos obrigados a se registrar junto à Polícia local.  

 Em sua dissertação de mestrado, intitulada Corpo negro caído no chão: o sistema 

penal e o projeto genocida do Estado brasileiro (2006), Ana Luiza Flauzina assevera que: 

  

Um outro aspecto relevante a ser destacado é a vedação constitucional e 

infraconstitucional dos cultos de origem africana e das manifestações culturais 

próprias desse contingente, consideradas perturbadoras da ordem pública e, 

portanto, contrários à moral e aos bons costumes. Oportuno assinalar que, no 

Estado da Bahia, apenas em 1976 foi autorizada a prática das religiões de 

matriz africana, sem a exigência de registros ou autorização expressa das 

autoridades policiais.  (FLAUZINA, 2006, p.57). 

 

 A memória, assim como a cultura e a religiosidade, deve ser apreendida também em 

sua dimensão social, isto é, extrapolando o indivíduo e refletindo na formação de 

comunidades imaginadas. Isto, segundo Vassalo (2011, p. 334),  

                                                 
7 Ogans são os patronos honorários do candomblé que, com seu prestígio, conseguiam proteger os terreiros. 
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permite a criação de referenciais simbólicos coletivos localizados num suposto 

passado. Ao fazê-lo, dá aos indivíduos a sensação de estarem ligados entre si 

por uma origem, uma trajetória, uma saga e, muitas vezes, um destino comum 

(ANDERSON, 1983). Assim, a memória está intimamente relacionada ao 

próprio processo de construção da identidade, de autorrepresentação. 

 

 Evidenciado o caráter político da memória, é preciso compreender a ostensiva 

empreendida em face não só desta, mas da própria da religiosidade africana como uma das 

estratégias aniquiladora do mundo dos brancos (NASCIMENTO, 1980, p.86). Vera Malaguti 

é cirúrgica sobre a questão:  

 

Esta preocupação com a memória da resistência, não permitir que os africanos 

se lembrassem que um dia poderiam predominar, condensa o sentido da 

memória com o desejo de um outro futuro. Os dois, a memória e os desejos de 

futuro, devem ser combatidos ao mesmo tempo. (MALAGUTI, 2014b, p.195) 

 

Alfredo Bosi também discorre em A Dialética da Colonização (1992) sobre a relação 

entre colonizadores e colonizados no que tange a cultura e religiosidade dos primeiros. Ainda 

que partindo de análise que sugira a adaptação do colonizador ao colonizado, Bosi 

compreende que estes exemplos ligados a cultura material tratam-se, em verdade, de 

episódios ilustrativos do “uso e abuso do nativo e do africano pelo português tanto no nível do 

sistema econômico global quanto nos hábitos enraizados na corporeidade” (BOSI, 1992, p. 

29). Tal trecho encontra complemento mais adiante em sua obra quando afirma que “a luta é 

material e cultural ao mesmo tempo: logo, é política” (BOSI, 1992, p.33). Isso porque as 

expressões de cultura não letrada representam a atualização do sentimento de existência e 

identidade da comunidade que dela comunga (BOSI, 1992, p.47). Ideia que, como visto 

anteriormente, deveria ser combatida.  

 O conjunto de ações em questão aponta para a compulsória adequação dos negros 

africanos à realidade e costumes dos brancos. Desse modo, poderiam tornar-se, na medida em 

que lhes permitem acessar esse mundo, naquilo que os brancos acreditam para poderem 

existir. Sob a égide de um Estado autoritário, policial e indiferente a cultura, memória e 

religiosidade de matriz africana, aquilo que delas deriva e consegue se manter o faz através de 

sua capacidade de se disfarçar e calar. Para além disso, importante esclarecer que a mesma se 

constitui como mecanismo de defesa daqueles que conseguem acessá-la. 

 

 



24 

1.2.  O embranquecimento 

 

 

O ritmo desenfreado da chegada dos negros fadados à escravidão no território 

brasileiro galgou-nos ao patamar de maior destino de escravos oriundos da África no mundo. 

O enorme contingente de escravos representava, em 1872, quando a população negra escrava 

já estava em declínio, 15,2% da população brasileira (MOURA, 1992, p.12). 

Clóvis Moura aponta para a existência de uma tendência, por parte de alguns 

historiadores, a reduzir o quantitativo de africanos importados pelo tráfico com fito de 

branquear a população. Isto porque quando começaram a quantificar a população africana e, 

posteriormente, a afro brasileira percebeu-se que na formação do que se denominaria como 

homem brasileiro, “a apuração da nossa realidade étnica excluiria o branco como 

representativo do nosso homem. Daí se procurar subestimar o negro no passado e sua 

significação atual” (MOURA, 1992, p.9). Insta, sobre este particular, ressaltar, como já 

exposto oportunamente, que em virtude da destruição dos dados oficiais tais números se 

baseiam em dados incompletos e inexatos. Dados pautados, portanto, em estatísticas 

aduaneiras cujos critérios não são passíveis de conhecimento, tendo em vista a própria 

ilegalidade do tráfico após o ano de 1831 além, é claro, do contrabando não estar computado 

nas referidas estatísticas.  

 As ações com fito de branquear a população brasileira não se ativeram, única e 

exclusivamente, à manipulação de estatísticas. Dentro do processo de embranquecimento, 

encontra-se também abarcada prática muito comum no seio da sociedade escravocrata: a já 

mencionada exploração sexual da mulher africana com fito de gerar renda para seus 

proprietários e indivíduos menos negros para a sociedade. 

 Abdias do Nascimento (1978, pp-61-62) esclarece que em virtude da maneira 

subumana e até mesmo inumana através da qual os negros escravos eram compreendidos no 

Brasil Colônia não houve atenção com a continuidade das famílias. Isso acarretou em uma 

grande desproporção entre o número de homens e mulheres. Contudo, as poucas mulheres que 

formavam essa população eram impedidas de estabelecer qualquer estrutura estável de 

família, uma vez destinadas à exploração de seus corpos como mais uma via de obtenção de 

dinheiro para os senhores escravocratas.  

Neste diapasão, é importante ressaltar que a objetificação da mulher negra para 

proporcionar prazer aos colonizadores resultou no nascimento de indivíduos que ficaram 

conhecidos como mulatos. A antropóloga Mariza Corrêa (1996) pontua que o mulato, fruto de 
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relações sexuais impostas a mulher negra, “já trazia no nome escolhido para designá-lo a 

marca de sua origem. (...) discutia-se na literatura médica se os mulatos, como seu nome 

indica, eram ou não estéreis – como as mulas, produtos do cruzamento entre éguas e 

jumentos” (CORRÊA, 1996, p.44). Segundo a autora sempre houve um forte entrelaçamento 

entre os mulatos, sexo e sexualidade por parte dos brancos refletida, inclusive, na literatura8.  

Não causa espanto, deste modo, que após o estupro da mulher africana, o mesmo destino 

fosse reservado para as filhas do “cruzamento entre as duas raças”, as mulatas: a prostituição 

compulsória. De modo algum os esses filhos de homens brancos eram compreendidas como 

membro das famílias de seus pais. Corroborando com isto, em Raças e classes sociais no 

Brasil, Octávio Ianni (1972) apresenta o resultado de um estudo que concluía que o branco 

excluía os negros e mulatos de sua família, isto é, seu círculo de convivência mais íntimo.  

Sobre o mesmo assunto, dessa vez na obra O Quilombismo (1980), Abdias do 

Nascimento aborda brevemente a questão da miscigenação imposta através de mais uma 

violência empreendida em face da mulher africana. Segundo ele, a miscigenação imposta é 

mais uma “sutileza domesticadora” (NASCIMENTO, 1980, p.85) cujo objetivo é a 

obliteração da memória africana. Além disto, também opera como “instrumento genocida, de 

conseqüências fatais para os destinos da etnia afro-brasileira” (NASCIMENTO, 1980, p.88).  

Insta salientar que, a miscigenação em questão em muito dista de um encontro espontâneo de 

duas raças, tendo em vista que sua origem está no “estupro brutal do branco contra a mulher 

negra escravizada, e tem prosseguimento na discriminação étnico-social contra o afro-

brasileiro” (NASCIMENTO, 1980, p. 88).  

É inegável o caráter messiânico da miscigenação, afinal, ela opera um verdadeiro 

embranquecimento da população. Tal processo, amparado em sua origem em um crime 

sexual, revela-se como “um fenômeno de puro e simples genocídio” (NASCIMENTO, 1978, 

p.69), um elemento para impulsionar o desaparecimento de uma raça através da crença da 

prevalência, nesse cruzamento, do sangue que acreditam ser superior. Não só durante o 

período escravocrata, mas também após seu término,  há uma verdadeira operação com fito de 

clarear a população brasileira por meio de variadas estratégias. Nossa população era 

considerada “feia e geneticamente inferior por causa da presença do sangue africano” 

(NASCIMENTO, 1978, p.70). O mulato se situa entre a casa grande e a senzala e é menos 

negro do que um negro. Por essa razão, são confiadas tarefas de confiança dos senhores de 

                                                 
8  Reflexo verificável, por exemplo, em histórias de personagens como a Escrava Isaura que, por se aproximar 

dos atributos físicos de uma mulher branca, sai do mundo da amoralidade que se atribuía como próprio à 

negritude para ingressar em uma relação do mundo branco, o casamento, eis que da verificada tal semelhança 

merecia ser tratada como uma mulher branca quando desejada (CORRÊA, 1996, p.45). 
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engenho como o cargo de capitão do mato. Evidentemente que os postos ocupados por esses 

indivíduos seguiam sendo desprezados pelos de pele branca, logo, não se pode pensar em 

grande avanço social para estas pessoas. De igual maneira, não há que se pensar que 

socialmente houvesse distinção no tratamento ou diferenciações no que tange ao status social: 

assim como o negro, também o mulato era tratado com desprezo e preconceito por parte dos 

brancos. Em que pese estar “no primeiro degrau na escada de branquificação sistemática do 

povo brasileiro, ele é o marco que assimila o início da liquidação da raça negra no Brasil” 

(NASCIMENTO, 1978, p. 69). 

A mestiçagem passa a ser, inclusive, considerada um diferencial positivo e como pilar 

que sustentou o mito da democracia racial, uma forma de manutenção da dominação “que 

evitava o conflito direto, mantendo intacta as assimetrias raciais. A partir dessa perspectiva,  o 

trato da questão racial se dá pelo avesso, numa dinâmica de silenciamento que impede a 

enunciação do racismo” (FLAUZINA, 2006, p. 37). 

Outro ponto crucial no processo de embranquecimento é tratado por Vera Malaguti 

Batista, em O medo na cidade do Rio de Janeiro (2014b). Ao discorrer sobre o império das 

leis e as leis do Império a autora aponta para a superlotação das prisões da cidade já em 1850. 

Segundo Malaguti os responsáveis pela demasiada ocupação eram pobres e escravos que, em 

65% dos casos, eram detidos por ofensas à ordem pública e não por crimes, o que compreende 

como um deslocamento do açoite das ruas para as prisões. Em sua valiosa análise sobre o 

período e as origens do medo que ainda hoje permeia a cidade, destaca que:  

 

Esse processo de regulação, modernização e padronização do sistema de 

repressão vai se aprimorando e, junto com a importação de mão-de-obra 

européia vai embranquecendo a cidade negra e preparando-a para o mais 

longo processo de emancipação da escravidão.  Estava-se criando o artefato – 

antídoto contra a abolição, uma máquina mortífera de terror contra a ralé livre.  

(MALAGUTI BATISTA, 2014b, p.145) (grifo meu) 

 

Ainda hoje não há dúvidas sobre o relevante papel desempenhado pelo sistema penal 

no exercício do controle social direcionado aos negros. Para Ana Luiza Flauzina (2006, p.40) 

pode-se afirmar que “o controle da população negra é a principal tarefa do sistema penal 

desde seu nascedouro”.  

Com a iminência do fim da escravidão acentuou-se a preocupação com o destino do 

grande contingente de negros no país. Políticas, não só envolvendo o sistema penal, 

começaram a direcionar mais uma empreitada com fito de clarear o país. Assim, “indispostos 

a viver num país com numerosa massa de seres inferiores e mais, recusando-se a com eles 
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compartilhar qualquer dimensão do poder, as elites construíram o Império como forma de 

preparar as condições para o descarte desses indesejáveis” (FLAUZINA, 2006, p. 53). A 

própria Constituição de 1824 distinguia os negros dos cidadãos reservando para os primeiros 

o tratamento empregado para as mercadorias9. Nilo Batista aponta para a articulação entre 

direito penal público e do privado “na implantação de um sistema penal genocida, cúmplice 

de agências do Estado Imperial – burocrata no processo de homicídio, mutilação e tortura da 

população afro- brasileira” (BATISTA, 2003, p. 35) 

Amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, as elites dominantes novamente 

investiram em ações com fito de promover o embranquecimento da população. Primeiro 

limitando seu direito de ir e vir, maneira eficaz de evitar a presença dos indesejáveis nas áreas 

mais nobres.  Depois, valendo-se da criação do crime de vadiagem, forma de aprisionar os 

pobres e os negros libertos demonstrando o interesse de transferir a tutela dessas pessoas para 

o Estado, finda sua relação com os senhores. Interessante observar que, nessa quadra 

histórica, os negros deveriam, idealmente, se enquadrar na sociedade  como escravos ou como 

criminosos.  

Tal assertiva ganha ainda mais sentido quando da leitura de trechos do antigo jornal 

Aurora Fluminense, que circulava no Rio de Janeiro, no começo do século XIX, constantes ao 

livro O medo na cidade do Rio de Janeiro (2014,b). Neles é possível verificar, como se vê no 

exemplar de março de 1835, a sugestão da criação de um imposto sobre a escravidão com fins 

de animar o trabalho de homens livres, tornando-os mais rentáveis que o de escravos 

(MALAGUTI BATISTA, 2014b, p.195). Em outro trecho, de maio de 1829, lê-se que o 

Brasil está “inundado sem medida de gente grosseira e estúpida, cujo número existente 

deveria seriamente assustar-nos” (MALAGUTI BATISTA, 2014b, p.195). Problema cuja 

solução é apresentada no mesmo exemplar: “a facilidade de achar à mão estas machinas já 

feitas, impede que se lancem os olhos para tantos melhoramentos, introduzidos pela facilidade 

do espirito Europeo nos processos da indústria, e que procuremos para o Brasil uma povoação 

melhor” (MALAGUTI BATISTA, 2014b, p.196).  

No último trecho resta evidenciada a oposição à coisa, máquina, que é representada 

pela figura do escravo ao espírito, materializado pela humanidade que se depositava no 

                                                 
9 Nesse sentido, o Código Criminal de 1830 inova ao ser a primeira legislação que trata os escravos como 

pessoas, contudo, tal equiparação serviu apenas para o prejuízo desses indivíduos, eis que várias garantias 

previstas para os cidadãos não se estendiam aos negros. Por isso, o Código operava com distinções entre 

destinatários: se, por um lado, os cidadãos não podiam ser submetidos a penas cruéis e a de morte, os escravos, 

por sua vez, poderiam. 
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europeu. Essa valorização do trabalhador de origem européia em detrimento do trabalhador 

negro passa, a partir de 1850, a ser uma estratégia oficial das elites dominantes. 

 Ana Luiza Flauzina (2006, p.61) apregoa que entre 1871 e 1920 chegam ao Brasil 

para compor a classe trabalhadora cerca de 3,4 milhões de europeus, montante que se 

aproxima da estimativa fornecida pelo IBGE de negros que vieram para o país durante os 

quase quatro séculos de escravidão.  

Para fomentar a injeção de sangue branco na população brasileira terras férteis no Sul 

e no Sudeste foram ofertadas a preços irrisórios e até mesmo concedidas sem custo. Ademais, 

a estrutura necessária para a vida dessas pessoas, incluindo desde estradas a escolas foram 

providenciadas com o intuito de estimular a vinda dessas pessoas.   

Chama atenção nesse processo o desprezo ao trabalho daqueles que por séculos 

constituíram o grosso da mão-de-obra do país. Se as vantagens oferecidas aos europeus 

tinham como finalidade assegurar que não faltassem trabalhadores, como explicar a repentina 

incapacidade dos negros para assumir esses postos de trabalho outrora (tão) seus? No decorrer 

desse processo é flagrante o objetivo de embranquecer a população e a cultura pátria. Em O 

Genocídio do povo negro, Abdias do Nascimento é categórico ao sintetizar o pensamento da 

época:  

 

A predominantemente racista orientação da política imigratória foi outro 

instrumento básico nesse processo de embranquecer o país. A assunção 

prevalescente, inspirando nossas leis de imigração, considerava a população 

brasileira como feia e geneticamente inferior por causa da presença do sangue 

negro-africano. Necessitava, conforme a receita de Arthur de Gobineau (1816-

1882), influente diplomata e escritor francês, “fortalecer-se com a ajuda dos 

valores mais altos das raças européias.” (NASCIMENTO, 1978, p.70) 
 

 Consoante ao pensamento relatado por Abdias do Nascimento, um decreto datado de 

28 de junho de 1890 determina a livre entrada de sujeitos aptos ao trabalho vindo de diversas 

partes do globo, “excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante a 

autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos” (NASCIMENTO, 1978, p.71).  

 Meio século depois, em 1945, Getúlio Vargas promulga um decreto que, ao invés de 

corrigir o teor racista do decreto de 1890, reforça-o e explicita a intenção de ambos ao dispor 

sobre condições para imigração e colonização. A redação do Decreto- Lei nº 7967 de 1945 é 

simples e direta ao afirmar, em seu segundo artigo, a “necessidade de preservar e desenvolver 

na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência 
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européia” (BRASIL, 1945). Cabe ressaltar que tal decreto teve sua revogação apenas nos anos 

1980. 

Pesquisadores do tema, como Ana Luiza Flauzina (2006), compreendem que a Lei 

Eusébio de Queiroz10, de 1850, assim como a Lei do Ventre Livre11, de 1871, e a Lei dos 

Sexagenários12, de 1885, em verdade, atendem prioritariamente aos interesses das classes 

dominantes brasileiras. Tal justificativa sedimenta-se pelo fato de que os referidos diplomas 

legais prolongaram a vigência da escravidão e, simultaneamente, deram respostas satisfatórias 

à pressão inglesa para findar este ciclo. Enquanto a abolição da escravidão não acontece, as 

elites articuladas ao governo começam a trabalhar para imprimir o novo caráter racial ao país, 

através das supramencionadas políticas imigratórias, excluindo ainda mais os negros. Cumpre 

destacar que a abolição total da escravidão estendeu-se por anos e aconteceu por etapas. 

Alfredo Bosi (1992, pp. 198-199) compreende que tão somente quando a imigração do 

trabalhador de origem européia se consolidou em São Paulo e no Sul do país é que se pode, 

enfim, findar este ciclo através da proclamação da Lei Áurea. 

  Reforçando esse olhar de Flauzina (2006, p.63) para leis que, em tese, deveriam 

proteger os negros, Clóvis Moura elucida sobre as legislações em tela na obra História do 

negro brasileiro que as mesmas:  

 

(...) são mecanismos que protegem mais a propriedade do senhor do que a 

pessoa do negro escravo. A Lei dos Sexagenários, por exemplo, serviu para 

descartar a população escrava não produtiva, que apenas existia como sucata e 

dava despesas aos seus senhores. A Lei do Ventre Livre condicionava 

praticamente o ingênuo a viver até os vinte anos numa escravidão disfarçada 

trabalhando para o senhor.(MOURA, 1992, p.57) 

 

 Nesse período também, com especial destaque para a cidade do Rio de Janeiro, 

amparada pelo medo suscitado através da Revolta do Malês, na Bahia, uma onda de medo 

toma conta da população branca em relação aos negros. Jurandir Freire Costa (1999, p.123 

apud MALAGUTI BATISTA, 2014b, p. 167) explica que os negros começam a ser 

considerados pela medicina como portadores e transmissores de doenças orgânicas e morais, 

dignos de repulsa, medo e suspeição. Cria-se, nessa oportunidade, um inimigo interno e 

absolutamente contíguo às famílias cariocas, fortemente impregnado pela noção de 

degenerescência. Vera Malaguti observa que “enfim, engendravam-se, a partir de um 

movimento mais global, as estratégias de biopoder na periferia onde, de certa forma, vigoram 

                                                 
10 Dispõe sobre a extinção do tráfico de escravos. 
11 Dispõe sobre a liberdade as crianças nascidas de escravas. 
12 Dispõe sobre a concessão de liberdade aos escravos com idade superior a 60 anos. 
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ideias (ainda não científicas) de uma população- problema, metáfora da contaminação” 

(MALAGUTI BATISTA, 2014b, p. 163). 

 Neste contexto surge a guerra do Paraguai, em 1864, que conta com a participação de 

negros. Em 1870, quando se encerra, o número de negros mortos em sua decorrência alcança 

a marca de um milhão de pessoas. Flauzina (2006, p. 64) ainda destaca a morte de escravos 

sobrecarregados pelo aumento do trabalho em virtude do envio de seus pares para guerrear. 

Coincidentemente, nessa quadra histórica, percebeu-se o crescimento da população branca em 

1,7 vezes ao passo que a população negra decaiu 60%. Por este motivo, tanto Ana Luíza 

Flauzina (2006, p.64) quanto Clóvis Moura (1992, p.57) acreditam que essa tática teve a 

finalidade de operar o desejado branqueamento da população. De igual maneira também 

contribuiu para a abertura de espaço para ocupação, por parte da mão de obra imigrante 

branca, dos postos de trabalho ociosos deixados pelos negros em virtude do envio 

compulsório de escravos para a guerra do Paraguai.  

Por fim, cabe pontuar, que não se deve confundir a mão de obra branca, advinda da 

Europa, como a garantia de modernização do trabalho que anteriormente incumbia aos 

escravos. Nesse sentido, disserta Roberto Schwarz: 

 

O estudo racional do processo produtivo, assim como a sua modernização 

continuada, com todo o prestígio que lhes advinha da revolução que 

ocasionavam na Europa, eram sem propósito no Brasil. Para complicar ainda o 

quadro, considere-se que o latifúndio escravista havia sido na origem um 

empreendimento do capital comercial, e que portanto o lucro fora desde 

sempre o seu pivô.  Ora, o lucro como prioridade subjetiva é comum às formas 

antiquadas  do capital e às mais modernas. De sorte que os incultos e 

abomináveis escravistas até certa data – quando esta forma de produção veio a 

ser menos rentável que o trabalho assalariado – foram no essencial capitalistas 

mais consequentes do que nossos defensores de Adam Smith, que no 

capitalismo achavam antes que tudo a liberdade. (SCHWARZ, 2007, p. 14) 

 

 Portanto, a mentalidade do latifúndio escravista atrapalhava não só o pretenso 

liberalismo experimentado à época, mas também a própria modernização do processo 

produtivo.  Insta salientar, em referência a tensão entre este liberalismo e a escravidão que sua 

união é formalmente dissonante, mas, no entanto, não passa de um falso impasse. Tal 

contradição só poderia ser considerada real se o liberalismo em questão fosse um conteúdo 

pleno e concreto, similar à ideologia burguesa do trabalho livre na época da revolução 

industrial européia (BOSI, 1992, p. 195). Para Alfredo Bosi (1992, p. 196) “esse liberalismo 
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ativo e desenvolto simplesmente não existiu, enquanto ideologia dominante, no período que 

se segue à Independência e vai até os anos centrais do Segundo Reinado”. 

 Neste sentido, Roberto Schwarz é mais sucinto ao declarar que a escravidão a todo 

tempo impugnou a ideologia liberal no Brasil (SCHWARZ, 2007, p. 15). Este autor também 

pontua que a vida ideológica nacional se baseava dependência brasileira da Europa. Ainda 

que imerso em um contexto totalmente distinto, nosso país buscava acompanhar os passos 

dados pelos países europeus em diversos aspectos- desde costumes e arquitetura até 

inspirações políticas e econômicas. Nessa toada, vemos a posição ímpar que o liberalismo 

acaba assumindo no Brasil: ideias impraticáveis para a nossa realidade no período que, apesar 

disto, não podiam ser descartadas (SCHWARZ, 2007, p. 26). Sendo assim, estas ideias eram 

adotadas como prova da modernidade e distinção e submetidas à influência do lugar, sem 

perderem as pretensões de origem (SCHWARZ, 2007, p. 26), ou seja, assim como defende 

Bosi, Schwarz deixa evidenciada a deturpação do liberalismo praticado à época no Brasil.  

Retomando a questão da escravidão é importante lembrar que a combinação de 

latifúndio e trabalho compulsório perdurou no Brasil por séculos.  Schwarz apregoa que esta 

dupla atravessou, impávida, “a Colônia, Reinados e Regências, Abolição, e a Primeira 

República, e hoje mesmo é matéria de controvérsias e tiros” (SCHWARZ, 2007, p. 25). 

Talvez, mesmo abolida a escravidão há mais de um século, seja adequado ainda questionar se 

cabe afirmar seu completo fim. Na atualidade, graves questões trabalhistas ainda nos assolam: 

desde a verificação de trabalhadores com condições análogas a de escravos recorrentemente; 

passando pela intensificação da terceirização da mão de obra que precariza postos de 

trabalhos, destacadamente, da camada mais humilde da nossa população; e pela polêmica 

reforma trabalhista de 201713 que retira direitos dos trabalhadores e agrava suas condições de 

trabalho.  

 

 

1.3. Finda a escravidão, consolida-se a desigualdade: a discriminação como realidade 

racial 

 

                                                 
13 Nesse teor, interessante análise de Átila Roesler, juiz do trabalho, pode ser verificada na coluna Justificando 

de Carta Capital. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/08/21/reforma-trabalhista-

empregadores-irao-encontrar-o-seu-fim/> Acesso em: 17/08/2018.  

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/08/21/reforma-trabalhista-empregadores-irao-encontrar-o-seu-fim/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/08/21/reforma-trabalhista-empregadores-irao-encontrar-o-seu-fim/
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Apesar da mobilização de diversos setores da sociedade brasileira durante a campanha 

em favor da abolição, o que se verificou após a sua conquista foi o grande abandono dos 

negros a sua própria sorte. Os interesses hegemônicos foram mantidos, especialmente no que 

concerne a manutenção do latifúndio. Permanecia ainda que a crença na inferioridade do 

segmento negro era afirmada, inclusive, por parte dos próprios abolicionistas (FLAUZINA, 

2006, p.65).  

Acerca da afirmação dessa inferioridade, Vera Malaguti Batista afirma que “o 

humanismo é apenas elegância retórica e o abolicionismo14 que se quer não tem nada a ver 

com exigências da cidadania revolucionária, mas com estorvos que os negros passam a 

representar” (MALAGUTI BATISTA, 2014b, p.183). A última afirmação de Malaguti se 

deve à crescente demanda de que o Brasil se adaptasse ao novo capital que saia da Europa 

para conquistar o mundo. Por isso, é adequada a afirmação de que “a libertação trouxe ao 

centro da cena, além do projeto de modernização conservadora para a economia, o 

delineamento social que a elite desejava para o país”. (MARINGONI, 2011, p.40) 

 A ausência de reformas que viabilizassem a integração social dos negros e o acesso, 

por exemplo, a terra que, como visto outrora, tinha sua compra facilitada e era até mesmo 

cedida aos imigrantes europeus nesse período, foi determinante para a marginalização da 

população negra na época e exacerbou o racismo e sua discriminação na sociedade. Gilberto 

Maringoni (2011, p.40) explicita que: 

 

com a abundância de mão de obra imigrante, os ex- cativos acabaram por se 

constituir em uma imenso exército industrial de reserva, descartável e sem 

força política alguma na jovem República. Os fazendeiros – em especial os 

cafeicultores – ganharam uma compensação: a importação de força de 

trabalho européia, de baixíssimo custo, bancada pelo poder público. Parte da 

arrecadação fiscal de todo o País foi desviada para o financiamento da 

imigração, destinada especialmente ao Sul e Sudeste. (...) Quanto aos negros, 

estes ficaram jogados à própria sorte. 

 

 Considerando a manutenção do status quo, Gizlene Neder (1997, p.109) atenta para as 

reformas urbanas realizadas na cidade do Rio de Janeiro já sob a vigência da República. 

Dentre elas, Neder destacadamente aborda a de Pereira Passos (1902-1906), porém, em sua 

crítica, também alude às reformas das décadas posteriores. Segundo a professora, tais 

reformas foram essencialmente marcadas pelo autoritarismo tanto em seu conteúdo quanto em 

                                                 
14 Para Bosi não é correto falar em apenas um abolicionismo (BOSI, 1992, p. 233) já que a pluralidade de visões 

e interesses que concorreram para a Lei Áurea, tão distintas entre si, não podem ser compreendidas de maneira 

única.  
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sua forma. Isto porque empreendidas dentro de processo de modernização conservadora e 

inseridas no bojo de uma República autoritária e excludente (NEDER, 1997, p.107). Desse 

modo, o saber técnico dos engenheiros e arquitetos, assim como o saber médico sanitarista 

(NEDER, 1997, p.108), se sobrepuseram. Isto inviabilizou que ecoassem críticas com viés 

humanista que pudessem influenciar no rumo de tais reformas. É importante frisar que elas 

não contemplaram a vontade dos indivíduos, especialmente dos trabalhadores pobres e de 

origem africana, que foram (re)designados para zonas periféricas da cidade.  

Curiosamente, nem todas as periferias do Rio de Janeiro distavam necessariamente de 

seu centro. Sobre a distância imposta é fundamental compreender que, ainda hoje, “o processo 

de segregação e exclusão social tem criado barreiras psico-afetivas que produzem efeitos 

ideológicos de distanciamento cultural” (NEDER, 1997, p.109). Em outras palavras, é 

importante apreender que o que se operava naquele momento não era, exclusivamente, um 

afastamento geográfico.  

Neste sentido, fundamental ter, ainda que muito sucintamente, em mente o  conceito 

de território no pensamento de Milton Santos. Ele enxerga o território para além do mero 

conjunto dos sistemas naturais e das coisas superpostas, visão que limita a compreensão como 

o território em si. Há bastante distinção com o território usado, isto é, o “chão mais a 

identidade” (SANTOS, 2007, p.14). É esta visão que importa para uma análise que tem no 

território o fundamento do trabalho, o lugar em que se vive, de onde emerge o sentimento de 

pertencimento, de identificação. Deste modo, afirma ser o território “o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 

fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações 

da sua existência”(SANTOS, 2007, p. 13). 

A separação entre periferia e áreas mais abastadas refletiu em esferas muito mais 

profundas dos indivíduos e da sociedade: não só o chão a ser ocupado era designado, mas 

destinos e a própria identidade dos sujeitos envolvidos. A gestão dos indesejáveis nessa 

quadra histórica contribuiu para delinear o modo como eles deveriam se portar socialmente e, 

mais do que isso, sentir-se perante essa sociedade segregadora. O afastamento imposto aos 

negros e aos pobres, portanto, não é mera questão espacial e reflete na formação destes 

indivíduos e sua trajetória de segregação e discriminação. Por isso vale destacar que:  

 

A modernização das cidades, sobretudo do Rio de Janeiro, constitui, contudo, 

um dos aspectos do processo histórico de passagem ao capitalismo que 

envolve, na virada dos século XIX para o século XX, o aprofundamento do 

aburguesamento, com a implantação do regime republicano. Neste contexto, 
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deve-se considerar a passagem do regime de trabalho escravo para o trabalho 

livre e seus desdobramentos no tocante às formas históricas de controle social 

definidora dos marcos de exclusão social que se vão imprimindo na cidade 

(NEDER, 1997, p.110) 

 

 É preciso compreender que o capitalismo sempre cuidou de desenraizar o homem 

pobre de uma convivência plural, limitando-o ao espaço que lhe é designado, e buscou aliená-

lo de sua força de trabalho, porém, conforme assevera Alfredo Bosi, na medida de sua 

conveniência, o capitalismo nunca hesitou em utilizar a força de trabalho do homem que torna 

marginalizado (BOSI, 1992, p. 52). Sendo assim, tanto no tocante à precarização da mão de 

obra, quanto na “permissão” para se inserir, ainda que provisoriamente, em áreas mais nobres 

da cidade o periférico está submetido ao interesse das classes dominantes para ser incluído ou 

excluído do mundo do trabalho e de parte de sua cidade. 

 Como é possível constatar, a essa altura já se evidenciava, na prática, que o novo 

regime não tinha como um de seus objetivos a democratização da sociedade. As 

possibilidades de mobilidade social eram demasiado restritas, tendo em vista a intenção de 

manter intocados os privilégios de poucos através de uma cuidadosa estratégia de imobilismo 

social direcionada aos despossuídos. Dentro de uma lógica em que as elites dominantes atuam 

com o fito de preservar seus interesses15, uma vez “libertos” das responsabilidades com os 

negros, não mais seus escravos, não havia espaço para mobilizações que fossem benéficas ao 

segundo grupo. As elites olhavam apenas para si: aos negros, ainda mais excluídos, restava a 

segregação e a invisibilização. 

  Em virtude disto, Abdias do Nascimento afirma que a abolição “não passou de um 

assassinato em massa, ou seja, da multiplicação do crime, em menor escala, dos africanos 

livres” (NASCIMENTO, 1978, p. 65). Era flagrante a falta de vontade política com a 

melhoria da condição de vida e com a própria subsistência da população negra.   

 O governo amparado pelas elites, pelo contrário, impunha obstáculos e um forte 

controle dessas populações. A criação de mecanismos cujo objetivo era barrar a ascensão 

social de segmentos discriminados, isto é, segmentos cujos componentes outrora pertenciam à 

estrutura escravista, é pontuada em História do Negro Brasileiro. Na referida obra, Moura 

pontua que “o negro, ex escravo, é atirado como sobra na periferia do sistema de trabalho 

livre, o racismo é remanipulado criando mecanismos de barragem para o negro em todos os 

                                                 
15 Em que pese tratar de período anterior ao da abolição, Bosi afirma que “o que atuou eficazmente em todo esse 

período de construção do Brasil como Estado autônomo foi um ideário de fundo conservador; no caso, um 

complexo de normas jurídico- políticas capazes de garantir a propriedade fundiária e escrava até o seu limite 

possível” (BOSI, 1992, p. 52). Tal lógica de proteção segue intocada no período em tela.  
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níveis da sociedade” (1992, p.62). Nesse sentido, elucida oportunamente Clóvis Moura na 

obra Sociologia do Negro Brasileiro que a: 

 

elite de poder que se auto identifica como branca escolheu, como tipo ideal, 

representativo da sua superioridade étnica na nossa sociedade, o branco 

europeu e, em contrapartida, como tipo negativo, inferior, étnica e 

culturalmente, o negro. Em cima dessa dicotomia étnica estabeleceu-se uma 

escala de valores, sendo o indivíduo ou grupo mais reconhecido e aceito 

socialmente na medida em que se aproxima do tipo branco, e desvalorizado e 

socialmente repelido à medida que se aproxima do negro. Esse gradiente 

étnico que caracteriza a população brasileira, não cria, portanto, um 

relacionamento democrático e igualitário, já que subordinado a uma escala de 

valores que vê no  branco o modelo superior, no negro o inferior e as demais 

nuanças de miscigenação mais consideradas (...) à medida que se aproximam 

ou se distanciam  de um desses pólos considerados como positivo e o 

negativo, o superior e o inferior nessa escala cromática.” (MOURA, 1988, p. 

62)  

 

Nessa perspectiva, é importante frisar que tal dinâmica repercute, ainda na atualidade, 

na fuga da realidade étnica pelos brasileiros. O que dá espaço para a identificação de 136 

cores no recenseamento realizado pelo Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE) 

nos anos 1980, conforme apregoa MOURA (1988, p. 63). Fatos como esse apontam para a 

fragilidade da crença de existência de uma democracia racial vigente no país: se todos são 

aceitos e iguais, o que explica um indivíduo preferir se identificar como “pouco clara”, “quase 

negra” ou “esbranquicento” ou simplesmente não declarar sua cor, de forma objetiva, em 

pesquisas como a citada por Clóvis Moura?  

 Cumpre destacar que, ainda nos dias de hoje, tal fuga ainda se faz presente nas 

pesquisas realizadas com a intenção de conhecer o perfil de nossa população. No sítio do 

IBGE é possível verificar o resultado da pesquisa por amostragem na qual, através da auto 

declaração, os entrevistados definem sua cor de acordo com as opções fornecidas. Para a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2015, foram dadas as 

opções: preta, parda, indígena ou amarela. Nesses termos, o resultado apresenta 45,22% dos 

brasileiros se declarando como brancos, 45,06% como pardos, 8,86% como pretos, 0,47% 

como amarelos e 0,38% como indígenas.  

 Tal prática parece descabida em um país que, mesmo nos dias de hoje, insiste (e se 

orgulha) em se definir como uma democracia racial. Para Ana Luiza Flauzina, tal noção 

surge, no século XX, como um meio de evitar confrontos diretos entre negros e brancos 

mantendo assim:  
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(...) intactas as assimetrias raciais. A partir dessa perspectiva, o trato da 

questão racial se dá pelo avesso, numa dinâmica de silenciamento que impede 

a enunciação do racismo. Num paradoxo aparentemente insustentável, esse 

sofisticado mecanismo ideológico fez uma realidade- abismo corresponder a 

um conto idílico, em que negros e brancos vivem em perfeita harmonia 

(FLAUZINA, 2006, p. 37).  

 

A autora reforça que dentro desta lógica é imprescindível que os vestígios de 

processos de subordinação sejam, a todo custo, apagados de modo a amenizar a atuação de 

forças externas nesse processo da manutenção das desigualdades. Por conseguinte, evidencia-

se a intenção de contar a história excluindo-se os privilégios, desvelando a nítida apropriação 

das vantagens de uns como direitos (FLAUZINA, 2006, p.38). Interessante observar o 

paralelo traçado por Abdias do Nascimento em O genocídio do povo negro entre o que 

entende por mito da democracia racial e o apartheid sul africano (NASCIMENTO, 1978, 

p.87).  

Nesse esforço empreendido por Abdias, a relação entre negros e mercado de trabalho é 

fundamental. O intelectual afirma que até 1950, com amparo legal, era prática comum o 

anúncio de vagas de emprego que estabeleciam características físicas, com especial destaque 

para a cor da pele, de seus pretensos ocupantes. Em alguns desses anúncios taxativamente se 

dizia não serem aceitas para as vagas pessoas “de cor” (NASCIMENTO, 1978, p. 82).  Tal 

prática é apenas um exemplo, dos muitos possíveis, dentro da história brasileira no qual a 

população negra foi discriminada pelo simples fato de não ter a pele branca. Como dito 

outrora, as estratégias de imobilização social dos negros passam pelo trabalho. Por isso, cabe 

salientar que o acesso a este universo, por parte dos negros, foi obstaculizado desde o fim da 

escravidão pela política de incentivo de imigração de trabalhadores brancos para o país. Por 

isso é importante elucidar, como o faz Abdias do Nascimento (1978, p.85) que: 

 

Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou 

comprar residências nas áreas habitáveis, por sua vez, a falta de dinheiro 

resulta da discriminação no emprego. Se a falta de emprego é por causa de 

carência de preparo técnico e de instrução adequada, a falta desta aptidão se 

deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia o afro-brasileiro se vê tolhido 

de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de discriminação – no 

emprego, na escola- e trancadas as oportunidades que permitiriam a ele 

melhorar suas condições de vida, sua moradia inclusive.  

 

 Clovis Moura em Sociologia do negro brasileiro (1988) também aborda a 

discriminação racial como fator preponderante na divisão social do trabalho. Segundo esse 

autor, em um dado momento histórico a divisão social do trabalho começou a coincidir com a 
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divisão racial do trabalho (MOURA, 1988, p.72). A coincidência entre tais divisões 

demonstrava que competia à minoria branca o exercício dos trabalhos tidos como mais 

qualificados e dependentes do emprego de certa intelectualidade; ao passo que aos negros 

libertos destinava-se o trabalho braçal e mau remunerado. Não é difícil, à luz da observação 

da sociedade brasileira nos dias atuais constatar que, apesar da existência de indivíduos que 

burlam essa divisão, não é possível afastar por completo  arcaica e discriminatória lógica. 

Sobre o tema, em Escravidão e Racismo, Octávio Ianni elucida que:  

 

Na sociedade de classes o negro é um trabalhador livre. Apesar das condições 

adversas nas quais ele circula no mercado de força de trabalho (quando é 

obrigado a competir com o branco, índio, mestiço ou outra categoria racial) na 

sociedade de classes o negro pode negociar a sua força de trabalho. Como 

pessoa é formalmente livre. É um cidadão, ainda que de segunda classe, ou 

subalterno. Mas é alienado no produto do seu trabalho (quando assalariado) e 

na sua condição de cidadão: é negro ou mulato, ademais de assalariado. Além 

de operário industrial ou agrícola, funcionário ou empregado, ele é negro ou 

mulato. Nessa condição, novamente recria e reelabora elementos culturais da 

sua condição social e racial. (IANNI, 1978, p.76) 

 

 É importante considerar que à época da abolição da escravidão e nos anos que se 

seguiram, como já abordado oportunamente neste trabalho, optou-se pela mão de obra 

imigrante (leia-se, mão de obra branca) para ocupar os postos de trabalho ociosos em 

detrimento da mão de obra dos negros. João Feres Júnior pontua que o advento da 

modernidade promoveu mudanças no que tange ao preconceito racial no Brasil. Enquanto a 

cor no regime escravista denotava a condição servil dos negros, na sociedade moderna 

competitiva a negritude passa a estar associada com a primitividade, isto é, a não adaptação 

aos imperativos valorativos dessa sociedade. Por isso Feres (2006, p.168) assevera que “o 

preconceito racial moderno (...) percebe o negro como imprestável para exercer qualquer 

atividade relevante e produtiva”. Este pensamento discriminatório e preconceituoso é 

determinante não só dentro da proposta de imobilismo social, supracitada, mas também 

repercute de forma relevante no que concerne à relação entre esse segmento preterido da 

população e o sistema penal. 

 

 

1.4.  Racismo, criminalização da pobreza e sistema penal: a busca da docilização das 

classes perigosas 
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Em sua dissertação de mestrado, Ana Luiza Flauzina, pautada especialmente nos 

trabalhos de Nilo Batista e Zaffaroni, trata da relação específica entre os negros e o sistema 

penal. Ela evidencia neste o caráter notoriamente racista16 do referido sistema desde o período 

colonial. De acordo com a professora da Universidade Federal da Bahia, “foi na biografia da 

escravização negra que o sistema penal começou a se consolidar e é na lógica da dominação 

étnica contemporânea que continua a operar em seus excessos” (FLAUZINA, 2006, p. 41). 

 O discurso do sistema penal aponta para o negro como seu principal destinatário 

apesar de não admitir que, em verdade, o racismo é o seu fundamento desde os primórdios. 

Para Ana Luiza Flauzina “foi pela justificativa racista das debilidades desses setores que todos 

os genocídios e arbitrariedades puderam se concretizar” (FLAUZINA, 2006, p. 44), inclusive, 

a função de coordenação dos corpos que é “a função primeira de um sistema penal que 

atravessa três séculos de nossa trajetória, encontrando no controle dos corpos negros a 

herança maldita da qual nunca conseguimos nos divorciar” (FLAUZINA, 2006, p. 46) de um 

sistema que tem sua origem na relação estabelecida entre casa grande e senzala tendo como 

foco o modo de vida dos segmentos mais vulneráveis. Os mecanismos de controle eram 

responsáveis não só pela manutenção da posição submissa dos negros, mas também 

“deveriam ser capazes de fazer com que os negros internalizassem, assumissem a 

inferioridade como parte da constituição de seu caráter” (FLAUZINA, 2006, p.50).  

 Nilo Batista (2007, p.20) chama atenção para a importância, justamente, da 

compreensão das finalidades do direito penal. Afirma, assim, que ele é disposto pelo Estado 

objetivando a realização de fins específicos, dentre eles a de estruturar e de garantir 

determinada ordem social, isto é, a de operar o controle social. A sua função conservadora é 

praticada através da utilização de variadas técnicas e forças com fito de construir uma 

hegemonia que, quando não é obtida consensualmente, é imposta aos que não se integram à 

ideologia dominante (BATISTA, 2007, p.22). 

 Nesse sentido, Orlando Zaccone observa que a força coativa do direito é um “termo 

mais brando para referir-se à violência, quando associada a uma ordem jurídica cuja 

legitimidade decorreria da legalidade” (ZACCONE, 2015, p.51) e que o direito em si é um 

instrumento ao mesmo tempo complexo e parcial de poder (ZACCONE, 2015, p.53), sendo o 

mesmo, dentro de uma perspectiva foucaultiana, um dos instrumentos da arte de governar.  

                                                 
16 Thula Pires, de forma abreviada, compreende o “racismo enquanto problema social que norteia essa 

investigação manifesta-se pela depreciação do Outro, sua inferioriozação e exclusão dos bens materiais e 

simbólicos capazes de lhe garantir uma existência digna”. (PIRES, 2013, p.21) 
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Cabe empreender por isto, ainda que sucinta, uma análise acerca da criação do crime 

de vadiagem. A redação do artigo 295 do Código Criminal do Império estabelece a pena de 

prisão com trabalho de 8 a 24 dias por “não tomar qualquer pessoa uma occupação honesta, e 

util, de que passa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de Paz, não tendo renda sufficiente” 

(BRASIL, 1830). Em artigo sobre educação, vadiagem e discursos jurídicos, Oliveira (2012, 

pp.2095-2096) pontua que no período pré abolição, o Código em questão desempenhava uma 

função importante no processo civilizatório ao assumir seu caráter correcional e preventivo da 

ordem e da segurança pública. Desde sua positivação, a vadiagem representa a clara 

associação da falta de trabalho não só com a mendicância, mas, também, com o perigo social.  

Interessante observar que pelo simples fato de serem considerados perigosos à ordem 

vigente, ainda que sua conduta, na prática, apontasse para o oposto do que se rotulava, tais 

indivíduos já eram tidos como criminosos em potencial. Como Michel Foucault esclarece em 

Vigiar e Punir, é necessário abandonar a falsa ideia de que as penalidades são impostas com o 

condão de, tão somente, reprimir os delitos. É preciso compreender que tais medidas não se 

restringem ao seu caráter negativo (reprimir, impedir, excluir, suprimir) e que “estão ligadas a 

toda uma série de efeitos positivos e úteis que elas têm por encargo sustentar” (FOUCAULT, 

2014, p.28). Deste modo, seguindo o raciocínio foucaultiano, cumpre destacar que os sistemas 

punitivos devem ser recolocados em uma certa “economia política” do corpo e que este está 

“mergulhado num campo político” (FOUCAULT, 2014, p.29) e que:  

 

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e 

recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força de 

produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação (...) o 

corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e submisso 

(FOUCAULT, 2014, p.29) 

 

 Para Jailton Oliveira a improdutividade do vadio é uma questão que inspira atenção 

das elites. De acordo com ele “ideologicamente, via-se uma divisão entre os mundos do 

governo, trabalho e rua. E são esses últimos, tidos como perigosos que, invariavelmente, vão 

dar entrada nas instituições” (OLIVEIRA, 2012, p. 2096) pela prática da vadiagem. Os 

perigosos não se restringem à população negra, porém, com a abolição da escravidão e a 

chegada dos imigrantes europeus para compor a força de trabalho brasileira, muitos negros 

passam a integrar a massa de pobres sem ocupação e, corolariamente, passam a ser alvos 

comuns das detenções por vadiagem.  

 Para fins de contextualização, cabe destacar o episódio que CHALHOUB (1996) 

discorre em Cidade Febril sobre a destruição do Cortiço Cabeça de Porco. O local que 
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abrigava cerca de quatro mil pessoas era, em 1893, considerado o maior cortiço da cidade. 

Amparado pelo saber médico-sanitarista, Barata Ribeiro, prefeito do Rio de Janeiro à época, 

determinou a destruição do espaço e não ofereceu alternativa de moradia para os 

desabrigados. Ressalvada, nesse sentido, a remoção das madeiras do entulho resultante da 

derrubada dos prédios que, mais tarde, serviram de material para a construção de moradias 

nos morros da cidade. Esse episódio representa um marco do começo do que Sidney 

Chalhoub compreende por uma “forma de conceber a gestão das diferenças sociais na 

cidade”. 

 A partir desse marco, Chalhoub enxerga dois pontos fundamentais acerca dessa 

maneira de lidar com as diferenças: a primeira é a aproximação dos significados de classes 

pobres e classes perigosas, tendo em vista que passam, na prática, a descrever as mesmas 

coisas; o segundo ponto é a construção da noção de que a cidade pode ser gerida através de 

critérios meramente científicos. Tal ideia consiste na: 

 

 crença de que haveria uma realidade extrínseca às desigualdades sociais 

urbanas, e que deveria nortear então a condução não política, “competente”, 

“eficiente”, das políticas públicas. Essas duas crenças, combinadas, tem 

contribuído muito, em nossa história, para a inibição do exercício da 

cidadania, quando não para o genocídio mesmo de cidadãos (CHALHOUB, 

1996, p.20) 

 

 As consequências advindas da crença de que a pobreza de alguém bastava para fazer 

desse indivíduo um malfeitor em potencial são enormes para a história subsequente do Brasil. 

Um nítido exemplo destas conseqüências que perduram ainda hoje é o fundamento da ação 

policial que tem como pressuposto a suspeição generalizada, isto é, a premissa de que todo 

cidadão é suspeito até que prove o contrário. Nesse ínterim, categoricamente, CHALHOUB 

(1996, p.23) afirma que: “é lógico, alguns cidadãos são mais suspeitos do que os outros”. 

Ainda em Cidade Febril, o autor apregoa que o contexto histórico em que o conceito de 

classes perigosas contribuiu para o fato de que os negros se tornassem os suspeitos 

preferenciais. Tal conceito emerge em muitos momentos nos debates acerca da ociosidade dos 

mesmos após a abolição, realizados entre os deputados, em 1888. Nessas discussões era 

constantemente assinalada a dificuldade, sob o ponto de vista das elites, de assegurar que os 

negros “se sujeitassem a trabalhar para a continuidade da acumulação de riquezas de seus 

senhores/ patrões” (CHALHOUB, 1996, p.24). 

 Nesse cenário, o já existente crime de vadiagem atende aos interesses hegemônicos e 

assegura que, em certa medida, parte dos negros, ainda que em liberdade, prossigam seu 
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trabalho em condição inferior a dos brancos. Tal medida viabilizava maior lucro para os seus 

antigos senhores.  Esse dispositivo demonstra, assim, que na sociedade brasileira, naquela 

quadra histórica, competia aos negros a condição de escravos ou de criminosos. Fica claro, 

neste período, o quanto a inércia estatal para equiparação dos negros aos brancos como 

cidadãos foi decisiva no processo de segregação e marginalização dos primeiros. Cabe aqui 

considerar, inclusive, que em virtude da falaciosa ideia de democracia racial vigente no país, 

as desigualdades sociais passaram a ser explicadas através da ideia de classe. Se os negros não 

conseguiam mobilidade social “não é porque exista um ideário sectário na sociedade, mas 

porque saíram da condição de escravos sem as condições materiais necessárias para a 

experiência da liberdade” (PIRES, 2013, pp.37-38). Sobre essa obstaculização para que 

também os negros sejam tidos por cidadãos Thula Pires assevera que: 

 

Quando o negro sai oficialmente da condição de res (Abolição da Escravidão) 

e pode alcançar a estima social de sujeito, tem sua imagem assinalada como 

representativa dos principais males da sociedade brasileira. Além de 

preguiçosos, degenerados, depravados sexuais e incivilizados, ganham entre 

os intelectuais brasileiros17 a pecha de criminosos e responsáveis pelo 

enfraquecimento biológico da população. Com o agravante de que nesse 

momento essas qualificações não eram produzidas pelo olhar do estrangeiro 

que considerava exótico o que encontrava em solo brasileiro, mas 

demonstradas ‘cientificamente’ por pensadores pátrios (PIRES, 2013, p. 

34)(grifos meus) 

 

Interessante, nesse sentido, observar a forma como questão a inserção dos negros e da 

escravidão se deu de forma diversa em outras áreas do direito da época. Em sua tese de 

doutorado, Eduardo Spiller Pena discorre sobre o que denomina código negro de rodapé 

(1998, p. 54). O subcapítulo que trata desta temática se inicia falando da escolha de Augusto 

Teixeira de Freitas pelo governo Imperial, em 1855, para elaborar o projeto preliminar do 

Código Civil brasileiro. Pena destaca que o jurisconsulto, considerado por muitos como o 

maior do Brasil, ainda na atualidade, buscou eliminar dos temas abordados nesta que seria a 

maior lei civil do império a questão da escravidão. Para o autor, assim como verificado na 

                                                 
17 Aqui destaco o pensamento de Nina Rodrigues, autor cujo pensamento é esmiuçado por Thula Pires em sua 

tese de doutorado como exemplo de autor brasileiro que produziu conhecimento partindo da epistemologia e 

preconceitos das classes dominantes (PIRES, 2013, p.34). A autora apresenta as premissas do pensamento de 

Rodrigues que, sinteticamente, passam pela crença de estágios da evolução da humanidade distintos para raças 

distintas, sendo as menos desenvolvidas associadas a uma criminalidade própria que é compatível com o baixo 

desenvolvimento moral e intelectual (PIRES, 2013, p. 35). Os brancos, destacadamente portugueses e italianos, 

eram considerados como exemplares de povos superiores (PIRES, 2013, p. 36) e os negros e índios eram 

associados a criminalidade  (PIRES, 2013, p.35). No entanto, Nina Rodrigues acreditava que em virtude da 

possibilidade de melhorarem, no futuro, os negros poderiam integrar uma civilização, a qual não se pode garantir 

que alcance o nível de desenvolvimento da branca (PIRES, 2013, p. 36).  
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Constituição de 1824, talvez tenha imperado o receio de formalizar o que denomina como 

“face vergonhosa de um país que legitimava a escravidão” (PENA, 1998, p.55).  O projeto em 

tela, portanto, consolida-se como uma “construção jurídica que busca não ferir 

suscetibilidades, por normatizar a condição dos escravos seria reconhecer, pela lei, o país 

como escravista”(PENA, 1998, p.55).  

No entanto, uma comissão do Ministério da Justiça teceu pequena crítica ao texto de 

Freitas e aconselhou que tal “mácula” estivesse inscrita no texto da Consolidação das leis 

civis (PENA, 1998, p. 58). A comissão alegava motivos políticos e de ordem pública para tal 

(PENA, 1998, p. 59), no entanto, esta sugestão foi alvo de resistência de por parte de Teixeira 

de Freitas. Sendo assim, na segunda edição de sua obra, datada de 1865, ele reconheceu a 

lacuna apontada pela comissão, mas seguiu com ela no corpo do texto. Sua concessão foi 

tratar das temáticas próprias da escravidão em notas de rodapé, deixando à parte todas as leis 

relativas ao assunto. Diante disto, Eduardo Spiller Pena afirma que, assim, “a ‘mácula’ do 

nosso código negro estaria  escondida sob o véu de pequenas e inúmeras notas de rodapé, 

difíceis de serem lidas, e o ‘estado de liberdade’ do nosso sistema jurídico-civil ficaria 

garantido e protegido” (PENA, 1998, p. 59). 

A manobra de Teixeira de Freitas marca a hipocrisia que rondava o reconhecimento 

não apenas da escravidão, mas dos negros como sujeitos de direitos. Ao passo que a 

Constituição e o referido projeto omitiam a escravidão, as demais leis imperiais, 

destacadamente as da esfera criminal, agiram contrariamente a este movimento de ignorar tais 

pessoas e prática, regulamentando o comportamento de senhores e escravos (PENA, 1998, 

p.56). Desse modo, retomando o enfoque sobre a questão da vadiagem, à luz dessa diferença 

entre direito civil e penal, é importante considerar que não obstante a ausência de políticas e 

leis com a intenção de integrar esses sujeitos a cidadania e de reconhecer o óbvio - isto é, de 

que éramos um país escravista- verifica-se ainda que, no bojo dos esforços envidados para 

administrar essa população, há a validação dos excessos cometidos pelas autoridades 

policiais. Tal validação deve-se, por exemplo, a subjetividade da redação do artigo 295 do 

Código Criminal do Império que versa sobre a vadiagem. Para Flauzina (2006, p.58) o que 

“esse dispositivo visa é que os escravizados passem da tutela dos senhores diretamente para a 

do Estado. A vadiagem é, em última instância, a criminalização da liberdade”.   

 Frise-se que Gizlene Neder dedicou-se a pesquisar as origens das estratégias de 

controle social praticadas pela polícia na capital do Império na década anterior à proclamação 

da República e nos anos subseqüentes. Valeu-se para tal dos livros da Casa de Detenção da 

Cidade do Rio de Janeiro, bem como nos relatórios dos chefes de polícia e do ministro da 
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Justiça. Este estudo permitiu a Gizlene afirmar que tais detenções pretendiam “definir 

comportamentos e sociabilidade urbana e estabelecer o poder dos vários agrupamentos étnico- 

culturais e sociais sobre o espaço urbano” (NEDER, 1997, p. 124). 

 Dos delitos acompanhados pela referida pesquisa, alguns pareciam direcionar-se 

especificamente para o contingente negro da população da cidade do Rio de Janeiro. É o caso 

da capoeiragem e de distúrbio/ algazarra – este último, cujo índice de detenções era elevado, 

detinha aqueles que participavam dos cultos afro-brasileiros, o que, segundo Gizlene (1997, 

p.125) faz clara alusão à etnia dos detidos.  A criminalização da vadiagem, quando isolada, 

era compreendida, na análise desses livros como resistência ao trabalho e não apresentava 

uma predileção racial em seus atingidos, demonstrando assim uma posição distinta por parte 

de Gizlene Neder e Ana Luiza Flauzina.  

 De toda sorte, configurando-se ou não uma inclinação racista entre os alvos da 

criminalização da vadiagem, tal prática é relevante dentro deste trabalho tendo em vista que a 

mesma, inquestionavelmente, atingia à classe menos favorecida da população. Nos resultados 

da pesquisa observa-se a regularidade com que trabalhadores eram detidos. Outro ponto que 

merece ser sublinhado é menor a tolerância com a prática da vadiagem em regiões mais 

pobres da cidade (NEDER, 1997, p. 126) e sua maior tolerância em regiões como o Estácio e 

a Lapa.  

 A vultuosa atenção dedicada ao controle social da população negra, pobre e periférica 

está longe de ser própria desse período imediatamente posterior à abolição e a proclamação da 

República. Ela perdurou durante todos esses anos, com distintos modos e níveis de atuação, e 

é verificada na atualidade com a mesma tradição de desprezo pelos direitos dos criminosos 

em potencial.  

 

 

1.5. O racismo como mola propulsora da violação de direitos e a seletividade do 

direito à vida 

 

 

Creio fundamental para a compreensão do que denomino como seletividade do direito 

à vida esse passeio pela história brasileira, especialmente, guiado pelo olhar de intelectuais 

negros como Abdias do Nascimento, Clóvis Moura e Ana Luiza Flauzina e amparadas por 
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outros pesquisadores brasileiros comprometidos com uma narrativa que privilegia não só a 

versão do vencedor, mas que destaca o ponto de vista do oprimido.  

Através da breve análise realizada neste capítulo, acredito que a narrativa que 

privilegia a visão do negro tenha de modo indubitável esclarecido que desde sua chegada às 

terras pátrias o negro nunca gozou, na prática, de igualdade de direitos com o branco. 

Corrobora com isto a permanência por séculos do entendimento de que sua vida não era 

reconhecida como humana. Além disto, naturalmente, o fato do negro ter sido o destinatário 

de inúmeras práticas degradantes física e emocionalmente também ratificam tal 

esclarecimento. Até a sua subjetividade foi alvejada através dos esforços cujo objetivo era de 

destruir sua memória e identidade, como exposto neste trabalho.  

Fundamental destacar que o negro passa, historicamente, a ser considerado sujeito de 

direitos para ser punido. Isto é muito simbólico considerando a trajetória dessa população e a 

forma como, ainda hoje, ela é tratada pelos agentes estatais.  

Para seguirmos, por ora, nesse trabalho é importante compreender que Giorgio 

Agamben elucida a possibilidade do uso de dispositivos18 através dos quais mecanismos de 

exceção coexistam com o Estado de Direito e cujos destinatários variam de adversários 

políticos a categorias inteiras de cidadãos que pareçam “não integráveis ao sistema político” 

(AGAMBEN, 2004, p.13). Partindo dessa noção é que o filósofo italiano cunha seu aclamado 

conceito de estado de exceção. A eliminação daqueles que não se adéquam à ordem vigente 

suscita a reflexão acerca de quais e quantas categorias não se enquadram nessa noção e, 

portanto, estão submetidas ao mecanismo em questão.  

Tomando por mote a história do negro em nosso país, compreende-se com facilidade 

que o jovem negro, pobre e morador das periferias fluminenses carrega consigo o estigma do 

iminente perigo para a sociedade. Para fazer jus à alcunha que apequena e criminaliza um 

segmento da população de modo generalizante, basta nascer negro, pobre e viver nas 

periferias da cidade. Em muitos momentos nada mais é necessário, sequer a prática de ato 

                                                 
18 O dispositivo é entendido como um termo técnico essencial no pensamento de Michel Foucault para Giorgio 

Agamben (2005, p.11). Segundo ele os dispositivos ocupam, no pensamento foucaultiano, o lugar de universais 

não sendo, portanto, limitados a “esta ou aquela medida de segurança, esta ou aquela tecnologia de poder” 

(AGAMBEN, 2005, p. 11) e sim “a rede que se estabelece entre esses elementos” (AGAMBEN, 2005, p.11). Em 

conferência proferida no Brasil em setembro de 2005, traduzida e publicada em revista, Agamben nos convida a 

abandonar o que compreende por contexto filológico foucaultiano para situar os dispositivos em outro contexto 

(AGAMBEN, 2005, p.13) que considera a oikonomia dos dispositivos. Assim, define dispositivo como sendo 

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas e as opiniões dos seres viventes (AGAMBEN, 2005, p. 13). Acerca 

de tal temática, Edgardo Castro pontua na obra Introdução a Giorgio Agamben que a função dos dispositivos é a 

de capturar o vivente, dando lugar, por meio dessa captura, aos processos de subjetivação e de dessubjetivação 

(CASTRO, 2016, p. 164) 
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infracional ou de crime, para que se cole nesses indivíduos o rótulo do desvio que, insta 

salientar, nem sempre praticado. Ainda que carente de provas, apenas esse rótulo basta para 

configurar referida inadequação e, como constatado por Agamben, realizar a suspensão de 

direitos digna de um estado, constante, de exceção.  

O que se desenha através do combate ao sujeito potencialmente perigoso é objeto de 

estudo do próximo capítulo desta dissertação. Por ora, é importante destacar, que o tratamento 

verificado no cotidiano das periferias do Rio de Janeiro e atestado em relatórios de 

organizações como a Anistia Internacional, aponta para a eliminação física da juventude 

negra, pobre e periférica.  

As políticas de segurança pública no Brasil são marcadas por operações 

policiais repressivas nas favelas e áreas marginalizadas. [...] A Polícia tem 

justificado, recorrentemente, o uso da força letal contra as pessoas alegando 

suspeitas de envolvimento das vítimas com grupos criminosos. (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2015, p.5) 

 

Nesse sentido, em artigo para Carta Capital, Átila Roque traz à tona números que 

versam sobre a prevalência do segmento populacional em tela: 

  

São 56 mil homicídios no Brasil por ano. Desse total, 30 mil tinham idade 

entre 15 e 29 anos. É razoável lidar com esta naturalidade com o homicídio em 

massa de jovens? E por quê? Não nos enganemos. Os que morrem são em 

sua maioria negros, são pobres, são invisíveis. Não pensamos que, por trás 

do número de um milhão de mortos, há um milhão de mães, de familiares, de 

vidas roubadas, histórias interrompidas. Tornamos tudo isso invisível. 

(ROQUE, 2015) (grifos meus) 

 

Mais uma vez, a Anistia Internacional aborda, dessa vez no relatório O Estado dos 

Direitos Humanos no mundo, edição 2016-2017, a questão. A instituição afirma 

taxativamente que: “jovens negros, principalmente os que moram em favelas e periferias, 

foram desproporcionalmente afetados pela violência por parte de policiais” (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2017, p. 82).  Em mais um contundente trecho de Você matou meu filho 

a Anistia Internacional relata que:  

 

Os estereótipos negativos associados à juventude, notadamente aos jovens 

negros que vivem favelas e outras áreas marginalizadas, contribuem para a 

banalização e a naturalização da violência. Em 2012, mais de 50% de todas as 

vítimas de homicídios tinham entre 15 e 29 anos e, destes, 77% eram negros 

(...). Das 1.275 vítimas de homicídio decorrente de intervenção policial entre 

2010 e 2013 na cidade do Rio de Janeiro, 99,5% eram homens, 79% eram 
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negros e 75% tinham entre 15 e 29 anos de idade. (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2015, p.35) 

 

É importante considerar, como pontuado por Átila Roque (2015), que a sociedade 

torna invisível a repetição de casos que carregam consigo identidade em relação à sua 

essência: pessoas consideradas suspeitas, sem direito a julgamento, sendo executadas pela 

polícia. Pessoas que, majoritariamente, são jovens, negras, pobres e moradoras das periferias 

de cidades como o Rio de Janeiro. 

 Não se pode, em um país cujo passado é marcado por tamanha desigualdade no trato 

entre brancos e não brancos, descartar a relevância da cor da pele daqueles que mais são 

vítimas de mortes violentas até por parte do Estado. Thula Pires defende que desde a 

consolidação do projeto colonial no Brasil “a raça determina a hierarquia a partir da qual se 

organizam relações intersubjetivas e, principalmente, institucionais” (PIRES, 2018, p. 1056). 

Segundo esta autora, existe uma inabilidade no que diz respeito a percepção do racismo 

estrutural (PIRES, 2018, p. 1057). Isto prova a contundência do que denomina solipismo 

branco, isto é, a noção de que só existe o eu e suas sensações, o que faz do outro mera 

impressão sem pensamentos, história, enfim, existência própria. O lastro deste solipismo é 

tamanho que nos impede de enxergar a hierarquização da humanidade pautada pela raça como 

elemento integrante da mentalidade dos agentes do Estado (PIRES, 2018, p. 1057). 

A perpetuação de crimes dessa natureza e o silêncio verificado em nosso país, seja 

pela via popular ou judicial, demonstra a existência de vidas que parecem importar menos, 

especialmente aos que experimentam uma realidade distinta dos negros, pobres e periféricos. 

Sobre esse silêncio que parece consentir com a violência em tela, Maria Aparecida Bento 

compreende que:  

 

Nesse caso, é importante focalizar uma dimensão importante da exclusão: a 

moral, que ocorre quando indivíduos ou grupos são vistos e colocados fora do 

limite em que estão vigindo regras e valores morais. Os agentes da exclusão 

moral compartilham de características fundamentais, como a ausência de 

compromisso moral e o distanciamento psicológico em relação aos excluídos. 

O primeiro passo da exclusão moral é a desvalorização do outro como pessoa 

e, no limite, como ser humano. Os excluídos moralmente são considerados 

sem valor, indignos e, portanto, passíveis de serem prejudicados ou 

explorados. A exclusão moral pode assumir formas severas, como o 

genocídio; ou mais brandas, como a discriminação. Pelos processos 

psicossociais de exclusão moral, os que estão fora do nosso universo moral 

são julgados com mais dureza e suas falhas justificam o utilitarismo, a 

exploração, o descaso, a desumanidade com que são tratados. Assim, o que se 

observa é uma relação dialógica: por um lado, a estigmatização de um grupo 

como perdedor, e a omissão diante da violência que o atinge; por outro lado, 
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um silêncio suspeito em torno do grupo que pratica a violência racial e dela se 

beneficia, concreta ou simbolicamente (BENTO, 2002, pp. 9-10)(grifos meus) 

 

 Ainda que a Constituição da República assegure a igualdade de todos perante à lei, a 

realidade aponta para uma notória desigualdade concernente a um direito tão primeiro como o 

direito à vida.  Como visto, não são vidas aleatórias as que são ceifadas pelo próprio Estado: 

existe um segmento específico, existe um estigma, existe um discurso que avaliza tal prática e 

é preciso, portanto, compreendê-lo.  
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2. UMA JUVENTUDE ESTIGMATIZADA PELA NOÇÃO DE PERIGO: NEGROS, 

POBRES, PERIFÉRICOS E NÃO CIDADÃOS 

 

Conforme elucidado brevemente no final do primeiro capítulo, há uma prevalência nas 

estatísticas sobre os homicídios no Brasil de vítimas negras, jovens e periféricas em face as 

demais. Considerando a rotina de homicídios praticados pelas polícias no Rio de Janeiro19, 

busca-se compreender não só a construção do perfil preferencial das vítimas de homicídio 

decorrente de oposição à ação policial, isto é, a nova forma de se referir ao auto de 

resistência20. De igual maneira também interessa abordar, através deste capítulo, o modo 

como tais indivíduos são elevados à categoria de inimigos a serem combatidos. Isto porque 

este enquadramento é o fundamento da sistemática  flexibilização de seus direitos, aqui 

destacado o direito à vida. 

Desta forma é relevante considerar o alto de índice de letalidade da polícia do Rio de 

Janeiro. Na atualidade, trata-se da polícia que mais mata e mais morre no mundo (MARTÍN, 

2017B). Essa afirmação permite-nos alcançar a dimensão que essas mortes possuem: a de 

eliminação em massa dos indivíduos cujo perfil ilustra o título deste capítulo.  

 É preciso refletir acerca disto. O jornal El País, em matéria de María Martín (2017b), 

lança luz sobre pontos fundamentais dessa questão através de dados e entrevistas. Seu texto 

elucida, por exemplo, que, entre 2011 e 2016, houve um crescimento de 300% do número de 

confrontos entre policiais e criminosos (MARTÍN, 2017b). Seguindo referida estatística, 

observa-se ainda o aumento de policiais mortos em conflito na ordem de 257% no período. 

De igual modo, foi levantado o crescimento de  66% o número de mortos considerados 

                                                 
19  Interessante, nesse sentido, a comparação traçada pela Anistia Internacional sobre os números de mortos, 

exceto a China, nos países que adotam a pena de morte no mundo e as vítimas de ações policiais nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo no mesmo período. De acordo com a pesquisa, 676 morreram em decorrência da 

aplicação da referida pena ao passo que 961 foram mortos pelas polícias nas referidas cidades brasileiras. 

(ZACCONNE, 2015, p. 21) 

 
20 Nomenclatura atualizada por intermédio da resolução conjunta nº 2, de 13 de outubro de 2015 do Conselho 

Superior de Polícia. Tendo em vista que a mudança do nome para o instituto em tela não trouxe consigo 

nenhuma mudança em seu teor que extrapole a mera denominação, utilizarei ao longo deste trabalho 

prioritariamente a expressão auto de resistência, consagrada entre estudiosos e militantes de direitos humanos e 

imbuída de toda a carga histórica de seu uso que remonta ao período militar.  
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“marginais” pela corporação, conforme dados da Inteligência da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro. Os dados citados na matéria, também esboçam a proporção de mortos entre os 

dois lados envolvidos nos confrontos: para cada policial morto temos a morte de 23 supostos 

criminosos.  Para fins de contextualização, importante destacar trecho da entrevista concedida 

pela Coronel da Polícia Militar Viviane Duarte à María Martín na matéria em tela: 

  

A sensação de vulnerabilidade que o policial vive aumenta nossa necessidade 

de reagir. Você imaginar que um PM do Rio, que vive o confronto todo dia, 

que vive numa zona de guerra, é um cara equilibrado é impossível. Você 

está mergulhado na guerra. (MARTÍN, 2017b) (grifo meu) 

 

Não é exagero tratar a realidade experimentada pelos policiais do Estado como guerra. 

O combate às drogas, travestido em verdadeira guerra após a adoção do modelo bélico 

(BATISTA, 1998, p. 137), nos permite afirmar que existe no Rio de Janeiro uma verdadeira 

política criminal com derramamento de sangue, como apregoa Nilo Batista, na qual: 

 

A polícia mensalmente executa (valendo-se de expedientes encobridores os 

mais diversos, da simulação de confronto ao chamamento à autoria de gangues 

rivais) um número constante de pessoas, verificando-se ademais que essas 

pessoas têm a mesma extração social, faixa etária e etnia, não se pode deixar 

de reconhecer que a política criminal formulada para e por essa polícia 

contempla o extermínio como tática de aterrorização e controle do grupo 

social vitimizado – mesmo que a Constituição proclame coisa diferente. 

(BATISTA, 1998, p.129)(grifos meus) 

 

Corroborando com o defendido por Nilo Batista, Salo de Carvalho elucida que a 

constância da beligerância das polícias a elevou a condição de função real das mesmas. Na 

análise que faz sobre a política de guerra às drogas na América Latina, CARVALHO (2006, 

p.255) prossegue tal raciocínio alertando para o perigo de discursos genocidas assumirem 

contornos de oficialidade e o impacto desse processo para o incremento da violência.  

Nilo Batista procede didática e extensa contextualização da construção dessa política 

criminal no Rio de Janeiro percorrendo o tratamento normativo destinado à temática desde os 

anos 1920 e demarcando as diferenças entre o modelo higienista e o modelo bélico como 

resposta estatal para a questão. Para tal, Nilo considera desde a promulgação da Constituição 

de 1988 até episódios como o fim da guerra fria, a reorganização do capitalismo monopolista 

de base industrial e a vitória do capitalismo de mercado. A última foi maciçamente apoiada 

pela mídia, não só na defesa das privatizações, mas, também pela redução do papel estatal 
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como garantidor de condições decentes de sobrevivência para a população (BATISTA, 1998, 

p.142). Esses acontecimentos geram desdobramentos relevantes para o controle social21: 

Como o resultado real dessa espécie de “vale tudo” econômico é o  aumento 

do desemprego, com todos os conflitos e tensões que, exprimindo-se também 

nas incidências criminais, alavancam crescente demanda de repressão policial, 

estabelece-se um curioso paradoxo, tocando ao “Estado mínimo” exercer 

um controle social penal máximo (...) funcionalidade mítica da droga para o 

exercício daquele controle social penal máximo sobre as classes 

marginalizadas, cujos filhos são recrutados para trabalhar nos arriscados 

estágios da produção e comercialização de um produto cujo mercado está 

condicionado por sua criminalização e cujos preços oscilam na razão direta da 

maior ou menor eficiência das agências de repressão penal.” (BATISTA, 

1998,p.142-143)(grifos meus) 

 

 A referida política criminal com derramamento de sangue vai ao encontro da guerra 

mencionada pela Coronel Viviane Duarte na matéria supracitada. O controle social que 

estabelece demasiado rigor em face dos mais pobres encontra nas drogas e seu comércio 

ilícito a sua justificativa. Como se verá adiante, pessoas começam a ser tratadas como 

inimigos a serem combatidos sendo admitida, inclusive, sua morte. O emprego dessa sorte de 

tratamento remete ao pensamento de Gunther Jakobs que defende a existência de um direito 

distinto ao do cidadão que se aplica aos sujeitos assim tratados: o direito penal do inimigo.  

 O combate ao inimigo, em sua face primeira, se dá através da atuação dos agentes 

estatais que integram o efetivo das polícias. Cabe a essas pessoas realizar incursões nas áreas 

em que o tráfico estabelece suas atividades e bases. Não causa espanto a ninguém a facilidade 

com que os produtos do tráfico circulam pelas distintas regiões da cidade. Contudo, os lugares 

onde estão baseadas as atividades de armazenamento e manejo estão, via de regra, em regiões 

periféricas. São nesses locais também em que se acreditam concentrar as lideranças do tráfico 

em liberdade, bem como significativa parcela de suas ramificações. Isto explica porque é tão 

comum que no interior de comunidades da cidade verifiquem-se operações policiais com fito 

de apreender tal conteúdo e prender/ apreender os envolvidos com tais atividades.  

 A incursão de efetivos da polícia e suas ações encontram violenta resposta por parte 

dos integrantes do tráfico na localidade. Eis, assim, deflagrado confronto armado que instala 

clima de terror pelos espaços por onde passa. Contexto no qual, evidentemene, a vida tanto de 

policiais quanto de traficantes está em jogo. O confronto, porém, não vitima só envolvidos 

com o tráfico e a polícia. Nos últimos anos inúmeros foram as notícias de mortos alvejados 

                                                 
21 Lélio Braga Calhau aponta como objetivo do controle social, isto é, desse “conjunto de sanções negativas e 

positivas, especificadas no processo de socialização” visando a transformação do “padrão de comportamento de 

um indivíduo adaptando-o aos padrões de comportamento sociais dominantes” (CALHAU, 2009, p. 53). Para o 

autor, o controle opera de forma difusa ou formal, sendo este último o exercido pelo Estado e popularmente 

conhecido como repressão. (CALHAU, 2009, p.55) 
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por balas perdidas oriundas dessas operações. Trata-se de uma verdadeira guerra que não 

cansa de fazer vítimas especialmente as que ocupam esses espaços periféricos.  

Orlando Zaccone (2016, p.250) elucida com sabedoria que a Constituição brasileira 

não estabelece diferenças entre “a força responsável pela guerra (Exército) e a Polícia Militar 

encarregada pela manutenção da ordem interna”. A Polícia Militar, inclusive, consta na 

Constituição como uma força auxiliar das Forças Armadas ressaltando, para Orlando 

Zaccone, não só a militarização da segurança pública, mas também que “a indistinção entre 

ações militares e ações de segurança pública coloca tanto o Exército como as Polícias 

Militares em um local de exceção constitucional” (ZACCONE, 2016, p.250) 

 Essa equiparação reflete em problema abordado pela Professora Jaqueline Muniz, do 

departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, em artigo intitulado 

A crise de identidade das polícias militares brasileiras. Nele, Jaqueline Muniz apregoa que as 

Polícias Militares (PMs) no Brasil em seus quase dois séculos de existência pouco atuaram 

como polícias urbanas e ostensivas. A autora defende a ideia de que muito mais que uma 

organização policial, as PMs foram prioritariamente uma corporação militar que atuavam 

muito mais em prol da defesa nacional e a segurança do que, propriamente, da segurança 

pública (MUNIZ, 2001, p.79). Nesse sentido, Jaqueline Muniz constata que houve uma 

retomada recente ao que entende ser a “sua condição efetiva de uma agência policial ostensiva 

que ainda encontra-se estruturada em moldes militares, mas que presta essencialmente 

serviços civis à população (MUNIZ, 2001, p.184). Emerge, assim, a imperiosa discussão 

acerca da formação de policiais, na qual sublinha a necessidade de mudanças apontada por 

contundentes críticas sociais que reforçam a presença do legado autoritário. Nesse sentido:  

 

Note-se que, salvo raras exceções, as principais críticas da população e dos 

segmentos civis organizados, identificam as práticas correntes de brutalidade 

policial, de uso excessivo da força e demais empregos arbitrários do poder 

de polícia, como um dos efeitos perversos do "despreparo" e da "baixa 

qualificação profissional" dos policiais militares. Reportam-se, portanto, ao 

descompasso existente entre a destinação das polícias de "servir e proteger" o 

cidadão preservando uma ordem pública democrática e contemporânea, e os 

conhecimentos, técnicas e hábitos aprendidos pelos PMs, que ainda estariam 

refletindo as doutrinas e mentalidades herdadas do nosso passado autoritário. 

(MUNIZ, 2001, p.178)(grifos meus) 

 

A ruptura com esse legado é imprescindível já que o cidadão é titular de direitos e 

garantias fundamentais que devem ser observados. O conteúdo deste não combina com o viés 

autoritário de quem enxerga nas pessoas um potencial inimigo. É esse o espírito, por exemplo, 

que deve ser combatido na atuação policial que não mensura os riscos a que acaba expondo a 
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população de uma localidade que abriga um confronto. Mais do que isso, é essa mentalidade 

que banaliza a vida que deve ser trabalhada para que se tenha uma redução na alta letalidade 

da polícia mencionada anteriormente.  

A título de exemplificação, Maria Eduarda Alves Ferreira, de 13 anos, foi atingida por 

tiros no pátio de uma escola da rede municipal em Acari, bairro da cidade do Rio de Janeiro. 

A adolescente que estava em aula não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nesse caso específico, 

de bastante comoção tanto nas redes sociais, quanto na mídia, a Divisão de Homicídios do 

Rio apurou que o Cabo Fabio Barros de Dias atirou em direção à escola. Em razão disto, 

entende-se que agiu assumindo o risco de matar algum estudante – como o fez, já que os 

exames de balística confirmaram sua autoria (MARTINS, 2017).  

Não é todo caso que goza dessa repercussão. Orlando Zaccone (2016, p.145), em sua 

tese de doutorado, analisa a postura que o Ministério Público adota, com intuito de promover 

o esquecimento das mortes causadas por policiais, especialmente dos homicídios lavrados 

como auto de resistência. O pedido de arquivamento constitui-se assim em fundamental 

ferramenta para evitar a punição daqueles que atuam de forma irresponsável, gerando 

exposição ao risco desnecessário de morte ou lesões (ZACCONE, 2016, p.145).  

Nessa toada, em seu livro recém lançado, Rubens Casara, professor de Direito e 

magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), intitulado Estado Pós 

Democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis, discorre sobre a maneira conjunta 

com que atuam, em nome do combate ao crime, o órgão encarregado pelo julgamento e pela 

acusação22. Segundo CASARA (2017, p.112) o que se verifica em muitos casos é o desprezo 

por direitos e garantias fundamentais, bem como às formas processuais, com fito de 

comprovar a hipótese levantada pela acusação. E esse agir revela para o autor que o Sistema 

de Justiça Criminal é um espaço político fundamental para o exercício do controle social e 

para a garantia da governabilidade neoliberal (CASARA, 2017, p.113). É justamente essa 

condição política que orienta seu funcionamento tornando-o classista, racista e etc. (CASARA 

2017, p.114) 

 Através de teorias direcionadas, em primeiro momento, ao modo como opera o direito 

penal, como a teoria do etiquetamento e o direito penal do inimigo, o presente trabalho 

procura evidenciar, no bojo da altíssima letalidade da polícia fluminense, de que modo os 

agentes do Estado elegem suas vítimas preferenciais. E, em que medida, a gestão dos 

                                                 
22 Nesse sentido, interessante observar que segundo a análise envidada por Orlando Zaccone em processos que 

versam sobre autos de resistência parece haver a reprodução do discurso policial pelo promotor. Desse modo, 

poderia-se expandir a atuação conjunta entre magistrados e promotores também aos policiais, eis que seus 

discursos são aderidos pelos membros do parquet (ZACCONE, 2017, p.171).  
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indesejáveis (CASARA, 2017, p. 179) não se apodera de teorias criminológicas aqui tratadas 

não só para determinar o tratamento dispensado aos mesmos, mas, ainda, com fito de 

justificá-lo sob a ótica da segurança pública. Tal paralelo é bem elucidado por Orlando 

Zaccone em Indignos de Vida: a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na 

cidade do Rio de Janeiro: 

  

A mesma lógica punitiva que opera no encarceramento em massa em nosso 

país é a que justifica a letalidade do nosso sistema penal. O mesmo furor 

punitivo que contabiliza produtividade por inquéritos relatados na política e 

denúncias oferecidas pelo Ministério Público, encontra-se nos pedidos de 

arquivamento dos autos de resistência, aceitos pela Justiça. É dentro do direito 

que os massacres e as penas se indeterminam na exceção soberana. (...) Em 

nome da proteção à vida produzimos os maiores massacres, com a chancela do 

estado de direito, que se confunde e mistura com o estado de polícia ao 

legitimar a expansão do poder punitivo. (ZACCONE, 2016, pp.262-263) 

 

 Sob o manto do discurso de proteção da vida e da segurança pública, o que se 

depreende da realidade da cidade do Rio de Janeiro, com ênfase nas regiões periféricas, é a 

sistemática execução da juventude negra que evidencia a permanência do estado de exceção 

apregoado por Giorgio Agamben. Cabe ressaltar a praxe, em muito estimulada pelo 

Ministério Público, de submeter à detalhada análise a ficha de antecedentes criminais das 

vítimas dos autos de resistência. Trata-se de notória tentativa de através de eventuais registros 

na mesma justificar a ação policial através da condição de vida que, dentro dos processos, 

acaba eclipsando a condição da morte ali discutida (ZACCONE, 2016, p.171). É por isso que 

Orlando Zaccone chama atenção para o fato de que a legítima defesa do policial parece 

demandar a desqualificação da vítima através de sua associação com a criminalidade 

(ZACCONE, 2016, p. 165), ainda que tal ligação tenha acontecido remotamente e que 

inúmeros depoimentos desmintam a mesma. Esse esforço parece direcionar-se para que, em 

alguma medida, mais do que aos policiais, recaía a culpa da morte sobre a própria vítima.  

 Por fim, importante destacar ainda da pesquisa feita por este autor que é recorrente nos 

processos analisados não só uma avaliação da condição de vida do morto, mas também da 

localidade onde se deu a ação policial que determinou sua morte, o que reforça, mais uma vez, 

a latente criminalização da pobreza. Nesse sentido, ao dissertar sobre a decisão soberana sobre 

a existência ou não da legítima defesa nos processos em deslinde, Zaccone (2016, p.155) 

defende que é “na definição da presença do inimigo em territórios segregados que se dá a 

legitimação das mortes produzidas a partir de ações policiais” nas inúmeras peças 

padronizadas distribuídas pela promotoria. 
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 Desse modo, parece-nos fundamental compreender de que modo a rotulação dos 

indivíduos do perfil em discussão contribui para que sejam considerados indesejáveis. E em 

que medida isto legitima que sua gestão tenda muito mais a faculdade de fazer morrer do 

Estado do que a de deixar viver, aludindo à máxima foucaultiana.  

 

 

2.1.  A teoria do etiquetamento e a definição de criminoso 

 

 

A labelling approach é uma teoria que possui diversas denominações.  Calhau (2009, 

p.80) elenca como sinônimos para ela interacionismo simbólico, etiquetamento, rotulação ou 

reação social. Trata-se de uma ruptura com diversos paradigmas criminológicos, 

especialmente no que concerne ao modo como o crime é analisado.       Nesse sentido, 

observa-se facilmente sua enfática orientação para a atenção social que é despertada em 

decorrência da prática de um determinado delito. Esta ênfase, vale dizer, promoveu verdadeira 

revolução científica no âmbito da sociologia criminal. 

No tocante a orientação sociológica que rege o labelling approach, Baratta indica a 

prevalência de correntes da sociologia estadunidense denominadas como interacionismo 

simbólico (a sociedade, isto é, a realidade social é construída a partir de diversas interações 

entre indivíduos) e etnometodologia (realidade como construção social). Ambas entendem 

que “o estudo da realidade social (por exemplo, o desvio) significa, essencialmente, estudar 

esses processos, partindo dos que são aplicados a simples comportamentos e chegando até as 

construções mais complexas, como a própria concepção de ordem social” (BARATTA, 2016, 

p.87). 

 Há que se operar a distinção em relação ao procedimento e ação no bojo do 

interacionismo simbólico, escola a qual se filiam tanto Becker quanto Goffman, que também 

se estende ao quadro tanto da fenomenologia, quanto da etnometodologia. Os teóricos da 

teoria do etiquetamento distinguem, primeiramente, o comportamento da ação: nessa 

operação, evidenciam a ação como o comportamento dotado de significação social no escopo 

das interações que a pautam. Isento de tal sentido, portanto, tratar-se-á de mero 

comportamento. Outra importante distinção assinalada por estes teóricos é a de que o sentido 

da estrutura social é determinado por normas e diretrizes interpretativas que encontram-se na 

base de toda e qualquer interação social. Tal distinção indica para um código não positivado 
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que regeria o processo de análise de responsabilidade da prática criminosa, bem como sua 

posterior rotulação (BARATTA, 2016, p.88) 

A teoria em discussão se distingue da criminologia tradicional em aspectos relevantes 

como no questionamento central que a permeia. Para a criminologia tradicional é importante 

compreender quem é o criminoso e como ele se torna criminoso.  Para a teoria do 

etiquetamento, porém, busca-se entender quem é definido como desviante; qual é o efeito 

dessa definição e quem define quem. As perguntas fundamentais desta teoria têm o condão de 

conduzir os teóricos adeptos da labelling approach em seus estudos. Estes possuem, de 

acordo com Baratta (2016, p.89), duas direções: a da formação da identidade desviante que 

engloba a análise dos efeitos desse etiquetamento e, também, a direção que enfatiza o 

problema da definição, que deságua na importante questão do modo como esse poder se 

distribui socialmente. 

Vera Malaguti Batista em sua Introdução Crítica à Criminologia Brasileira trata 

brevemente da teoria do etiquetamento. Para ela, a “a criminalidade deixa de ser uma 

realidade objetiva para ser lida como uma definição” (MALAGUTI BATISTA, 2011, p. 74). 

Por isso, pode-se dizer que dentro da teoria do etiquetamento importa essencialmente entender 

quem tem o poder de definir e quem passa a ser definido. Essa é uma das ideias que permeia a 

obra Quem são os criminosos?, de Augusto Thompson. Nela, ao discorrer sobre a 

inconsistência da criminologia tradicional, afirma que o crime não é um fenômeno natural 

(THOMPSON, 2007, p. 22). Na obra em questão, o autor trabalha a estreita relação de quem é 

definido como criminoso e seu pertencimento aos extratos mais pobres da sociedade. 

 

 

2.1.1. Thompson: uma análise brasileira sobre quem são os criminosos à luz da teoria 

do etiquetamento 

 

 

 Objetivando compreender o que é crime, Thompson nos mostra que os legisladores, 

isto é, um conjunto de pessoas reais, e não uma abstração, são os detentores do poder de 

estabelecer quais condutas serão consideradas como delituosas ou não. Ele sublinha a 

importância de não olvidarmos que tais indivíduos, assim como nós, são dotados de opiniões 

e interesses.  Além disto, o autor destaca também o pertencimento dos mesmos a uma classe 

social, maculando assim a ingênua ideia de neutralidade na elaboração das normas. Nesse 

sentido afirma: 
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Numa sociedade complexa, e hierarquizada, dita as leis a classe que dispõe de 

poder. E, obviamente, armará a ordem legal de sorte que a garantir a 

permanência das desigualdades existentes, das quais decorrem as vantagens 

que lhes bafejam os membros, tanto quanto os ônus suportados pelas massas 

oprimidas. Ou seja: a ordem jurídica, elaboram-na os grupos 

predominantes em termos de poder, com o propósito político de assegurar a 

conservação do status quo sócio econômico (THOMPSON, 2007, p.47) 

(grifos meus). 

 

 Thompson alude à Foucault, em Vigiar e Punir, ao asseverar que o poder político é 

tramado com o saber (THOMPSON, 2007, p.28). Dessa forma a questão levantada acerca da 

posição socialmente ocupada por quem pretende fazer ciência, bem como a de quem legisla, 

mostra-se ainda mais relevante, já que o conteúdo daquilo que produz é influenciado pelo 

lugar ocupado por esses sujeitos. Na qualidade de seres sociais, segundo o autor, nos é 

impossível o descarte de interesses e pontos de vista próprios da realidade experimentada “a 

ponto de conseguir visualizar o meio a que pertence como alguma coisa que não lhe diz 

respeito e, dessa forma, observá-lo com a distância necessária para fazê-lo um objeto alienado 

de seus interesses” (THOMPSON, 2007, p.27).  

Desse modo, importante contribuição extraída da obra em análise é a de que só é 

possível identificar em alguém a qualidade de criminoso quando se sabe previamente o que é 

crime. Emerge, assim, a enorme conveniência sobre a competência investida aos grupos que 

detém maior poder para a elaboração do ordenamento jurídico, já que desse lugar, 

politicamente, operam a manutenção do status quo socioeconômico que lhes privilegia. 

Diante desse cenário, não é difícil entender que em nossa legislação convivam fraudes penais 

e civis, sendo que só as últimas permitem a anistia do estigma de criminoso para aquele que 

as pratica. Elucida Thompson que:  

 

Essa maneira de pensar torna transparente algo que, sob disfarce, se faz em 

todo o campo repressivo: tratar diferencialmente condutas idênticas na sua 

objetividade, para classificá-las de criminosas ou não em razão do tipo de 

sujeito que as pratica (THOMPSON, 2007, p. 52). 

 

Mediante tal assertiva, evidencia-se que a definição de crime e, por conseguinte, de 

criminoso obedece a parâmetros classistas que atendem bem à estratégia de imobilismo social 

direcionada historicamente às classes mais pobres, abordada no primeiro capítulo deste 

trabalho. A maneira seletiva como são encaradas práticas que guardam semelhança entre si, 

mas tem autores oriundos de distintas classes socioeconômicas, converge com o que Michel 

Foucault apregoava em O Nascimento da Biopolítica. Ao discorrer sobre o cruzamento entre a 
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jurisdição e veridição no bojo da nova governamentalidade tratada no livro, Foucault afirma 

que:  

A questão veridicional que está no cerne do problema da penalidade moderna, 

a ponto até de embaraçar sua jurisdição,e era a questão da verdade formulada 

ao criminoso: quem é você? A partir do momento em que a prática penal 

substitui a questão: o que você fez? pela questão: quem é você?, a partir desse 

momento, vocês vêem que a função jurisdicional do penal está se 

transformando ou é secundada pela questão da veridição, ou eventualmente 

minada por ela (FOUCAULT, 2008, p.48). 

  

 Através da substituição de uma pergunta por outra se evidencia, não de hoje, a 

importância atribuída à identidade do autor de dada conduta para determinar o tratamento que 

será empregado casuisticamente. Retomando para a análise do pensamento de Thompson, 

percebemos que o mesmo oferece respostas para as perguntas fundamentais que são 

levantadas pela teoria do etiquetamento sobre a quem incumbe proceder tal definição. Porém, 

o autor vai além e trata também, na mesma obra, de quem é definido ou não como criminoso, 

aludindo, assim, ao que Foucault apregoava em O Nascimento da Biopolítica (2008, p.48).  

Para tal, Augusto Thompson se vale de reflexão inicial acerca do sem fim de crimes 

que integram a cifra negra da criminalidade23 (THOMPSON, 2007, p.3), alegando que apenas 

uma parcela da totalidade das infrações cometidas chega ao conhecimento das instituições 

públicas responsáveis pela apuração e eventual responsabilização das mesmas e, dentro desse 

universo, “apenas uma ínfima parcela dos crimes perpetrados chega a receber apenação, 

sendo que destes tão somente uma minoria leva os autores ao cárcere” (THOMPSON, 2007, 

p.4).  

 Em que pese a tendência a afirmar que, desse modo, inúmeros criminosos ficam no 

anonimato é preciso considerar que só é possível, formalmente, estabelecer como tal aquele 

que já foi condenado pela justiça dessa forma. Portanto se alguém desobedece à legislação 

criminal, mas por alguma razão consegue escapar da responsabilização, não poderá ser 

considerado criminoso. Em suas explanações acerca da cifra oculta, Augusto Thompson 

abarca dentre os integrantes da mesma: os crimes não relatados a polícia; aqueles que são 

relatados, mas não são registrados; os crimes registrados, mas que não são investigados; os 

crimes registrados que não geram inquéritos; os crimes cujos inquéritos são arquivados pelo 

Ministério Público; os crimes que resultam em absolvição; e, por último, os crimes em que 

ocorre a condenação do réu, mas o mandato de prisão expedido não é cumprido. Desse modo, 

                                                 
23 Apesar de compreender mais adequada a denominação cifra oculta do crime, utilizo seu sinônimo cifra negra 

para melhor reproduzir o pensamento de Thompson que vale-se da segunda expressão na obra em questão.  
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resta claro o “descompasso entre as infrações que ficam no escuro (cifra negra) e as que 

emergem no claro” (THOMPSON, 2007, p.4).  

 A cifra negra nos impede a exata compreensão de quem são os criminosos, tendo em 

vista que a forma seletiva, com viés nitidamente classista e racista, com que o sistema penal 

opera restringe demasiadamente o perfil daqueles que são condenados. É pautado por essa 

seletividade que Thompson (2007, p.17) afirma com bastante propriedade a ausência de 

interesse do sistema em reduzir a cifra negra.  Em cada modalidade que contribui para a 

formação da cifra é latente o agir com fito de atenuar toda e qualquer implicação negativa 

para os mais abastados que não se alinham ao que se entende como “um verdadeiro 

criminoso” (THOMPSON, 2007, p.16).  

 Devido aos favorecimentos concedidos a alguns e do maior rigor conferido ao 

tratamento dispensado a quem se assemelhe a esse verdadeiro criminoso, fica evidente que 

tanto a polícia, quanto membros do Ministério Público e da magistratura possuem claramente 

formulada a imagem do indivíduo perigoso. Mergulhar no estudo do sistema e se apoderar 

desse conhecimento é uma tarefa fundamental para quem pretende entender os postulados da 

teoria. Nesse sentido, ao iniciar sua análise sobre o labelling approach em Criminologia e 

Crítica ao Direito Penal, Alessandro Baratta (2016, p. 86) apregoa que a compreensão acerca 

da criminalidade não é possível para aqueles que não se dedicam a, primeiro, compreender o 

modo como opera o sistema penal. Tal assertiva funda-se, como se depreende na leitura de 

Thompson, na responsabilidade do sistema pela definição do que é a criminalidade e como a 

sociedade deve se voltar contra a mesma - seja por intermédio da elaboração de normas 

abstratas ou até mesmo ditando como devem proceder seus agentes (aqui compreendidos 

policiais, juízes e atores do sistema penitenciário) com intuito de aplicá-las.  

 Nesse sentido, Vera Malaguti acredita que a seletividade do sistema esteja fortemente 

associada a construção de estereótipos, isto é, de rótulos fixados em determinados indivíduos. 

Para ela é a partir dessa escola que se corrige o conceito de criminalidade retificando, pois, a 

ideia de que existem processos de criminalização. Dessa forma o que é entendido como 

criminalidade nada mais seria do que uma realidade social atribuída. Nesse processo, como 

discutido por Thompson, é marcante a influência da estratificação social na determinação do 

que é desvio e de quem é considerado criminoso (MALAGUTI BATISTA, 2011, p. 77). 

 No tocante a orientação sociológica que rege o labelling approach, Baratta (2016, 

p.87) indica a prevalência de correntes da sociologia estadunidense denominadas como 

interacionismo simbólico (a sociedade, isto é, a realidade social é construída a partir de 

diversas interações entre indivíduos) e etnometodologia (realidade como construção social). 
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Ambas entendem que “o estudo da realidade social (por exemplo, o desvio) significa, 

essencialmente, estudar esses processos, partindo dos que são aplicados a simples 

comportamentos e chegando até as construções mais complexas, como a própria concepção de 

ordem social”. Dentro dessas construções mais complexas destaca-se  a síntese demasiado 

objetiva, porém contundente, desta teoria para Lélio Braga Calhau: 

 

A tese central dessa corrente pode ser definida, em termos muito gerais, pela 

afirmação de que cada um de nós se torna aquilo que os outros vêem em nós e, 

de acordo com essa mecânica, a prisão cumpre uma função reprodutora: a 

pessoa rotulada como delinquente assume, finalmente, o papel que lhe é 

consignado, comportando-se de acordo com o mesmo (CALHAU, 2009, 

p.81) 
 

 Nas linhas que seguem o trecho supracitado, Calhau disserta sobre a película O 

Pagamento Final, na qual Al Pacino interpreta um traficante de drogas que é liberto da prisão. 

Contudo, apesar do esforço para promover mudanças em sua vida uma força parece atuar com 

o intuito de, novamente, devolver ao personagem o seu rótulo. Este parece mais um caso em 

que se pode dizer que a vida imita a arte. Tomando a situação de usuários e ex- usuários de 

drogas ilícitas cujo envolvimento, presente ou passado, vem à tona em seus círculos sociais 

não é difícil entender o peso do estigma, do desvio. De igual maneira é tratado o ex- 

presidiário cujas oportunidades laborais vivem a ter suas portas fechadas quando emerge seu 

passado criminoso. Nesses sucintos exemplos o que se depreende é o mesmo que Calhau 

(2009, p.81) descreve acerca do filme: uma vez rotulado como criminoso, não há como fugir 

de tal rotulação. 

 

2.1.2. Becker e sua sociologia dos desvios como aporte para compreensão do 

etiquetamento  

 

A obra Outsiders, de Howard Becker, é considerada uma grande referência para os 

estudiosos do labelling approach. O livro publicado nos Estados Unidos, em 1963, promove 

relevante estudo sobre a estigmatização dos usuários de maconha e sua identidade. Vera 

Malaguti (2011, p. 75) diz que Becker, em entrevista cujos detalhes são suprimidos da obra 

Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, afirmou que a rotulação desses indivíduos era o 

único denominador comum entre eles. Será possível estender essa afirmação para o contexto 

brasileiro? 
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Alessandro Baratta (2016, p.89) também discorre sobre o trabalho de Howard Becker, 

cujo enfoque foi dado aos efeitos da estigmatização na formação do status social do desviante. 

Em Outsiders, Baratta observa que Becker destacou a mudança havida assim que praticado 

algum delito, isto é, a introdução de seu autor ao status de desviante. Para ele, ao receber 

sanções após a conduta delituosa, o indivíduo sofre uma decisiva mudança de sua identidade 

social. 

Nas primeiras linhas do primeiro capítulo de Outsiders, Howard Becker traça breve 

conceituação acerca do título de sua obra. Para ele, os outsiders são aqueles indivíduos que 

infringem regra socialmente imposta por um grupo, ao qual eles não necessariamente 

pertencem ou minimamente se identificam. Por isso, passam a ser tratados como um tipo 

especial de pessoas por quem não se tem a expectativa de que respeitem as regras (BECKER, 

2008, p.15). Há, no bojo dos desvios a existência de variações nos níveis em que uma pessoa 

pode ser considerada outsider.  A associação entre uma pessoa, seu desvio e o nível em que é 

considerada desviante está condicionada, claramente, à reação social que é direcionada ao seu 

ato. Trata-se de fenômeno pautado, de acordo com Becker pela semelhança, isto é, à medida 

que a prática se aproxima de nós. O que está mais distante, portanto, é considerado “mais” 

outsider. (BECKER, 2008, p.16). 

Também Becker, pioneiramente em relação ao brasileiro Thompson, se debruça sobre 

a questão da definição do criminoso própria da teoria do etiquetamento. O sociólogo 

americano coloca o problema da construção e definição do desvio de distintas formas. O 

modo mais simples para ele se constitui na alegação que desviante é tudo aquilo que varia 

excessivamente da média (BECKER, 2008, p.18). Menos simples, porém mais comum é, aos 

olhos do autor, a associação entre o desvio e doença (BECKER, 2008, pp. 18-19) que, por 

intermédio da analogia médica, estabelece que doente seja o que não é funcional ou eficiente. 

Há, contudo, que se considerar a discordância sobre uma definição única e universalmente 

aceita do que se considera saudável ou não. Noção que deve ser considerada, especialmente, 

quando é feita a ligação entre desvio e doença mental. De toda sorte, defende o autor que tal 

metáfora elimina o julgamento/ reação social como parte decisiva desse fenômeno, focando 

tão somente no indivíduo. O erro, explica Becker (2008, p.20), parte da noção de que o 

comportamento considerado desviante é uma imposição política de grupos que conseguem se 

impor perante os demais.  

Mais próxima, porém não completamente correta aos olhos de Howard Becker, estaria 

uma terceira concepção que enxerga no desvio uma falha de obediência às regras dos grupos. 

Ressalva Becker que apesar da aproximação entre sua visão e a desta concepção, parece-lhe 
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ausente o peso que deveria ser dado às ambigüidades na decisão das regras que passarão a 

valer como as réguas que aferem o que é ou não desviante, outsider. (BECKER, p. 21). Dado 

que muitos grupos distintos integram a sociedade e alguns indivíduos pertencem a mais de um 

desses agrupamentos, não é difícil imaginar que aconteça de que, na condição de 

pertencimento a grupos distintos, seja necessário para atender a regra de um, infringir à de 

outro. Seria possível, ainda assim, falar em desvio? 

Não podemos esquecer que tanto as normas quanto os desvios são produtos de grupos 

sociais. Como se depreende do pensamento de Augusto Thompson, o crime não é um dado 

natural: é uma criação de legisladores sem uma desconexão da realidade social, posto que são 

homens e não abstrações. Isto, inclusive, explica a razão pela qual alguns infratores 

conseguem escapar não só das sanções, mas, também, das rotulações. Enquanto isso, outros 

indivíduos, ainda que não tenham infringido regra alguma, são rotulados como desviantes 

(BECKER, 2008, p.22). Dessa questão, aliás, urge a necessidade de questionar o modo pelo 

qual os estudiosos do assunto acolhem o rótulo aplicado pela sociedade para atos e pessoas e 

particulares (BECKER, 2008, p.17). Não se pode acreditar na neutralidade de uma ciência que 

não questiona os valores do grupo dominante que formula esse julgamento. Observa-se da 

leitura de Outsiders que o que define se um ato é ou não desviante é a reação que enseja - e, 

como visto, ela pode variar bastante dependendo da identificação dos que julgam com aqueles 

que o praticam. Nesse sentido, importante destacar que: 

 

Meninos detidos de áreas de classe média, quando detidos, não chegam tão 

longe no processo legal como meninos de bairros miseráveis. O menino de 

classe média tem menos probabilidade, quando levado à delegacia, de ser 

autuado, e é extremamente improvável que seja condenado e sentenciado (...). 

De maneira semelhante, a lei é diferencialmente aplicada a negros e brancos. 

Sabe-se muito bem que um negro que supostamente atacou uma mulher 

branca tem muito maior probabilidade de ser punido que um branco que 

comete a mesma infração (BECKER, 2008, p. 25). 

 

A maneira seletiva como é direcionada a reação social perante as infrações reforça a 

noção de que o desvio não está impregnado, tal qual uma qualidade, em atos que são/ podem 

ser praticados. Ele é um produto do conjunto de reações desencadeadas pela infração à lei 

que, a exemplo do legislador, tem por sujeito uma pessoa concreta. Tratam-se, assim, de 

portadores de características diversas como as que Becker assinala nos trechos acima citados.  

Desse modo, ser negro, branco, rico ou pobre são fatores que influenciam tanto no 

enquadramento ao rótulo do criminoso e repercute desde a deflagração do processo que irá 

apurar sua responsabilização. Isso nos mostra que, em que pese o arcabouço jurídico com fito 
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de estabelecer o que é crime e quais são as punições aplicáveis a cada um deles, só é possível 

saber se uma conduta será considerada criminosa após a sua consumação, eis que como 

Becker (2008, p.27) afirma o desvio é qualidade que reside na interação.  

 

 

2.1.3. A teoria do etiquetamento no Brasil: questão de raça e classe? 

 

 A análise de dados relativos tanto ao número geral de homicídios no Brasil quanto, em 

particular, dos dados acerca dos autos de resistência lavrados no Rio de Janeiro apontam para 

a letalidade de se viver nas periferias, especialmente para os indivíduos de pele negra, 

conforme se verá no capítulo seguinte deste trabalho.  

Geová Barros, pesquisador da filtragem racial operada pelas polícias e Oficial 

Superior da Polícia Militar de Pernambuco, compreende que o racismo é um tipo de violência 

que não goza de visibilidade suficiente. E essa insuficiência, assim como verificado em outras 

formas de violência, prejudica a percepção de seu lastro. Nesse sentido, Barros salienta a 

existência na crença de uma linha racial demarcatória24 que limita as realizações dos negros 

tanto na esfera social, quanto profissional. O desconhecimento acerca deste marco viabilizou 

que, ainda nos dias de hoje, seja “lugar comum pensar que o preconceito que os pretos e 

pardos sofrem é devido muito mais à classe do que à raça” (BARROS, 2008, p.135). Como 

visto no capítulo anterior através dos ensinamentos de Thula Pires tal visão, que ignora a raça 

como parte de um ideário sectário (PIRES, 2013, pp. 37-38) é equivocada, eis que este 

aspecto é determinante, historicamente, para o direcionamento de táticas de imobilismo social 

a parte da população.  Além disto, Maria Aparecida Bento assevera que:  

 

Mesmo em situação de pobreza, o branco tem o privilégio simbólico da 

brancura, o que não é pouca coisa. Assim, tentar diluir o debate sobre raça 

analisando apenas a classe social é uma saída de emergência permanentemente 

utilizada, embora todos os mapas que comparem a situação de trabalhadores 

negros e brancos, nos últimos vinte anos, explicitem que entre os explorados, 

entre os pobres, os negros encontram um déficit muito maior em todas as 

dimensões da vida, na saúde, na educação, no trabalho. A pobreza tem cor, 

qualquer brasileiro minimamente informado foi exposto a essa afirmação, mas 

não é conveniente considerá-la. Assim o jargão repetitivo é que o problema 

limita-se à classe social. Com certeza este dado é importante, mas não é só 

isso (BENTO, 2002, p.7). 

 

                                                 
24 Conforme exposto no primeiro capítulo, compreendemos  essa linha demarcatória como sendo as diversas 

faces das estratégias de imobilismo social empreendidas em face do povo negro 
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No tocante ao sistema penal, Ana Luiza Flauzina pondera a incorretude de analisar o 

modo como o mesmo opera através de recorte meramente classista no Brasil, já que tal viés 

ignora outras formas de opressões imbricadas em nossa trajetória social. Corroborando com 

seu raciocínio, temos que a estruturação do sistema penal pátrio se deu tendo por objetivo o 

controle da população negra. Isto nos permite afirmar que, desde a sua fundação, a polícia 

está assentada em um paradigma racista (FLAUZINA, 2006, p.127). Por esta razão, toda 

análise que não se debruçar sobre esse aspecto será considerada lacunosa – ainda que por 

intermédio de categorias como classe e gênero se possa extrair informações relevantes que 

contribuam para decifrar o sistema (FLAUZINA, 2006, p.134). Sobre a ação racista do 

sistema penal, pondera que:  

 

 A clientela do sistema penal está originalmente conformada pelo racismo, que 

aparece como grande âncora da seletividade. Dizer que o sistema age 

preferencialmente sobre os negros, que os prefere, portanto, significa dizer – 

como acompanhamos no decurso do processo histórico – que esse é um 

aparelho formatado, num primeiro plano, para as pessoas negras e que, 

consequentemente, para além das questões de classe subjacentes terá seu alvo 

principal centrado em sua corporalidade.(FLAUZINA, 2006, p. 126)  

 

 Em consequência disto, Ana Luiza apregoa que no interior do projeto genocida de 

Estado,  o sistema penal é “a faceta mais evidente de todo esse empreendimento, que se vale 

de diversas instâncias  a fim de produzir o extermínio da população negra no Brasil” 

(FLAUZINA, 2006, p. 135). O reconhecimento dessa motivação dificilmente será 

oficialmente declarado. Tal ato representaria, nas palavras de Ana Luiza Flauzina, “assumir 

de maneira aberta que o braço armado do Estado está programado para o extermínio da 

população negra” (FLAUZINA, 2006, p. 136) e isso produziria a completa ruptura com a 

famigerada noção de democracia racial.  

Esse discurso racista que não é abertamente assumido também é tratado por Barros 

quando discorre sobre o conceito de filtragem racial que integra o título de seu esclarecedor 

artigo Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito (2008). Valendo-se das palavras de 

Amar (2005, p.236), Geová de Barros esclarece que o termo filtragem racial tem o condão de 

descrever práticas racialmente tendenciosas de identificação de suspeitos condutores de 

veículos em rodovias. Evidentemente, assim como pontua Flauzina acerca da relação entre 

racismo e polícia, esse modus operandi não é tratado às claras e acaba disfarçado em 

diretrizes fixadas pela polícia local. 
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Barros alega a recorrência nos diálogos sobre o perfil do suspeito policial, do 

surgimento de palavras tais como “favela” e “vestimenta” que denotam a prevalência do 

preconceito de classe em detrimento do preconceito racial. (BARROS, 2008, p. 136). 

Contudo, como acontece nos Estados Unidos, a filtragem racial é camuflada dentre diretrizes 

impingidas pela polícia. Nesse conjunto de orientações está compreendido um mix de 

características associadas à juventude, pobreza e, como não poderia ser diferente, à raça. Esse 

conjunto é alçado à categoria de fatores de risco, isto é, elementos normalmente verificados 

na clientela que não escapa das garras do sistema penal, sendo inviável a confusão entre a 

seletividade com que ele opera com critérios aparentemente técnicos e neutros à luz dos 

postulados da teoria do etiquetamento.  

Geová de Barros (2008, pp. 138-139) traz dados de pesquisa realizada com 469 

policiais de diversas localidades de Pernambuco, em sua maioria com mais de dez anos de 

serviços prestados à Polícia Militar, entre março e agosto de 2005. A referida pesquisa visava 

aferir qual a prioridade de suspeição em relação a sujeitos conduzindo tipos específicos de 

veículos. Para apenas 2,6% do total de entrevistados a prioridade de abordagem seria 

destinada a um indivíduo de pele branca dirigindo um carro de luxo. Se, porém, o condutor 

desse mesmo veículo for negro o percentual aumenta para 21,7% como abordagem prioritária 

para os entrevistados. Quando o cenário muda e um veículo popular é apresentado como 

opção há drástica redução desta discrepância: para 3,9% a prioridade de suspeição seria para o 

motorista branco, ao passo que, 3,7% estaria voltada para um motorista negro. Também 

integra a pesquisa um terceiro cenário: a condução de carro popular velho. Para 2% dos 

entrevistados esse configuraria a prioridade de abordagem o motorista branco e 2,6% para 

condutores negros.  

Compulsando o resultado da pesquisa resta evidenciado que nos três cenários que a 

integram há, ainda que com maior ou menor margem, a prevalência da suspeição dos 

motoristas de pele negra. Interessante notar que das hipóteses as que envolviam a condução de 

um carro de luxo apresentam maior discrepância entre os dois condutores liderando, face às 

demais, com folga, a abordagem prioritária do indivíduo de pele negra. Ou seja: tal resultado 

reforça a associação não só entre a negritude e a pobreza, mas também o quanto as estratégias 

de imobilismo social contribuem ao rotulacionismo. É quase como se os policiais 

acreditassem que, à exceção do exercício profissional ou de um delito, um indivíduo negro 

não pudesse dirigir um veículo de luxo de sua propriedade.  
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Na direção oposta, também é indagado na pesquisa qual cenário soa menos suspeito 

em condutores de veículos (BARROS, 2008, p.139-140). Confirmando a primeira rodada de 

perguntas, emerge o branco conduzindo o carro de luxo como o que oferece menor 

necessidade de abordagem, com 17,3%, em contraponto aos 5,3% encontrados como resposta 

para a hipótese do condutor do mesmo veículo ser negro. Neste contexto, 53,1% dos 

entrevistados alegam que sua análise independe de um dos cenários em deslinde se 

configurar.  

A análise da pesquisa apresentada por Geová de Barros em seu artigo reforça a sua 

tese de que a abordagem, isto é, o primeiro contato que o policial estabelece com o público, 

seja com a intenção de esclarecer, investigar, prender ou coisa do gênero, será 

preferencialmente destinada aos indivíduos de pele negra. O racismo não se faz presente tão 

somente em ações pensadas, ou seja, intencionais: a espontaneidade e até mesmo a 

mecanicidade de ações seletivas também estão eivadas por essa mácula. Ela é verificada nos 

depoimentos dos entrevistados que, de modo muito breve, são expostos no artigo em 

discussão ressaltando o foco da abordagem de pessoas negras por parte da polícia. Em um 

desses depoimentos, um tenente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco afirma que ainda 

que desconheça o motivo, a preferência da abordagem é a da “pessoa de cor”, o negro 

(BARROS, 2008, p.145).  

 Há, evidentemente, arraigada na mentalidade policial a tradição racista que 

fundamenta a maior vigilância empreendida a tal segmento da população. Barros (2008, 

p.150) assinala ainda que, em condições gerais, 65,05% dos entrevistados percebem que os 

negros são priorizados nas abordagens. Desse universo, 22,6% dos envolvidos com a pesquisa 

compreende que este hábito seja ensejado por questões culturais como o entendimento de que 

maioria dos presos/detidos é negra (22%) e a relação entre esses indivíduos com as favelas 

(14%). Não se verifica, portanto, nenhuma justificativa técnica, apenas crenças.  

Neste sentido, Silvia Ramos afirma que as variáveis cor e idade são fatores de risco 

considerados pela polícia na identificação dos suspeitos. De forma categórica, ela afirma que 

“os jovens pobres, predominantemente negros, moradores de favelas e das periferias dos 

grandes centros são os suspeitos preferenciais da polícia” (RAMOS, 2005, p.4). Tomando por 

mote as abordagens realizadas aos transeuntes na cidade do Rio de Janeiro, em pesquisa 

realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, da Universidade Candido 

Mendes, verificou-se que 55% das vezes em que os negros são abordados na rua são 

submetidos à revista corporal. Tratando-se de sujeitos brancos esse percentual cai para 32,6% 
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(RAMOS, 2005, p.5). Interessante registrar que a pesquisadora também relata a 

predominância de operações com essa sorte de abordagem em áreas pobres. 

Silvia Ramos, dessa vez em artigo em coautoria com Julita Lemgruber (2004), 

respectivamente coordenadora e diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 

(CESeC – UCAM), destaca a dramática concentração de mortes violentas que atingem aos 

negros25 e defende que a flagrante desigualdade na maneira como as riquezas são distribuídas, 

assim como os recursos sociais, tais como educação e saúde, são acessados por brancos e 

negros influenciam na distribuição da morte violenta. No artigo denominado Criminalidade e 

respostas brasileiras à violência, Ramos e Lemgruber (2004, p.49) analisam o índice de 

homicídios por áreas integradas de segurança pública (AISPs) do município do Rio de 

Janeiro. Chama atenção a larga diferença da média de homicídios havidos nas AISPs 2,19 e 

2326 que correspondem a parte bairros da Zona Sul carioca e das AISPs 27 e 2927 que 

congregam bairros suburbanos e da Zona Oeste. No primeiro grupo, o montante aproximado é 

de 4,7 mortes para cada 100 mil habitantes, o que equivale aos índices estadunidenses; por sua 

vez, o segundo grupo conta com até, alarmantes, 84 homicídios para cada 100 mil habitantes.  

As autoras destacam que é possível mapear nas cidades mais violentas do Brasil o que 

denominam por geografia da morte. Nas favelas e bairros mais pobres há, especialmente, após 

a década de 1980 um crescimento dessas mortes violentas com a expansão do tráfico de 

drogas. São nesses espaços que jovens negros e pobres estão inseridos na qualidade de 

principais vítimas dos altos índices de violência letal, com os quais a Polícia fortemente 

colabora. A face violenta desta última, “transformou-se em um problema maior e afeta 

diretamente as populações pobres das favelas e das periferias, que se vêem encurraladas entre 

a violência dos grupos armados de traficantes e a violência e corrupção dos policiais” 

(RAMOS e LEMGRUBER, 2004, p.49). Em que pese tratar-se de um estudo antigo, Cano 

(1997 apud RAMOS e LEMGRUBER, 2004, p.50) mostrou que a ação policial dentro das 

favelas é mais letal do que em outras localidades. Tal informação também reforça a ideia da 

associação entre negritude e pobreza como fatores decisivos para a abordagem e, por 

conseguinte, para que sejam definidas também as vítimas da violência policial.  

                                                 
25 Frise-se que a autora esclarece proceder a soma tanto dos dados relativos aos que se identificam como negros, 

quanto pardos perfazendo assim um quantitativo superior ao que se verifica em pesquisas que mantenham essa 

diferença.  Corroboramos com o entendimento de que pardos, em realidade, são negros. Contudo, em respeito ao 

resultado das pesquisas que não procedam tal opção metodológica, reproduziremos as opções de cor oferecidas 

nas mesmas.  
26 As AISPs mencionadas abrangem os bairros de Ipanema, Copacabana, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico e 

Barra da Tijuca 
27 As AISPs mencionadas abrangem os bairros da Penha, Irajá, Rocha Miranda e Acari.  
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Considerando não só as exposições teóricas acerca da teoria do etiquetamento, mas 

também os dados extraídos do cotidiano da relação entre polícia e indivíduos com o perfil 

delineado, importa discorrer ainda que brevemente acerca do conceito de estigma cunhado por 

Irving Goffman. De acordo com ele, a observação dos estranhos permite que  sejam reveladas 

evidências sobre características que os afastam das expectativas sociais. Esse atributo 

negativo é o que Goffman denomina estigma (GOFFMAN, 1988, p.5).  

Irving Goffman propõe na obra Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada, originalmente lançada em 1963, a existência de três ordens de estigmas 

(GOFFMAN, 1988, p.7). Eles podem ser pautados tanto por deformações físicas; culpa de 

caráter individual, como o vício, o distúrbio mental e a prisão e; estigmas tribais de raça, 

nação e religião. Todas essas modalidades, em alguma medida, representam para quem delas 

se exclui uma redução da humanidade do estigmatizado. Nesse sentido, afirma o autor que:  

 

Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 

efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos sua chance de vida: 

construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas 

vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como a classe 

social. Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, 

retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, 

de maneira característica, sem pensar no seu significado original (GOFFMAN, 

1988, p. 8)(grifos meus). 

 

 A presença desse atributo negativo, aliás, serve para confirmar a normalidade daqueles 

que não o apresentam. Reforçando, mais uma vez, assim como ocorre em relação ao desvio 

pensado em Becker, tratar-se de um processo social - já que nem todos os atributos são 

considerados indesejáveis, apenas os que destoam do estereótipo designado para um dado tipo 

de pessoas (GOFFMAN, 1988, p.6). Trata-se, portanto, de um atributo negativo que emerge 

não das características em si do indivíduo estranho, mas das relações que o estabelecem e 

confirmam.  Por isso, cabe frisar que o estigma surge da diferença entre a identidade social 

real de um indivíduo, isto é, aquilo que a pessoa é de fato e a identidade social virtual, ou seja, 

a expectativa social anteriormente citada.  

 Evidente, pois, a proximidade entre os conceitos de desvio e estigma pensados por 

Howard Becker e Irving Goffman. Enquanto Becker trata, especialmente, da origem do 

processo de rotulação e de sua construção, Goffman vai abordar o confronto entre 

expectativas, isto é, dos encontros que envolvem as pessoas estigmatizadas e que, desse 

modo, não estão habilitadas para a ampla aceitação social. Em ambas as teorias, percebe-se 
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nitidamente a inadequação de indivíduos e os óbices, inclusive com intuito de reduzir sua 

humanidade, impostos à sua integração plena à sociedade. O cotidiano das periferias permite 

compreender os obstáculos impostos para quem, tacitamente, é rotulado ainda que não tenha 

praticado qualquer desvio. Nascer negro, pobre e ter sua existência fixada a uma comunidade 

pode ser, em nossos tempos, considerado um estigma.  

 Em uma sociedade fortemente voltada para o consumo, o acesso à cidadania parece 

associar-se também ao poder aquisitivo dos pretensos cidadãos. Casara alerta que na pós- 

democracia também os direitos e garantias fundamentais passam a ser encarados como 

mercadoria que não são dadas a alguns tipos de consumidores (2017, p. 41). O autor ainda 

afirma que o sistema de justiça criminal serve ao que denomina imposição coercitiva das leis 

de mercado. Estendo o entendimento de Casara por compreender que também a polícia está a 

serviço do mercado. Prova disso é a maneira como facilmente direitos concedidos para todos 

são flexibilizados e até mesmo anulados para alguns, haja vista os inúmeros homicídios 

praticados pelos agentes policiais pela via dos autos de resistência. De forma contundente, 

Rubens Casara (2017, pp. 54-55) elucida que:  

 

Em outras palavras, para aqueles que não interessam à sociedade neoliberal, 

por não produzirem, não prestarem serviços, não consumirem ou resistirem à 

racionalidade neoliberal, reserva-se a resposta penal (e a prisão persiste como 

resposta penal preferencial aos desvios) ou a eliminação física – o Brasil, por 

exemplo, é o país em que os policiais mais matam e morrem em razão da 

função que exercem.  

 

Isto posto, importa investigar a maneira como tais pessoas são tratadas não só pela 

polícia mas, também, à luz do próprio direito. 

 

  

2.2. Direito penal do inimigo  

 

 

Partindo de uma análise sobre a totalidade da América Latina, Ana Luiza Flauzina 

discorre sobre o racismo como mola propulsora de práticas genocidas lideradas pelos Estados 

em nossa região. Em sua dissertação de mestrado, apregoa a importância de considerar que 

todo e qualquer sistema penal atua de forma indissociável ao pacto social que pretende ser 

sustentado. Além disto, frisa que a forma como atua esse sistema está intimamente ligada aos 

seus destinatários (FLAUZINA, 2006, p.30).  
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Inegável a enorme ligação cultural e identitária do continente latino americano com 

seu passado indígena e negro. Porém, tal vínculo é sistematicamente negado em prol da 

afirmação de uma latinidade amparada os padrões eurocêntricos (FLAUZINA, 2006, p.30). 

Tal recusa tem o condão de operar a eliminação da identidade negra desses territórios e está 

em atividade desde os primórdios do relacionamento entre as distintas raças que aqui se 

encontraram. Como é sabido, os indígenas e negros sempre foram considerados um empecilho 

para a equiparação do Brasil a uma civilização. Isto justificou inúmeras iniciativas que 

atravessaram nossa história com o claro intuito de promover o embranquecimento não só da 

pele da nossa população, mas também de sua narrativa. Esses esforços com o objetivo de 

remover segmentos específicos de brasileiros seguem em curso seja perpetrado por intermédio 

de iniciativas tímidas como, por exemplo, a majoritária escalação de atores brancos em 

detrimento de atores negros desde a eliminação física, isto é, de práticas efetivas de 

extermínio.  

Na qualidade de braço armado do Estado, como já abordado outrora, a polícia 

fluminense é considerada a que mais mata e mais morre no mundo (MARTÍN, 2017B). Os 

dados relativos aos autos de resistência - que serão apresentados no terceiro capítulo- apontam 

não apenas para a confirmação dessa alta letalidade, mas, também, para o seu direcionamento 

ao perfil no qual a cor de pele das vítimas não pode ser ignorado. Mais do que isso: as 

estatísticas permitem afirmar que a polícia carioca elegeu como uma das suas estratégias de 

ação o extermínio de indivíduos considerados inimigos e que, por isso, devem ser combatidos.  

É preciso que não reste dúvida em relação ao peso da contribuição policial através da 

sistemática morte de sujeitos que, desviantes ou não, são notoriamente estigmatizados. 

Amparados pelo instituto dos autos de resistência, os policiais tem licença para matar e não se 

constrangem ao fazê-lo. Na obra Polícia, Justiça e Drogas (2016) é apresentado um dado 

relativo ao importante ano de 2007, quando houve um pico da série histórica de mortes por 

ação policial.  Ele aponta para o fato de que do total de homicídios registrados no estado do 

Rio de Janeiro os mortos pela polícia perfazem  21,7% dos assassinados daquele ano. Nesse 

sentido, elucidam Mourão, Lemgruber, Musumeci e Ramos, autoras da obra em deslinde: 

 

Quando os homicídios começam a cair, a partipação da polícia neles cai mais 

acentuadamente, representando 15,3% do conjunto das mortes intencionais no 

estado em 2015. Ou seja, de 2008 a 2015 (tomando 2008 como marco, pois 

em 2009 teve início o programa de implantação das UPPs), os homicídios no 

estado caíram 26,5% e os autos de resistência, 43,3%. Em outras palavras, a 

redução de mortes provocadas pela polícia liderou a queda das mortes 

intencionais no Rio de Janeiro, mostrando que as dinâmicas de mortes por uso 
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da força policial são sensíveis a comandos de polícia e a orientações das 

políticas de segurança. (2016, p.12) 

 

A pesquisa demonstra a relevância das ações policiais no contingente de homicídios 

praticados na cidade. Contudo, tanto a alta letalidade policial quanto a filtragem racial que 

impera na corporação carecem de justificativa.  Considerando que todos são iguais perante à 

lei, conforme proclama a Constituição Federal de 1988, cumpre averiguar o que permite a não 

observância de direitos de alguns indivíduos por parte do próprio Estado.  

 

 

2.2.1. Gunther Jakobs e o conceito de direito penal do inimigo: discussões teóricas 

 

 

A teoria do direito penal do inimigo vem sendo estudada por diversos penalistas, 

porém, sua mais célebre contribuição, certamente, foi prestada pelo alemão Gunther Jakobs. 

O controverso conceito estabelece a existência de duas modalidades de direito penal: o direito 

penal do cidadão e o direito penal do inimigo. Grosso modo, pode-se afirmar que a primeira 

estaria reservada aos sujeitos cujos atos oferecem riscos leves ao futuro; já a segunda, 

compreenderia um direito penal que, ao menos formalmente, garantiria o tratamento como 

pessoa ao mais terrível dos terroristas (JAKOBS, 2007, p.21). 

Em O inimigo no direito penal, Eugenio Raúl Zaffaroni (2007, p.83) esclarece que o 

tratamento penal diferenciado voltado para o inimigo é prática que remonta, muito antes do 

pensamento de Jakobs, ao ideário de Platão e Protágoras. Ambos, com evidentes nuances, 

acreditavam que aquele que infringe regras e não reverte esse quadro deve ser eliminado da 

sociedade. Para Platão, inclusive, esse tipo de pessoa era considerada inferior diante daquelas 

que conseguiam alcançar o mundo das ideias puras. Sobre a presença do inimigo na obra de 

pensadores relevantes, de modo breve e direcionado para a comunidade política moderna, 

elucida Orlando Zaccone (2015, p.111): 

(...) o inimigo interno aparece como elemento inerente à própria metáfora 

contratualista. Em todos os pensadore, de Hobbes a Kant, passando por 

Rousseau, e mesmo em Locke, podemos encontrar, apesar das diferentes 

abordagens, a questão daqueles que se colocam excluídos do contrato social, 

deixando a condição de súdito/ cidadão, cercado de garantias e direitos, e 

adentrando na esfera do estranho/bárbaro, caracterizado pela sua desproteção. 

Se lhe movem uma guerra ou se lhe é aplicada uma pena mais grave do que a 

prevista é porque o inimigo do contrato social encontra-se numa zona de 

exceção, tal como o homo sacer.  
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No decorrer dos séculos, o tratamento voltado para o inimigo/estranho pautou-se em 

emergências, isto é, em ameaças que colocavam em xeque a sobrevivência de uma sociedade 

ou até mesmo da humanidade. Tendo em vista tal ameaça, urgiu a necessidade de 

neutralização do mal e isto demandou a derrubada de todos os obstáculos, aqui incluído o 

direito, para que o exercício do poder capaz de operar a neutralização fosse ilimitado. 

Interessante observar que sempre houve o tratamento distinto entre amigos e inimigos, 

contudo, apesar da discriminação do poder punitivo ser uma constante derivada de sua 

seletividade estutural, os rótulos foram variando de acordo com as circunstâncias de cada 

tempo.  

Ainda em sede histórica, cumpre destacar que o direito romano prevê distinções dentro 

do instituto de hostis. Há, dessa forma, a previsão do hostis alienigena, isto é, uma categoria 

que protegia o jus gentium e era considerado uma fonte de perigo dada a ausência de 

qualificação da sua vida. A outra modalidade prevista de hostis é a judicatus: condição 

declarada pelo Senado de forma excepcional nas hipóteses de traição e conspiração, 

estabelecendo como inimigos aqueles que outrora eram tidos como cidadãos. A última 

modalidade declarada pelo poder permitia a equiparação do cidadão em condição semelhante 

à do escravo para tornar-lhes aplicáveis as penas vedadas aos cidadãos. Não é diferente, 

portanto, do processo de despersonalização verificado na teoria de Jakobs. Aliás, ao discorrer 

sobre o tema, Zaffaroni pontua que apesar da antiguidade de tal prática, ela nunca deixou de 

orbitar na esfera do poder punitivo, embora constantemente encoberta (ZAFFARONI, 2007, 

p. 23). Nesse sentido, interessante observar que Orlando Zaccone (2015) conduz a obra 

Indignos de Vida, fruto de sua tese de doutoramento, tendo como uma de suas hipóteses a 

ideia de que a partir do contrato social, seja qual for sua matiz, encontra-se tal instituto. Para 

ele através a ruptura com o pacto é feita pelo inimigo seja através de conduta própria ou pelo 

imaginário social que lhe atribui essa periculosidade. 

Focando nossa análise na doutrina atual da temática, Juarez Cirino dos Santos analisa 

o trabalho de Jakobs em artigo intitulado O direito penal do inimigo – ou o discurso do 

direito penal desigual. Nele, inicia suas reflexões sinalizando que as duas modalides de 

direito penal pensadas por Jakobs possuem postulados que “transitam dos princípios do 

democrático Direito Penal do fato e da culpabilidade para um discriminatório direito penal do 

autor e da periculosidade” (CIRINO DOS SANTOS, 2014, p.2). Nesse sentido, pode-se 

afirmar que reserva-se ao fato passado praticado pelo cidadão a resposta repressiva que 

reafirma o ordenamento jurídico; já para o inimigo, impõe-se um obstáculo que lhe impede, 

fisicamente, a prática no futuro de um possível crime.  Claramente o direito penal do inimigo 
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pretende estabelecer uma medida preventiva, isto é, evitar que a norma tenha sua validade 

negada através da eliminação ou da prisão de seu suposto futuro autor. 

Zaffaroni chama atenção para o fato de que o exercício do poder punitivo competiu 

aos que, investidos nesse poder, individualizaram o inimigo da maneira mais conveniente aos 

seus interesses. Desse modo, historicamente, tal etiqueta foi afixada em quem incomodava 

ainda que imaginária ou potencialmente (ZAFFARONI, 2007, p.82). A maneira como a 

separação entre cidadãos e inimigos foi feita sempre observou as circunstâncias políticas e 

econômicas. Dessa forma, como era de se esperar, o trato oscilou sendo, por vezes, moderado 

e em outras, brutal. No entanto, dessa análise histórica, o autor conclui que apesar das nuances 

de cada época a identificação da concepção romana do hostis é facilmente percebida no 

decorrer do tempo.  

Em que pese a disposição de regras para reger o tratamento dispensado aos 

considerados inimigos, há um deslocamento do vínculo relacional entre o Estado e o assim 

rotulado. O vínculo que, para o cidadão, fundava-se no direito transforma-se em coação 

(JAKOBS, 2007, p.25). Para fundamentar sua tese, Jakobs recorre a esboços iusfilosóficos 

através, especialmente, do pensamento kantiano e hobbesiano. É, porém, na obra de Rousseau 

que sedimenta a não exclusão do criminoso do direito. Em sua leitura da obra do 

contratualista, Gunther Jakobs (2007, pp. 26-27) entende  que deve assegurar-se tanto a 

possibilidade do indivíduo ajustar-se à sociedade, quanto que cumpra o dever de reparar seu 

ato.  

Da leitura hobbesiana, por sua vez, o autor extrai que o delinquente que pratique alta 

traição deve, diferentemente daquele que pratica conduta menos gravosa, ser considerado um 

inimigo (JAKOBS, 2007, p. 27). Para reforçar tal ideia, vale-se de uma nota rodapé dos 

escritos de Kant sobre a paz perpétua. Nessa anotação, Jakobs acredita constar a autorização 

para que toda e qualquer pessoa a obrigar outra a entrar em uma constituição cidadã 

(JAKOBS, 2007, p.28). Nesses termos, aquele que se recusa a tal adesão pode ser tratado 

como inimigo, eis que como pondera o autor “na posição de Kant não se trata como pessoa 

quem me ameaça constantemente” (JAKOBS, 2007, p.29).  

Mas qual seria o meio para identificar quem é ou não inimigo ou, em outras palavras, 

aquele que é digno da exclusão da esfera cidadã? De acordo com Salo de Carvalho (2006, 

p.258), o reconhecimento adviria da habitualidade e a profissionalização com que age o 

indivíduo. Juarez Cirino dos Santos, por sua vez, alega que a dicotomia entre bons e maus 

está fundamentada no conceito obscuro de personalidade que permite conceber considerar “o 

cidadão um ser calculável pelo princípio do prazer, cuja subsistente capacidade de orientação 
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normativa indica uma fidelidade jurídica, justificando as expectativas normativas da 

comunidade quanto a um modus vivendi comum” (CIRINO DOS SANTOS, 2014, p.5). Na 

direção oposta está o inimigo: personalidade criminógena incapaz de viver de acordo com as 

regras sociais e de prestar fidelidade jurídica.28 

 Diferentemente daquilo que originalmente previu, Jakobs não restringe tal direito 

apenas para terroristas, admitindo seu uso para todos que demonstrem periculosidade29. Para 

Zaffaroni (2007, p.54) a periculosidade é tida como o cônjuge inseparável e legítimo do 

racismo. Trata-se, ainda, de palavra que esteve à serviço dos autocratas para justificar suas 

práticas genocidas. Como exemplo desta última afirmação, o autor aborda a relação 

estabelecida entre subumanos e nazistas, inimigos do Estado e fascistas e de parasitas e 

soviéticos.  Nesses episódios de morte em massa operadas por Estados é fundamental a forma 

como a periculosidade foi trabalhada junto à população que incorpora o discurso e legitima a 

barbárie.  

 Na tentativa de esboçar parâmetros que permitam a identificação do inimigo  Juarez 

Cirino dos Santos (2014, p.8) elenca fatos típicos do inimigo. Nessa lista estão inclusas a 

criminalidade organizada, sexual e econômica, com ênfase para ações de terrorismo político. 

Nesse cenário o envolvido com tráfico de drogas, espécie de crime organizado, também é 

considerado inapto para a orientação normativa de uma sociedade e, por isto, também faz jus 

a medida de segurança que possa neutralizar sua periculosidade. Para esses sujeitos, o 

tratamento a ser empregado é a “coação física, até chegar à guerra” (JAKOBS, 2007, p.30). 

Em suma: da forma como Jakobs apresenta este conceito, é possível compreender que  por 

intermédio de sua aplicação, o Estado não fala com os cidadãos, mas ameaça seus inimigos e 

promove uma cruzada contra os malfeitores. 

O direito penal do inimigo possui regras, porém admite que a intervenção penal ocorra 

antes mesmo de um fato ser praticado quando ainda se tratam, supostamente, de meros atos 

preparatórios, ou seja, pauta-se em mera presunção, demasiado subjetiva, de que haverá a 

                                                 
28 Toda dúvida acerca de tal incapacidade fora, segundo Jakobs, dissipada com o atentado de 11 de setembro de 

2001 conforme elucida Cirino (2014,p.9). 
29 Em sua análise sobre a individualização ôntica do inimigo, Zaffaroni (2007, p.93) apregoa que a sua 

formulação mais grosseira foi apresentada por Rafael Garofalo. Garofalo entendia por objeto da ciência penal a 

defesa contra os inimigos naturais da sociedade e enxergava a conivência de magistrados com esses indivíduos 

defendendo a existência de um acordo com fito de protegê-los vigente nos códigos e que também invadia o 

Poder Judiciário. Inspirado pelo pensamento de Spencer, Garofalo propunha que a eliminação dos inimigos 

promoveria na sociedade uma espécie de teoria da seleção natural de Darwin. Isto evidencia a crença não só de 

Garofalo, mas do ideário positivista de que o inimigo não era estabelecido como tal pelo poder e sim pela 

natureza, daí afirmar uma existência ôntica desses indivíduos. Dessa forma, não apenas os criminosos graves 

eram considerados inimigos: também os indesejáveis, isto é, as classes perigosas que assim estavam 

circunscritas. 
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prática de conduta ofensiva. Há a nítida substituição do dano pelo perigo: “não se trata, em 

primeira linha, da compensação de um dano à vigência da norma, mas da eliminação de um 

perigo” (JAKOBS, 2007, p.35).  Este último, conceito abstrato, enseja a flexibilização de 

princípios consagrados não só na esfera processual penal, mas na própria Constituição como a 

presunção de inocência. Não se pode negar que o inimigo é submetido a forte processo de 

despersonalização que facilita a aplicação do direito que lhe é destinado por Jakobs. Ele 

afirma que: “só é pessoa quem oferece uma garantia cognitiva suficiente de um 

comportamento pessoal” (JAKOBS, 2007, p.45) no sentido da obediência à toda 

normatividade. Na obra O inimigo no direito penal (2007), Eugenio Raúl Zaffaroni esclarece 

de plano o que é e o que representa tal denominação para o sistema: 

 

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em 

que o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o 

aspecto de ente perigoso ou daninho. Por mais que a ideia seja matizada, 

quando se propõe estabelecer a distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos 

(não-pessoas), faz-se referência a seres humanos que são privados de certos 

direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser considerados 

pessoas, e esta é a primeira incompatibilidade que a aceitação do hostis, no 

direito, apresenta com relação ao princípio do Estado de direito 

(ZAFFARONI, 2007, p.18)(grifos meus)30 

 

A rotulação de um indivíduo como “elemento perigoso” que oferece risco para a 

sociedade retira-lhe, portanto, o seu caráter de pessoa diante a completa inobservância de 

alguns direitos próprios dessa condição.  Ainda que a manutenção de alguns direitos seja 

assegurada, a razão que justifica a privação é que confirma a retirada da condição humana 

perante a sociedade. Tal afirmação se assenta na noção de que a titularidade de alguns direitos 

deriva-se exclusivamente do fato de nascer sob a forma humana, não cabendo quaisquer 

avaliações sobre o mérito de quem deles goza.  

Manuel Cancio Meliá assevera que o direito penal do inimigo estabelece grupos de 

infratores e não promove uma desejável estabilização de normas. Por conseguinte, afirma que 

esse tipo de direito consiste em direito penal do autor e não do fato (MELIÁ, 2007, p.75). E 

esse desapego ao fato que, nem ao menos, precisa ser consumado para ensejar uma resposta 

penal reforça o que Juarez Cirino dos Santos (2014, p.11) denomina como duplo sistema de 

imputação do direito penal do inimigo. De acordo com esse sistema, o processo em face do 

                                                 
30 A negação jurídica da condição de pessoa não corresponde à essência do inimigo, é uma característica, uma 

conseqüência dessa operação. Para Zaffaroni (2007, p.21), a origem do tratamento diferenciado para inimigos e 

amigos remonta, como visto acima, ao direito romano e tem em Carl Schmitt e em sua teoria política uma 

referência para sua compreensão.  
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inimigo dispensa a forma de Justiça, eis desnecessária atenção ao devido processo legal. Este 

modelo cede lugar a um processo cujo formato é de guerra no qual é admissível, inclusive, 

matar o terrorista ainda que isso implique na morte de inocentes31.  

A supressão de direitos em discussão aponta para a definição de grupos que aparentam 

maior propensão para a conduta delitiva evoca severas – e fundamentais – críticas à teoria. 

Carvalho (2006, p.259) defende que essa visão traz, novamente, para o direito penal contornos 

próprios da ultrapassada teoria criminológica etiológico-positivista. Além disto, ao abordar 

especificamente o processo de despersonalização, o professor é categórico em afirmar que a 

referida destituição consiste em abdicação do Estado Democrático de Direito.  Somente em 

um Estado pautado pela excepcionalidade a dignidade da pessoa humana é sacrificada em prol 

da segurança pública e de maneira, sobremodo, apressada eis que no trato com o inimigo há, 

como mencionado outrora, a possibilidade de que este seja “interceptado já no estado prévio” 

(JAKOBS, 2007, p.37). 

Ao abordar a relação entre inimigo e sua previsibilidade no processo penal alemão da 

época, Gunther Jakobs (2007, p.39) o eleva a condição de sujeito processual cuja coação que 

lhe é exercida está, destacadamente no caso da prisão preventiva, prevista de forma diversa. 

Os direitos desse grupo são eliminados de modo juridicamente ordenado (JAKOBS, 2007, 

p.40) e essa eliminação, segundo o autor, estaria respaldada por Immanuel Kant (JAKOBS, 

2007, p.47). Isto porque, apesar da afirmação, em especial, nos países ocidentais dos direitos 

humanos, Gunther Jakobs afirma que seu estabelecimento é distinto de sua garantia 

(JAKOBS, 2007, p.48). Dessa forma, defende que tais direitos sejam garantidos por 

intermédio do castigo daqueles que os violam - considerados por ele como “inimigos 

perigosos” (JAKOBS, 2007, p.48) –  por intermédio de seu direito penal do inimigo, sem que 

com isso tal política se torne ilegítima (JAKOBS, 2007,p.50). Em outras palavras: o autor 

entende que para assegurar os direitos humanos é recomendável suspendê-los daqueles que 

envidam esforços no sentido de vulnerá-los.  

Nesse sentido, Manuel Cancio Meliá faz breve síntese acerca do arcabouço conceitual 

elaborado por Gunther Jakobs. Segundo ele (MELIÁ, 2007, p.67), o direito penal do inimigo 

é marcado por três características fundamentais: o amplo adiantamento da punibilidade; penas 

altas e a relativização e até mesmo a supressão de garantias processuais. Após identificar tais 

marcos, Meliá (2007, p.69) sugere que o direito penal do inimigo seria uma terceira 

velocidade ao modelo proposto pelo espanhol Silva Sánchez que apresenta, originalmente, 

                                                 
31  Jakobs (2007, p. 41) apregoa que para “destruir as fontes dos terroristas e dominá-los, ou, melhor, matá-los 

diretamente” é válido provocar a morte de “seres humanos inocentes, chamado dano colateral”  



76 

duas velocidades no marco do sistema jurídico penal. A primeira velocidade abarca as penas 

privativas de liberdade e a segunda as infrações com imposição de penas pecuniárias ou 

restritivas de direito, isto é, a tendência de flexibilização de regras e princípios clássicos. A 

terceira velocidade, por seu turno, representaria a coexistência de penas privativas de 

liberdade e a flexibilização dos princípios político criminais e as regras de imputação. Alerta, 

nesse sentido, Salo de Carvalho (2006, p.260) que “como o poder punitivo é operacionalizado 

sob a aparência do respeito às regras dos Estados de Direito, mas, em realidade, atua em um 

vácuo de direito(s), o efeito é a gradual desestabilização das Constituições”. 

 

2.2.2. O direito penal do inimigo e a gestão dos indesejáveis no cotidiano brasileiro 

 

 

Zaffaroni (2007, p.81) contextualiza a teoria do direito penal do inimigo com sua 

aplicação na América Latina. Este autor compreende que há, na região em tela, a 

generalização da aplicação de medidas de segurança fundamentadas em uma periculosidade 

presumida. Trata-se de prática recorrente e com características próprias de uma região 

marcada fortemente por um passado de dominação colonial demasiado autoritário. 

Considerando isto, Zaffaroni afirma: “é preciso entender que na América Latina quase todos 

os prisioneiros são tratados como inimigos no exercício real do poder punitivo” 

(ZAFFARONI, 2007, p.82). 

 Em um país como o Brasil tão assolado por problemas relacionados à segurança 

pública cresce o sentimento de que todos nós somos, potencialmente, vítimas da violência 

urbana. A mídia reforça essa sensação alimentando não só o medo32, mas a associação de uma 

parcela da população com a noção de perigo. Apesar da comoção recente desencadeada pela 

prisão de inúmeros quadros políticos nacionais deflagradas pela Operação Lava Jato há, 

ainda, a recorrente associação na mídia do perigo aos mais pobres.  O agir das agências de 

comunicação “transforma a transmissão longínqua em informações relativas às preocupações 

imediatas. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais ele internaliza profundamente 

o que escuta” (MALAGUTI BATISTA, 2014, p. 71) 

                                                 
32 Vera Malaguti Batista em seu livro O medo na cidade do Rio de Janeiro (2014, p.68) discorre sobre o 

discurso do outro. Nesse tópico, a autora afirma que a palavra, a enunciação e o discurso são constituídos 

através dos conflitos e na hierarquização entre os diferentes sujeitos de uma sociedade. Por isso, ainda que 

todos falem a mesma língua, independentemente de sua pertença a uma dada classe social, o signo se torna 

o espaço no qual a luta de classes se desenvolve. Ciente dessa importância, a professora defende, assim, 

que a compreensão do medo no século XIX demanda a análise de discursos da época. 
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Embora não seja alvo de um processo penal do espetáculo (CASARA, 2015), ideia 

cunhada por Rubens Casara, a sistemática cobertura de assaltos realizados especialmente no 

centro da cidade do Rio de Janeiro elevam, especialmente, o adolescente em conflito com a lei 

a condição de inimigo público. Mas não se trata de um adolescente, isto é, de um indivíduo 

concreto, com nome, uma história, família e etc. O inimigo público passa a ser o adolescente 

que se assemelha ao que aparece nas imagens das câmeras de segurança de prédios que 

registram os roubos que assombram a população. Se as imagens mostram, com regularidade, 

jovens negros, de chinelos e roupas velhas eis o indivíduo a ser combatido, a ter sua 

humanidade despida.  

Não é preciso que se testemunhe a prática do ato infracional para que se considere 

alguém desse perfil um inimigo. Tal dispensa coaduna com o que Salo de Carvalho (2006, 

p.261), em mais uma frente, alerta como risco à democracia deflagrada pela cartilha do direito 

penal do inimigo: as tentações autoritárias se mostram, nesse contexto, instrumentos eficazes 

para solucionar os problemas relacionados à criminalidade. Dentro desse raciocínio, o 

sacrifício de direitos e garantias fundamentais parece ser um preço digno a ser pago pela 

retomada da segurança, isto é, impor a quem se entende indesejável a indisponibilidade de 

seus direitos parece legítimo se isto promove bem estar, ilusório e momentâneo, a quem tem o 

poder de definir quem é criminoso, quem é desviante, quem é inimigo. Afinal, a previsão 

constitucional de igualdade de direitos não é aplicável na lógica do direito penal do inimigo e, 

cada dia mais, naturaliza-se a exceção desse processo.  

A exceção consignada no bojo do pensamento de Gunther Jakobs é vivida e 

naturalizada no cotidiano das não pessoas. A perda de direitos em discussão impregna o 

direito e o processo penal de caráter excessivamente punitivista e estes são 

instrumentalizados, perdendo sua função originária de freio das políticas de segurança 

pública. A forma como Jakobs trata a possibilidade de matar o inimigo soa quase como a 

finalidade de sua teoria. Imbuído disto Orlando Zaccone, com precisão, afirma o inimigo 

como chave mestra na legitimação do poder punitivo do Estado, inserido no contexto de 

exceção soberana (ZACCONE, 2015, p. 107) e como maior tradução da noção de vida nua 

trabalhada por Giorgio Agamben na obra Homo Sacer.  

Além disto, também é da obra de Zaccone que se extrai um sucinta análise da 

contribuição de Zaffaroni (2007) quando discorre sobre a técnica völkisch bastante relevante 

para o cenário em tela. De sua leitura do jurista argentino, (ZACCONE, 2015, p.109) destaca 
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a maneira decisiva como a mídia atua na construção do inimigo. Alerta a contribuição 

prestada por ela na vigência do nazismo Zaffaroni (2007, p. 57) aponta a técnica em questão, 

cujo funcionamento “consiste em alienar e reforçar os piores preconceitos para estimular 

publicamente a identificação do inimigo da vez”, legitimando suas ações na anunciação de 

uma guerra corrente.  

Atualmente, na formação da imagem do inimigo, persiste a associação entre crime e 

pobreza, “sendo que o primeiro traço definidor da imagem do delinquente é o seu status 

social. Afirmar que o criminoso é caracteristicamente pobre facilita inverter os termos da 

proposição para afirmar que o pobre é caracteristicamente criminoso” (ZACCONE, 2007, 

p.20). Zaccone sustenta, ancorado no pensamento de Carl Schmitt, que a técnica e o que a 

ampara abrem precedente para que o Estado demande de seus membros prontidão para morrer 

e para matar, especialmente, os inimigos.  

Mais uma vez considerando a realidade fluminense, resta evidente seja pela forma 

como se banaliza tanto a morte de suspeitos de envolvimento com a criminalidade, quanto o 

excesso de presos provisórios, a adesão ao que é proposto por Jakobs, ainda que nossa 

realidade em muito diste da alemã o que, naturalmente, acarreta em modificações em alguns 

pontos com fito de adequar a teoria ao que se vive. Com o auxílio da mídia, a imagem do 

indivíduo a ser combatido é delineada e sua captura, à margem dos direitos e garantias 

fundamentais, é considerada não como aviltamento ao ordenamento jurídico e sim uma forma 

de proteger a sociedade do perigo da convivência com o inimigo. Ainda operando essa 

contextualização, Casara (2017, p.75) elucida que: 

  

Os atores jurídicos (juízes, promotores de justiça, procuradores da República 

etc.) passaram a adotar uma versão distorcida da teoria do direito penal do 

inimigo, mais funcional à racionalidade neoliberal, em que se promove a 

ampliação do âmbitos das pessoas rotuladas de “inimigo”. Inimigo, por 

definição, é o não cidadão, aquele que não precisa gozar de direitos. Na pós- 

democracia, inimigo é todo aquele que não possui valor de uso dentro da 

racionalidade neoliberal. 

 

A construção do inimigo e de estratégias para eliminá-lo ou isolá-lo estão 

profundamente enraizadas não só nas polícias, mas em todo o sistema de justiça. Desse modo, 

importa-nos a reflexão sobre a relação entre a gestão dos indesejáveis e o declínio dos direitos 

dos indivíduos rotulados como perigosos.  
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2.3. Breves notas sobre gestão dos indesejáveis e o declínio dos direitos humanos no 

pensamento arendtiano  

 

 Hannah Arendt na célebre obra Origens do Totalitarismo aborda a relação do que 

denomina o declínio do Estado Nação e o fim dos direitos do homem. Partindo do pós 

primeira guerra mundial de plano aborda a condição de um grupamento humano que no 

contexto de guerras civis saíram de seus países de origem e não foram acolhidos como 

cidadãos em nenhum outro: tornaram-se apátridas. Estas pessoas eram consideradas refugos 

da terra (ARENDT, 2012, p.369) mediante a ausência de governos que os tutelassem e 

representassem estando, portanto, forçados a viver sob as leis de exceção dos tratados33 de 

minorias ou na completa ausência de lei. 

 O fenômeno da desnaturalização34, para Arendt (2012, p.372), configura-se em 

importante e poderosa arma da política totalitária. Os Tratados das Minorias afirmavam sem 

pudores que somente os nacionais poderiam ser considerados cidadãos, isto é, apenas esses 

poderiam ser protegidos pelas instituições legais. Aqueles que se encontravam fora dessa 

situação demandavam uma solução que se projetasse no tempo e lhes assegurasse direitos 

elementares, tendo em vista o alcance de que a minoria é uma instituição permanente.  

 Os apátridas emergem como fenômeno de massas, cujo grupamento humano 

permanece crescendo, aumentando assim o número de pessoas sem Estado, desprovidas de 

importância e que constituíam uma anomalia legal (ARENDT, 2012, p.381). Houve, 

especialmente após a segunda guerra mundial, uma onda de desnacionalizações de um 

quantitativo expressivo de pessoas e isto, de acordo com Hannah Arendt (2012, p.382), nos 

provoca a “medir o grau de infecção totalitária de um governo pelo grau em que usa o  seu 

soberano direito de desnacionalização”. 

 O problema dos deslocados de guerra não possuía solução simples. O campo de 

internamento, antes exceção, começou a tornar-se regra para os apátridas. A tentativa de 

repatriação, ainda que contrária a vontade do indivíduo e agravando sua situação, também 

consistiu em uma maneira de tentar findar a questão. Essa possibilidade esbarrou na recusa 

dos países de origem em receber esse contingente de pessoas, reforçando a falta de lugar no 

mundo disposta a tal, restando-lhes o campo de internamento como abrigo. Em alguns países 

                                                 
33 De acordo com a autora, os autores desses tratados nunca compreenderam o impacto da guerra cujo armistício 

tiveram de assinar na íntegra. Sendo assim, sempre houve uma inadequação dos tratados de paz, como a criação 

de novos Estados que aglutinavam populações de distintas origens, bem como a criação das minorias (ARENDT, 

2012, p.273). 
34  Fenômeno aqui compreendido como  a perda da nacionalidade e a desvinculação do indivíduo de um Estado 

que promove  retirada de todos os direitos desta pessoa . 
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apátridas foram admitidos para lutar em guerras civis ainda que tal escolha os afastasse das 

respectivas comunidades nacionais a que pertenciam. O fato é que o problema persistia 

evidenciando que os esforços empreendidos foram insuficientes na resolução do mesmo.  

 Não havia sensível diferenciação no tratamento recebido por um cidadão naturalizado 

e o apátrida (ARENDT, 2012, p.388), eis que comumente o naturalizado seguia comparado ao 

estrangeiro comum. Urge, nesse cenário, um fato relevante: a prática de um crime, por menor 

que fosse, assegurava uma melhor condição de vida para os apátridas. Dada sua conversão em 

anomalia prevista em lei (ARENDT, 2012, p.390), o apátrida quase se convertia em cidadão.  

 Outro ponto importante suscitado por Arendt (2012, p.391) nessa contextualização 

histórica do declínio dos direitos do homem passa pela transferência desse problema para a 

polícia. A instituição, livre, passa a governar pessoas de forma direta. O seu poder e 

independência crescem na medida em que o que precisam administrar aumenta. Desse modo, 

quanto maior o número de apátridas e apátridas em potencial, maior o perigo de o Estado da 

lei sagrar-se um Estado- policial. O poder assim conquistado, inclusive, é apontado pela 

filósofa como uma vantagem da polícia alemã em face a dos países que haviam ocupado 

(ARENDT, 2012, p.393). 

 No concernente aos judeus, estes eram considerados por Hannah Arendt como minoria 

por excelência, considerando que em lugar algum do globo se constituíam como maioria, 

estes se transformaram em um expoente desses grupos apátridas após sua emigração forçada, 

isto é, quando se tornam também apátridas. As atenções após a perseguição de Hitler ao seu 

povo crescem: tutelados apenas por um sistema de minorias desacreditado, estes pareciam ser 

o mais frágil contingente de minorias a ser liquidado, a exemplo do que ocorreu na Alemanha 

nazista. Finda a segunda guerra, porém, a questão que parecia mais difícil de ser resolvida 

teve um desfecho satisfatório para os judeus que foram agraciados com um Estado próprio. 

Se, por um lado, os judeus ganhavam um território, os árabes que ocupavam a Palestina 

passam a integrar a massa de apátridas pelo mundo (ARENDT, 2012, p.394). 

 Hannah Arendt passa a se dedicar, nesse capítulo, de forma mais atenciosa ao que 

denomina como as perplexidades dos direitos do homem. Em sua análise sobre os direitos do 

homem, afirma que os mesmos são considerados inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis de 

outros direitos ou leis (ARENDT, 2012, p.396). Ademais, pontua, preliminarmente ao 

aprofundamento da discussão, que também se acreditava que tais direitos que tinham no 

homem sua origem e objetivo último e que, por isso, dispensavam que alguma autoridade os 

estabelecesse. Arendt, porém, começa a tecer suas críticas tomando a questão dos apátridas 

como diretriz. É o que faz ao afirmar que a previsão de um ser humano abstrato no bojo de 
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tais direitos não encontrava respaldo na realidade, nem mesmo entre os selvagens. Quando se 

fala em homem o que está inserido em tal signo é um povo e não um indivíduo (ARENDT, 

2012, p.396). Essa abstração é um problema central na análise arendtiana sobre o assunto. 

 Outro ponto fundamental é a crença na independência dos direitos do homem de 

qualquer governo, que cai por terra quando aqueles que não gozavam de governo próprio 

encontraram-se totalmente à margem do direito. Os apátridas acreditavam que a perda dos 

direitos nacionais era idêntica à perda de direitos humanos (ARENDT, 2012, p.397) e passam 

a reivindicar não só a manutenção de sua consciência grupal como também que direitos lhe 

fossem concedidos na qualidade de nacionais do seu país de origem.  Os direitos humanos 

mostram-se inexequíveis em face de pessoas que não usufruíam da condição de cidadãs em 

um país (ARENDT, 2012, p.398). 

 Os direitos humanos, nesse contexto, passam a ser tidos como “um direito de exceção 

para quem não dispunha de direitos usuais” (ARENDT, 2012, p. 397). A referida situação 

começou a se verificar quando a regular concessão de asilo aos perseguidos por outro governo 

tornou-se inviável, em virtude do demasiado extenso número de necessitados de tal medida. 

Insta destacar que, diferentemente de um refugiado político, no cenário em deslinde o que se 

vê é uma multidão de indivíduos perseguidos por aquilo que eram:  

 

(...) nascidos na raça errada (como no caso dos judeus na Alemanha), ou na 

classe errada (como no caso dos aristocratas na Rússia), ou convocados pelo 

governo errado (como no caso dos soldados do exército Republicano 

espanhol). Quanto mais elevado o número de pessoas sem direitos, maior era a 

tentação de olhar menos para os procedimentos dos governos opressores do 

que para a condição dos oprimidos. (...) não eram consideradas, nem 

pretendiam ser, inimigos ativos, mas eram e não pareciam ser outra coisa 

senão seres humanos cuja própria inocência – de qualquer ponto de vista e 

especialmente do ponto de vista do governo opressor – era o seu maior 

infortúnio. A inocência, no sentido de completa falta de responsabilidade, era 

a marca da sua privação de direitos e selo da sua perda de posição política 

(ARENDT, 2012, pp. 400-401) (grifos meus). 

 

 Nesse sentido, observa-se a maior facilidade de privar um indivíduo inocente da 

legalidade do que aquele que é considerado, após um processo, como criminoso. Por não 

pertencerem mais a uma comunidade, essas pessoas encontravam-se em uma zona de 

completa anomia. O modo como os nazistas operaram o extermínio dos judeus reforça a 

vulnerabilidade de quem está nessa condição. O primeiro passo dado nessa direção foi, 

justamente, promover a retirada de direitos daqueles que eram considerados cidadãos de 

segunda classe. Após isto, separavam o grupo dos cidadãos levando-os para guetos e campos 
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de concentração. Ausente qualquer reclamação por parte de outro país acerca desse 

contingente de não cidadãos, os mesmos foram assassinados em câmaras de gás, como a 

história não nos permite olvidar. Diante de tal processo, Hannah Arendt (2012, p.402) destaca 

que os alemães criaram, cuidadosamente, condições ao promoverem a retirada dos direitos de 

cidadania para, por fim, operarem a eliminação do direito à vida.  

 A violação do direito à vida é flagrante no contexto acima. Contudo, ainda que não 

matassem o apátrida esse direito primeiro não era assegurado para ele, já que eixos centrais 

desta garantia, como a segurança física e a alimentação não contavam com nenhuma espécie 

de tutela por parte do Estado. A realidade extrema desses sujeitos evidencia a necessidade de 

que todos nós tenhamos o direito de ter direitos, como apregoa Hannah Arendt (2012, p.403). 

Essa afirmação passa também pelo pertencimento cidadão a uma comunidade organizada, 

posto que como verificado na questão tangenciada pela filósofa nesta obra, o não 

pertencimento significa uma expulsão da humanidade (ARENDT, 2012, p.404). Sobre isto, 

afirma:  

 

Assim, a calamidade que se vem abatendo sobre um número cada vez maior 

de pessoas não é a perda de direitos específicos, mas a perda de uma 

comunidade disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. O homem pode 

perder todos os chamados Direitos do Homem sem perder a sua qualidade 

essencial de homem, sua dignidade humana.  Só a perda da própria 

comunidade é que o expulsa da humanidade (ARENDT, 2012, p.405). 

 

 Por fim, importante discussão suscitada no capítulo em análise de Origens do 

Totalitarismo é a reflexão acerca da linguagem que é utilizada em documentos que versam 

sobre direitos humanos, destacadas por Arendt a Declaração de Independência Americana e a 

Declaração dos Direitos do Homem. Para ela, os referidos diplomas dão margem a 

interpretação de que uma certa natureza humana seria titular dos direitos. Considerando a 

relação alienante do homem com a natureza e até mesmo com sua história, já não pode mais 

ter a pretensão de compreender a essência do homem através destas. Ademais, nesse cenário 

em que a humanidade assume o papel da natureza e da história (ARENDT, 2012, p. 406) o 

direito de pertencimento à humanidade conferido a cada um dos muitos diferentes indivíduos 

que a compõem deve ser assegurado pela própria humanidade. Porém, nada nos garante a 

viabilidade disto, tendo em vista que essa ideia transcende a esfera da lei internacional que 

ainda opera através de tratados assinados por Estados soberanos aos quais nada se sobrepõe.  

 Isto posto não é difícil alcançar a concepção da lei como algo que é bom tenha se 

tornado algo tão comum entre nós. Nesse capítulo, por duas vezes, Hannah Arendt cita a 
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máxima de Hitler que afirma ser o direito aquilo que é bom para o alemão. Ao enfrentar este 

ponto, a autora pontua ser perfeitamente possível que um belo dia a humanidade mecanizada e 

altamente organizada resolva eliminar indivíduos em série de maneira democrática, isto é, 

através de uma decisão apoiada pela maioria (ARENDT, 2012, p.407).  A busca pela 

igualdade, por exemplo, poderia determinar tal medida.  

 Só é possível falar em igualdade entre indivíduos que se insiram dentro de uma 

comunidade organizada (ARENDT, 2012, p. 410). Contudo, a igualdade não é algo que nos 

seja naturalmente dado: é, ao contrário, algo que precisamos construir em sociedade. Para 

Hannah Arendt (2012, p.410) essa necessidade advém do desejo de garantirmos uns aos 

outros direitos reciprocamente iguais. Historicamente, observa-se a busca da homogeneidade 

étnica que objetivava eliminar as distinções que poderiam despertar um ódio silencioso, 

desconfiança e discriminação (ARENDT, 2012, p.411). Seguindo tal raciocínio, Hannah 

Arendt assevera que:  

 

O “estranho” é um símbolo assustador pelo fato da diferença em si, da 

individualidade em si, e evoca essa esfera onde o homem não pode atuar nem 

mudar e na qual tem, portanto, uma definida tendência a destruir. Se um negro 

numa comunidade branca é considerado nada mais que um negro, perde, 

juntamente com o seu direito à igualdade, aquela liberdade de ação 

especificamente humana: todas as suas ações são agora explicadas como 

consequências “necessárias” de certas qualidades do “negro”; ele passa a 

ser determinado exemplar de uma espécie animal, chamada homem 

(ARENDT, 2012, p. 411) (grifos meus) 

 

 Não é muito diferente para quem se vê despido de todas as suas qualidades políticas e 

que se tornam, por essa via, mera vida nua. A leitura de Hannah Arendt parece-nos 

fundamental para compreender ao que lançamos um indivíduo quando optamos por tratá-lo 

como inimigo, adotando um direito que o afasta dos pilares da cidadania, aproximando-o do 

modelo de pessoa que deve ser eliminada, combatida, quando muito trancada nas inúmeras 

prisões superlotadas brasileiras. 

Contextualizando os ensinamentos arendtianos à nossa realidade temos na recente 

contribuição de Rubens Casara uma síntese de como o Estado brasileiro, especialmente a 

partir do seu judiciário, gere a massa dos indesejados da atualidade. Segundo o autor 

(CASARA, 2017, p.71), são assim considerados aqueles que não interessam para a sociedade 

de consumo e ao mercado, bem como aqueles que atrapalham as elites, inclusive, na defesa 

desses sujeitos mais oprimidos. Para essas pessoas, portanto, a violação de direitos torna-se 

regra. Nesse sentido, observa que o Sistema de Justiça Penal opera, cotidianamente, através da 
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seletividade de seus destinatários servindo, assim, ao controle social e manutenção das 

estruturas socioeconômicas ao voltar-se, prioritariamente, para os indesejáveis (CASARA, 

2017, p.70).  

 Casara (2017, p.72) afirma que é justamente a transformação da exceção em regra que 

caracteriza o Estado Pós Democrático. Isto não chega a configurar-se em novidade na vida 

daqueles compreendidos como indesejáveis, porém, é novo a ponto de ainda não ter sido 

assimilado por diversas pessoas que também se tornaram descartáveis (CASARA, 2017, 

p.73). O autoritarismo exacerbado, portanto, foi recebido sem a resistência de amplos setores 

da sociedade e contribuiu demasiadamente para a naturalização da exceção. Seguindo essa 

linha, o Sistema de Justiça Criminal através de seus atores passa a ampliar a teoria do direito 

penal do inimigo, fazendo-a mais vantajosa aos interesses da racionalidade neoliberal, 

incluindo um maior número de pessoas em seu espectro. Desse modo, pode-se afirmar que 

“na pós- democracia, inimigo é todo aquele que não possui valor de uso dentro da 

racionalidade neoliberal” (CASARA, 2017, p.75)  

 Considerando a temática deste trabalho, é importante frisar que a exclusão de 

indivíduos da esfera cidadã como algo legítimo ampara a elevada letalidade policial. Afinal, 

ao matar um suspeito o policial reflete uma lógica discriminatória que foi impressa nas 

polícias desde sua origem e que não foi totalmente afastada, haja vista a pesquisa de Geová de 

Barros e o cotidiano dessa relação polícia - sociedade. Essa lógica está além da instituição em 

questão, como podemos depreender das obras de Orlando Zaccone e Rubens Casara, 

atingindo o Ministério Público e o próprio Judiciário. Esses atores judiciais corroboram com a 

retirada dos direitos que o Estado concede pela via constitucional a todos, sem discriminação. 

Corroboram também para que exista em um país que não adota a pena de morte, a 

regularidade de sua aplicação ilegal que acaba sendo amenizada pelos inúmeros pedidos de 

arquivamento feitos pelo Ministério Público que tem resposta positiva por parte dos 

magistrados. Tanto os pedidos quanto o acatamento dos mesmos está impregnado pelo que 

entendo tratar-se da seletividade do direito à vida.  

 A questão é complexa: o policial age para se defender e compra um discurso pronto, 

como se matar um inimigo, ainda que comprovado, o que nem sempre é o caso, fosse menos 

homicídio, como se aquela pessoa tivesse menos direito à vida do que as demais. A noção de 

que o direito é aquilo que é bom para um povo permite que estas brechas convivam com um 

ordenamento esvaziado, porém vigente, na emergência de um inimigo potencial que deve ser 

combatido como defendido por Jakobs. No entanto, se a pena de morte é vedada fora dos 

casos excepcionais previsto em lei, como é que por tantos anos um instituto do governo como 
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o Instituto de Segurança Pública anuncia tantas mortes praticadas por seus agentes? Como é 

que magistrados e promotores endossam essa prática? Como é que nós, como sociedade, 

convivemos de forma tão pacífica com isto? 

 Longe de querer estabelecer, de plano, respostas definitivas, até aqui se tem a sensação 

de que os números registram a forte adesão tanto do rotulacionismo quanto do direito penal do 

inimigo como diretrizes da ação policial. Como não poderia ser diferente, tais teorias na 

prática seguem pautadas pela reação da camada mais poderosa da sociedade que detém o 

poder definidor da lei. São os integrantes dessa camada que também detém a capacidade de 

estabelecer quem é ou não criminoso e o faz, como visto, protegendo seus pares. Neste 

cenário, mais uma vez, esses indivíduos são chamados a decidir, isto é, a fazer mais uma 

definição decisiva para a vida de quem não integra seu grupo. É preciso selecionar quem tem 

direitos e garantias fundamentais efetivos e quem são os indivíduos cujos direitos, incluindo o 

direito à vida, podem ser violados contrariando a legislação sem que isso incorra em maiores 

consequências.  
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3. O EXTERMÍNIO EM DADOS 

 

 A denúncia a qual se presta este trabalho, isto é, a de um verdadeiro extermínio em 

ação na cidade do Rio de Janeiro direcionada para parte específica de sua população é 

amparada por dados tanto de organismos estatais, como o Instituto de Segurança Pública 

(ISP) e dados do Ministério da Saúde, quanto por organizações não governamentais como a 

Anistia Internacional. Trazer estes números à tona é importante para dirimir quaisquer 

dúvidas acerca da gravidade do cenário aqui delineado no qual se notabiliza a flagrante 

flexibilização de direitos, destacadamente, o direito à vida de indivíduos estigmatizados como 

inimigos públicos.  

 De plano, importante considerar que a Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013 (BRASIL, 

2017) estabelece o Estatuto da Juventude e define em seu artigo primeiro que são 

considerados jovens sujeitos com idade entre 15 (quinze) e 29  (vinte e nove anos). Deste 

modo, os dados referentes à adolescência e índices pautados por esta fase da vida também 

terão relevância na compreensão deste fenômeno, eis que os indivíduos de 15 (quinze) a 19 

(dezenove) anos são igualmente considerados jovens e adolescentes.  

 Como visto no decorrer deste trabalho, o extermínio da juventude negra conta com a 

adesão da polícia que, através do homicídio decorrente de intervenção policial, isto é, a nova 

nomenclatura para auto de resistência, tem “licença para matar” impunemente. Contudo, não é 

correto apontar a Polícia como única promotora de tal fenômeno. Por isto, neste capítulo 

também trabalharemos com dados amplos sobre a violência que incide sobre a juventude 

negra, pobre e periférica além, é claro, das estatísticas pertinentes aos autos de resistência.  

 Antes de adentrar nos dados próprios de tal cenário, é válido tecer breves comentários 

acerca da taxa de homicídios em geral e não apenas restrita à juventude. Silvia Ramos (2016) 

se dedica a análise da taxa de homicídios fluminense, partindo da divulgação de dados por 

parte do Instituto de Segurança Pública (ISP), em janeiro de 2016, que indicam que a menor 

taxa de homicídios em 24 anos foi registrada no ano de 2015. Trata-se de uma redução 

bastante significativa, tendo em vista tratar-se o Estado em questão de um verdadeiro 

recordista nos rankings de violência do país por muitos anos. Não só o Rio de Janeiro chama a 

atenção pelos números de homicídios em comparação com outras localidades. Em perspectiva 

mundial, o Brasil figura entre os dez países com maiores índices de homicídios do mundo de 

acordo com o relatório World Health Statistics 2017 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
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2017, p.82) alcançando o 9º lugar do ranking com 30,5 vítimas de homicídio intencional para 

cada 100 mil habitantes.  

 Importante contextualizar a essencialidade da taxa em questão e a razão pela qual é 

considerada um parâmetro para indicar o grau de violência. Primeiro, por se tratarem os 

homicídios em crime cuja notificação é obrigatória. Ademais, os números relacionados a tais 

mortes são também computados pela área de saúde dos países. No Brasil, por exemplo, o 

Ministério da Saúde possui um sistema próprio no qual é possível compulsar tais dados que, 

por sua vez, não se vinculam aos trabalhados pela Polícia. Outra razão para a importância dos 

homicídios para compreensão da violência em um país/ cidade reside no fato de que “onde 

mata-se muito, bate-se muito, ameaça-se muito e etc” (RAMOS, 2016, p.10), isto é, em 

sociedades  cujas taxas de homicídio são altas é muito comum verificar que os demais crimes 

também são registrados nesta mesma proporção.  

Silvia Ramos (2016, p.10-11) pontua que a partir do ano de 1983 as taxas de 

homicídio do Estado do Rio de Janeiro começam a distar da médica nacional notando-se, 

especialmente, até o ano de 1995 um crescimento exacerbado. A taxa fluminense que em 

1983 era 16% maior que a nacional alcança em 1995 a diferença na ordem de 288,8%. 

Contribuem especialmente para a composição deste percentual os homicídios havidos tanto na 

capital quanto em sua região metropolitana – esta última atua como mola propulsora no 

aumento desta taxa. Observa-se em seu bojo um aumento de 345,8% de homicídios no 

período em deslinde de acordo com Waiselfisz (2012 apud RAMOS, 2016, p.12). Autor que 

ainda destaca que no ano de 1995 a taxa relativa a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) alcançou 70,6 homicídios para cada cem mil habitantes.   

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017 (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p.6) alerta que o “Brasil teve sete pessoas assassinadas por 

hora em 2016 e 61.283 registros de mortes violentas intencionais, isto é, o maior número já 

registrado no país”. Para efeito de comparação seus autores apregoam que este número 

equivale ao quantitativo de mortos em razão do lançamento da bomba atômica na cidade 

japonesa de Nagasaki, em 1945. Deste modo, segundo os pesquisadores, tomando o ano de 

2016 como base é possível afirmar que a violência dizima por ano no Brasil o mesmo que 

uma bomba atômica no período da guerra nuclear no Japão (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p.6). 

Outro aspecto que deve ser considerado sobre a violência no Brasil é a vitimização de 

policiais. O mesmo anuário aponta que em todo o país, no ano de 2016, 453 policiais foram 

vítimas de homicídios (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p.7), 



88 

representando um aumento de 23,1% comparado ao ano anterior. O rápido perfil apresentado 

pela publicação em questão aponta que 98,2% dos policiais mortos eram do sexo masculino e 

56% destas vítimas eram negras (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 

2017, p.7). Além disto, verifica-se que a maioria das vítimas (32,7%) tinha entre 40 e 49 anos 

de idade.  

Ainda sobre a temática, o anuário traz os dados relativos à vitimização policial no Rio 

de Janeiro: 40 policiais foram mortos em serviço e 92 foram vítimas de homicídio fora de 

suas atividades laborais (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p.12). 

O Rio de Janeiro é o Estado que mais contribui para a composição desse índice. Trata-se, 

como já citado em outras oportunidades no decorrer desta pesquisa, da polícia que mais mata 

no mundo, mas, também, a que mais morre (MARTÍN, 2017). Neste sentido é importante 

pontuar a contribuição, como faz a Anistia Internacional (2015, p.24), da “crença de que 

vivemos uma ‘guerra às drogas’ e de que matar suspeitos de envolvimento com o tráfico de 

drogas faz parte dessa ‘guerra’ estrutura a narrativa e o sentido de parte significativa da 

política de segurança pública”.  A elevada incidência de vitimação policial demonstra que 

nesta guerra vã há perdas humanas para ambos os lados e que não há ganho que justifique 

tamanho número de mortes.   

 

3.1.  O homicídio como principal causa de mortalidade de jovens brasileiros 

 

Na publicação Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, uma parceria 

entre UNESCO35, Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República e do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, afirma-se que “o homicídio é a principal causa da 

mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil”. (UNESCO, 2017, p.21) e que “mais da 

metade das 59.080 pessoas mortas por homicídios em 2015 eram jovens (31.264, equivalentes 

a 54,1%), das quais 71% negras (pretas e pardas) e 92% do sexo masculino” (UNESCO, 

2017, p. 15). Por sua vez, com dados mais atualizados, porém menos específicos, o Atlas da 

Violência 2018 afirma que 33.590 jovens foram assassinados em 2016, representando um 

aumento na ordem de 7,4% (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, p. 32) e 

que no Estado do Rio de Janeiro houve um aumento de aproximadamente 20% do número de 

jovens mortos no período em discussão.   

                                                 
35 Sigla em língua inglesa e não traduzida para o português. Referimo-nos a UNESCO para tratar da Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 
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O título do relatório em discussão faz menção a um indicador utilizado no trabalho 

com o condão de reunir dados sobre dimensões36 chave sobre as vulnerabilidades da 

juventude à violência. Desse modo, inserido na proposta da Campanha Vidas Negras da ONU 

Brasil, o índice contribui para a sensibilização da sociedade para não só enfrentar, mas 

prevenir o racismo e, além disto, pode contribuir orientando políticas públicas alinhadas com 

estes objetivos. Interessante que tal trabalho esteja no bojo de ações vinculadas a Campanha 

Vidas Negras. Sua inserção se deve pelo fato de que também no concernente aos homicídios 

de jovens há a predominância de vítimas negras (UNESCO, 2017, p.15). A campanha tem por 

fito conscientizar sobre o aumento da letalidade destas pessoas e, em seu sítio virtual,37 

pontua que perdemos a vida de cinco jovens para a violência a cada duas horas. A página da 

campanha no sítio da ONU afirma ainda que, de acordo com pesquisa da Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e pelo Senado Federal38, 56% dos 

brasileiros acreditam que a morte violenta de um jovem negro é menos impactante do que a 

de um jovem branco para a sociedade.   

A alta concentração de homicídios entre os negros é um indicativo da desigualdade 

social no país. Comparar a concentração de mortes violentas através de um recorte racial 

aponta para uma discrepância que permite, no tocante à violência letal, afirmar que é como se 

negros e brancos vivessem em países distintos (FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p.40). Neste sentido, apenas para breve contextualização numérica, é válido 

o cruzamento da taxa de homicídios brasileira de negros com a de brancos: em 2016, 

enquanto a taxa voltada para população negra era de 40,2, para cada 100 mil pessoas, a taxa 

entre os não negros não ultrapassou 16. De igual maneira, no Estado do Rio de Janeiro, 

observa-se igualmente a ampla desigualdade nestas taxas: 47,6 para negros contra 20,5 para 

não negros (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, pp. 42 e 43). 

Seguindo esta lógica, a publicação Homicídios de Crianças e Adolescentes no Brasil, 

do Instituto Igarapé, anuncia que, em 2014, 10 (dez) adolescentes entre 16 e 17 anos foram 

violentamente assassinados por dia (INSTITUTO IGARAPÉ, 2017, p.2).  Este trabalho 

também demonstra a prevalência de vítimas negras entre o público analisado. O número de 

vítimas é 195,3% maior que o número de vítimas brancas, evidenciando a forte seletividade 

racial (INSTITUTO IGARAPÉ, 2017, p.3) no contexto das mortes violentas em face de 

                                                 
36 Tais dimensões contemplam: frequência à escola, escolaridade, inserção no mercado de trabalho, taxa de 

mortalidade por homicídios e acidentes de trânsito (UNESCO, 2017, p.15)  
37 Informação extraída do site: https://nacoesunidas.org/campanha/vidas-negras/ 
38 A pesquisa em questão, apesar de ampla repercussão, não está disponível entre as publicações nos sítios da 

SEPPIR ou do Senado Federal, sendo inviável o acesso não somente ao seu inteiro teor, mas também a 

informações específicas de publicação.  
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crianças e adolescentes no país. Ademais, interessante observar no relatório o índice de 

vitimização negra39 que, no ano base de 2013, no estado do Rio de Janeiro, chega a 149,8 para 

cada cem mil habitantes (INSTITUTO IGARAPÉ, 2017,p.12). 

 Seguindo esta linha de investigação, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) divulgou em 2017 um relatório intitulado Índice de Homicídios na Adolescência.  

Este índice foi concebido com intuito de demonstrar a vitimização letal contra adolescentes e 

servir como instrumento para monitoramento para este relevante fenômeno (UNICEF, 2017, 

p.15). No relatório em tela verifica-se que “para cada 1.000 adolescentes que completam 12 

anos, 3,65 morrem vítimas de homicídio antes de chegar aos 19, ou seja, ao longo do ciclo 

vital da adolescência.” (UNICEF, 2017, P.13). Trata-se de valor alto, tendo em vista que o 

ideal para uma sociedade ser considerada não violenta é estar próximo do 0 e não ultrapassar 

o 1. Neste trabalho foi avaliado o impacto de diferentes dimensões como sexo, raça/ cor, 

idade e meio utilizado sobre o risco de morte por homicídio para os adolescentes. Através 

disto, puderam concluir, por exemplo, que adolescentes do sexo masculino possuem um risco 

13,52 vezes maior de serem vítimas de homicídios do que as adolescentes ao passo que os 

negros sofrem taxas 2,88 vezes mais elevadas (UNICEF, 2017, P.13). 

 Mais uma vez, do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (UNESCO, 2017), 

extrai-se relevante dado para compreensão da questão agora sob o prisma da seletividade 

racial. Os pesquisadores envolvidos neste trabalho trazem a noção de risco relativo 

(UNESCO, 2017, p. 21) que consiste em variável que considera as diferenças da mortalidade 

entre jovens brancos e negros. Este indicador se expressa através da razão entre a taxa de 

mortalidade por homicídios entre jovens negros e brancos.  Deste modo, tem-se que quanto 

maior o risco relativo maior será a proporção de jovens negros mortos em detrimento de 

brancos.  

 Considerando este cálculo, o estado do Rio de Janeiro possui risco relativo de 2,4 ao 

passo que o índice nacional é de 2,7. Interessante destacar que o indicador nacional é em 

muito inflado devido aos números elevadíssimos de estados do Nordeste como Alagoas 

(12,7), Amapá (11,9), Paraíba (8,9) e Rio Grande do Norte (6,9). Deste modo, ainda que 

inferior à média nacional o risco relativo de um jovem negro ser vítima de homicídio em 

                                                 
39 O cálculo é feito considerando a relação entre as taxas de vítimas brancas e negras, indicando a proporção de 

vítimas negras sobre vítimas brancas ( INSTITUTO IGARAPÉ, 2017, p. 10).  Seguindo esta lógica, tanto a 

UNESCO  quanto a UNICEF, nos relatórios discutidos neste capítulo, calculam o risco relativo por raça através 

da razão entre as taxas de homicídios de adolescentes negros e brancos. O grupo de negros é composto pelo 

somatório de adolescentes denominados como pretos e pardos, já o grupo de adolescentes brancos é composto 

por brancos e amarelos. Para o caçulo do risco relativo por cor/ raça, a taxa de homicídios dos negros é colocada 

como numerador e a taxa dos brancos como denominador. Os valores superiores a 1 revelam o maior risco de 

morte dos negros. 
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relação a um jovem branco no Rio de Janeiro não é considerado satisfatório (UNESCO, 2017, 

p. 29).  

 Por sua vez o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) do Rio de Janeiro é de 0,308 

(UNESCO, 2017, p.26), o que se enquadra como média vulnerabilidade, isto é, superior à 

0,250 e inferior à 0,399 (UNESCO, 2017, p.27). O relatório é contundente ao afirmar, com 

base no IVJ, que em 24 unidades da federação um jovem negro tem chances maiores de 

morrer assassinado do que um jovem branco. As exceções desta regra são os estados do 

Paraná, única unidade federativa onde um jovem branco tem mais chances de morrer 

assassinado, e do Tocantins, no qual o risco é muito próximo para ambos. Por sua vez, em 

Roraima não foi registrada a morte de nenhum jovem branco estando, portanto, inviabilizado 

o cálculo do IVJ desta unidade da federação (UNESCO, 2017, p. 28).  

 A taxa de mortalidade de jovens no Brasil também é um forte indicativo da 

prevalência de vítimas negras. Para cada 100 mil jovens mortos, 86,34 são negros enquanto 

31,89 são brancos (UNESCO, 2017, p.28). Nessa toada, o Distrito Federal apresenta curiosa 

característica: apesar de ser a quarta unidade da federação no ranking de menor 

vulnerabilidade, a capital federal possui risco relativo alto (3,37) demonstrando que a 

violência incide seletivamente sobre os jovens negros. O comparativo traçado entre a taxa de 

homicídios no estado do Rio de Janeiro reforça essa noção de seletividade: enquanto para 

cada 100 mil pessoas brancas tem-se 38,6 vítimas de homicídios, esta taxa se eleva para 94,2 

entre os indivíduos de pele negra (UNESCO, 2017, p. 36) 

Relevante para esta pesquisa, considerando que indivíduos com idade entre 15 e 18 

anos são legalmente considerados tanto adolescentes quanto jovens, alguns dados pontuais do 

relatório Índice de Homicídios na Adolescência, divulgado em 2017 pela UNICEF. Este 

índice foi concebido com intuito de demonstrar a vitimização letal contra adolescentes e servir 

como instrumento para monitoramento para este relevante fenômeno (UNICEF, 2017, p.15). 

O trabalho em questão mostra que “para cada 1.000 adolescentes que completam 12 anos, 

3,65 morrem vítimas de homicídio antes de chegar aos 19, ou seja, ao longo do ciclo vital da 

adolescência.” (UNICEF, 2017, P.13). Trata-se de valor alto, tendo em vista que o ideal para 

uma sociedade ser considerada não violenta é estar próximo do 0 (zero) e não ultrapassar o 1 

(um). Neste trabalho foi avaliado o impacto de diferentes dimensões como sexo, raça/ cor, 

idade e meio utilizado sobre o risco de morte por homicídio para os adolescentes. Através 

disto, puderam concluir, por exemplo, que  adolescentes do sexo masculino possuem um risco 

13,52 vezes maior de serem vítimas de homicídios do que as adolescentes ao passo que os 

negros sofrem taxas 2,88 vezes mais elevadas (UNICEF, 2017, P.13). 
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 Na publicação também se apresenta o cálculo de risco relativo40 o qual, associado à 

variável raça, no contexto da adolescência, mostra que os adolescentes negros possuem 2,6 

vezes mais chances de serem vítimas de homicídio comparado aos brancos (UNICEF, 2017, 

p.60). Considerando tal percentual, interessante observar que o Atlas da Violência 2018 

(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, p.41) traz número bastante 

semelhante quando aborda as chances de um jovem negro ser morto, isto é, 2,7 vezes mais.  

 Corroborando com isto, o relatório do Instituto Igarapé é categórico ao afirmar que “a 

violência – em especial quando envolve negros e pobres – é aceita e até mesmo vista como 

necessária em alguns casos. Essa aceitação é observada inclusive entre instituições estatais 

cuja responsabilidade principal é a segurança e o cuidado dos cidadãos brasileiros” 

(INSTITUTO IGARAPÉ, 2017, p. 16). Evidente, embora não nomeada, que a instituição em 

questão é a polícia e que ela não só anui, como também promove mortes violentas 

direcionadas à adolescência, bem como à juventude negra e pobre do país. Em artigo do 

mesmo instituto, especificamente sobre a polícia que age na cidade do Rio de Janeiro, afirma-

se que: “são comuns os casos em que jovens são violentamente mortos nas ruas da cidade em 

decorrência de intervenção policial. Nesses casos são quase exclusivamente jovens homens 

negros, pobres e moradores de favelas.” (INSTITUTO IGARAPÉ, 2016, p. 3). 

 Diversas fontes, portanto, apontam para a seletividade racial no contexto destas mortes 

violentas intencionais. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da 

Saúde, é um dos órgãos responsáveis pelo registro das mortes violentas intencionais como 

visto outrora. No entanto, apesar do esforço empreendido com fito de obter dados extraídos de 

sua base, não foi possível por questões técnicas41 lograr êxito neste sentido. Em que pese a 

possibilidade de compulsar um caderno de informações relativas ao município do Rio de 

Janeiro, o volume mais recente disponível data de 2010 e não aborda  mortes violentas42, nem 

ao menos de forma genérica.  

 Considerando a relevância de tais dados, eis que computados à parte dos dados obtidos 

pela secretarias de segurança dos Estados, cumpre apenas transladar do exposto no Atlas da 

Violência 2018 que, no concernente à juventude, tal base indica que em 2016, no Estado do 

                                                 
40 A equipe responsável pelo relatório afirma acerca do monitoramento deste Risco ao longo dos anos  que seu 

auge ocorreu em 2008, ano em que alcançou seu maior valor (4,00), tendo apresentado uma oscilação nos anos 

subseqüentes. Em 2013 o risco apresenta seu menor valor em toda a série analisada (UNICEF, 2017, p.60).  
41 No sítio (http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10RJ.def) do Ministério da Saúde quando 

preenchidos os campos para filtrar os resultados que convém a esta pesquisa, destacadamente de agressões e 

intervenções legais e operações de guerra, há um erro que não gera informações para o conteúdo selecionado. 

(Acesso em 9 de julho de 2018) 
42 Para fins de pesquisa, tais cadernos podem ser obtidos em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/rj.htm 

(Acesso em 9 de julho de 2018) 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10RJ.def
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/rj.htm
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Rio de Janeiro, 3386 jovens foram assassinados, número superior ao registrado no ano 

anterior, isto é, de 2761 homicídios (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 

2018, p.37). A taxa de homicídios fluminense em 2016, calculada com os dados fornecidos 

pelo aludido sistema, é de 87,7 jovens assassinados para cada 100 mil. No Brasil, por sua vez, 

a taxa é inferior: 65,5. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, p.38) 

Sem especificar idade, o relatório em questão traz ainda baseado nas informações extraídas do 

SIM que a taxa de homicídios para negros é 2,5 vezes maior que a de não negros. Ainda 

considerando a questão racial, informa que na década transcorrida entre os anos de 2006 e 

2016 houve um aumento de 23,1% de homicídios de negros, ao passo que houve uma redução 

na ordem de 6,8% dos homicídios de não negros (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p. 40).  

 

3.2. A polícia que mata ao longo dos anos: o Estado que faz viver, também faz 

morrer.  

 

  A desigualdade racial no Brasil é evidente e indiscutível considerando as estatísticas 

sobre violência letal: os negros, especialmente os jovens, são as vítimas preferenciais de 

homicídios como visto no tópico anterior (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p.41). Eles também formam a clientela preferencial dos superlotados 

presídios fluminenses, já que 65% das apenadas (INFOPEN, 2018,p.42) e 72% dos apenados 

(INFOPEN, 2017, p.33)43 são negros, e são também as principais vítimas da ação letal das 

polícias.  

Os autos de resistência se apresentam como expressiva parcela da totalidade dos 

homicídios na cidade do Rio de Janeiro. Em 2014, por exemplo, estes homicídios praticados 

por policiais em serviço perfizeram 15,6% da total verificado no município (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2015, p.6). A Anistia Internacional explica o que são os autos de 

resistência de forma bastante didática. De acordo com esta organização: 

 

Quando uma pessoa é morta em conseqüência de intervenção policial (militar 

ou civil), o caso, quando é levado ao conhecimento do poder público, resulta 

em um registro de ocorrência tipificado como “homicídio decorrente de 

intervenção policial”, também chamado de auto de resistência. A autoria do 

homicídio, nessas situações, é conhecida e o próprio policial efetua o registro 

                                                 
43 Tais dados refletem tendência nacional, eis que negros compõem 64% dos apenados no Brasil e 62% das 

apenadas.  
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com uma autoridade na Polícia Civil.  Assim, os “autos de resistência” são 

registros administrativos de ocorrência realizados pela Polícia Civil, que faz 

uma classificação prévia do homicídio praticado por policiais, associando-o a 

uma excludente de ilicitude: legítima defesa policial (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2015, p. 28). 

 

Ciente de tal definição, importante contribuição das pesquisadoras do CESeC/ UCAM 

em obra coletiva denominada Polícia, Justiça e Drogas: como anda a nossa democracia 

(2016). Na obra as autoras avaliam o cenário da segurança pública do Rio de Janeiro na 

atualidade através de recortes específicos. Compete à Silvia Ramos abordar a relação entre 

violência e polícia no decorrer de três décadas cujo plano de fundo é o estado do Rio de 

Janeiro. Ramos discorre sobre mortes intencionais no Rio de Janeiro e aborda a relevância 

supracitada do percentual de homicídios praticados por policiais: 

 

Outra característica muito particular da composição de mortes intencionais no 

Rio de Janeiro são os altos números de mortos pela polícia. Quando 

observamos os dados da Secretaria de Segurança, que desagrega as mortes 

intencionais em homicídios dolosos e autos de resistência, vemos que as 

mortes provocadas pela polícia chegaram a a representar 21,7% das ocorridas 

no RJ em 2007, no pico da série histórica de mortes por ação policial. Quando 

os homicídios começam a cair, a participação da polícia neles cai mais 

acentuadamente, representando 15,3% do conjunto de mortes intencionais no 

estado em 2015. Ou seja, de 2008 a 2015 (tomando 2008 como marco, pois 

em 2009 teve início o programa de implantação das UPPs), os homicídios no 

estado caíram 26,5% e os autos de resistência, 43,3%. Em outras palavras, a 

redução de mortes provocadas pela polícia liderou a queda das mortes 

intencionais no Rio de Janeiro, mostrando que as dinâmicas de mortes por uso 

da força policial são sensíveis a comandos de polícia e a orientações das 

políticas de segurança (RAMOS, 2016, p.12)  

 

 A polícia carioca tem, por tradição, o hábito de matar44 e carrega imbuída em sua 

mentalidade a crença de que o bom policial é aquele que elimina o inimigo valorizando, 

assim, a cultura do confronto (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016, p.39). Confirmando tal 

espírito, cumpre transcrever o relato de um dos policiais45 entrevistados pelos responsáveis 

pelo relatório O bom policial tem medo, da Human Rights Watch:  

Após a graduação na academia militar, a primeira posição ocupada pelo 

policial militar Danilo foi em um batalhão em uma zona de alta criminalidade 

na região metropolitana do Rio de Janeiro. ‘Minha experiência inicial como 

policial foi a de matar bandidos. É o que era exigido como bom resultado por 

                                                 
44 A Human Rights Watch elenca  em O bom policial tem medo razões para essa alta letalidade da polícia. Os 

pesquisadores compreendem que o conluio com criminosos, uma cultura policial que estimula a vioência, 

estresse e treinamento insuficiente no uso legítimo da força integram o rol de motivos que justificariam o 

excessivo número de mortos por agentes policiais ( HUMAN RIGHTS WATCH, 2016, p.36) 
45 A organização omitiu o nome verdadeiro do policial, bem como a data exata da realização de suas entrevistas e 

outros elementos que pudessem viabilizar sua identificação.  
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meus superiores... A cultura no batalhão era essa, era a morte. Em tom de 

brincadeira, todo final de serviço, perguntavam: ‘prendeu alguém, matou 

alguém?’... Se você deu um tiro e não foi fatal, você terminava de matar. Eu vi 

isso acontecer mais de uma vez (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016, p.40) 

 

Nesse sentido, interessante considerar, por exemplo, que no período de janeiro de 

1993 e julho de 1996, verificou-se que para cada opositor ferido, a polícia matou 2,7 e que 

para cada opositor preso sem ferimentos, a polícia matou 3,3 (RAMOS, 2016, p.14). Em parte 

deste período analisado vigia no Estado do Rio de Janeiro a “gratificação faroeste” 

implementada através do Decreto nº 21.753, de 8 de novembro de 1995, pelo governador 

Marcello Alencar. Através deste decreto, Alencar estabeleceu a incorporação, a título de 

prêmio, por mérito especial, de um pecúlio ao salário do policial que prendesse ou matasse 

criminosos. A gratificação de encargos especiais era incorporada individualmente após 

concessão ordenada pelo secretário de segurança, o General Cerqueira, e variava de 50% a 

150% dos vencimentos do servidor premiado (ANEXO 1).  

 A gratificação esteve em vigor até 1998 quando a Assembléia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ) a extinguiu (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p. 24). No 

entanto, apesar de encerrada a premiação em questão, Silvia Ramos assevera que não houve 

queda do número de autos de resistência posteriormente à decisão da ALERJ:  

 

pelo contrário, a prática foi incorporada como característica persistente da 

polícia fluminense, tendo atingido seu auge nos anos 2000 nas administrações 

de Anthony (1999 a 2002) e Rosinha Garotinho (2003 a 2007) e nos dois anos 

iniciais da primeira administração de Sergio Cabral (RAMOS, p.14) 

 

 Sendo assim, é importante ter em mente que a polícia é responsável por elevado 

número de homicídios no Brasil. A Anistia Internacional (2015, p.10) chama atenção também 

para o expressivo número de assassinatos praticados por grupos de extermínio e milícias que 

tem, em sua composição, a adesão de inúmeros policiais dentre outros agentes estatais. Nesse 

sentido, em trabalho anterior ao relatório em discussão, Michel Misse já alertava que a 

redução da freqüência dos autos de resistência a partir de 2008 ocorre posteriormente à 

redução dos homicídios dolosos (MISSE, 2011, p.22) e pontuava a necessidade de considerar 

que, no mesmo período, o volume de mortes atribuídas às milícias ilegais, formadas por 

policiais e agentes de segurança, manteve-se alto. Interessante registrar que o autor chega a 

afirmar que tal prática estaria “substituindo ilegalmente os ‘autos de resistência’ e 

contrabalançando sua queda” (MISSE, 2011, p. 23).  
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Neste diapasão, insta registrar que em Força Letal, relatório da Human Rights Watch, 

afirma-se que através de “uma análise detalhada dos autos, das declarações de autoridades e 

dados estatísticos sugere de forma contundente que uma parte significativa desses casos são 

na realidade execuções extrajudiciais46” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2009, p.22). Para a 

Anistia Internacional este elevado número de execuções extrajudiciais praticadas por 

policiais, tanto civis, quanto militares, em operações realizadas especialmente nas periferias 

da cidade do Rio de Janeiro, é um resultado da política de segurança pública de guerra às 

drogas (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p.11).  

O trabalho em análise vai além ao afirmar que a impunidade por parte destes 

homicídios é uma realidade e que isto alimenta “o ciclo de violência que marca as operações 

policiais no país” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p.11). Alinhado a este entendimento, 

em sua tese de doutoramento anteriormente citada neste trabalho, Orlando Zaccone volta sua 

atenção para o que denomina como máquina de descaso e do esquecimento (ZACCONE, 

2015, p.144). Para tal, o autor se debruça sobre as promoções com pedidos de arquivamento, 

realizadas pelo Ministério Público em 314 inquéritos instaurados para apurar homicídios 

provenientes de autos de resistência (ZACCONE, 2015, p.141) na cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre outras relevantes informações acerca do agir com fito de promover o esquecimento de 

tais mortes por parte dos promotores, causa espécie que apenas 8% dos pedidos de 

arquivamento tenham sido indeferidos e que esta recusa tenha partido de um mesmo 

magistrado, não identificado nominalmente por Zaccone, em exercício na 1ª. Vara Criminal 

na ocasião da realização da pesquisa que resultou na tese (ZACCONE, 2015, p.192).  

Também a Anistia Internacional conferiu o andamento das investigações de autos de 

resistências lavradas no município do Rio de Janeiro no ano de 2011. Nesta ocasião, em abril 

de 2015, verificaram que as 220 investigações abertas, 183 delas permaneciam em aberto 

passados três anos (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p. 6). Outro ponto fundamental 

destacado neste trabalho partindo da referida análise é o recorrente prejuízo às investigações 

                                                 
46 “Um promotor com jurisdição nos bairros onde ocorrem os maiores índices de assassinatos por policiais na 

cidade do Rio contou à Human Rights Watch que ele acredita que ‘quase todos’ os ‘autos de resistência’ que ele 

acompanha são ‘farsas’. Até mesmo autoridades policiais reconheceram que alguns policiais maçaram as mortes 

como atos de legítima defesa” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2009, p. 23). Nas notas de rodapé da referida 

página o promotor em questão é identificado como Alexandre Themístocles de Vasconcelos, entrevistado em 

julho de 2009 pela equipe da Anistia. No tocante às autoridades policiais, são identificadas o então secretário de 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame e o então corregedor da polícia de São 

Paulo, Alberto Algerami. Mais adiante no aludido relatório, verifica-se que “o Subprocurador Geral de Justiça de 

Direitos Humanos, Leonardo Chaves, também citou homicídios ilegais em casos de ‘autos de resistência’ como 

um problema muito grave no Rio” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2009, p.30)  
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causadas por alterações nas cenas dos crimes em deslinde. Desde a ausência de diligências 

apropriadas para a remoção do corpo da vítima até a inserção de objetos que possam forjar 

evidências criminais que a associem com o tráfico de drogas são verificadas. Tal prática tem o 

nítido condão de legitimar tais mortes, como se o envolvimento com a atividade criminosa 

legitimasse a fixação desta penalidade  nestes termos.  

Michel Misse, no relatório final da pesquisa Autos de Resistência: uma análise dos 

homicídios cometidos por policiais na cidade do Rio de Janeiro (2001-2011), afirma que é 

notório um padrão de narrativas acerca destas mortes havidas em prol da legítima defesa do 

policial. Por isto: 

 

a narrativa padrão é construída de maneira a afirmar que os “bandidos” teriam 

sempre atirado antes dos policiais, enquadrando os homicídios em uma 

situação legal de revide à ‘injusta agressão’ e fundamentando, assim, a 

combinação do homicídio doloso com a ‘exclusão de ilicitude’. As vítimas são 

também descritas como “elementos” ou “meliantes”, categorias que cooperam 

para a sua classificação enquanto criminosos, mesmo antes de se buscar seus 

antecedentes ou de se apurar as circunstâncias de sua morte. Com base na “fé 

pública” depositada nos agentes policiais enquanto servidores do Estado, 

condutas criminais são formalmente imputadas aos indivíduos mortos já no 

Registro de Ocorrência, elaborando-se o pressuposto de culpabilidade dos 

mesmos pelo seu próprio óbito (MISSE, 2011, pp. 35-36) 

 

Orlando Zaccone também discorre acerca do referido pressuposto de culpabilidade 

supracitado. Ao abordar a questão, Zaccone pauta-se em processos judiciais nos quais se 

verifica a recorrente juntada das folhas de antecedentes criminais (FAC) das vítimas.  Isto 

promove para ele uma transmutação “em que autores viram vítimas de resistência e vítimas 

viram opositores da polícia” (ZACCONE, 2015, p.164). Interessante observar que a 

solicitação da FAC neste inquérito gera uma anotação na folha criminal do próprio morto que, 

segundo Zaccone, em muitos processos que foram por ele estudados, era a única anotação 

registrada nesta (ZACCONE, 2015, p.165). 

 Em suma, tem-se que o “poder de definição da legítima defesa pelo modo de vida da 

vítima acaba por engenderar uma verdade que dispensa a produção de provas quanto à 

legitimidade da ação policial” (ZACCONE, 2015, p.168).  Tudo isto contribui com o 

anteriormente mencionado “ciclo de violência que marca as operações policiais no país” 

(ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p.11) já que a impunidade e, até mesmo, inversão de 

papéis no processo, transmitem a ausência de interesses de apurar a verdade por trás de 

narrativas construídas para proteger policiais. É como se, em certa medida, a atuação dos 

agentes estatais envolvidos no desenrolar de todas as etapas deste processo considerasse, 
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ainda que ausentes evidências de uma vida ligada à criminalidade, estas mortes menos dignas 

de apuração e responsabilização não só pelos praticantes desta modalidade de homicídio, mas 

também pela vida que é ceifada: uma vida nua, despida de direitos.  

Mas, de quem são essas vidas cujos direitos podem ser amplamente flexibilizados e 

ignorados sem que, com isto, enseje para os responsáveis pelo desprezo às suas garantias 

fundamentais punição como apregoa o ordenamento jurídico pátrio? Não há que se pensar que 

a violência letal vitime indiscriminadamente as pessoas. As estatísticas lapidam muito bem 

quem são estes indivíduos prioritariamente atingidos por ela, conforme visto no subcapítulo 

anterior. De igual maneira, podemos encontrar um perfil mais comum quando se trata de 

homicídios decorrentes de intervenção policial, isto é, do homicídio que é classificado 

administrativamente como tal e popularmente conhecido como auto de resistência. Em 

resposta à pergunta “quem a polícia mata” a Human Rights Watch, através da publicação O 

bom policial tem medo, responde que:  

 

enquanto cerca de metade da população do Rio de Janeiro é negra, negros 

somam mais de três quartos das pessoas mortas pela polícia em 2015. A 

maioria dessas vítimas eram jovens do sexo masculino. Um estudo sugere que 

mais da metade dos membros da polícia militar do Rio de Janeiro são negros e 

que um em cada seis cresceu em uma favela, onde o percentual de moradores 

negros é mais alto do que em bairros mais prósperos. Mas a diversidade 

racial na polícia não elimina a discriminação no contexto de uma cultura 

que pode predispor policiais a enxergarem jovens pobres negros como 

ameaças (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016, pp. 41-42) (grifos meus) 

 

Também o Atlas da Violência 2018 é categórico ao afirmar que os negros são as 

principais vítimas da ação letal das polícias (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p. 41). Esta é a cor da pele de 76,2%47 das vítimas dos  registros de auto de 

resistência de 2015 analisados, em 2016, pela equipe do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, desta vez para a publicação Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017. Em 

2015, em todo o país, foram 4.222 mortos em decorrência desta hipótese de legítima defesa 

mediante resistência à prisão (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, 

p.7). Deste número, tem-se especificamente, além do percentual acima acerca da cor, que 

99,3% eram do sexo masculino, 81,8% tinha entre 12 e 29 anos. Com base nestes dados 

podemos afirmar que no Brasil a polícia mata, prioritariamente, homens negros que são 

adolescentes ou jovens.  

                                                 
47 Insta frisar que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não diferenciou, no trabalho em questão, negros de 

pardos (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p.31). 
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No artigo intitulado Viés racial no uso da força letal pela polícia no Brasil, Ignacio 

Cano (2014) discorre sobre pesquisas com fito de demonstrar a existência ou não deste viés. 

Após citar alguns trabalhos neste sentido, Cano pontua que apesar das limitações das 

pesquisas há uma “probabilidade real da existência de viés racial na polícia 

brasileira”(CANO, 2014, p.21). Este trabalho de Cano aponta que os resultados fatais são 

mais comuns nas favelas (CANO, 2014, pp. 25-26), o que permite ainda afirmar uma 

correlação entre área da cidade e raça, tendo em vista que pretos e pardos vivem, segundo o 

autor, predominantemente, em favelas (CANO, 2014, p.26). 

  Ao dissertar sobre a composição racial das vítimas da ação policial no Rio, Ignacio 

Cano afirma que o uso de armas por parte da polícia se dá “com mais freqüência onde os 

negros vivem” (CANO, 2014, p.26). Para ele, não se trata de fato surpreendente já que 

pesquisas anteriormente realizadas pelo autor, já demonstravam que mais da metade dos 

mortos pelas polícias estavam em favelas quando vitimados. No desenrolar de seus 

argumentos, Ignacio Cano é taxativo ao afirmar que:  

 
não há dúvidas de que as vítimas civis da intervenção policial são 

significativamente mais escuras que o restante da população. Brancos, por 

exemplo, representam 60% da população da cidade, 51% das vítimas 

acidentais, 43% dos opositores feridos e apenas 30% dos opositores mortos. 

No outro extremo, pretos representam apenas 8% da população citadina, um 

quarto das vítimas acidentais, 27% dos opositores feridos, 30% dos opositores 

mortos. Assim, é três vezes mais provável que pretos sejam feridos ou 

mortos pela polícia do que seria esperado pela porcentagem geral desse grupo 

na população (CANO, 2014, pp. 26-27) (grifos meus) 

 

Considerando o município do Rio de Janeiro, bem como dados estaduais, o Instituto 

de Segurança Pública (ISP), vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, é o responsável pela publicização dos dados relativos, dentre outros relevantes temas 

de segurança pública e seus números, aos autos de resistência.  

O sítio do Instituto de Segurança Pública disponibiliza dados sobre homicídios 

decorrentes de oposição à intervenção policial, isto é, a nova nomenclatura adotada para tratar 

do que antigamente tratava a expressão auto de resistência, a partir dos anos 2000. Deste 

modo, considerando os dados já compilados por ano, a tabela abaixo traz a série histórica 

desta modalidade integrante dos relatórios de letalidade violenta48 da cidade do Rio de 

Janeiro:  

                                                 
48 O sítio do ISP apresenta uma definição do que entendem por letalidade violenta. Segundo esta base, 

“letalidade violenta é um dos indicadores estratégicos de criminalidade que compõem o Sistema Integrado de 

Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM) desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública 
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Ano Número de Homicídios decorrentes de 

oposição a intervenção policial 

Taxa por 100 mil habitantes 

2000 278 4,7 

2001 381 6,5 

2002 615 10,3 

2003 798 13,3 

2004 676 11,2 

2005 707 11,6 

2006 673 11,0 

2007 902 14,6 

2008 688 11,1 

2009 643 10,3 

2010 485 7,7 

2011 283 4,5 

2012 283 4,4 

2013 224 3,5 

2014 247 3,8 

2015 307 4,7 

2016 463 7,1 

 

 Interessante observar que tais dados corroboram com o supracitado entendimento de 

Silvia Ramos acerca do período posterior ao fim da gratificação faroeste. Conforme 

destacado, a autora compreende que os dados do início dos anos 2000 apontam para a 

incorporação da prática de eliminar suspeitos pela polícia fluminense, de modo que não pode 

ser observada redução desta sorte de homicídio com o fim da gratificação em discussão. 

Lamentavelmente a base do ISP não disponibiliza dados referentes a autos de resistência na 

década de 1990, sendo inviável, portanto, a comparação através dos números oficiais. Mesmo 

em pesquisas mais antigas como Autos de Resistência: uma análise dos homicídios cometidos 

                                                                                                                                                         
(SESEG). São quatro os títulos que compõem o indicador de letalidade violenta: homicídio doloso, homicídio 

decorrente de intervenção policial, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte”. 

Informação disponível em: <www.isp.rj.gov.br/conteudo.asp?ident=137>  

Tabela 1:  Série histórica de autos de resistência da cidade do 

Rio de Janeiro (Fonte: ISP Dados, 2018) 



101 

por policiais na cidade do Rio de Janeiro (2001-2011), do Núcleo de Estudos da Cidadania, 

Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NECVU/ UFRJ), 

cuja coordenação é de Michel Misse, não é possível obter dados deste período. Mediante a 

inviabilidade de acesso aos dados do período aludido, nos ateremos a análise dos anos 2000 

até a atualidade, presentes na tabela 1.  

Importante pontuar, na ausência destes números, que esta década é marcada por 

episódios cruciais no que diz respeito a morte da juventude pobre. Não só pela política de 

guerra adotada pelo general Cerqueira no governo de Marcello Alencar e por sua gratificação 

faroeste, isto é, pela forma deliberada com que se permitiu que a Polícia entrasse nas favelas 

pra matar. Sobre a deliberação acima,  Soares (2006 apud RAMOS, 2016, p. 28) afirma que o 

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) deixou de aceitar a rendição de bandidos, 

executando todos aqueles que tivessem tal atitude e estimulando que os criminosos 

investissem em armamento mais pesado já que, diante deste cenário, era necessário lutar até a 

morte. Trata-se de período cujo número de homicídios dispara na cidade alcançando uma taxa 

de 74 por 100.000 habitantes na cidade do Rio de Janeiro e, como não poderia ser diferente, 

promovendo uma explosão de autos de resistência (RAMOS, 2016, p.28) 

 Também o progressista segundo governo de Brizola (1991-1994) e de seu sucessor, 

Nilo Batista (1994-1995), foi marcado pelo envio de tropas federais com planos de “desarmar 

as favelas, livrá-las do tráfico, diminuir a criminalidade” (RAMOS, 2016, p.27). Silvia Ramos 

(2016, p.27) destaca as inúmeras arbitrariedades e desrespeitos que contribuíram para 

aumentar o estigma e a criminalização das favelas. Além disto, em 1993 a cidade presencia 

duas chacinas: a da Candelária e a de Vigário Geral. Sobre a última, logo nas primeiras horas, 

o então vice governador e secretário de Polícia e Justiça, Nilo Batista, declarou que “aquilo 

era coisa da polícia”, ressaltando que a cultura de extermínio permanecia viva na corporação 

(RAMOS, 2016, p.27).  

Encerrando a década em questão, Garotinho inicia seu mandato em 1999 com o 

discurso que preconizava que eficiência policial e uma cultura de respeito aos direitos 

humanos pudessem caminhar juntas. No entanto, desde o princípio o governo mergulhou em 

forte crise nessa área tendo, inclusive, demitido o subsecretário de Segurança Pública, o 

intelectual Luiz Eduardo Soares, responsável por inúmeros programas com fito de humanizar 

a relação entre polícia e sociedade.  Soares acusou o então governador de ter-se rendido à 

banda podre da polícia (RAMOS, 2016, p. 28). Sabidamente nas gestões do casal Garotinho 

(1999-2002 e 2002-2006) a segurança pública foi “comandada por criminosos, como Álvaro 

Lins, que saiu preso da chefatura de polícia. Ele havia comandando a PCERJ nas duas 
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administrações do casal. A corrupção tornou-se um padrão de gestão tanto na Polícia Civil 

como na Polícia Militar” (RAMOS, 2016, p. 29). 

 Considerando os dados do ISP sobre autos de resistência, observa o aumento 

significativo destas mortes após o ano 2000: de 278 autos registrados no ano em questão, este 

número aumenta para 381 em 2001 e 615 em 2002. Os dois primeiros anos da gestão de 

Rosinha Garotinho são marcados pelo aumento destes registros: em 2003 foram computados 

798 homicídios decorrentes de intervenção policial. Embora menor do que em 2003, o ano de 

2004 também apresenta um número superior de autos de resistência comparado à gestão 

anterior: 676. Novamente o número de autos de resistência aumenta em 2005 ultrapassando, 

novamente, a marca de 700 homicídios ao serem registrados 707 autos de resistência. Insta 

frisar que tais números dão conta apenas dos registros da capital. Considerando as ocorrências 

em todo o Estado, nota-se que recorrentemente estes números ultrapassam a casa 1000 autos 

de resistência no período em deslinde, como se verifica na tabela abaixo:  

Ano Número de Homicídios decorrentes de 

oposição a intervenção policial 

Taxa por 100 mil habitantes 

2000 427 3,0 

2001 592 4,1 

2002 900 6,1 

2003 1195 8,0 

2004 983 6,6 

2005 1098 7,2 

2006 1063 6,9 

2007 1330 8,6 

2008 1137 7,3 

2009 1048 6,6 

2010 855 5,3 

2011 523 3,2 

2012 419 2,6 

Tabela 2: Série histórica de autos de resistência do Estado do 

Rio de Janeiro (Fonte: ISP Dados, 2018) 
 



103 

2013 416 2,5 

2014 584 3,5 

2015 645 3,9 

2016 920 5,5 

2017 1127 6,7 

 

Tomando por mote estes elevados números, que só passam a sofrer queda após o ano 

de 2008, já no segundo ano do primeiro mandato de Sergio Cabral Filho, verifica-se que a 

promessa do primeiro governo do casal Garotinho, qual seja, de uma polícia imbuída do 

respeito aos direitos humanos, é absolutamente posta de lado e, de modo algum, pode ser 

considerada bem sucedida. A afirmação de Nilo Batista acerca da manutenção da cultura de 

extermínio que remonta ao período ditatorial brasileiro mostra-se, anos depois das chacinas 

que chocaram o país, verdadeira.  

No campo da segurança pública, o governo de Sérgio Cabral Filho é fortemente 

marcado pela implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), a partir de 

dezembro de 2008. A inspiração do programa parte do modelo de Policiamento Comunitário 

instaurado na Colômbia. Este projeto é considerado como carro chefe da política de segurança 

pública carioca (FRANCO, 2014, p.91). Importante destacar que através do Decreto 42.787 

de 6 de janeiro de 2011, o governo do Estado se compromete a seguir um novo modelo de 

segurança pública baseado na pacificação e busca efetividade, sem que haja necessidade de 

reproduzir a gestão tradicionalmente militar. Neste sentido, Silvia Ramos (2016, p.33) 

assevera que:  

 

na medida em que limitam a violência e controlam a corrupção policial, as 

UPPs são antes de mais nada um programa para mudar a polícia, um programa 

cujo mérito principal é conter a escalada da violência e corrupção exatamente 

ali onde alas tinha se institucionalizado (...). Em outras palavras, as UPPs 

realmente representam, em boa medida, um programa de “pacificação da 

polícia” 

 

No entanto, Marielle Franco, em sua dissertação de mestrado, já ponderava que essa 

“organização documental não garante a efetividade do processo em curso. Atualmente, há 

inúmeros questionamentos49 sobre as UPPs e a sua capacidade de mudar o padrão de 

                                                 
49 Segundo a autora, a combinação entre o policiamento e o projeto social próprio destas unidades é motivo de 

questionamento entre pesquisadores por identificarem um processo de militarização de favelas ou de 

militarização do social (FRANCO, 2014, p.57). 
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violência vigente, em especial em algumas áreas da cidade” (FRANCO, 2014, p. 56).  No 

entanto, na análise elaborada por Silvia Ramos nota-se que nos cinco primeiros anos houve 

relevante redução do número de mortes em favelas com UPPs e seus arredores. Para além 

disto, verificou-se também uma drástica redução da taxa de homicídios no Rio de Janeiro 

alcançando, na capital, a marca de 18,6 para cada 100.000, no ano de 2015 (RAMOS, 2016, p. 

33). Silvia Ramos defende que se a redução dos homicídios não pode ser creditada 

exclusivamente às UPPs, por sua vez, a mudança significativa das trajetórias das políticas 

para a área pode. Ramos acredita que houve o fim do discurso da guerra nas favelas e que essa 

mudança explica a forte redução dos crimes violentos no Rio de Janeiro. Otimista em relação 

ao programa, a autora pondera que existem, no entanto, aspectos que comprometem o futuro 

desta experiência, como a relação entre a comunidade e os policiais 50(RAMOS, 2016, p. 34) 

ou a ausência de mudanças substanciais na formação dos policiais que são designados para 

um trabalho cuja mentalidade, ao menos em teoria, diverge da lógica militar (RAMOS, 2016, 

p. 36). Neste sentido, focando na relação com a juventude, Marielle Franco argumenta que:  

 

Os jovens, mas naõ só eles, são privados de suas manifestações culturais como 

também do direito de ir e vir. O toque de recolher, as revistas constantes sob 

mira dos canos dos fuzis, os maus tratos recorrentes pelas abordagens policiais 

e os abusos de autoridade são marcas do projeto, como apresentado pela Folha 

de São Paulo em 02 de setembro de 2013, com o título Denúncia contra PMs 

atinge 76% das UPPs. De acordo com o ISP, dentre as 33 unidades existentes 

no período, em 25 UPPs há casos de denúncias contra a atuação dos agentes. 

(FRANCO, 2014, p.79) 

 

Com um olhar menos otimista que o de Silvia Ramos, Marielle Franco, que por muitos 

anos integrou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, além de 

moradora do Complexo da Maré, isto é, imersa nesta realidade e com bastante propriedade 

para relatar tais experiências denuncia em sua dissertação de mestrado entitulada UPP- A 

redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do Estado do 

Rio de Janeiro questões muito sensíveis a esta pesquisa.  Acerca da violação de direitos, a 

vereadora e militante de direitos humanos,  também vítima da brutalidade da violência do Rio 

de Janeiro neste ano, apregoa que: “Não se trata de excessos, nem de uso desmedido da força 

enquanto exceção: as práticas policiais nesses territórios violam os direitos mais 

                                                 
50 Dentre os problemas dessa relação, Ramos pontua com surpresa que “após sete anos nenhum projeto voltado 

para a redução dos estigmas e dos preconceitos entre juventude e polícia tenha sido desenvolvido” (RAMOS, 

2016, p.34). 
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fundamentais, e a violação do direito à vida também está incluída nessa forma de oprimir” 

(FRANCO, 2014, p. 97). 

Outra crítica pertinente é o aumento do número de pessoas desaparecidas em áreas 

com UPPs (FRANCO, 2014, p. 108) na ordem de 72,7%, considerando o período entre o ano 

de instauração destas e o seguinte. O caso mais emblemático é o do desaparecimento do 

pedreiro Amarildo Gomes da Silva (FRANCO, 2014, p. 106), levado para averiguação em 

uma viatura para a base da UPP da Rocinha. Amarildo nunca mais foi visto. A Delegacia de 

Homicídios (DH) e o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entenderam pela existência de uma versão 

fantasiosa sobre os fatos narrados pela Polícia Militar sobre o incidente. Foram denunciados 

25 policiais militares, incluindo o comandante da UPP da Rocinha, Major Edson Santos, pelos 

crimes de tortura seguida de morte, por ação direta ou omissão, ocultação de cadáver e fraude 

processual (FRANCO, 2014, p. 110).  

O esforço de contextualizar as políticas de segurança pública são relevantes para a 

compreensão da questão em discussão, isto é, a de que o Estado mata e de que mata 

indivíduos específicos. É necessário, em linhas gerais, compreender que a brutalidade contra 

as populações mais pobres, com raros períodos de exceção, sempre foi autorizada pelo 

governo estadual e, por isto, as práticas policiais estiveram associadas, em tantos momentos 

da nossa história, à promessa de limpeza da cidade através do extermínio de criminosos 

(RAMOS, 2016, p.38).  

Compulsar dados que busquem traçar um perfil das vítimas de auto de resistência é se 

confrontar com a evidente seletividade com que se exerce tal brutalidade.  O Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 2017 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2017) mostra que 65,2% dos registros analisados51 pertenciam à vítimas jovens 

com idade entre 18 a 29 anos e 16,6% eram de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. 

Além de jovens, os registros apontam também  para a cor da pele predominante das vítimas: 

76,2% delas eram negras. 

As informações fornecidas pelo ISP corroboram com esta delimitação nacional feita 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cumpre destacar  a viabilidade de se explorar o 

perfil das vítimas dos anos de 2014, 2015 e 2016 na base de dados fluminense. Da análise 

destes anos é possível observar que o perfil majoritário das vítimas em ambos é de homens 

                                                 
51 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017, p.31) analisou 5896 registros de boletins de ocorrência de 

mores decorrentes de intervenção policial entre 2015 e 2016, o que representa 78% de mortes do período 
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jovens e de pele negra52.  Frise-se que o ISP, diferentemente do IBGE e do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, não integra os pardos no contingente da população negra. Para manter 

o entendimento consagrado por fontes anteriormente utilizadas nesta pesquisa, os valores 

apresentados nos parágrafos abaixo serão a soma de pretos e pardos. Contudo, os percentuais 

segregados estarão informados em notas de rodapé em respeito à integridade da informação 

prestada pelo Instituto.  

Em 2014, dos 247 registros de autos de resistência na capital do Estado do Rio de 

Janeiro verificou-se que em 99,2% dos casos as vítimas eram do sexo masculino, 42,9% 

tinham entre 18 e 29 anos e 74,1% eram negros53. Por sua vez, no ano de 2015, mantido o 

perfil prioritário, temos 98,7% das vítimas do sexo masculino, 43,6% delas possuiam idade 

entre 18 e 29 anos e 75,6% eram negros54. Por fim, os dados de 2016 apontam, novamente, 

para a prevalência de homens (96,8%), jovens na faixa etária de 18 a 29 anos (43,6%) e  de 

negros (75,4% )55.  

Importante destacar que o percentual de jovens é maior, já que, como visto 

anteriormente, para fins legais, são considerados desta forma indivíduos com idade entre 15 e 

29 anos. Assim, também deve ser lembrado, ainda que não se possa especificar o número 

exato de jovens dentro da faixa de 12 a 17 anos, que este número é ainda maior já que 

também contemplada nesta outra faixa56.  Outra consideração é relevante neste sentido: nos 

três anos analisados o número de registros sem informação sobre a idade das vítimas 

ultrapassou 36%57, ou seja, é possível que ainda mais jovens tenham sido mortos pela polícia 

em nome da legítima defesa de seus agentes.  

De modo sucinto, importante considerar onde tais mortes acontecem prioritariamente. 

Consta no anexo deste trabalho a relação das regiões e áreas integradas de segurança pública – 

RISP e AISP – do Estado do Rio de Janeiro (ANEXO 2). Na cidade do Rio de Janeiro 

existem duas regiões integradas de segurança pública que congregam uma vasta listagem de 

bairros da cidade. A 1ª. RISP abarca bairros da Zona Sul, o Centro e parte da Zona Norte, ao 

passo que a 2ª. RISP congrega a Zona Oeste e parte da Zona Norte. Tomando por mote o ano 

                                                 
52 A Anistia Internacional conseguiu acessar informações desagregadas sobre as vítimas do período de 2010 a 

2013, fornecidas pelo ISP após solicitação da organização. Desta análise, verificaram, mais uma vez, que “a 

grande maioria das vítimas são homens, jovens e negros” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015, p.34) 
53 Este percentual representa a soma de pardos 48,2% e negros/ pretos 25,9%.  
54 Este percentual representa a soma de pardos 48,2% e negros/ pretos 27,4%. 
55 Este percentual representa a soma de pardos 47,1% e negros/ pretos 28,3%. 
56 Na base do ISP, nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram registrados autos de resistência de indivíduos com idade 

entre 12 e 17 anos na ordem de: 7,3%, 9,8% e 9,5% respectivamente.  
57 Os registros sem informação de idade perfizeram 36,8%, 36,5% e 38,7% dos contabilizados nos anos de 2014, 

2015 e 2016 respectivamente.  
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de 2016 não se verifica uma grande discrepância do número de autos de resistência nestas 

regiões: a primeira, tem 215 registros e a segunda, 248.  

 No entanto, cabe ressaltar as distintas concentrações entre os bairros considerados 

mais abastados na cidade daqueles que não o são. Seguindo este critério, é possível perceber 

que há maior incidência de mortos pela polícia em regiões periféricas. Os mapas gerados 

através das ferramentas de busca na base do ISP indicam essa maior concentração em áreas de 

periferia, como se verifica abaixo:  

 

Figura 1: Distribuição dos autos de resistência da AISP 1 

 

 

Figura 2: Distribuição dos autos de resistência da AISP 2 
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Figura 3: Distribuição dos autos de resistência nos bairros da Zona Sul- integrantes da AISP 1 

 

  A ferramenta disponibilizada pelo ISP permite ao usuário segmentar sua pesquisa e 

focar em regiões específicas da cidade. Com fito de demonstrar a baixa concentração destas 

mortes na Zona Sul, isto é, na parte mais rica da cidade, foram retirados todos os bairros da 

parte central da cidade, bem como os da Zona Norte que, junto com os da Zona Sul58, 

integram a 1ª. Região Integrada de Segurança Pública (RISP). Feito este recorte, é possível 

observar a baixa incidência destes homicídios nestes bairros - que não representam nem 10% 

do total da 1ª RISP com seus 13 autos de resistência.   

 

Oportuno ressaltar que apenas em um grupo de bairros da Zona Norte este número é, 

em muito, ultrapassado. Preenchido o campo que seleciona o grupo de bairros composto por 

Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos apura-se que, no ano de 

2016, 33 homicídios decorrentes de intervenção policial ocorreram nesta parte da cidade.  

 Da análise da totalidade dos dados apresentados no decorrer deste capítulo é possível 

afirmar que o jovem negro, pobre e periférico é o alvo preferencial da alta letalidade que 

atinge nosso país, havendo enorme discrepância na freqüência com que tais indivíduos são 

vítimas de homicídios comparada a dos não negros. Ao longo deste trabalho buscamos 

refletir, à luz da história, da sociologia e do direito as razões pelas quais esta predileção existe. 

Confirmada a hipótese do extermínio em curso desta população, o próximo capítulo se 

envereda para a compreensão destas mortes à luz da filosofia.  

 

 

 

                                                 
58 Integram esta parte da cidade: Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Glória, 

Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca e Vidigal.  
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4. DA BIO À TANATOPOLÍTICA: UM OLHAR FILOSÓFICO SOBRE O 

EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA 

 

 

 Prezando pela interdisciplinaridade característica deste trabalho, o último capítulo 

pretende analisar o extermínio da juventude negra carioca utilizando, para tal, a obra 

biopolítica de três filósofos: Michel Foucault, Giorgio Agamben e Achille Mbembe. Sem a 

pretensão de esgotar tais conteúdos, nosso roteiro para guiar as incursões realizadas pela obra 

de cada autor se pauta: em relação ao primeiro além, naturalmente, dos conceitos de 

biopolítica e biopoder, a visão acerca do racismo consignada, especialmente, na obra Em 

Defesa da Sociedade (2010) e, de qual maneira, ele atende aos mecanismos do biopoder; 

concernente ao pensamento de Giorgio Agamben, vale-nos destacadamente os ensinamentos 

do autor contidos na obra Homo Sacer (2014) e, residualmente, de Estado de Exceção (2017); 

por fim, no tocante à obra de Achille Mbembe, os ensinamentos contidos destacadamente em 

Necropolítica (2018), mas, também, em Crítica da Razão Negra (2014) como o conceito 

mesmo de necropolítica, o que é ser negro e a produção do negro, numa perspectiva histórica 

de um autor cuja origem, assim como a minha, é de um país colonizado e que vive, ainda na 

atualidade, sensíveis reflexos deste processo.  

 Interessante, de plano, observar que tanto Agamben quanto Mbembe dialogam com a 

obra foucaultiana- primeira em relação ao pensamento de ambos. Inclusive, Mbembe também 

menciona Agamben, além, de outros autores comuns a reflexão destes como Hannah Arendt, 

utilizada no segundo capítulo desta dissertação, e Carl Schmitt. Deste modo, ainda que 

partindo de pontos distintos e sem o afã de reduzir o pensamento de um autor ao outro, tal 

observação é feita no sentido também de demonstrar a riqueza do pensamento da gestão da 

vida e da gestão da morte considerando circunstâncias variadas como momento, origem e 

afins.  

 

4.1. A guerra das raças, o racismo e uma nova história em Foucault  

 

 

Michel Foucault, filósofo francês, falecido em junho de 1984, aos 57 anos, se dedicou 

a variados temas em sua trajetória acadêmica, dentre eles o da gestão da vida por parte do 

Estado, assunto deste capítulo. O racismo é um assunto que aparece em diversos momentos de 

sua obra, embora não tenha um livro ou curso dedicado especificamente ao seu estudo. No 

entanto, esta temática fundamental foi tratada em seminários e cursos sobre psiquiatria, 
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anormalidades, punições, teoria penal da defesa social e etc (FOUCAULT, 2010, p. 243). É 

na obra Em Defesa da Sociedade (2010) em que o autor introduz a questão do racismo sob o 

viés que mais dialoga com este trabalho. Para Foucault:  

 

(...) a guerra que solapa a nossa sociedade e a divide de um modo binário é, no 

fundo, a guerra das raças. Muito cedo, encontramos elementos fundamentais 

que constituem possibilidade da guerra e que lhe garantem a manutenção, o 

prosseguimento e o desenvolvimento: diferenças étnicas, diferenças das 

línguas, diferenças de força, de vigor, de energia e de violência; diferenças de 

selvageria e de barbáries; conquista e servidão de uma raça por uma outra. O 

corpo social é no fundo articulado a partir de duas raças (FOUCAULT, 2010, 

p. 50)   

 

Não se trata de uma teoria de raças e sim, conforme pontua Foucault, de uma teoria de 

guerra das raças (FOUCAULT, 2010 p. 50). Há, para ele, duas transcrições decorrentes da 

Revolução Francesa: uma francamente biológica que, embora anterior ao pensamento 

darwinista a ele se assemelha e que vai embasar a teoria das raças pela vertente histórico- 

biológico do termo (FOUCAULT, 2010, p. 50); a segunda transcrição envolve a teoria da 

guerra social, desenvolvida a partir do começo do XIX, e que tende a ignorar a guerra de raças 

para definir-se como mera luta de classes (FOUCAULT, 2010, p. 50).  

No seio desta discussão, introduz-se a temática do racismo biológico social, isto é, a 

ideia de que a outra raça não é “aquela que veio de outro lugar, não é aquela que, por uns 

tempos, triunfou e dominou, mas é aquela que, permanente e continuamente, se infiltra no 

corpo social, ou melhor, se recria permanentemente no tecido social e a partir dele” 

(FOUCAULT, 2010, pp. 50-51). Há, assim, no ideário foucaultiano apenas uma raça da qual 

se deriva uma super- raça e uma sub-raça (FOUCAULT, 2010, p. 51). O discurso da guerra 

entre elas alcança o status de discurso do poder. Assume, ainda, o patamar de combate que se 

dá a partir de uma raça que é considerada como única, verdadeira, detentora do poder e titular 

das normas que enfrentará, de forma desigual, os que estão fora das normas por ela ditadas e 

que são considerados como um perigo para o patrimônio biológico (FOUCAULT, 2010, p. 

51). Tomando por mote a questão abordada especialmente no segundo capítulo deste trabalho, 

que versa sobre a estigmatização do jovem negro, pobre e periférico, bem como sobre a mais 

comum identidade do legislador, sujeito concreto e não mera abstração, tais considerações 

elaboradas por Foucault ganham, aplicadas à nossa realidade, bastante sentido e coerência ao 

somarmos o perigo social ao de ordem biológica. 

Para além da noção de degenerescência que emerge dos discursos biológico- racistas, 

Michel Foucault também alerta para a cumplicidade das instituições que creditam à luta das 
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raças o papel segregatório e até mesmo normalizador da sociedade (FOUCAULT, 2010, p. 

52). Disto, resulta o discurso de que necessidade de defesa, por parte da sociedade, de todos 

os perigos biológicos dessa outra raça (a super- raça, curiosamente, é quem precisa se 

defender da sub-raça) que é construída pela própria raça dominante (FOUCAULT, 2010, p. 

52). Nele se evidencia, sem maior dificuldade, um racismo de Estado, exercido, portanto, pela 

sociedade em relação a uma parte que a integra, ou seja, há um racismo interno.  Com 

objetivo de promover a permanente purificação do corpo social, este racismo interno 

constitui-se como dimensão fundamental da normatização social, de acordo com o próprio 

Foucault (2010, p. 53). 

Na aula seguinte, datada de 28 de janeiro de 1976, do curso em deslinde, no Collège 

de France, o filósofo francês retomará este assunto. Desta vez, contudo, enveredando-se para 

a questão do racismo, não se atendo, assim, apenas a guerra das raças. Acerca do termo 

racismo propõe que seu uso seja reservado “a algo que, no fundo, não passou de um episódio 

particular e localizado, desse grande discurso da guerra ou da luta das raças” (FOUCAULT, 

2010, p. 55). Tido como uma variação do discurso da guerra das raças por Michel Foucault 

(2010, p. 55), o racismo retoma para ele, no começo do XIX, este velho discurso da guerra 

dotado de seu caráter conservador e, em alguns casos, imbuído da finalidade de promover a 

dominação colonial (FOUCAULT, 2010, p. 55).  

Após criticar a história e o discurso dos historiadores59 (FOUCAULT, 2010, pp. 56-

58), afirma que o discurso histórico, entre os séculos XVI e XVII, será o das raças, do seu 

enfrentamento, da luta entre elas através das nações e das leis (FOUCAULT, 2010, p. 58). 

Nesse sentido, importante deslocamento se opera, tendo em vista que nessa história antitética 

à história da soberania há o desaparecimento da identificação clara entre o povo e seu 

monarca outrora explícita na história que enfatizava a soberania (FOUCAULT, 2010, p. 58). 

Por isso, Foucault considera a guerra das raças como uma contra-história, levando em conta 

que a vitória de um grupo, representa a subjugação do outro (FOUCAULT, 2010, p. 59).  

 A formação deste novo discurso vai, para Foucault, “enumerar menos as vitórias do 

que as derrotas sob as quais se curvaram durante todo o tempo em que ainda é necessário 

esperar a terra prometida e o cumprimento das velhas promessas que restabelecerão, 

justamente, tanto os antigos direitos quanto as glória perdida” (FOUCAULT, 2010, p. 60). 

                                                 
59 “Em resumo, vinculando e imobilizando, o poder é fundador e fiador da ordem; e a história é precisamente o 

discurso pelo qual essas duas funções que asseguram a ordem vão ser intensificadas e tornadas mais eficazes. De 

um modo geral, pode-se portanto dizer que a história, até tarde ainda que em nossa sociedade, foi uma história da 

soberania, uma história que ainda se desenvolve na dimensão e na função da soberania” (FOUCAULT, 2010, 

p.58). 
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Caberá a esta nova história decifrar a verdade ocultada, selada (FOUCAULT, 2010, p. 61) e 

não apenas tecer críticas a velha história. Seu papel, para o filósofo, também é de atacar o 

poder e de reivindicá-lo. A injustiça do poder reside no fato de que não o detemos, desse 

modo, a nova história age como reivindicação não pura e simplesmente do poder, mas de 

direitos ignorados. Michel Foucault entende, nesses termos, que a declaração de guerra, 

assim, se verificará através da declaração de direitos (FOUCAULT, 2010, p. 61).  

Também na aula de 28 de janeiro de 1976, do curso Em Defesa da Sociedade (2010), 

apregoa-se que o discurso da luta das raças60 faz emergir o aparecimento de uma consciência 

de ruptura desconhecida até então (FOUCAULT, 2010, p. 62). Com o surgimento das figuras 

de dominadores e submissos, vencedores e vencidos, tais personagens assumem o posto de 

principal referencial. Foucault identifica uma fissura relevante na Europa no momento dessa 

mudança de paradigmas alimentada por recordações que clama pela ressurreição da guerra de 

raças.  

A partir disto, Foucault tece algumas observações. A primeira delas é sobre a 

propriedade exclusiva deste discurso por parte dos oprimidos, eis que sua origem, que 

remonta o final da Idade Média, “não o marcou suficientemente para que só funcione 

politicamente num sentido” (FOUCAULT, 2010, p. 65).  

A segunda versa sobre a instabilidade do sentido biológico de raça, apesar desta 

palavra não ser totalmente variável (FOUCAULT, 2010, p. 65). Esta noção, portanto, 

representa o que Foucault compreende como “uma certa clivagem histórico- política” 

(FOUCAULT, 2010, p. 65). No bojo desse discurso compreende-se que há duas raças 

considerando distintas origens, linguagens e religião para aqueles grupos cujo elemento 

unificador foi a violência e não as afinidades. Em que pese tal unidade, a convivência não é 

marcada pela união efetiva, eis que tais grupos apenas coabitam um mesmo espaço, já sua 

integração foi inviabilizada em razão “de diferenças, de dissimetrias, de barragens devidas aos 

privilégios, aos costumes e aos direitos, à distribuição das fortunas e ao modo de exercício do 

poder” (FOUCAULT, 2010, p.65). 

 A terceira diz respeito ao reconhecimento de duas funções políticas do discurso 

histórico e, consequentemente, de seus dois focos. Foucault enxerga que a história romana da 

sabedoria confronta-se com a história bíblica da servidão e exílios (FOUCAULT, 2010, p.65). 

A última sofre questionamentos sobre a sua capacidade de produzir conhecimento, saber, mas, 

no entanto, é a junção de ambas que “trouxe a explosão de todo um campo do saber” 

                                                 
60 Foucault afirma: “quando nasce o grande discurso sobre a história da luta de raças, acaba a Antiguidade” 

(FOUCAULT, 2010, p. 62). Com isto, finda-se também a consciência de continuidade em relação à ela.  
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(FOUCAULT, 2010, p.66). Importa ressaltar que as interferências constantes e a produção 

desses campos e de conteúdos de saber partem do embate entre a história da soberania e esta 

nova história – que é a história da luta das raças (FOUCAULT, 2010, p.66).  

 Por fim, Foucault discorre também sobre o discurso revolucionário o qual, segundo 

ele, tem lugar ao lado da história – insurreição, a história bíblica. Decifrar as dissimetrias e 

visibilizar a guerra são tramas fundamentais na contra-história (FOUCAULT, 2010, p. 66-67). 

Nesse sentido, inclusive, Foucault alude a um escrito de Marx direcionado à Engels no qual 

dizia que a noção deles de luta de classes foi encontrada a partir das narrativas da luta das 

raças por parte dos historiadores franceses (FOUCAULT, 2010, p. 67). Também por isto, 

Michel Foucault afirma a indissociabilidade que existe entre o projeto revolucionário e a 

contra-história que é, justamente, a história das raças. É neste momento da aula em deslinde 

que Foucault introduzirá como surge o nazismo:  

 

Com efeito, no momento em que esse discurso (...) estava se deslocando, ou se 

traduzindo, ou se convertendo num discurso revolucionário, em que a noção 

de luta das raças ia ser substituída por aquela de luta de classes – e, ainda, 

quando digo “meados do século XIX”, é tarde demais, era a primeira metade 

do século XIX, uma vez que essa transformação da luta das raças em luta de 

classes foi operada por Thiers – portanto, no momento em que se faz essa 

conversão, era normal que, de outro lado, tentassem recodificar em termos não 

luta das classes, mas de luta das raças – das raças no sentido  biológico e 

médico do termo – essa velha contra-história. E é assim que, no momento em 

que se forma uma outra contra-história de tipo revolucionário, vai-se formar 

uma outra contra-história, mas que será contra-história na medida em que 

esmagará, numa perspectiva biológico- médica, a dimensão histórica que 

estava presente nesse discurso. É assim que vocês veem aparecer algo que vai 

ser justamente o racismo.Retomando, reciclando a forma, o alvo e a própria 

função do discurso sobre a luta das raças, mas deturpando-os, esse racismo se 

caracterizará pelo fato de que o tema da guerra histórica (...) será substituído 

pelo tema biológico, pós evolucionista, da luta pela vida. (FOUCAULT, 2010, 

pp.67-68) 

 

O Estado passa a se portar como o protetor não apenas da integridade, mas também da 

superioridade e da pureza da raça. Essa noção de pureza racial tomará o lugar da luta das 

raças. É, nesse momento, que Foucault identifica o nascimento do racismo biológico 

(FOUCAULT, 2010, p. 68)61. Frise-se que a soberania estatal eleva esse discurso ao patamar 

de imperativo de proteção da raça, com fito de frear o apelo revolucionário (FOUCAULT, 

2010, p. 69). No decorrer do século XX, Foucault identifica que esse racismo passa por duas 

                                                 
61 Na mesma obra, em sua última aula Foucault afirma sobre a origem do racismo: “não quero de modo algum 

dizer que o racismo foi inventado nessa época. Ele existia há muito tempo. Mas eu acho que funcionava de outro 

modo. O que inseriu o racismo nos mecanismos do Estado foi mesmo a emergência desse biopoder” 

(FOUCAULT, 2010, p. 214). 
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transformações relevantes. O primeiro deles é o aparecimento que denomina ser um racismo 

de Estado, com centralização e argumentos de ordem biológica. Como exemplos de 

transformações nessa direção, Foucault cita o nazismo, no qual o Estado se posiciona como o 

protetor de uma raça e o difusor, com ares míticos, desta ideologia (FOUCAULT, 2010, 

p.69); e também discorre, nessa toada, acerca da transformação de tipo soviético, isto é, o 

apelo ao discurso revolucionário das lutas sociais – a qual, como visto se deriva da luta das 

raças (FOUCAULT, 2010, p.70). No seio da sociedade soviética imbuída desta mentalidade 

há a figura do inimigo de classe, esta figura será aproximada à de um indivíduo que oferece 

risco biológico e que, portanto, faz jus a uma neutralização por parte do Estado com fins de 

proteger a sociedade ordenada (FOUCAULT, 2010, p. 70). 

Interessante observar que Foucault afirma ao fim da aula de 28 de janeiro de 1976 que 

o inimigo de classe é “o doente, é o transviado, é o louco” (FOUCAULT, 2010, p. 70). Tal 

noção remete ao Curso ministrado no ano anterior no Collège de France, Os Anormais 

(FOUCAULT, 2011). Nesta obra, de forma bastante sucinta Michel Foucault faz menção ao 

racismo em aula datada de 19 de março de 1975. 

Na ocasião, o filósofo afirmou a existência de um racismo no interior da psiquiatria 

que parte da noção de degeneração (FOUCAULT, 2011, p. 277). Foucault afirma a 

divergência entre ele e o racismo étnico, tradicional, já que esse racismo próprio da psiquiatria 

é aquele direcionado ao anormal, isto é, aqueles que “sendo portadores, seja de um estado, 

seja de um estigma, seja de um defeito qualquer podem transmitir aos seus herdeiros (...) as 

consequências imprevisíveis do mal que trazem em si” (FOUCAULT, 2011, p. 277).   

Em Os Anormais (2011), Foucault claramente pontua que a origem do racismo 

tradicional está no racismo antissemita (FOUCAULT, 2011, p. 277), dentro do qual há 

contribuição significativa de psiquiatras alemães. Além da controversa afirmação acerca da 

origem importa-nos, sobremaneira, a afirmação foucaultiana abaixo: 

 

Creio portanto que as novas formas de racismo, que se firmam na Europa no 

fim do século XIX e início do século XX, devem ser historicamente referidas 

à psiquiatria. É certo, no entanto que a psiquiatria, embora tenha dado 

nascimento a esse eugenismo, não se resumiu, longe disso, a essa forma de 

racismo que só cobriu ou confiscou uma parte relativamente limitada dela 

(FOUCAULT, 2011, pp. 277-278). 

 

Tem-se então na relação entre psiquiatria e eugenismo um importante vértice da 

primeira que se manifesta, evidentemente, de outros modos. Em relação ao segundo, no 

entanto, o papel da psiquiatria é fundamental, eis que presente, para Foucault, em sua gênese.  
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 Da leitura da obra foucaultiana concernente ao racismo observa-se que ele emerge, 

quando de sua incorporação pelo Estado, como uma espécie de biopoder. Neste sentido, 

Foucault, em A Vontade de Saber (1988), evoca a questão racial nas linhas em que constrói a 

noção de um biopoder ao dissertar sobre a faculdade de matar do soberano: “se o genocídio é, 

de fato, o sonho dos poderes modernos, não é por uma volta, atualmente, ao velho direito de 

matar; mas é porque o poder se situa e exerce ao nível da vida, da espécie, da raça e dos 

fenômenos maciços de população.” (FOUCAULT, 1988, p. 128). Importa, deste modo, 

compreender esta construção fundamental foucaultiana: o biopoder e a biopolítica.  

 

4.1.1. Biopoder e biopolítica foucaultiana 

 

 

 A Vontade de Saber (1988) é o primeiro tomo, lançado em 1976, da obra História da 

Sexualidade62. Ao fim deste livro, o autor aborda o direito de morte e o poder sobre a vida 

(FOUCAULT, 1988, p. 125). Ao longo deste capítulo, Foucault expõe seu raciocínio que o 

conduz ao biopoder e, também, à biopolítica (FOUCAULT, 1988, p.131). As duas 

expressões, embora comumente usadas como sinônimos, não são postas desta forma quando 

de sua introdução no texto em tela, como se observa a seguir:  

 

Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 

ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Mas, 

o capitalismo exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto 

de seu reforço quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe 

necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida 

em geral, sem, por isto torná-las mais difíceis de se sujeitar; se o 

desenvolvimento dos grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder, 

garantiu a manutenção das relações de produção, os rudimentos de anátomo 

e biopolítica, inventados no século XVIII como técnicas de poder 

presentes em todos os níveis do corpo social e utilizadas por instituições 

bem diversas. (FOUCAULT, 1988, p. 131) (grifos meus) 

 

O biopoder está associado a uma economia do corpo que remete à disciplina 

apresentada por Foucault em Vigiar e Punir (2014) - obra de 1975 que antecede A Vontade de 

Saber, originalmente publicada em 1976. Este poder é dono de formas e procedimentos 

                                                 
62 A obra História de Sexualidade compreende os seguintes livros: A vontade de saber (1976), O uso dos 

prazeres (1984), O cuidado de si (1984) e Os prazeres da carne (2017).  
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múltiplos que atuam sobre o corpo e suas forças (FOUCAULT, 1988, p.132). Edgardo Castro, 

estudioso de Foucault e Agamben, em seu El Vocabulario de Michel Foucault (2014), ao 

tratar sobre o biopoder aponta para sua dupla face, eis que se mostra tanto como poder sobre a 

vida na obra foucaultiana e como poder sobre a morte (CASTRO, 2014, p.60).  Para este 

intérprete de Foucault o biopoder corresponde à estatização da vida biológica, isto é, do 

homem como mero ser vivente (CASTRO, 2014, p. 60). 

Em artigo intitulado O conceito de biopoder hoje Paul Rabinow e Nikolas Rose 

atestam a imprecisão de Michel Foucault ao tratar destes conceitos no começo de sua 

empreitada biopolítica (RABINOW; ROSE, 2006. p.28). Neste trabalho, os autores asseveram 

que o biopoder foca em uma anatomia política do corpo humano que tem como objetivo o 

aumento de suas forças e sua integração. Outro pólo deste poder se mostra através da 

regulação, uma biopolítica populacional que cuida do corpo relacionado aos mecanismos da 

vida como nascimento, morte, longevidade e etc. (RABINOW; ROSE, 2006. p.28). Da leitura 

que fazem de Foucault extraem que o conceito de biopoder revela as tentativas racionalizadas 

de intervenção na existência humana, enquanto o de biopolítica abrange estratégias que 

atingem “a vitalidade humana coletiva” (RABINOW; ROSE, 2006. p.29). 

Em Segurança, Território e População (2008), livro que contém as aulas de Foucault 

ministradas no começo de 1978, no Collège de France, o biopoder é apresentado já no 

primeiro parágrafo do livro como: 

 

essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o 

conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui 

suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, 

numa estratégia política, numa estratégia geral de poder.Em outras palavras, 

como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do século 

XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser 

humano constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, o que 

chamei, para lhe dar um nome de biopoder. (FOUCAULT, 2008, p.3) 

 

A imprecisão pontuada por Rabinow e Rose (2006, p. 28) pode ser observada 

contrastando a definição acima com a que Michel Foucault apresenta como sendo a de 

biopolítica em A Vontade de Saber:   

 

designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos 

cálculos explícitos, e faz do poder- saber um agente de transformação da vida 

humana. Não é que a vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas 

que a dominem e gerem; ela lhes escapa continuamente. (...) o que se poderia 

chamar de “limiar da modernidade biológica” de uma sociedade se situa no 

momento em que a espécie entra como algo em jogo em suas próprias 
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estratégias políticas. O homem, durante milênios, permaneceu o que era para 

Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o 

homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em 

questão (FOUCAULT, 1988, p. 133). 

 

   Para Judith Revel, em Michel Foucault: Conceitos Essenciais (2005), a noção de 

biopolítica abarca o modo pelo qual o poder tende a se transformar com fito de governar o 

conjunto dos viventes constituídos uma população. Deste modo, “a biopolítica - por meio dos 

biopoderes locais” (REVEL, 2005, p. 26) se encarregará de gerir a vida em suas variadas 

frentes e demandas como a gestão da saúde, alimentação e higiene. 

A discussão sobre biopolítica é retomada na última aula do Curso do Collège de 

France de março de 1976 – o mesmo ano em que A Vontade de Saber (1988) é publicado na 

França. Em Defesa da Sociedade (2010) trata da assunção da vida pelo poder ou “uma espécie 

de estatização do biológico” como um fenômeno fundamental do século XIX (FOUCAULT, 

2010, p.201). Ao dissertar acerca da passagem da disciplina para esta nova técnica de poder, 

apresentada na aula de 10 de março de 1976, o autor elucida: 

  

A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa 

multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser 

vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos. E depois, a nova 

tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida 

em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são 

próprias da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a 

doença, etc. Logo, depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo 

que se fez consoante o modo da individualização, temos uma segunda 

tomada de poder que, por sua vez, não é individualizante mas que é 

massificante, se vocês quiserem, que se faz na direção não do homem- 

corpo, mas do homem- espécie. Depois da anatomopolítica do corpo 

humano, instaurada no decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do 

mesmo século, algo que já não é uma anatomopolítica do corpo humano, mas 

que eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie humana (FOUCAULT, 

2010, p. 204). 

 

Foucault defende a existência de dois pólos interligados da gestão da vida: 

(FOUCAULT, 1988, p. 130). O primeiro pólo é identificado como sendo aquele que se centra 

no corpo como máquina ao investir não só em seu adestramento, como em suas aptidões. Tais 

ações têm o condão de aumentar a utilidade e docilidade dos corpos por meio de mecanismos 

de poder que caracterizam as disciplinas (FOUCAULT, 1988, p. 130). O segundo foca no 

corpo- espécie que dá suporte aos processos biológicos para além do nascimento e da morte, 

posto que também contempla processos como nível de saúde ou duração da vida e as 

condições que causam variações nestes processos (FOUCAULT, 1988, p. 130). Os processos 
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em discussão são assumidos mediante diversas intervenções e controles reguladores que 

integram uma biopolítica da população, conforme Foucault apregoa em A Vontade de Saber 

(1988).  A instauração desta  “grande tecnologia  de duas faces - anatômica e biológica, 

individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os 

processos da vida- caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas 

investir sobre a vida” (FOUCAULT, 1988, p. 130). 

Saindo do campo do estabelecimento de uma pretensa conceituação e da introdução do 

que estes conceitos propõem, é importante seguir adiante e adentrar em pontos relevantes 

discutidos por Foucault acerca do que compreendo tratar-se da sua obra biopolítica.  

Foucault procura exemplificar alguns dos pontos que integram o campo de intervenção 

biopolítica (FOUCAULT, 2010, p. 205). Embora não os esgote, discorre sobre alguns deles. 

O primeiro é o do controle de processos de natalidade, de mortalidade e longevidade 

(FOUCAULT, 2010, p. 204), este alvo de controle biopolítico demanda o surgimento da 

estatística, elemento que, mais adiante, em Segurança, Território e População (2008) é objeto 

de maior atenção por parte de Michel Foucault. Com estas primeiras demografias o Estado 

pode observar procedimentos “mais ou menos espontâneos, mais ou menos combinados, que 

eram efetivamente postos em execução na população no tocante à natalidade” (FOUCAULT, 

2010, p. 204).  

O autor adverte que esta biopolítica não cuida apenas dos problemas de fecundidade, 

tendo em vista que também se dedica à questão da morbidade. Dentro desta seara da ação 

biopolítica se destaca, ainda, o problema das endemias tidas pelo autor como “doenças mais 

ou menos difíceis de extirpar, e que não são encaradas como as epidemias, a título de causas 

de morte mais freqüente, mas como fatores permanentes – e é assim que as tratam “de 

subtração das forças, diminuição do tempo de trabalho” (FOUCAULT, 2010, p. 205). Há, 

inclusive, um aspecto econômico considerado nesse sentido, levando em conta não apenas os 

prejuízos da produção não realizada, mas, também, o dos custos do tratamento (FOUCAULT, 

2010, p. 205). 

Outro ponto que integra este campo de intervenção biopolítica elencado por Foucault 

diz respeito à velhice (FOUCAULT, 2010, p. 205). O idoso, comumente, é um indivíduo cuja 

capacidade produtiva decai e o leva para fora do mercado de trabalho. A biopolítica introduz 

instituições que prestam assistência a essas pessoas e, além disto, mecanismos mais sutis e 

economicamente mais racionais, como a seguridade, poupança e etc (FOUCAULT, 2010, p. 

205). 
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Também a questão da cidade emerge no campo de intervenção biopolítica e é um de 

seus domínios elencados por Foucault (2010, p. 206). A cidade é o meio – criado por pessoas 

e, por isso, não natural - onde os seres humanos estão inseridos e convivem. Por esta razão, 

seus aspectos geográficos, climáticos e geológicos (FOUCAULT, 2010, p. 206) importam 

para a biopolítica, já que é por intermédio deles que se apura os efeitos do meio sobre o 

homem.  

A partir disto, Foucault identifica aspectos relevantes acerca da biopolítica. O primeiro 

deles é que ela faz surgir um elemento ou personagem (FOUCAULT, 2010, p. 206) que era 

desconhecido da prática disciplinar e da própria teoria do direito que é a figura de um novo 

corpo que é múltiplo, dotado de inúmeras cabeças, que é a população. A biopolítica lida com 

a população como problema de variadas faces: político, simultaneamente político e científico, 

biológico e de poder (FOUCAULT, 2010, p. 206). Outro aspecto é o da natureza dos 

fenômenos considerados por esta biopolítica: eles são coletivos, aleatórios e imprevisíveis 

(FOUCAULT, 2010, p. 206) e são considerados numa perspectiva temporal que demanda, por 

sua vez, que tenham duração relativamente longa para que se enquadrem como fenômenos em 

série.  

Outro aspecto tem sua importância destacada pelo filósofo: são os mecanismos que a 

biopolítica implanta e que possuem distinções claras em relação aos mecanismos da disciplina 

(FOUCAULT, 2010, p. 207). Os mecanismos biopolíticos orbitam em torno de previsões, 

estimativas estatísticas, de medições globais e visam interferir em fenômenos de ordem 

global, como os supracitados, a partir da instalação destes mecanismos de previdência. Sobre 

isto, insta salientar que:  

 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio, que era o 

poder da soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece 

agora, com essa tecnologia de biopoder, com essa tecnologia de poder sobre a 

“população” enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder 

contínuo, científico, que é o poder de “fazer viver” A soberania fazia morrer e 

deixava viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de 

regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar 

morrer (FOUCAULT, 2010, p. 207). 

 

Sob esse prisma, interessante destacar que a morte se mostra, nesses termos, como 

sendo um escape deste poder que gere a vida retornando, assim, o indivíduo a si mesmo, dado 

que “o poder já não conhece a morte” (FOUCAULT, 2010, p. 208). Insta observar que esta 

discussão é instaurada neste curso a partir da teoria clássica da soberania, dentro da qual 

Foucault apresenta como importante atributo o direito de vida e morte. Este direito representa, 
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na prática, que o soberano pode fazer morrer e deixar viver (FOUCAULT, 2010, p. 202) e 

tem como seu desdobramento, o fato de que “em relação ao poder, o súdito não é, de pleno 

direito, nem vivo nem morto” (FOUCAULT, 2010, p. 202). Cumpre destacar ainda, que 

Foucault assevera que o direito de vida e de morte tem um exercício desequilibrado que tende 

regularmente para o lado da morte (FOUCAULT, 2010, p. 202) o que, por sua vez, evidencia 

a assimetria do direito em deslinde. 

 Além disto, igualmente relevante nesta discussão travada no início da aula é o fato de 

que este velho ditado acerca da soberania é objeto de complementação no decorrer do século 

XIX. O referido ditado passa, assim, a ser o direito de fazer viver e de deixar morrer 

(FOUCAULT, 2010, p. 202), isto significa, em linhas gerais, uma espécie de novo direito que 

não anula o antigo, porém o modifica, o penetra e o inverte (FOUCAULT, 2010, p. 202).  

A biopolítica, portanto, vai cuidar da vida e, por isso, importa o conhecimento em 

relação a quem se governa. Em Segurança, Território e População (2008) Foucault assevera 

que, dentro desta concepção, é necessário gerir a população para além de resultados globais, 

contemplando também a administração deste corpo coletivo em profundidade, com sutileza e 

atento aos detalhes (FOUCAULT, 2008, p. 142). Deste modo, conhecer a população e os 

processos que a envolvem é fundamental para que se governe de maneira racional 

(FOUCAULT, 2008, p. 140). Nesse sentido:  

 

É a população, portanto, muito mais que o poder do soberano, que aparece 

como o fim e o instrumento do governo: sujeito de necessidades, de 

aspirações, mas, também objeto nas mãos do governo. [Ela aparece] como 

consciente, diante do governo, do que ela quer, e também inconsciente do 

que a fazem fazer. O interesse como consciência de cada um dos indivíduos 

que constitui a população e o interesse como interesse da população, quaisquer 

que sejam os interesses e as aspirações individuais dos que a compõem, é isso 

que vai ser, em seu equívoco, o alvo e o instrumento fundamental do governo 

das populações (FOUCAULT, 2008, p. 140)(grifos meus). 

 

Há a passagem de uma arte de governar a uma ciência política e também a transição de 

um regime focado nas estruturas soberanas para um primado das técnicas do governo no 

século XVIII, que tem como corolário o nascimento da economia política (FOUCAULT, 

2008, p. 141). A disciplina não é eliminada e é, inclusive, mais importante e mais valorizada 

do que antes (FOUCAULT, 2008, p. 142), posto que ela corresponde a um dos vértices 

integrantes do triângulo soberania, disciplina e gestão governamental – cujo alvo da última é a 

população. Apresenta-se no decorrer deste raciocínio a noção foucaultiana de 

governamentalidade apresentada preliminarmente como: 



121 

 

o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, as análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 

específica,embora muito complexa, de poder que te por alvo principal a 

população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento 

técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 

“governamentalidade” entendo a tendência, a linha de força que, em todo o 

Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse 

tipo de poder que podemos chamar de “governo” sobre todos os outros – 

soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda 

uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o 

desenvolvimento de toda uma série de saberes (FOUCAULT, 2008, pp. 143-

144) 

 

Em que pese referir-se originariamente ao século XVIII, ao fim da aula de 1º de 

fevereiro de 1978, o filósofo afirma que vivemos na era da governamentalidade63. Nesta 

oportunidade, pontua ainda que foi e ainda é, justamente, esta “governamentalização do 

Estado” o que o permitiu sobreviver até aquele momento (FOUCAULT, 2008. p. 145). 

Na esfera da atenção dispensada aos governados, a economia e opinião serão, para o 

autor, dois importantes elementos da realidade que devem ser manipulados pelo governo e, 

para tal, o cálculo é fundamental (FOUCAULT, 2008, p. 363). Isto, por sua vez, aponta para 

qual saber do soberano deverá buscar:  

um conhecimento das coisas do que um conhecimento da lei, e essas coisas 

que o soberano deve conhecer, essas coisas que são a própria realidade do 

Estado é precisamente o que na época se chama estatística. Etimologicamente, 

a estatística é o conhecimento do Estado, o conhecimento das forças e dos 

recursos que caracterizam um Estado num momento dado (FOUCAULT, 

2008, p. 365) 

 

 Este saber, portanto, engloba o conhecimento da população outrora mencionado, como 

a medida da natalidade, da mortalidade, de doenças e também de outras categorias da vida à 

exemplo das riquezas virtuais do Estado, como minas e florestas, e também dados econômicos 

(FOUCAULT, 2008, p. 365). Em outras palavras, trata-se do conjunto de conhecimentos 

técnicos64 que traduzem a realidade estatal. Frise-se que um governo que dispensasse essa 

sorte de análise estaria fadado ao fracasso segundo Foucault (2008, p 471). 

                                                 
63 Sobre o assunto, retomado na aula seguinte, isto é a de oito de fevereiro de 1978, Michel Foucault marca a 

diferença que há entre governar e palavras que podem soar sinônimas, mas não o são, tais como reinar, comandar 

ou fazer a lei (FOUCAULT, 2008, p. 255) 
64 Acerca deste conhecimento, Foucault defende que ele não deve ser compartilhado com os inimigos do Estado, 

razão pela qual algumas estatísticas devem ser mantidas em sigilo, noção que perdura por bastante tempo 

(FOUCAULT, 2008, p.367) 
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 Foucault apresenta também, em Segurança, Território e População (2008), que a 

razão de Estado deve atuar com fito de “intervir sobre a consciência das pessoas”  

(FOUCAULT, 2008, p. 367) para, dentre outras coisas, moldar e alterar opiniões e adequá-las 

aos comportamentos esperados de sujeitos econômicos e, igualmente, na qualidade de sujeitos 

políticos (FOUCAULT, 2008, p.367). Esse trabalho que indica a ação do poder sobre o corpo 

é demasiado complexo e sutil em sua distribuição e mecanismos (FOUCAULT, 2016, p. 243) 

sendo difícil de identificar não apenas sua ação, mas também quem a coordena. Compreende-

se, assim, ser impossível para aquele que governa, a seu bel prazer, moldar os indivíduos. As 

pessoas que compõem a população possuem uma natureza que lhes é própria e que não pode, 

portanto, ser alterada por decreto. Deste modo, a biopolítica compreende a necessidade de 

conhecer a naturalidade dos processos que compõe a população, já que essa natureza não é 

impenetrável.  Através da referida penetrabilidade tem-se a possibilidade de um governo 

influenciar esses processos por estímulos e desestímulos, o que viabiliza que essas técnicas 

moldem o meio em que as pessoas estão inseridas de acordo com a ocasião e suas 

necessidades. 

 Para encerrar nossa análise pautada pela obra em discussão, importa-nos abordar a 

questão da polícia à luz desta governamentalidade. A polícia tem, para Foucault, o papel de 

trabalhar em prol do crescimento do Estado (FOUCAULT, 2008, p. 456). A ideia de um 

poder nos moldes policiais é, desde o XVII, bastante distinta dos moldes em que o judiciário, 

outra modalidade poder régio, se exercia. Foucault é contundente, neste sentido ao afirmar 

que: polícia não é justiça (FOUCAULT, 2008, p. 456). Não incumbe à instituição policial a 

aplicação de uma justiça regulamentada ou a ação como se ela fosse um prolongamento da 

desta última. A polícia se mostra como uma forma de ação do rei sobre seus súditos de forma 

não judiciária (FOUCAULT, 2008, p.457). Em outras palavras: “a polícia é a 

governamentalidade direta do soberano como soberano” (FOUCAULT, 2008, p. 457). 

 Em Microfísica do Poder (2016), no capítulo intitulado A Governamentalidade 

(FOUCAULT, 2016, p. 407), é traçado um paralelo entre a polícia em seus moldes originários 

e a gestão da família. A primeira contribuiu para um Estado bem governado o que, por sua 

vez, não apenas passava segurança para a condução familiar65 por parte dos pais, como 

também refletia no comportamento individual (FOUCAULT, 2016, p.413).  

                                                 
65 Frise-se que este governo das famílias é compreendido por Foucault como a economia, elemento cuja 

introdução bem sucedida integra um dos papéis do governo afinado a esta arte de governar (FOUCAULT, 2016, 

p. 413). O ato de governar significará, para o autor, “ estabelecer a economia no nível geral do Estado, isto é, ter 

em relação aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, uma forma de vigilância, de 

controle tanto atento como a de um pai de família” (FOUCAULT, 2016, p. 413) 
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 Outra consideração importante é que este formato de polícia é distinto do atual. A 

polícia pensada por Foucault atende ao significado “lato e pleno do termo, tal como era 

empregado no século XVII” (FOUCAULT, 2008, p. 473). Na aula de cinco de abril de 1978, 

a última do Curso Segurança, Território e População (2008), Foucault afirma que a “grande 

política super – regulamentar”, no entanto, irá se desarticular e deixará de funcionar como 

regulamentadora do território e dos súditos a partir de sua fragmentação (FOUCAULT, 2008, 

p. 475).  O objeto da polícia em sua concepção clássica era aumentar a força estatal 

respeitando a ordem geral. Este objeto é desmembrado e passa a ser, também, incorporado 

pela economia e pela noção mesma de gestão da população. A função da polícia, agora no 

sentido moderno da instituição, será evitar a desordem. Isto, segundo Foucault a marginaliza e 

imbui do sentido puramente negativo que conhecemos (FOUCAULT, 2008, p.476).  

A atualidade do que foi pensado por Foucault décadas atrás é latente. No entanto, 

dentro da justa e correta perspectiva de promover a independência do pensamento brasileiro - 

e de tantos outros países colonizados por europeus- em relação à produção intelectual 

eurocêntrica, proposta privilegiada em muitos momentos deste trabalho, a pertinência do 

pensamento do francês Michel Foucault pudesse soar dispensável. Entendo, no entanto, que a 

partir da potência da obra foucaultiana trabalhos que reflitam nossas demandas possam ser 

conduzidos, inclusive, através dos contrapontos necessários entre distintas realidades – ideia 

que pretendo dar cabo ao utilizar, no fim deste capítulo, a pulsante contribuição de Achille 

Mbembe a uma biopolítica mais adequada, por assim dizer, ao contexto dos colonizados.  

Imbuído desta ideia, Leomir Cardoso Hilário em artigo que versa sobre a obra, 

justamente, de Foucault e Mbembe pontua a importância da obra foucaultiana para o 

pensamento crítico periférico. Em que pese críticas impostas ao uso seu uso, em virtude de 

um eurocentrismo presente na obra do filósofo francês, o professor assevera a necessidade de 

escapar desta armadilha (HILÁRIO, 2016, p. 197). Repensando a crítica foucaultiana para 

atualidade a partir de Losurdo, foi “ao conhecer a obra de Achille Mbembe que entendi ser 

possível contornar a crítica de Losurdo e continuar, com um só gesto, na defesa da pertença 

foucaultiana ao campo teórico crítico como também à possibilidade do exercício periférico da 

teoria crítica” (HILÁRIO, 2016, p. 198). 

 Além disto - e corroborando com isto - Vera Malaguti Batista, em Foucault na 

periferia da barbárie (2014a), presta valiosa contribuição no sentido de mapear parte dos 

muitos autores latino americanos, destacadamente brasileiros, cujas obras refletem o 

pensamento de Foucault. No entanto, em um segundo momento deste trabalho, a professora 

não só reconhece a pertinência da obra foucaultiana para a sua produção criminológica 
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(MALAGUTI BATISTA, 2014a, P. 256) como passa a pontuar, sucintamente, elementos 

pensados por Foucault que possuem correspondentes diretos na realidade brasileira. 

 Ao tratar, por exemplo, das estratégias de controle reticular sobre as cidades e seus 

mecanismos, Malaguti Batista compreende que “a ideia de um Estado de Polícia nas relações 

entre segurança, território e população parece profética quando entendemos dispositivos como 

as Unidades de Polícia Pacificadora nas favelas do Rio de Janeiro” (MALAGUTI BATISTA, 

2014a, p. 257). Nessa toada, também acerca deste Estado de Polícia a autora afirma que tal 

conceito é fundamental para a compreensão do que se vive hoje no Rio de Janeiro, por 

exemplo, no tocante à infância e juventude como alvos de tutela estatal com fito de promover 

sua “salvação”66 (MALAGUTI BATISTA, 2014a, p. 258). No entanto, esta que seria, para 

ela, um dos primeiros afazeres dos defensores deste modelo, teria muito mais o condão de 

produzir “a captura de sua potência e força para o trabalho compulsório” (MALAGUTI 

BATISTA, 2014a, p. 258) do que dar cabo à tarefa a qual, originariamente, se propõe. Em 

alusão ao pensamento de Zaffaroni, Malaguti aborda também os massacres praticados no 

território de um Estado e que tem por alvo parte de sua própria população. Em episódios desta 

natureza, amparada pelos ensinamentos do referido mestre, a autoria, ainda que não exclusiva, 

é do Estado de polícia (MALAGUTI BATISTA, 2014, p. 259) 

 

 4.1.2. Biopolítica e racismo: Em defesa de -certa- sociedade 

 

 

 Por tudo exposto nos tópicos acima relacionados ao pensamento foucaultiano é 

relevante trazer para este trabalho a relação que o referido autor traz ao término do curso Em 

Defesa da Sociedade (2010) acerca do cruzamento entre biopolítica/biopoder e racismo.  

                                                 
66 “O Direito da Criança e do Adolescente no Brasil sofreu profundas mudanças no início da década de 1990, 

quando promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em substituição ao Código de Menores. 

Trata-se de importante ruptura com a lógica então vigente, da situação irregular do menor, que apequenava a 

infância e adolescência em nosso país, tratando-a de forma vexatória e coisificante na busca por “ajustar” esses 

indivíduos ao que o Código e a figura do juiz de compreendiam ser um padrão desejável de conduta e vida. 

Como nunca, as crianças e os adolescentes brasileiros passaram a ser tratados como sujeitos de direitos, prática 

corroborada também por marcos legais contemporâneos ao Estatuto, fundamentais, como a Constituição Cidadã 

de 1988 e a Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, de 1989” (MONTEIRO; PINTO, 2015, P. 74). Em 

que pese a existência de um direito muito mais adequado para reger este segmento da população, ainda dentro da 

lógica do ECA as unidades de internação do sistema socioeducativo atuam, à exemplo do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (DEGASE), como, pretensa fábrica de corpos dóceis e 

adequados à lógica do capital.  
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 Como visto, a biopolítica encarregava-se de gerir a vida da população e para tal valeu-

se de mecanismos que lhe permitiram conhecer em profundidade seus governados e o 

exercício de sua influência também de forma sutil através da modulação através de estímulos 

discretos que tinham o condão, como verificado, de interferir em suas opiniões. Nesse 

cenário, importa muito mais fazer viver, já que a biopolítica e o biopoder vão se incumbir de 

assegurar a vida (FOUCAULT, 2010, p. 213), do que deixar morrer. Contudo, a última ideia 

não é de todo abandonada e, em virtude disto, Foucault traz o problema da inserção do 

assassínio e do exercício deste direito do soberano de matar quando seu poder tem a função 

precípua de assegurar a vida (FOUCAULT, 2010, p. 214). “Como, nessas condições, é 

possível, para um poder político, matar, reclamar a morte, pedir a morte, mandar matar, dar a 

ordem de matar, expor à morte não só seus inimigos mas mesmo seus próprios cidadãos?” 

(FOUCAULT, 2010, p. 214). 

 Em resposta a série de indagações, Michel Foucault traz o racismo, novamente, para o 

centro do debate na obra em discussão afirmando que, embora não se origine nesta ocasião, é 

através da emergência deste biopoder que ele se insere nos mecanismos estatais, integrando o 

rol dos mais fundamentais destes mecanismos que asseguram o funcionamento moderno do 

Estado (FOUCAULT, 2010, p. 214). Foucault elabora neste momento uma outra maneira de 

enxergar o racismo:  

 

É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da de que o poder se 

incumbiu um corte: o corte entre quem deve viver e o que deve morrer. No 

contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção 

das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de 

outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de 

fragmentar esse campo biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de 

defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. Em 

resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico no interior de 

um domínio considerado como sendo precisamente um domínio biológico 

(FOUCAULT, 2014, p. 214)  

 

 Evidencia-se, assim, a função primeira do racismo que é a de permitir que o poder 

trate um segmento de sua população na qualidade de uma raça impura, ou, em outras palavras, 

fragmentar o contínuo biológico a que se dirige o biopoder (FOUCAULT, 2010, p. 214). Sua 

segunda função diz respeito à ideia de que “quanto mais você deixar morrer, mais, por isso 

mesmo, você viverá” (FOUCAULT, 2010, p. 215) que remete a mentalidade de guerra apesar 

de sua formatação totalmente nova neste contexto do biopoder.  

Nesse sentido, nota-se para além da relação militar e guerreira do enfrentamento o viés 

biológico que compreende a maximização da potencialidade de vida e força do indivíduo 
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“normal” e “não degenerado” (FOUCAULT, 2010, p. 215). O aniquilamento do outro 

ultrapassa a noção de segurança pessoal e atinge o patamar do alcance de uma vida mais sadia 

e pura a partir da eliminação da raça inferior que são os perigos externos e também internos 

que circundam a população e que podem atingi-la (FOUCAULT, 2010, p. 215). 

A retirada da vida de indivíduos no seio de um regime biopolítico pautava-se, assim, 

na finalidade de eliminar um perigo biológico. O fortalecimento da própria espécie, isto é, a 

raça superior, também é uma das hipóteses de admissibilidade para proceder tal eliminação 

(FOUCAULT, 2010, p.215). Pode-se afirmar, assim, que o racismo atua com fins de 

legitimação da morte dos impuros e/ou degenerados por parte do Estado biopolítico sem que 

isso, no entanto, macule seus princípios gestores da vida já que por trás do Estado que mata 

há, na verdade, a intenção de perpetuar a vida daqueles que integram a raça considerada 

superior.  

Por isso, Foucault afirma categoricamente que “a função assassina do Estado só pode 

ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo biopoder, pelo racismo” (FOUCAULT, 

2010, p. 215). O racismo se consolida como condição para que o governante exerça o velho 

direito soberano de matar (FOUCAULT, 2010, p. 216). Em suma, o que se afirma é que “o 

racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, a 

eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano” (FOUCAULT, 

2010, p. 217). Deste modo, resta evidenciada a ligação entre os Estados que mais matam 

serem, ao mesmo tempo e forçosamente, os mais racistas – como pode se verificar no nazismo 

(FOUCAULT, 2010, p. 218).  

Entendo imprescindível sobre este teor o esclarecimento prestado por Michel Foucault 

sobre o que é, para ele, tirar a vida de alguém. Tal ato não se configura, exclusivamente, 

através do “assassínio direto, mas também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de 

expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, porá e simplesmente, a morte 

política, a expulsão, a rejeição, etc.” (FOUCAULT, 2010, p. 216). Tirar a vida, portanto, não 

se resume ao mero ato de matar alguém, mas, também de inviabilizar que algumas pessoas 

vivam dignamente e sob o manto de alguma proteção. A incorporação de uma morte 

simbólica através destas operações acima descritas remete ao conceito de homo sacer, 

pensado por Giorgio Agamben. 

 

 4.2. Homo Sacer e a gestão da morte no pensamento de Giorgio Agamben 
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 Para uma compreensão adequada do proposto por Giorgio Agamben em Homo Sacer 

(2014) é imprescindível que se opere a distinção que há entre os dois termos utilizados no 

grego clássico para exprimir a noção de vida. O primeiro destes termos é zoé, isto é, o simples 

viver comungado por todas as espécies; bíos, o segundo termo, por sua vez, indica uma forma 

de vida própria a um indivíduo ou coletivo. Frise-se, assim, que a zoé não contempla uma 

vida qualificada (AGAMBEN, 2014, p.9). Edgardo Castro relembra que também Hannah 

Arendt promovia esta diferenciação e, além disto, que os gregos mantinham essas concepções 

de vida separadas (CASTRO, 2016, p.58). Tendo em vista a exclusão da vida natural, no 

mundo clássico, da pólis o seu lugar passa a se  restringir ao âmbito do oîkos, isto é, a casa 

onde esta vida assume caráter meramente reprodutivo (AGAMBEN, 2014, p. 10).  

 Agamben compreende que a vida natural começa a ser incluída nos mecanismos e 

cálculos do Estado e que, a partir desse momento, a política se transforma em biopolítica 

(AGAMBEN, 2014, pp.9-10). Este raciocínio se deriva das afirmações foucautianas feitas ao 

término de A Vontade de Saber (1988) e anteriormente citadas neste capítulo. O autor 

identifica que após o ano de 1977 a importância da vida biológica como problema soberano, 

em consequência da passagem a um Estado de população em detrimento do anterior Estado 

territorial, passa a ser o foco das discussões de Michel Foucault (AGAMBEN, 2014, p. 10). 

Esta empreitada biopolítica, no entanto, é interrompida por sua morte, deixando em aberto 

algumas implicações deste conceito (AGAMBEN, 2014, p. 12). Agamben em Homo Sacer se 

propõe a enfrentar as lacunas nos trabalhos de Arendt e Foucault. Esta retomada demanda 

para Castro (2014, p. 59) a análise da relação entre biopolítica e soberania, isto é, a forma 

como se inscreve a vida nua nos dispositivos do poder soberano.  

 Para Agamben “o ingresso da zoé na esfera da pólis, a politização da vida nua como 

tal, constitui o evento decisivo da modernidade” (AGAMBEN, 2014, p. 11) e é só por 

intermédio deste fio condutor que uma reflexão poderá, tomando por mote a relação entre a 

vida nua e a política, fazer com que o político não mais se oculte (AGAMBEN, 2014, p. 11). 

Homo Sacer versa, justamente, sobre a intersecção (oculta) do modelo jurídico-institucional e 

o modelo biopolítico do poder. Além disto, a obra também registra, segundo o próprio 

Agamben, a inadequação da separação destes modelos e que: 

 

a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário – 

ainda que encoberto – do poder soberano. Pode-se dizer, aliás, que a produção 

de um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano. A 

biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. 
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Colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o Estado moderno não 

faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à 

vida nua, reatando assim (segundo uma tenaz correspondência entre moderno 

e arcaico que nos é dado verificar nos âmbitos mais diversos) com o mais 

memorial dos arcana imperii (AGAMBEN, 2014, p.14). 

 

 Há que se demarcar, nesse ponto, uma importante diferença sobre o começo da 

biopolítica para Foucault e Agamben. O primeiro apregoa, como visto, que a política se 

transforma em domínio sobre a vida a partir do século XVIII. Já Agamben, como se 

depreende do trecho supracitado, entende que a política desde sempre é biopolítica. 

 Agamben assinala a necessidade de investigar a relação entre política e a vida, 

partindo da hipótese de que a última é incluída na primeira por intermédio de uma exclusão 

(AGAMBEN, 2014, p. 14). A politização da vida nua tem características metafísicas, segundo 

este autor, tendo em vista que em seu bojo deve ser decidida a humanidade do vivente e que, a 

partir disto, “a modernidade não faz mais do que declarar a própria fidelidade à estrutura 

essencial da tradição metafísica”. Deste modo, afirma-se que a dupla categorial fundamental 

desta política é a de vida nua – existência política ou, ainda, zoé-bíos, exclusão- inclusão 

(AGAMBEN, 2014, p. 15). A distinção entre democracia moderna e democracia clássica, 

aliás, pode ser verificada para o autor por intermédio da busca que a primeira conduz com fins 

de encontrar “o bíos da zoé” (AGAMBEN, 2014, p. 17). É esta vida nua, matável, que está no 

centro da discussão de Homo Sacer. Ainda na introdução da obra em tela, Agamben traça uma 

primeira diretriz acerca de seu protagonista: 

 

Uma obscura figura do direito romano arcaico, na qual a vida humana é 

incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de 

sua absoluta matabilidade), ofereceu assim a chave graças à qual não apenas 

os textos sacros da soberania, porém, mais em geral, os próprios códices do 

poder político podem desvelar os seus arcanos. Mas, simultaneamente, esta 

talvez mais antiga acepção do termo sacer nos apresenta o enigma de uma 

figura do sagrado aquém ou além do religioso, que constitui o primeiro 

paradigma do espaço político do Ocidente (AGAMBEN, 2014, p. 16) 

 

O homem como ser vivente deixa de ser um simples objeto do poder político para 

sagrar-se como seu verdadeiro sujeito. Este processo biopolítico converge com outro 

processo, o disciplinar, no que concerne à questão principal que os permeia: a vida nua do 

cidadão que se reveste em um novo corpo biopolítico da humanidade (AGAMBEN, 2014, pp. 

16-17). Assim, a vida é o valor e, também, o desvalor que norteia a política na atualidade.  No 

entanto, esta política ainda não foi capaz, para Agamben, de construir a articulação entre zoé e 
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bíos e, deste modo, a vida nua permanece presa a ela sob a forma de exceção, sendo incluída 

através da exclusão (AGAMBEN, 2014, p. 18). 

Ao introduzir, de modo mais específico, a discussão sobre a figura do homo sacer 

Agamben confronta dois entendimentos modernos acerca da não sacrificabilidade desta – 

problema que se reveste como sua maior contradição (AGAMBEN, 2014, p. 74). Nessa toada, 

são contrapostas as seguintes noções: a primeira que defende a sacratio como resíduo 

enfraquecido e secularizado em um momento no qual não havia distinção entre direito 

religioso e penal; a segunda noção apregoa que a referida sacralidade é consagrada a deuses 

ínferos (AGAMBEN, 2014, p. 75). Esta última compreensão estabelece como desnecessário o 

sacrifício daquilo que já está sob a posse dos deuses, enquanto a primeira sequer consegue 

explicar tal veto (AGAMBEN, 2014, p. 75). Disto se evidencia que as duas correntes que 

buscam explicar esta justaposição não dão conta de explicar a especificidade de quem tem sua 

morte impune e o sacrifício vetado (AGAMBEN, 2014, p. 76). 

Nessa direção, Agamben prossegue seu raciocínio e nos coloca a seguinte questão: “o 

que é então, a vida do homo sacer, se ela se situa no cruzamento entre uma matabilidade e 

uma insacrificabilidade, fora tanto do direito humano quanto daquele divino?” (AGAMBEN, 

2014, p. 76). Para encontrar a resposta desta indagação, que parece situar-se como conceito 

limite do ordenamento social romano, Agamben estabelece a diferença no caminho que 

seguirá nesta discussão: a interpretação da sacratio como algo autônomo e como possível luz 

para compreensão da estrutura política originária (AGAMBEN, 2014, p. 76)67.  

A estrutura da sacratio traz em seu bojo a conjunção tanto da impunidade da matança 

quanto da exclusão do sacrifício. Diante da vedação da imolação, toda e qualquer equiparação 

entre o homo sacer e uma vítima consagrada, evidencia a licitude por trás de seu assassínio. 

Tal licitude é observada inclusive do ponto de vista religioso, eis que este ato não consistia em 

um sacrilégio para quem o cometia (AGAMBEN, 2014, pp.83-84). Diante disto, temos 

claramente configurada a dupla exclusão e, ainda, a dúplice captura desta vida que, de acordo 

com Agamben, ultrapassa uma simples comparação com a exceção soberana (AGAMBEN, 

2014, p. 84). Segundo o autor:  

Assim como, na exceção soberana, a lei se aplica de fato ao caso excepcional 

desaplicando-se, retirando-se deste, do mesmo modo o homo sacer pertence 

ao Deus na forma da insacrificabilidade e é incluído na comunidade na 

                                                 
67 Giorgio Agamben compreende que o fenômeno jurídico- político ao qual alude a concepção original do termo 

sacer não pode ser explicada por intermédio de categorias religiosas genéricas (AGAMBEN, 2014, p. 82) e 

alerta, ainda, para que esta dimensão jurídico- política não se encubra de um mitologema científico carente, ele 

próprio, de fundamentos (AGAMBEN, 2014, p. 82) 
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forma da matabilidade. A vida insacrificável e, todavia, matável, é a vida 

sacra. Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a 

pretensa ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, 

sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra 

preso e da violência à qual se encontra exposto (AGAMBEN, 2014, p. 84) 

(grifos meus). 

 

 Esta morte que não é, portanto, considerada como um sacrifício ou um homicídio, 

consequentemente, não enseja nem uma condenação, na esfera humana, ou um sacrilégio, no 

plano divino, da parte de quem a comete. Considerando a decisão soberana acerca da exceção, 

aqui compreendida como uma esfera-limite do agir humano, insta investigar se há alguma 

conexão pertinente entre a sacratio e a soberania que ajude a esclarecer alguns aspectos de 

ambas (AGAMBEN, 2014, p. 84). A primeira hipótese, nesse ínterim, é a de que “soberana é 

a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, 

isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta esfera” (AGAMBEN, 2014, p. 

85). Nesse sentido, o espaço político da soberania teria em sua constituição uma espécie de 

excrescência do profano no religioso e vice versa, apontando, assim, para uma zona de 

indiferença entre sacrifício e homicídio (AGAMBEN, 2014, p. 85). 

 Agamben pontua que a vida do bando é sacra e, assim, a produção de uma vida nua 

nesse contexto seria um préstimo original do soberano. No entanto, o autor pondera que a 

sacralidade da vida, esta qualificada como um direito humano, se coloca, em verdade, como a 

sujeição da vida a um poder de morte (AGAMBEN, 2014, p. 85). Disto deriva que, dado o 

oposto posicionamento do homo sacer e do soberano, verifica-se simetria, estrutura idêntica e 

correlata, ao se proceder a análise de que “o soberano é aquele em relação ao qual todos os 

homens são potencialmente homines sacri e homo sacer é aquele em relação ao qual todos os 

homens agem como soberanos”  (AGAMBEN, 2014, p. 86) – o que corrobora com a analogia 

empregada pelo autor em relação a exceção soberana e a sacratio.   

 Tomando como correta a hipótese agambeniana, a vida humana sujeita à decisão 

soberana, na perspectiva de uma relação política originária, seria o conteúdo da expressão 

homo sacer. A vida só é sacra na medida em que se encontra vinculada à exceção soberana.  

No desenrolar dessa construção, Agamben já havia assinalado oportunamente que a 

compreensão do fenômeno jurídico- político em questão, bem como a concepção original do 

termo sacer não poderia ser explicada de forma exclusiva por categorias religiosas genéricas 

(AGAMBEN, 2014, p. 82). Esta ideia é reafirmada nesta ocasião, quando o filósofo assinala 

que as tentativas com fito de justificar esse fenômeno como fenômeno meramente religioso “é 
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a raiz dos equívocos que marcaram no nosso tempo tanto os estudos sobre o sacro como 

aqueles sobre a soberania” (AGAMBEN, 2014, p. 86).  

 A aparição deste direito de vida e de morte é registrada pela primeira vez na história 

do direito sob a fórmula romana do vitae necisque potestas que consagra o absoluto poder dos 

pais – do pater - em relação aos filhos homens (AGAMBEN, 2014, p. 88). Sobre isto, em 

artigo que analisa a segurança pública do Rio de Janeiro à luz da filosofia agambeniana, a 

Profª Roberta Duboc Pedrinha relembra que uma das características fundamentais do poder 

soberano foi o direito de vida e de morte. Frise-se que este direito é amparado pelo exemplo 

daquele que o pater famílias exercia sobre seu filho, isto é, um poder que o ameaça com a 

retirada da vida. Deste modo, Pedrinha (2015, p. 250) se imbui desta relação para, 

analogamente, comparar a relação filho e pai, dentro deste direito exercido pelo soberano, 

representado pela polícia,em face das vítimas de sua letalidade. 

 Outro ponto que merece destaque na construção dessa figura do homo sacer diz 

respeito ao que há em comum entre sua vida, a vida do soberano68 e a vida do devotus69 

sobrevivente (AGAMBEN, 2014, p. 100). Nos três casos apresenta-se uma vida nua separada 

de seu contexto e, por estar neste limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, não tem sua 

vida compatível com a dos demais. Em ambas situações há, notoriamente, uma função 

política nestas vidas sacras: 

 

Tudo ocorre como se o poder supremo-  que, vimos, é sempre vitae necisque 

potestas, funda-se sempre no isolamento de uma vida matável e sacrificável – 

implicasse, por uma singular simetria, a sua assunção na própria pessoa que o 

detém. E se para o devoto sobrevivente ao seu voto é a morte faltante que 

libera essa vida sacra, para o soberano é, ao contrário, a morte que revela este 

excedente que parece inerir como tal ao poder supremo, como se este não 

fosse mais, em última análise, que a capacidade constituir a si e aos outros 

como vida matável e insacrificável (AGAMBEN, 2014, p. 101)(grifos meus) 

 

                                                 
68 “Mas havia uma outra – e mais secreta- razão, ou seja, a de que nada, na consecratio romana, permitia 

relacionar a efígie do imperador com aquele aspecto mais luminoso da soberania que é seu caráter perpétuo; 

antes, o rito macabro e grotesco, no qual uma imagem eram primeiramente tratada como uma pessoa viva e 

depois solenemente queimada, indicava uma zona mais obscura e incerta, que buscaremos agora indagar, na qual 

o corpo político do rei parecia aproximar-se até o ponto de quase confundir-se com ele, do corpo matável e 

insacrificável do homo sacer”(AGAMBEN, 2014, p. 94).  

 
69 Este último desempenha o papel de consagrar sua própria vida aos deuses com fito de resguardar a cidade em 

que vive de um grave perigo (AGAMBEN, 2014, p. 96). Ao fazer esta opção, o devotus abria mão de praticar 

ritos de qualquer espécie (AGAMBEN, 2014, p. 97). Excluído do mundo profano e também do sagrado e 

impossibilitado de ser restituído ao primeiro, restava ao devotus uma vida sacer (AGAMBEN, 2014, p. 98). Este 

ser paradoxal está, portanto, no limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos e não goza de ritos fúnebres que 

marquem o fim da sua vida. 
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 Cabe, no tocante da relação entre soberano e homo sacer, salientar ainda que pouco 

importa se a morte do homo sacer é considerada menos que um homicídio, já que, em tese, 

não há crime a ser cometido; tampouco se a morte do soberano pode ser qualificada para além 

do homicídio: em ambos os casos não há homicídio, em ambos os casos ressoa uma 

sacralidade que é própria, conceitualmente, da vida matável e nua do homo sacer 

(AGAMBEN, 2014, p. 102) 

 A violência que norteia a biopolítica moderna emancipa a noção de sacralidade da 

noção de sacrifício (AGAMBEN, 2014, p. 112). Esta violência banal e sem precedentes, a 

qual todos estão expostos, nos mostra que os elevados números sobre mortes violentas em 

geral parecem coadunar com a afirmação de Hitler no sentido de que os hebreus morriam 

como piolhos, isto é, como vida nua, no seio do holocausto (AGAMBEN, 2014, p. 113). A 

dimensão tanto do extermínio dos judeus, no período do nazismo, como o atual extermínio da 

juventude negra tem seu lugar na biopolítica. No entanto, em que pese a relevância do papel 

desempenhado pelo racismo tanto no pensamento de Foucault, como de Agamben, é 

fundamental pontuar que, virtualmente, toda e qualquer pessoa é um homines sacri 

(AGAMBEN, 2014, p. 113). A democracia moderna guiada pela biopolítica não abole a vida 

sacra, ao contrário, a fragmenta e dissemina em cada corpo (AGAMBEN, 2014, p.121), 

justamente, produzindo esta potência em cada um de nós de ser homo sacer.  

 A vida biológica se reveste do caráter de fato politicamente decisivo e isto propicia 

que as democracias parlamentares sejam transformadas em Estados totalitários (AGAMBEN, 

2014, p. 118) e esta mudança é mais uma forma de controlar, cuidar e usufruir da vida nua 

(AGAMBEN, 2014, p. 119). Há, nesse contexto, um alargamento da decisão sobre a vida nua 

e isso enseja, para Giorgio Agamben a conversão da biopolítica em tanatopolítica, isto é, uma 

gestão voltada para a morte (AGAMBEN, 2014, p.119).  

 Uma das características mais marcantes da biopolítica no século XX consiste na 

recorrente demanda de definição na vida de um limiar que evidencie o que está dentro e o que 

está fora (AGAMBEN, 2014, p. 127). Quando Hannah Arendt coloca o problema do declínio 

dos direitos do homem em As Origens do Totalitarismo (2012), naquele momento, quem 

estava dentro era o cidadão, definidos através da eleição, por cada Estado, de critérios como 

ius solis e ius sanguinis (AGAMBEN, 2014, p. 126). Os homens despidos desse 

pertencimento, como visto no segundo capítulo, não eram considerados cidadãos e, portanto, 

estavam fora do direito. 

 Na atualidade podemos, analogamente, identificar diversos indivíduos que se 

equiparam ao homo sacer pensado por Giorgio Agamben. Sujeitos postos para fora do Direito 
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no dia a dia, eis que no Brasil as leis proclamam a igualdade de todos perante ela. A exclusão, 

na prática, se dá em muitos momentos por intermédio do Estado, como se depreende na 

análise feita no terceiro capítulo, no qual os dados de auto de resistência são apresentados. 

Alguns indivíduos, até proclamados formalmente como cidadãos e, portanto, considerados 

sujeitos de direitos e garantias fundamentais, como o direito à vida, tem, facilmente, sua 

exclusão do ordenamento jurídico decretada nas inúmeras batalhas travadas nas comunidades 

do Rio de Janeiro.- como se a dignidade e a titularidade de direitos efetiva se condicionasse 

não só a cor, mas também ao CEP das pessoas e sua idade. À mando do soberano, policiais 

procedem essa exclusão e, de sola, ainda cuidam dar fim a vida que é indigna de ser vivida 

(AGAMBEN,2014, p. 132)(ZACCONE, 2016, p.194). Nessa toada, em seu Estado Pós 

Democrático, Rubens Casara afirma que “a violação de direitos torna-se regra em desfavor de 

determinadas pessoas. É assim para quem não interessa à sociedade de consumo e ao mercado 

(...) o estado de exceção que se vive é a regra” (CASARA, 2017, p.71). 

 Este conceito de vida indigna de ser vivida é pensado, originalmente, por Karl 

Binding, um penalista, que defendia a legitimidade da eutanásia através da decisão sobre o 

valor e o desvalor da vida humana (AGAMBEN, 2014, p.133). Importa, sobremaneira, para 

Giorgio Agamben acerca da contribuição de Binding a discussão acerca da impunidade 

daquele que aniquila essa vida demasiado limitada e, portanto, desprovida de valor tanto para 

o indivíduo quanto para a sociedade (AGAMBEN, 2014, p.133). Esta nova categoria jurídica 

de uma vida sem valor ou indigna de ser vivida corresponde, para o filósofo italiano, a vida 

nua do homo sacer (AGAMBEN, 2014, p.135).  

 Acerca desta vida indigna de ver vivida é fundamental frisar que a valoração, assim 

como a politização que incide sobre ela, demanda a todo tempo novas decisões sobre esta vida 

sacra, isto é, de quem vai ser compreendido assim (AGAMBEN, 2016. p.135). Essa questão, 

que muito mais se qualifica como um problema/ conceito político do que ético (AGAMBEN, 

2014, p. 137), confronta-nos com a “intersecção entre a decisão soberana sobre a vida e a 

tarefa assumida de zelar pelo corpo biológico da nação, e assinala o ponto em que a 

biopolítica converte-se necessariamente em tanatopolítica” (AGAMBEN, 2016, p.138). 

Corolário a isto, Agamben pondera que: 

 
Se ao soberano, na medida em que decide sobre o estado de exceção, compete 

em qualquer tempo o poder de decidir qual vida possa ser morta sem que se 

cometa homicídio, na idade da biopolítica este poder tende a emancipar-se do 

estado de exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto em 

que a vida cessa de ser politicamente relevante (...). Na biopolítica moderna, 
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soberano é aquele que decide sobre o valor ou sobre o desvalor da vida 

enquanto tal (AGAMBEN, 2014, p. 138)(grifos meus) 

 

 A decisão pela exclusão apresentada por Giorgio Agamben em Homo Sacer se pauta 

pela análise sobre a dignidade ou indignidade da vida que, em particular, se discute. Em 

Indignos de Vida (2015), Orlando Zaccone translada a noção supracitada para a realidade 

experimentada nas “comunidades faveladas” do Rio de Janeiro (ZACCONE, 2015, p.194). 

Valendo-se da análise de trechos pontuais extraídos de manifestações do Ministério Público, o 

autor afirma que a condição de vida em territórios pobres é largamente utilizada com intuito 

de legitimar a morte por auto de resistência (ZACCONE, 2015, p. 194). “A condição de 

criminoso/ inimigo em territórios segregados passa a ser a justificativa da presunção de 

legítima defesa dos policiais” (ZACCONE, 2015, p. 195). Uma verdadeira operação com a 

intenção de trazer à tona elementos que, em alguma medida, demonstrem que a vítima possuía 

uma conduta reprimível é deflagrada, envolvendo desde a análise de sua Ficha de 

Antecedentes Criminais (FAC) e a tomada tendenciosa de depoimentos de familiares e 

amigos (ZACCONE, 2015, p. 199). Esta desqualificação, por fim, revela uma “política, na 

forma de razões do Estado, a incrementar a letalidade do sistema penal na cidade do Rio de 

Janeiro” (ZACCONE, 2015, p.204). 

 Insta ressaltar que a tentativa de incriminar a vítima de auto de resistência busca 

enquadrá-la como um inimigo do Estado o que, por sua vez, autoriza tal prática. Agamben já 

pontuava que a tutela da vida se aproxima, ponderando acerca de seu conteúdo, de uma 

verdadeira luta contra o inimigo (AGAMBEN, 2014, p. 143). Desta vez em Estado de 

Exceção (2017), Giorgio Agamben assevera que:  

 

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a 

instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que 

permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também 

de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não 

integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um 

estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarada no 

sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados 

contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos (AGAMBEN, 2017, 

p.13) (grifos meus).  

 

 O estado de exceção, nesses termos, se configura como patamar de indeterminação 

entre democracia e absolutismo que, cada dia mais, se mostra como paradigma de governo 

dominante da política contemporânea (AGAMBEN, 2017, p. 13) e não mais como medida 

excepcional (AGAMBEN, 2017, p. 18) – processo este que tem desdobramento planetário 
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(AGAMBEN, 2017, p. 131). No bojo do estado de exceção há, evidentemente, um teor 

fortemente biopolítico, dada a inclusão do vivente no direito por meio de sua suspensão 

(AGAMBEN, 2017, p. 14), que, aliás, tem nesta trégua do ordenamento jurídico seu conceito 

limite (AGAMBEN, 2017, p. 15). Creio que isto explique a facilidade com que se relativiza o 

direito à vida dos indivíduos mortos por agentes estatais, sem a observância de ritos 

processuais ou da própria vedação da pena de morte em sede constitucional. A banalização 

com que o Estado mata aquele que se considera suspeito só é possível em um contexto de 

suspensão dos direitos que pretende pôr em prática a eliminação dos indesejáveis apregoada 

por Agamben no trecho acima de Estado de Exceção (2017).  

 Outra relevante aproximação conceitual feita por ele é a de polícia e política. Tanto no 

contexto da biopolítica nacional- socialista, quanto na política moderna e exterior ao Terceiro 

Reich, a polícia se transforma em política -  o que justifica a confusão entre tutela da vida e o 

combate ao inimigo. 

À luz de uma tanatopolítica em curso no Rio de Janeiro, os sujeitos cujas vidas são 

consideradas indignas de serem vividas não recebem pena e nem direito. As agressões 

impingidas a estas pessoas pela polícia são facilmente justificadas, como exposto por Zaccone 

(2015), bem como a regularidade com que “balas perdidas” encontram corpos demasiado 

específicos, execuções sumárias e outras arbitrariedades (PEDRINHA, 2015, p. 252). Neste 

contexto a presença do homo sacer é facilmente percebida e ela, segundo Roberta Pedrinha, 

está “afeita, de modo mais específico, à categoria incriminada no tipo penal do tráfico de 

drogas, ou que se submete ao estereótipo do traficante, nas zonas periféricas” (PEDRINHA, 

2015, p. 253). Esta identificação vem ensejando a brutal execução de jovens que carece de 

investigação, ação penal, condenação, cumprimento de pena, isto é, quaisquer implicações 

pela sua prática o que torna clarividente a essência de pura matabilidade daquele que não se 

integra ao sistema político, conforme Agamben diagnostica em Estado de Exceção (2017). 

 

4.3 Pensar o Sul pelo Sul: Achille Mbembe e novas perspectivas sobre tanatopolítica e 

direito penal do inimigo 

 

 

Achille Mbembe é um filósofo camaronês cuja obra é fundamental para este trabalho. 

Inspirado pelas obras de Giorgio Agamben e Michel Foucault, Mbembe tem uma produção 

biopolítica voltada para a realidade do Sul. Esta parte do mundo ainda carrega fortemente 

imbuído em seu presente vestígios de um passado colonialista. Apesar das nuances próprias 



136 

de cada um destes países há, sem dúvida, aspectos comuns que os unem seja em seu passado 

ou nos reflexos dele na atualidade. Sendo assim, a contribuição decolonial70 de Mbembe para 

pensar o extermínio da juventude negra, pobre e periférica à luz de sua filosofia é 

imprescindível, tendo em vista tratar-se não só de um autor não eurocêntrico, mas, também 

um intelectual negro que pensa a tanatopolítica com um enfoque mais próximo da realidade 

brasileira.  

Este filósofo parte da consagrada noção de que a expressão mais contundente da 

soberania é sua capacidade de estabelecer quem pode viver e quem deve morrer (MBEMBE, 

2018, p. 5) também pensada por Foucault (2010, p. 202). Sobre o último, Mbembe acredita 

que nesta afirmação resida a síntese de seu entendimento sobre o biopoder, isto é, “aquele 

domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o controle” (MBEMBE, 2018, pp. 5-6).  

Ato contínuo a tal afirmação nas primeiras páginas de Necropolítica (2018), o camaronês 

elabora indagações a este respeito com a finalidade de compreender as condições práticas para 

o exercício deste poder. Se indaga, por exemplo, sobre quais sujeitos são destinatários desta 

lei e se essa noção de biopoder foucaultiana basta para contabilizar as formas com que o 

político luta contra o terror. Nesta luta é imperioso ressaltar seu objetivo primeiro, isto é, o de 

eliminação do inimigo por meio da guerra.  

Urge, assim, a seguinte indagação em Necropolítica (2018): “se consideramos a 

política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo 

humano (em especial o corpo ferido ou massacrado)? Como eles estão inscritos na ordem do 

poder?” (MBEMBE, 2018, p. 7). Dentro da nossa pesquisa restou evidenciado que, não 

apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, este corpo tem cor e que esta cor é negra. Por 

isso importa expor, ainda que brevemente, o que Mbembe diz sobre o Negro e raça.  

 

4.3.1. O Negro e a raça em Mbembe 

 

                                                 
70  A professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, Thaís Colaço (2012, pp. 7-8), assevera 

na introdução de  Novas perspectivas para a antropologia jurídica na América Latina: o direito e o pensamento 

decolonial que: Preferimos utilizar o termo “decolonial” e não “descolonial”. O conceito em inglês é 

decoloniality; sobre esse termo existe um consenso entre os autores vinculados a essa perspectiva de estudo. Já 

com relação à tradução para espanhol e português não há uma posição unânime. Entretanto, preferimos o termo 

decolonial, pelos mesmos motivos que Walsh (2009, p. 15-16). A autora prefere utilizar o termo “decolonial”, 

suprimindo o “s” para marcar uma distinção com o significado de descolonizar em seu sentido clássico. Deste 

modo quer salientar que a intenção não é desfazer o colonial ou revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial 

pelo momento pós-colonial. A intenção é provocar um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O 

decolonial implica, portanto, uma luta contínua.” 
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  Em Crítica da Razão Negra Achille Mbembe discorre sobre o substantivo Negro e a 

noção de raça. O autor inicia sua obra pontuando que o europeu não enxerga um mútuo 

pertencimento de brancos e negros em um mesmo mundo (MBEMBE, 2014, p. 10). Nesse 

contexto o Negro é aquele “que vemos quando nada se vê, quando nada compreendemos e, 

sobretudo, quando nada queremos compreender” (MBEMBE, 2014, p. 11). O autor destaca 

ainda, de forma preliminar, o fato de que ninguém deseja ser negro ou, ainda, ser tratado 

como tal (MBEMBE, 2014, p. 11). Esta constatação evidencia o peso decorrente da imensa 

operação com afã de reduzir pessoas a sua aparência e que eleva a raça à causa de crimes e 

carnificina (MBEMBE, 2014, p. 11).  Há uma maior atenção, neste encontro, por parte dos 

europeus, a tudo aquilo que marca as diferenças entre eles e os indivíduos provenientes dos 

diversos países que integram a África. Estas dessemelhanças foram tão acentuadas nesse 

processo que parecia não haver, como visto no primeiro capítulo deste trabalho, nenhuma 

espécie de desconforto com o tratamento que era dispensado aos Negros, por exemplo, no 

Brasil Colônia. Aos olhos dos opressores, aqueles que oprimiam eram não pessoas e, 

portanto, não havia mal algum no tratamento desumano empregado. Mbembe procura, em 

linhas gerais, expor o que significa ser Negro71: 

 

Além de designar uma realidade heteróclita e múltipla, fragmentada – em fragmentos 

de fragmentos sempre novos- este nome assinalava uma série de experiências 

históricas desoladoras, a realidade de uma vida vazia; o assombramento, para 

milhões de pessoas apanhadas nas redes de dominação de raça, de verem 

funcionar os seus corpos e pensamentos a partir de fora, e de terem sido 

transformadas em espectadores de qualquer coisa que era e não era a sua própria vida 

(...) E não é tudo. Produto de uma máquina social e técnica indissociável do 

capitalismo, da sua emergência e globalização, este nome foi inventado para 

significar exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre 

conjurado e abominado. Humilhado e profundamente desonrado, o Negro é, na 

ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi 

transformada em coisa, e o espírito, em mercadoria – a cripta viva do capital 

(MBEMBE, 2014, p. 19)(grifos meus).  

 

 Mais adiante, o autor desenvolve a noção do Negro como produto ao afirmar que o 

Negro não existe enquanto tal (MBEMBE, 2014, p.40), isto é, antes de assim ser nomeado 

pelo europeu este indivíduo era, apenas, ele mesmo, livre de estigmas ou projeções sobre sua 

existência pautadas pelos brancos. Por isso, afirma-se que ele é constantemente produzido 

(MBEMBE, 2014, p.40). Como resultado desta produção há “um vínculo social de submissão 

                                                 
71 Reproduzo neste trabalho, sempre que em referência à obra deste autor a palavra negro grafada com a inicial 

maiúscula, como faz Mbembe. O autor faz uso recorrente desta forma de escrita, embora não apresente uma 

explicação para tal. De igual modo e pela mesma razão  procedo em relação a palavra resto.  
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e um corpo de exploração, isto é, um corpo inteiramente exposto à vontade de um senhor, e 

do qual nos esforçamos para obter o máximo de rendimento” (MBEMBE, 2014, p. 40).  

Disto, decorre também que o Negro não integra a massa de indivíduos que são 

titulares de direitos assegurados aos habitantes das colônias, como exposto anteriormente 

neste trabalho. Não surpreende, a esta altura da pesquisa, a afirmação de Achille Mbembe 

(2014, p.42) no sentido de que “desde logo, não são homens como os outros”. O Negro como 

uma não pessoa é excluído, dada esta condição, da esfera cidadã. Importante, nesta toada, 

recordar que, no Brasil, o Negro72 foi incluído no direito para ser penalizado através do 

Código Penal do Império (FLAUZINA, 2006, p. 41). 

 Outra noção relevante para este trabalho e também apresentada em Crítica da Razão 

Negra é a de raça. De plano, cabe frisar que ela deriva do mundo animal e é utilizada pelos 

europeus para classificar os não europeus (MBEMBE, 2014, p.39), denotando a carga 

preconceituosa com que estas pessoas eram vistas. A raça é entendida por Mbembe como uma 

representação primária que remete aos simulacros de superfície (MBEMBE, 2014, p. 25), 

algo que não existe como um fato natural físico, antropológico ou ainda genético. A raça é, 

nesses termos, uma ficção útil e que atende aos interesses políticos (MBEMBE, 2014, p. 26) 

até por se configurar como um complexo gerador de medos, infinitos sofrimentos e, 

eventualmente, catástrofes (MBEMBE, 2014, p. 25) para aqueles tidos como dissemelhantes, 

negativos e cuja existência é objetificada (MBEMBE, 2014, p. 28). Estes indivíduos são o 

Resto, isto é, aqueles que não são identificados como figuras próprias do Ocidente e que têm 

no Negro o maior símbolo dessa vida limitada (MBEMBE, 2014, p. 28).  Acerca do Resto, 

Achille Mbembe apregoa:  

 

Quanto ao Resto, trata-se do que se apazigua odiando, mantendo o terror, 

praticando o alterocídio, isto é, constituindo o Outro não como semelhante a si 

mesmo, mas como objecto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso 

proteger-se, desfazer-se, ou que, simplesmente, é preciso destruir, devido a 

não conseguir assegurar o seu controlo total. Mas, tal como explica Frantz 

Fanon, a raça também é o nome que deve dar-se ao ressentimento amargo, ao 

irrepreensível desejo de vingança, isto é, à raiva daqueles que lutaram contra a 

sujeição e foram, não raramente, obrigados a sofrer um sem-fim de injúrias, 

todos os tipos de violações e de humilhações e inúmeras ofensas (MBEMBE, 

2014, p.26). 

 

                                                 
72 O substantivo Negro carrega consigo, de acordo com Mbembe, a ficção de uma unidade automática 

(MBEMBE, 2014, p.53) entre pessoas distintas que guardam, entre si, como semelhança apenas a cor da pele. 

Deste modo o encontro entre Negros americanos e Negros na África tratavam-se, quase sempre, como pontua o 

autor de um “encontro de si com um outro outrem” (MBEMBE, pp. 53 e 54).  Há, no entanto, apesar da 

dispersão relações pautadas por respeito mútuo e co-identificação entre os Negros. 
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Em um passado não tão distante a raça era “unidade de medida da diferença e da 

inimizade, o critério determinante da luta pela vida, o princípio da eliminação, de segregação 

ou purificação da sociedade” (MBEMBE, 2014, p.101). Não é possível afastar esta definição 

da nossa realidade. O pertencimento a uma raça, no caso a negra, é considerado um estigma 

para Howard Becker (2008, p. 25) em Outsiders, obra que foi objeto de análise no segundo 

capítulo desta dissertação.  Como visto no capítulo supracitado, pesa sobre os indivíduos 

estigmatizados maior desconfiança e isto acarreta em uma tendência maior de serem 

abordados pela polícia, como visto através dos trabalhos de Geová de Barros (2008) e Silvia 

Ramos (2005), também utilizados nessa parte do trabalho. Constantemente considerados 

suspeitos preferenciais, é demasiado comum que estes indivíduos estejam mais suscetíveis a 

ter seus direitos e garantias fundamentais postos de lado. Feito isto, quando da suposta 

associação com a criminalidade passam, assim, a serem destinatários de tratamento diverso 

daquele recebido pelo cidadão. Seus direitos são flexibilizados e até mesmo ignorados, tendo 

em vista que passam a ser considerados inimigos sendo, assim, tratados como tal. O próprio 

Mbembe já assevera em sua Crítica da Razão Negra que a questão de raça volta a irromper na 

consciência contemporânea o preconceito herdado em relação aos negros, cujo início situa-se 

para ele a partir do tráfico de escravos (MBEMBE, 2014, pp. 44-45). 

 

4.3.2. Esboços de uma teoria do direito penal do inimigo mbebiana 

 

 

Faz-se necessário, portanto, conceber de qual forma Mbembe interpreta que estas 

pessoas sejam tratadas na qualidade de inimigo. Em Necropolítica (2018) o filósofo discorre, 

dentre outros assuntos, sobre a soberania vertical e a ocupação colonial fragmentada como 

condutoras da proliferação da violência (MBEMBE, 2018, p.46). É desta discussão, cujo 

recorte dado pelo autor na obra em deslinde versa sobre a situação da Faixa de Gaza 

(MBEMBE, 2018, p. 43), em que se extrai a aproximação do pensamento de Mbembe com a 

teoria do direito penal do inimigo. A estratégia de aniquilação daquele que se deve combater, 

neste cenário, consolida-se através da noção de terra arrasada, na qual a forma como o 

inimigo pode (sobre) viver está em xeque:  

 

Uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e 

urbana do inimigo complementa a apropriação dos recursos de terra, água e 

espaço aéreo. Um elemento crucial nessas técnicas de inabilitação do inimigo 
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é a da terra arrasada (bulldozer): demolir casas e cidades; desenraizar as 

oliveiras; crivar de tiros tanques de água; bombardear e obstruir comunicações 

eletrônicas; escavar estradas; destruir transformadores de energia elétrica; 

arrasar pistas de aeroporto; desabilitar os transmissores de rádio e televisão; 

esmagar computadores; saquear símbolos culturais e político democráticos do 

Proto- Estado Palestino; saquear equipamentos médicos. Em outras palavras, 

levar a cabo uma “guerra infraestrutural” (MBEMBE, 2018, p. 47) 

 

A maneira como se dá a ocupação colonial tardia (MBEMBE, 2018, p.41) na faixa de 

Gaza, possui evidentemente particularidades as quais não são aplicáveis a outros contextos. 

No entanto, inegável que tais aspectos característicos de uma guerra infraestrutural, não são 

novidade ou exclusividade do cenário esboçado pelo autor.  Ainda que a infraestrutura em si 

não seja o maior alvo, a inviabilização do básico também é verificada no cotidiano periférico 

carioca. Diversas violações de direitos – ainda que correspondam a uma minoria comparada à 

totalidade destas - ocorridas no interior das favelas são noticiadas pela grande mídia ou 

ganham repercussão nas redes sociais. No ano passado, por exemplo, inúmeras notícias 

informavam sobre a impossibilidade de que alunos da rede pública, especialmente aqueles 

oriundos de regiões periféricas, tivessem aulas em virtude da violência na cidade do Rio de 

Janeiro. As inúmeras trocas de tiros entre policiais e traficantes permitiram que, até 31 de 

agosto de 2017, em apenas sete dias do período letivo nenhum colégio da cidade tenha 

necessitado fechar (MARTÍN, 2017a), conforme noticia o Jornal El País em matéria 

intitulada: Aulas em meio à guerra no Rio: ele se jogou sobre as crianças para protegê-las 

das balas.  

O caos vivenciado nesses espaços pode não dizer respeito a demolições de casas ou 

inviabilização das comunicações como ocorre na Faixa de Gaza, mas gera horror e diversos 

obstáculos para a vida de seus moradores. Não há garantia de que, no fim do dia, as pessoas 

retornem às suas casas já que a entrada na localidade pode ser obstaculizada em virtude de 

trocas de tiros ou que, no percurso ou até mesmo no interior de sua residência, seja acidental 

ou intencionalmente, uma bala alveje o corpo de um de seus moradores. A inviabilização do 

básico torna os moradores periféricos, em sua maioria, potenciais inimigos do Estado, relação 

que se caracteriza a depender das circunstâncias nas quais estejam inscritos. Além disto, 

importa recordar que para Foucault (2010, p. 216) a retirada da vida também se exprime pela 

sua constante exposição à morte, ainda que, propriamente, esta não se consolide.  

A recente morte de Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, no Complexo da Maré é um 

contundente episódio neste sentido. O adolescente seguia para escola e, ao perceber uma troca 
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de tiros na localidade, resolveu retornar para sua casa, quando foi alvejado pelas costas. Sobre 

o episódio, relata um jornalista da Folha de São Paulo:  

 

O adolescente que ia uniformizado para a escola, por volta das 9h, foi pego 

no meio de um fogo cruzado entre policiais e criminosos. Policiais civis 

faziam uma operação para cumprir 23 mandados de prisão na favela. Seis 

suspeitos foram mortos e ninguém foi preso.  A operação da Polícia Civil 

teve apoio de um helicóptero blindado, conhecido como “caveirão voador”. 

Segundo moradores da Maré, policiais efetuaram grande quantidade de 

disparos de dentro da aeronave, o que gerou críticas de entidades de direitos 

humanos. (VETTORAZZO, 2018) (grifos meus)  

 

Outra matéria, esta do El País, traz trechos de um depoimento de Bruna da Silva, mãe 

de Marcos Vinicius, na ocasião do velório de seu filho:   

 

A culpa é desse Estado doente que está matando as nossas crianças com roupa 

de escola. Estão segurando mochila e caderno, não é arma, não é faca. Não 

estão roubando e nem se prostituindo, estão estudando!", diz a trabalhadora 

doméstica Bruna Silva, mãe de Marcos Vinícius. Ela culpa os policiais com 

base em um depoimento: o de seu próprio filho, que ficou lúcido durante um 

tempo mesmo baleado. "Ele disse: 'Mãe, eu sei quem atirou em mim, eu vi 

quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa de 

escola?’ ”, recorda Bruna.  (BETIM, 2018) (grifos meus) 

 

Aos olhos do Estatuto da Juventude (2013) Marcos não é considerando jovem e, 

portanto, pode, sob uma análise rigorosa, desinteressar a este trabalho cujo objeto é o 

extermínio da juventude negra. No entanto, a força da fala de sua mãe, especialmente, no que 

tange à pergunta feita por seu filho, assim como as características desta operação me 

conduzem a, ciente da não inclusão de Marcos na faixa etária que o enquadraria como jovem, 

utilizar mesmo assim este caso para elucidar o quanto o que Mbembe defende se verifica em 

nossa realidade.   

 Ademais, como se evidencia neste episódio, quando mata a Polícia despreza detalhes 

sobre suas vítimas, como sua ocupação, história, idade e etc. Afinal, qual razão determinante 

para atirar em um adolescente uniformizado que tão somente retornava para casa? A 

indagação ganha ainda mais peso quando considerado o relato da testemunha que socorreu 

Marcos: “de bandido não tinha troca de tiro na rua. A única coisa que tinha dando tiro dentro da 

comunidade era o helicóptero de cima para baixo. Não tinha troca de tiro na comunidade (...). As únicas 

pessoas que tinham na rua eram eles, porque a rua estava vazia” (MARTINS, 2018). Pelo descrito, não 
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há, ainda, a hipótese de se alegar oposição à intervenção policial. O que poderá, então, ser alegado para 

justificar a morte precoce de Marcos Vinícius?73 

As ferramentas utilizadas na operação que acarretou na morte em discussão também 

estão consignadas no pensamento mbembiano. Em Crítica da Razão Negra (2014), o filósofo 

disserta sobre a existência de um novo paradigma de combate cujo campo de batalha não mais 

possui riscos de mortes recíprocos. Nesse cenário presa e no predador são os novos 

protagonistas. O último goza de tecnologias e prerrogativas, como controle do espaço aéreo e 

o uso de engenhos sem pilotos, o que permite matar o inimigo de forma cada vez mais 

distante dele, como se fosse um jogo telecomandado (MBEMBE, 2014, p. 49). Estas novas 

guerras à distância demandam, segundo o autor (MBEMBE, 2014, p.49) “uma equidade sem 

precedentes entre as esferas civis, policiais e militares e o mundo da informação”. Este último 

é submetido a mudanças transformando-se em um conjunto de forças privadas para além do 

habitual uso como aparelho de Estado. O objeto também passa por alterações alcançando, 

agora, o mundo cotidiano, o mundo da vida, das relações e comunicações (MBEMBE, 2014, 

p. 50). 

No episódio envolvendo a morte de Marcos Vinícius, conforme destacado na primeira 

citação jornalística sobre o caso (VETTORAZZO, 2018), assim como no relato da testemunha 

(MARTINS, 2018), observa-se a presença de meios de combate que dispensam contato imediato entre 

presas e predadores, conforme exposto também em trecho da obra mbembiana (MBEMBE, p. 2014, p. 

49) supracitada. 

As novas estratégias para lidar com os inimigos são minuciosas e evitam, como no 

exemplo acima, o combate direto entre os agentes do Estado e aqueles que são combatidos. O 

Estado passa a considerar tanto a identidade quanto o movimento de seus cidadãos como 

fontes de perigo e passam a monitorá-los através de tecnologias sofisticadas como uso de 

dados biométricos e automatização do reconhecimento facial objetivando a identificação das 

pessoas. Nesse contexto, Mbembe lembra a escalada antimigratória na Europa, na qual “são 

indexadas categorias inteiras da população, depois submetidas a diversas formas de 

consignação racial” (MBEMBE, 2014, p. 50). O migrante passa a compor a figura de uma 

categoria essencialista da diferença, sendo que esta pode se manifestar de variadas formas, 

                                                 
73 Como possível resposta, interessante considerar, conceitualmente, o que apregoa Mbembe sobre o estado de 

sítio com fito de guiar tal reflexão: “O estado de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma 

modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e externo. Populações inteiras são o alvo do 

soberano. As vilas e cidades situadas são cercadas e isoladas do mundo. A vida cotidiana é militarizada. É 

outorgada liberdade a comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre quando e quem atirar” 

(MBEMBE, 2018, p. 48) 
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como a cultura, religião ou até mesmo na fisionomia e corpo do imigrante (MBEMBE, 2014, 

p. 51)74.  

Dadas as naturais distinções entre esta realidade e a experimentada no Rio de Janeiro, 

esta essência de monitoramento de indivíduos suspeitos também é verificada na cidade. Como 

vimos outrora neste trabalho, a negritude, especialmente quando associada à pobreza e 

juventude, se constitui como um estigma que aponta para uma suposta identidade desviante. 

Esta, por sua vez, seria a legitimadora, dentre outras coisas, da flexibilização de direitos 

constitucionalmente assegurados e protegidos por cláusulas pétreas mediante seu caráter 

fundamental.  No escopo desta flexibilização, há um descolamento dos direitos assegurados 

ao cidadão, passando a viger para o suspeito um direito próprio.  

Este direito peculiar, paralelo ao direito penal do cidadão, como exposto no segundo 

capítulo desta dissertação, é o direito penal do inimigo. No entanto, o pensamento do alemão 

Gunther Jakobs não dá conta de expressar particularidades de uma realidade não eurocêntrica. 

Por isso, autores como Salo de Carvalho, Juarez Cirino dos Santos, Rubens Casara e Eugenio 

Raul Zaffaroni foram utilizados não só como comentadores de sua teoria, mas, também, como 

contraponto ao seu pensamento. Ainda que não se dedique ao assunto de modo específico, é 

no pensamento de Achille Mbembe, cujo país de origem também foi colonizado no passado, 

que se pensa, genericamente, a essência do direito penal do inimigo de forma mais 

aproximada à nossa realidade. A referida aproximação pode ser depreendida, por exemplo, na 

contraposição de sua teoria com o modus operandi da incursão na Maré que vitimou o 

adolescente Marcos Vinícius Silva.  Este esforço de interpretar uma teoria aproximando-a de 

nossa realidade, valendo-se para tal não apenas de um autor do Sul, mas promovendo o 

diálogo entre culturas epistemológicas distintas, vai ao encontro do proposto por Boaventura 

de Sousa Santos através da noção de Epistemologia do Sul75.  

Em Necropolítica (2018), Mbembe destina um tópico para tratar do que denomina 

como biopoder e a relação de inimizade (MBEMBE, 2018, p.16). O autor relaciona a noção 

                                                 
74 Percebe-se, assim, uma aproximação possível entre o início do século XXI e o início do século XIX, 

considerando que em ambos buscou-se uma identidade pura e a demarcação de diferenciações universais 

(MBEMBE, 2014, p. 52). 
75 Boaventura de Sousa Santos questiona em artigo introdutório ao que denomina Epistemologias do Sul a 

existência de um apenas um produtor legítimo de conhecimento no mundo: o Norte global. Esta exclusividade é 

questionada pelas Epistemologias do Sul (SOUSA SANTOS, 2002, p. 16), tendo em vista que a compreensão do 

mundo é muito mais ampla do que a visão que o ocidente tem. Esta grande diversidade do mundo demanda a 

ruptura com teorias gerais que não contemplam a pluralidade de formas de pensar, sentir, compreender, enfim, 

existir (SOUSA SANTOS, 2002, pp. 16-17) que divergem da epistemologia do norte (SOUSA SANTOS, 2002, 

p. 17). Boaventura defende que “as Epistemologias do Sul tem que dialogar, argumentar, contra argumentar com 

outras epistemologias. E é daí onde, na minha opinião, vamos encontrar sua força” (SOUSA SANTOS, 2002, 

p.18).  
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foucaultiana de biopoder com os conceitos de estado de exceção e de sítio76. A partir disto 

observa “trajetórias pelas quais o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a 

base normativa do direito de matar” (MBEMBE, 2018, p. 17). Em alusão aos teóricos do 

terror, o autor fala sobre a crença acerca da possibilidade de se diferenciar as expressões 

genuínas de soberania das ações do inimigo (MBEMBE, 2018, p. 23), assim como na 

possibilidade de se diferenciar o que pode ser entendido como um “erro do cidadão” diante do 

“crime” de um contrarrevolucionário na esfera política (MBEMBE, 2018, p.23). É no 

contexto desta crença em que a política passa a ser encarada “tanto como uma força móvel da 

razão quanto como a tentativa errática de criar um espaço em que o “erro” seria minimizado, a 

verdade, reforçada, e o inimigo, eliminado” (MBEMBE, 2018, p. 23). 

Na atualidade, o tratamento destinado ao inimigo visa, segundo Mbembe, sua 

submissão (MBEMBE, 2018, p.51) através de ações que promovam a falência do sistema de 

sobrevivência (MBEMBE, 2018, p. 50). A nova governabilidade alude, em seu pensamento, a 

uma máquina de guerra (MBEMBE, 2018, pp. 58-59) que repercute diretamente nas 

populações envolvidas que, como categorias políticas, são decompostas (MBEMBE, 2018, p. 

58). No tocante às populações, cabe destacar a existência de diferenças entre o comando 

colonial, por exemplo, conforme pontua Mbembe em Necropolítica (2018):  

 

As técnicas de policiamento e disciplina, além da escolha entre obediência e 

simulação que caracterizou o potentado colonial e pós colonial estão 

gradativamente sendo substituídas por uma alternativa mais trágica, dado o 

seu extremismo. Tecnologias de destruição tornaram-se mais táteis, mais 

anatômicas e sensoriais, dentro de um contexto no qual a escolha se dá 

entre a vida e a morte. Se o poder ainda depende de um controle estreito 

sobre os corpos (ou de sua concentração em campos), as novas tecnologias de 

destruição estão menos preocupadas com a inscrição de corpos em 

aparatos disciplinares do que inscrevê-los, no momento oportuno, na 

ordem da economia máxima, agora representada pelo “massacre” 

(MBEMBE, 2018, p. 59) (grifos meus)  

 

                                                 
76 Após discorrer sobre a escravidão no interior o sistema de plantations, Achille Mbembe retornará à relação 

anteriormente apresentada (MBEMBE, 2018, p. 17) entre biopoder, estado de exceção e estado de sítio 

(MBEMBE, 2018, p.31). Elementos que, quando concatenados, se configuram como característica mais original 

para Mbembe dessa formação de uma forma peculiar de terror, que tem na escravidão e no apartheid  sua 

origem. (MBEMBE, 2018, p. 31). Importante ressaltar que não só a colonização em si, mas também o processo 

de conquista colonial se revestiram de uma violência cujo potencial desconhecido até então. O horror do nazismo 

nada mais é, nesse sentido, do que a extensão para os europeus daquilo a que foram, por séculos, submetidos os 

negros (MBEMBE, 2018, p.32) com o uso de novas tecnologias, mas com o mesmo terror em sua essência.  
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Sob o prisma do combate ao inimigo, matá-lo é mais eficaz do que aprisioná-lo: não 

haverá retorno do indivíduo ao seio social sob nenhuma hipótese. Esta forma de gerir os 

indesejáveis repercute na compreensão de Mbembe sobre a biopolítica. 

 

4.3.3.  Da bio à necropolítica mbembiana 

 

Achille Mbembe cita, já na primeira página do seu ensaio Necropolítica (2018), 

Michel Foucault e sua concepção de biopoder:  

 

Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande 

medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve 

morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, 

seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a 

mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. 

Pode-se resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por 

biopoder: aquele domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o controle 

(MBEMBE, 2018, p. 5). 

 

Ao apresentar este fragmento do pensamento foucaultiano, Mbembe, mais uma vez, 

indaga ao seu leitor. Dessa vez a pergunta feita é no sentido de compreender se essa noção de 

biopoder basta para contabilizar as formas contemporâneas em que o político  faz do 

assassinato do seu inimigo o seu objetivo primeiro e absoluto (MBEMBE, 2018, p.6). Fica 

evidenciada em sua obra a incompletude do conceito foucaultiano no tocante a contribuição 

da raça (ou das raças) como influenciadora das relações de poder. Na obra membiana está é 

uma dimensão fundamental e objeto de sua análise nos dois livros mencionados nesta 

pesquisa. A raça se constitui como dimensão relevante do debate sobre o poder, tendo em 

vista que por intermédio da gestão da vida e dos diversos mecanismos empregados para tal a 

classe dominante, comumente formada por pessoas de pele branca, perpetua o exercício de 

seu domínio e privilégios. Além disto, a noção de necropolítica condensa, de acordo com 

Leomir Hilário (2016, p. 196) tanto a tarefa de resgatar a potencialidade crítica quanto a de 

exercê-la a partir da periferia do capitalismo77.  

                                                 
77 É também no trabalho de Hilário (2016, p. 196) em que se encontra uma crítica à Foucault calçada no 

pensamento do historiador italiano Domenico Losurdo. Filiado à este pensamento, Hilário defende que a crítica 

social foucaultiana permanece presa ao continente europeu e, nesse contexto, cita o equívoco foucaultiano ao 

localizar como origem de um Estado racista, na obra Em Defesa da Sociedade, no advento do Terceiro Reich 

(HILÁRIO, 2016, p. 196). No entanto, da análise de uma reprodução de seu pensamento através de um autor da 

periferia do capitalismo, no caso Mbembe, o autor nota a subversão da ordem das coisas postas por Losurdo ao 

deparar-se com a obra foucaultiana, atravessada pelo olhar de Mbembe, elucidando questões periféricas próprias 

da contemporaneidade (HILÁRIO, 2016, p.197). 
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A primeira oportunidade na qual o conceito de necropolítica aparece no ensaio 

homônimo é quando Mbembe (2018, p.41) disserta acerca do “modo como o poder de morte 

opera”. Apesar de, em ambos contextos, a soberania como capacidade para definir quem é (ou 

não é) descartável (MBEMBE, 2018, p. 41), o autor assinala diferenças entre a ocupação 

colonial tardia e a primeira ocupação moderna. Neste esforço, destaca “sua combinação entre 

o disciplinar, a biopolítica e a necropolítica” (MBEMBE, 2018, p. 41) e, ainda, a forma mais 

bem sucedida de necropoder da atualidade: a ocupação colonial contemporânea da Palestina 

(MBEMBE, 2018, p. 41). 

Será através desta ocupação que Achille Mbembe irá expor as três características 

centrais da formação específica do terror, que ele chama de necropoder: a dinâmica da 

fragmentação territorial, o acesso proibido a certas zonas e a expansão dos assentamentos 

(MBEMBE, 2018, p. 43).Cumpre destacar, sobre essas características, que a dinâmica da 

fragmentação territorial pretende implementar uma segregação inspirada no apartheid, bem 

como limitar e até mesmo impossibilitar o movimento dos indivíduos pelo espaço colonizado 

(MBEMBE, 2018, p. 43).  A todo tempo e todo lugar é reforçado, simbolicamente, o topo e 

quem nele se encontra (MBEMBE, 2018, p.46) 

  Vigilância, controle, separação e reclusão (MBEMBE, 2018, p. 45) são elementos 

demasiado presentes nesta sorte de ocupação, revestindo-a, assim, em uma espécie de 

ocupação fragmentada (MBEMBE, 2018, p. 45). Nessa soberania verticalizada há uma 

separação de comunidades através de um eixo de ordenadas que resulta na proliferação de 

espaços de violência (MBEMBE, 2016, p.46).  

Neste ensaio que não esgota a temática, o objetivo é demonstrar que o biopoder não 

abrange todas as formas contemporâneas da submissão da vida ao poder da morte 

(MBEMBE, 2018, p. 71) e delinear os contornos que o necropoder tem. Ele é que pode dar 

conta, de acordo com Mbembe: 

 

das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de 

fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de 

pessoas e criar “mundos de morte”, formas únicas e novas de existência social, 

nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes 

conferem o estatuto de “mortos-vivos” (MBEMBE, 2018, p. 71).  
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 A necropolítica consigna em seu bojo uma política cujo objetivo é o extermínio em 

larga escala daqueles indivíduos que o soberano define como descartáveis (MBEMBE, 2018, 

p.41). Para Hilário:  

os indivíduos começam a sobrar diante da forma social atual, pois já não são 

mais rentáveis, não são mais requisitados a dispenderem sua força de trabalho 

no interior de um processo produtivo amplo. Muito pelo contrário, são 

expulsos e jogados no mercado informal e precário, nas margens da cidade 

etc. (HILÁRIO, 2016, p. 203) 

 

 Falar em necropolítica no contexto desse trabalho, bem como da leitura de Crítica da 

Razão Negra (2014), nos remete mais fortemente a relevância da escravidão como ponto de 

partida não só para o necropoder, mas também para a própria experiência de um direito penal 

do inimigo (muito) anterior a teoria de Jakobs. A partir dela se observa nitidamente o 

tratamento dispensado ao inimigo, à margem dos direitos assegurados ao cidadão, a um 

indivíduo despersonalizado, cuja vida é descartável e até possui prazo de validade, como visto 

no capítulo primeiro deste trabalho. Mais do que isto: é evidente o terror direcionado aos 

escravos minuciosamente, o qual segue, ainda que de forma muito mais sutil a maior parte do 

tempo, direcionado aos seus descendentes ainda hoje.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo desta dissertação de mestrado procurei analisar interdisciplinarmente o 

suposto extermínio da juventude negra em curso na cidade do Rio de Janeiro.  Desde a 

perspectiva histórica da convivência entre negros e brancos que deflagra estratégias variadas 

de controle social para além do direito penal, importante mecanismo deste controle, passando 

por uma análise criminológica de viés crítico e, por fim, à luz de conceitos próprios da 

filosofia política da atualidade, esta temática foi abordada e, em capítulo específico, teve seus 

dados esmiuçados. 

Compreendo, ao término da pesquisa, que a hipótese que aventei no início desta 

dissertação, isto é, a da existência de um extermínio da juventude negra e pobre no Rio de 

Janeiro, cujos alvos são as vidas entendidas como indignas de serem vividas, se confirma 

especialmente pelos dados apresentados no terceiro capítulo. No entanto, apesar da força dos 

números no sentido de elucidar fenômenos do campo da segurança pública, acredito que é a 

partir da análise qualitativa feita que melhor se dimensiona a gravidade do que aqui se relata. 

Pensar que a sistematicidade com que jovens negros são mortos, recorrência 

fortemente corroborada pelos dados expostos, é uma coincidência parece-me um grande 

equívoco. De forma geral, vimos que no Estado do Rio de Janeiro para cada 100 mil 

habitantes, temos 87,7 jovens mortos (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p.38) e chances 2,5 vezes maiores de um indivíduo negro morrer 

violentamente comparado a um branco (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018, p. 40). Além disto, considerando os registros por auto de resistência na 

capital do Estado do Rio de Janeiro apenas no ano de 201678 é incontestável a prevalência de 

jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, perfazendo o montante de 43,6% das vítimas, bem 

como que em 75,4% dos casos há o predomínio da vitimização de negros. Deste modo, seja 

pela violência do cotidiano, praticada por diversos agentes, ou pela letalidade de nossa polícia 

há, indubtavelmente, a primazia de vítimas com o perfil aqui analisado. Além dos expressivos 

números, que não se limitam aos percentuais que contribuem para a compreensão acerca do 

perfil das vítimas, há que se ponderar também sobre o expressivo número total de mortos 

dentro dessa especificidade. Nesse sentido, entendo necessária reflexão sobre o assunto que 

englobe o que é, aos meus olhos, a origem da compreensão desta vida indigna de ser vivida, 

isto é, formação social escravista brasileira.  

                                                 
78 Último ano cujo perfil das vítimas desta modalidade é detalhado pelo ISP em sua base de dados virtuais.  
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Creio que de plano inste ponderar sobre a maneira como se inicia a relação entre 

negros e brancos em solo brasileiro. Isto é fundamental para que possamos nos atinar ao fato 

de que nenhuma convivência que se inicie nesses termos poderia resultar em algo positivo 

para o grupo subjugado. O problema em discussão, não obstante o terror que carrega consigo 

desde o ponto de partida deste relacionamento, ainda se agrava pela maneira que, finda a 

escravidão, o poder público se colocou mediante os então libertos, mas, para sempre, negros. 

Esta marca da negritude não cessou jamais no Brasil: é um estigma permanente 

principalmente para aqueles que, ainda demasiado atrelados ao sucesso das estratégias de 

imobilismo social, estão vinculados a um segundo estigma que é o da pobreza.  

Ser negro e pobre no Brasil é estar, a todo tempo, exposto ao risco de perder a sua vida 

especialmente quando se reside em área composta majoritariamente por iguais. Apesar de 

muitas pessoas bradarem que o Brasil é a maior democracia racial do mundo, os dados 

consignados em capítulo próprio, especialmente os concernentes aos autos de resistência, 

apontam para o oposto. Se a maioria dos mortos pelo Estado tem em sua pele uma cor 

bastante específica, não há dúvidas, sob o prisma do pensamento foucaultiano, trabalhado no 

quarto capítulo, de que o Estado brasileiro é, sim, racista. A experiência nazista mostrou-nos 

que o Estado pode tanto cuidar, visando a proteção de um dado tipo de vida quanto, 

simultaneamente, matar seus próprios cidadãos como se inimigos fossem valendo-se de 

critérios meramente racistas para tal. Tendo em vista o agir estatal nas periferias cariocas, por 

intermédio dos agentes que integram suas forças policiais, percebemos que, dadas as naturais 

particularidades entre o que se experimenta aqui e o que se viveu na ocasião do regime nazista 

temos, também, “um Estado absolutamente racista, um Estado absolutamente assassino e um 

Estado absolutamente suicida” (FOUCAULT, 2010, p. 219). 

  A teoria do direito penal do inimigo, aqui apresentada não só pelo viés impresso no 

pensamento de Jakobs, mas, também  pelos contrapontos feitos por autores pátrios e pelo 

mestre argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, também consta, ao término do último capítulo da 

dissertação, esboçada através de pontos esparsos do pensamento de Achille Mbembe.  O 

tratamento dispensado ao inimigo me parece fundamental para entender o extermínio aqui 

discutido. Dentro dessa lógica de um direito diverso para aquele que perde a condição de 

cidadão em virtude de ato ainda não consumado, que pode vir a se configurar como delito, o 

estigma é decisivo, ser um outsider é decisivo: o argumento clichê de inúmeros defensores de 

direitos humanos de que certas práticas policiais não se aplicam para indivíduos de pele 

branca, membros de classes mais abastadas e moradores de regiões mais nobres da cidade é 

sincero. Basta compulsar a base de dados do Instituto de Segurança Pública, vinculado ao 



150 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, para comprovar, por exemplo, o quanto é mais 

incomum a morte ocasionada por agentes estatais nestes espaços. As figuras apresentadas no 

terceiro capítulo, demonstram que as ocorrências nesses bairros accontecem próximo ou no 

interior das comunidades que os integram – vide, nesse sentido, que os autos de resistência do 

Leme, bairro de classe média da zona sul do Rio de Janeiro, ocorrem nos morros da Babilônia 

e do Chapéu Mangueira e não em suas ruas que comportam imóveis de alto padrão, ocupados, 

em sua maioria, como não é de se espantar, por pessoas com perfil distinto das vítimas dos 

autos de resistência. Portanto, o racismo se apresenta, mais uma vez, como uma mola 

propulsora que avaliza a flexibilização de um direito fundamental, como o direito à vida, 

dessa vez sob a ótica da criminologia. 

 Em toda a minha pesquisa para a escrita deste trabalho o racismo se apresentou, em 

todas as áreas do saber aqui representadas, como uma constante justificativa para a negação 

ou a violação de direitos. Pesa sobre o indivíduo de pele negra uma carga intensa de 

preconceitos há muito naturalizados e que, urgentemente, precisam ser descontruídos. A 

associação entre negritude, pobreza e criminalidade é uma das mais urgentes, eis que ampara 

desde a filtragem racial, ideia corroborada pelos trabalhos de Geová de Barros (2008) e Silvia 

Ramos (2005), até ao extermínio mesmo da juventude negra, pobre e periférica. Embora não 

seja de todo relevante, já que vivemos sob a égide de uma Constituição que só admite a pena 

de morte em caso de guerra declarada e, ainda assim, nos termos de seu artigo 84, XIX,   é 

importante frisar que muita gente sem nenhuma ligação com a criminalidade é morta seja 

indiretamente, alvejadas por balas perdidas, seja diretamente em hipóteses que podem 

configurar a legítima defesa do policial que mata. 

 Em que pese o reconhecimento formal de direitos iguais para todos em uma 

Constituição que em outubro deste ano completa 30 anos, definitivamente, não é o que se 

verifica no cotidiano de grandes cidades como o Rio de Janeiro, destacadamente, em suas 

zonas periféricas. A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do nosso pretenso 

Estado Democrático de Direito, consignado no primeiro artigo da nossa esvaziada 

Constituição Cidadã, é seletiva sob a égide do inquestionável estado de exceção que se vive 

nas periferias. Não são todos os que podem contar com sua eficácia.  

 Optei por ilustrar o extermínio dos nossos jovens através de dois casos que, na 

verdade, tem como vítimas dois adolescentes – e não jovens-  de 13 e 14 anos 

respectivamente: Maria Eduarda e Marcos Vinícius. Evidentemente dois episódios isolados 

não encerram uma análise causuística do assunto, apenas esboçam o que também se mostra 

como modus operandi das polícias fluminenses. Maria estava na escola quando foi alvejada 
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por um projétil e Marcos voltava para casa quando, no meio do caminho que usava para 

chegar a escola, percebeu estar no meio de uma operação policial. Por qual razão perderam 

suas vidas? O caso de Marcos é ainda mais contundente: o adolescente foi alvejado por 

alguém que estava no interior de um blindado da Polícia, em uma localidade sem troca de 

tiros com bandidos segundo as testemunhas ouvidas, ou seja, há indícios de que não se tratou 

de uma bala perdida e, sim, de uma bala “achada”, direcionada ao corpo do adolescente que 

estava uniformizado, em horário escolar e sem nenhuma atitude suspeita que justificasse sua 

morte em nome da legítima defesa de um policial dentro de um veículo blindado. 

 Tive a oportunidade, no decorrer desta pesquisa, de apresentá-la em alguns eventos da 

área e, em uma dessas ocasiões, fui confrontada por um ouvinte: ele, membro de uma de 

nossas polícias, questionou se eu já havia pisado em uma favela e se sabia como era a 

sensação de, em seus becos, ver vultos correndo sem saber se eles estão ou não armados e se 

desejam ou não atirar em sua direção. Nesse caso, segundo seu relato, o policial atira porque 

teme pela sua vida ainda que os corpos alvejados sejam só vultos, isto é, indivíduos 

desprovidos de qualquer história ou personalidade. Como ele presumia, de fato, eu não sei o 

que é ter em mãos uma arma nesse cenário. Talvez, para muitas pessoas, isso invalide a crítica 

que trago neste trabalho sobre o uso excessivo de autos de resistência que em muito contribui 

para o extermínio dessa juventude. 

 No entanto, acredito -e aqui, talvez, resida a hipótese da continuidade desta pesquisa 

em um futuro doutorado- que imbuídos pelo espírito da verdadeira guerra que se vive, estes 

policiais - que não são heróis, nem vilões nesta história – também tenham uma vida nua. De 

certo, um pouco menos despida de direitos do que a de Marcos Vinícius ou Maria Eduarda, já 

que gozam da prerrogativa de, em becos e vielas escuros das favelas cariocas, matar quem, 

virtualmente, possa tirar a sua vida. Ambos, policiais e suas vítimas, têm origem normalmente 

na mesma classe social; comungam, em boa parte, das características constitutivas do perfil 

aqui delineado daqueles que mais morrem no Brasil; ambos estão igualmente à mercê de um 

Estado que deixa morrer seus policiais e faz morrer seus inimigos e expõe, em larga escala, 

pessoas ao risco de morte. A guerra às drogas que enseja a política criminal com 

derramamento de sangue diagnosticada por Nilo Batista(1998) é, na sua face mais imediata e 

facilmente identificada, uma guerra de iguais embora, em nenhum dos dois lados, pareça 

existir esta consciência.   
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ANEXO 1: DECRETO ESTADUAL Nº 21.753/1995 

 

Concede premiação em pecúnica, por mérito especial, nas hipóteses que menciona e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

 

Art.1º - Fica instituída premiação em pecúnia, POR MÉRITO ESPECIAL, tendo por 

destinatário Policial Civil, Policial Militar e Bombeiro Militar. 

Parágrafo único- O prêmio será concedido, em caráter individual, por ato do Chefe do Poder 

Executivo, após o devido reconhecimento e declaração oficial, realizados através dos 

procedimentos regulamentares, ordenados pelo Secretá rio de Estado de Segurança. 

Art. 2º- A premiação a que se refere o artigo anterior será paga por meio de concessão de 

GRATIFICAÇÕA DE ENCARGOS ESPECIAIS, em percentual mínimo de 50% e máximo 

de 150% dos vencimentos do servidor premiado. 

Art. 3º- Na eventualidade de o servidor atingido pela premiaç ão já vir percebendo aquela 

modalidade de gratificaç ão, será ela acrescida dentro dos limites de percentual fixados no 

artigo 2º. 

Art. 4º- A premiação de que trata o presente decreto poderá ser interrompida, quando se venha 

apurar conduta inadequada de parte do servidor agraciado ou, ainda, quando resultado de ato 

do Chefe do Poder Executivo, revestido de motivação suficiente. 

Art.5º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 1995. 

MARCELLO ALENCAR 

 

  

Revogado pela Lei nº 2993 de 30 de junho de 1998 
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ANEXO 2: Relação das Regiões e Áreas Integradas de Segurança Pública (RISP e AISP) 

elaborada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ). 
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