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Com a fé de quem olha do banco a cena 

Do gol que nós mais precisava na trave 

A felicidade do branco é plena 

A pé, trilha em brasa e barranco, que pena 

Se até pra sonhar tem entrave 

A felicidade do branco é plena 

A felicidade do preto é quase 

(Emicida – Ismália) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa à análise de determinados diplomas legais demonstrando que 

instrumentos jurídicos não só viabilizaram determinadas condições e estigmas que 

contribuíram para a escravização mas também foram responsáveis pela disseminação de 

ideias que visavam à marginalização e ao apagamento das populações negras. Normas 

jurídicas que afetaram/afetam, no que tange às subjetividades, acesso a educação, 

liberdade religiosa e afins. Uma análise dessas leis permite entender a ligação com a 

realidade experimentada por muitos negros e negras nos dias atuais. Não há como negar 

que o racismo e todo o processo oriundo dele operaram sob um aval jurídico que serviu 

de instrumento para que tais atrocidades se perpetuassem e se modernizassem para a 

manutenção de suas práticas. 

 

Palavras – chave: Leis e normas jurídicas; Escravização; Negros e negras; Racismo 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims at the analysis of certain legal instruments demonstrating that 

legal instruments not only enabled certain conditions and stigmas that contributed to 

slavery but were also responsible for the dissemination of ideas aimed at marginalizing 

and erasing black populations. Legal norms that have affected subjectivities, access to 

education, religious freedom and the like, an analysis of these laws allows us to 

understand the connection with the reality experienced by many black people today. 

There is no denying that racism and the whole process of enslavement operated under 

legal approval that served as an instrument for such atrocities to perpetuate and 

modernize for the maintenance of their practices. 

 

Keywords: Laws and legal norms; Enslavement; Blacks and blacks; Racism 
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INTRODUÇÃO 

O modo como uma prática (negativa ou positiva) é perpetuada em determinada  

sociedade denota muito sobre os artifícios utilizados para a efetivação desta. Em se 

tratando do racismo - ato de perversidade e dominação que o ser humano criou para 

subjugar outros, seus reflexos percebidos até os dias atuais  demonstram que o que se 

viu por aqui foi um horrendo e arquitetado plano que se enraizou por diversos setores 

favorecendo sua efetivação. 

Entender os aspectos responsáveis na multiplicação desenfreada dessa prática perpassa 

também pela compreensão dos diversos instrumentos discriminatórios utilizados e que 

possuem também parte nas visões, destinadas a corpos negros, que prevalecem ainda 

hoje. 

De variadas formas e distintos interlocutores já se ouviu que o Brasil não é um país 

racista, que o Apartheid e demais sistemas discriminatórios, operados através de 

instrumentos jurídicos, foram realidades de outros países, porém uma análise dos 

instrumentos jurídicos que vigoraram não muito tempo atrás do que se imagina ou 

pensa, reforçam a contribuição jurídica para a instrumentalização e perpetuação do 

racismo, bem como dos estigmas lançados sobre pessoas pretas, muitos destes presentes 

no imaginário social da atualidade. 

Quando se observam os moldes como se operou a colonização fica evidente que para 

além do uso da força de trabalho, castigos e estigmatização, havia também o desejo de 

destituir a subjetividade. O  principal componente que comprova isso pode ser dado 

pelo aspecto material, mercadológico e negocial que se atribuiu aos escravizados e 

escravizadas, retirando-se todas as condições, ainda que mínimas de dignidade, e 

delegando a estes a categoria de patrimônio, algo inclusive que ultrapassava gerações. 

Os símbolos massivamente atribuídos a determinados segmentos e grupos de indivíduos 

quando operados por longos anos, sobretudo mediante utilização de diversos canais  e 

ferramentas podem ser responsáveis não apenas pela forma como o mundo externo 

visualiza esse segmento estigmatizado mas também alterar a visão que os próprios 

indivíduos pertencentes a esses grupos possuem de si mesmos. 

A construção imagética, e essa entendida pelas mais diversas formas que podem ser 

executadas, de um país que após ações tardias de abolição da escravidão marginalizou - 
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toda e qualquer contribuição de indivíduos negros, inviabilizou  qualquer possibilidade 

de inserção social e mediante a organização de normas e mecanismos de distinção 

baseados em critérios étnicos contribuíram por muito tempo para colocar o preto no 

lugar do não humano, não saber e não poder. 

Marca presente nessa instrumentalização de práticas racistas se perfaz também no 

demérito atribuído à contribuição da cultura africana em solo brasileiro. A negação 

dessa influência contribuiu também para a elaboração dessas normas, o desejo pela 

construção de uma imagem destituída dessa presença preta que a todo custo deveria ser 

rechaçada.  

A análise da contribuição jurídica para a manutenção do ideário negativo desse período 

se faz importante, pois a efetivação dessas práticas só foi possível pelo arcabouço 

construído em torno do aparato discriminatório. Portanto atentar-se para as normas 

legais que vigoraram nesse período traz os questionamentos acerca da contribuição legal 

que norteou esse período histórico. 

O presente trabalho, sem o desejo de exaurimento do tema, tem o intuito de contribuir 

com a elucidação e a revisão acerca de temas que, ainda hoje, muitas vezes são negados 

às populações negras no Brasil no que tange a humanidade, educação e religião. A 

ausência desses pontos afeta a memória acerca dos fatos jurídicos ocorridos durante a 

escravidão, de modo que não superados podem ser caminhos de perpetuação desse 

comportamento. 

A atribuição de símbolos que negam e marginalizam características essenciais à 

subjetividade das pessoas pretas – reforçadas por leis – merece a devida atenção, de 

forma a permitir a percepção de como se deu a institucionalização do racismo e, 

consequentemente, da institucionalização da ideia de raça, vez que, na execução de tais 

atos, a perpetuação da hegemonia da branquitude fortalecia inclusive a criação desses 

aparatos jurídicos e sua aplicação. Uma hegemonia que se perpetua e, ainda hoje, pode 

ser identificada na maioria dos postos de poder e tomada de decisões. 

O confronto dessas leis do passado com as realidades impostas hoje pode demonstrar a 

estrita ligação de uma sociedade que não rompeu com seu passado escravizador? As leis 

que já não vigoram seguem norteando as ações e fortificando o braço estatal nos açoites 

simbólicos que insistem em abrir chagas nos corpos de negros e negras. 
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A presente pesquisa monográfica parte de particularidades historicamente 

documentadas que fizeram generalizações sobre a raça e suas consequências na 

sociedade brasileira, mediante pesquisa essencialmente bibliográfica e documental, com 

ênfase nos autores que abordaram diretamente o tema. 

Na primeira parte, busca-se, assim, definir o racismo atrelado ao conceito de raça e 

estrutura social, em antítese aos privilégios sociais da branquitude, enquanto padrão do 

normal e do que se normaliza. Além disso, observa-se como institutos sócio-jurídicos, 

como educação e propriedade, por exemplo, reforçam o modelo. Na segunda parte, 

analisam-se os aparatos e pseudoteorias que objetivaram dar um fundamento científico à 

concepção de superioridade racional. 

Na terceira parte, apresenta-se o processo, pós-abolicionista de estigmatização dos 

corpos negros, cujos instrumentos políticos e jurídicos, ao contrário da liberdade e das 

oportunidades, que se poderiam esperar condicionaram e continuaram o projeto de 

dominação social. Falta de oportunidades profissionais, encarceramento em massa, 

repressão da cultura e religiões de matriz africanas são alguns dos objetivos almejados e 

concretizados, embora de forma difusa, e expressamente por aparatos oficiais de 

repressão. Por fim, mesmo sob a égide contemporânea do Constituição de 1988, o 

estigma se perpetua pelos meios de produção capitalista, materializando-se no trabalho 

escravo e suas formas análogas. 
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1 - “PELE ALVA E PELE ALVO”: UMA PRÉVIA ABORDAGEM SOBRE O 

CONCEITO DE RAÇA e ETNIA 

É importante destacar que o processo de escravização ocorrido em solo brasileiro, 

contando com uma abolição meramente formal e processos de eugenia, serviram para a 

construção de inúmeros conceitos no que tange à ideia de raça no Brasil. Como ponto 

de partida, vale destacar que racismo é uma tecnologia social baseada na perpetuação da 

classe hegemônica, que se utiliza de diversas ferramentas jurídicas, econômicas, 

políticas, culturais e de controle social, incluindo a polícia e outros meios repressivos do 

estado com a finalidade de reforçar o pensamento de superioridade de brancos em 

detrimento de pretos e pretas, concepções estas legitimadas por vertentes religiosas e 

também acompanhadas de respaldo das áreas científicas e biológicas, 

Da obra Raça novas perspectivas antropológicas de Livio Sansone e Osmundo Pinho, 

depreende-se o seguinte: 

O que é raça? Depende. Realmente depende de se estamos falando em 

termos científicos ou de uma categoria do mundo real. Essa palavra 

“raça” tem pelo menos dois sentidos analíticos: um reivindicado pela 

biologia genética e outro pela sociologia [...] 

A biologia e a antropologia física criaram a ideia de raças humanas, 

ou seja, a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em 

subespécies, tal como o mundo animal, e de que tal divisão estaria 

associada ao desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes 

psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. Para ser sincero, isso 

foi ciência por certo tempo e só depois virou pseudociência. O que 

chamamos modernamente de racismo não existiria sem essa ideia que 

divide os seres humanos em raças, em subespécies, cada qual com 

suas qualidades. Foi ela que possibilitou a hierarquia entre as 

sociedades e populações humanas fundamentadas em doutrinas 

complexas. Essas doutrinas sobreviveram à criação das ciências 

sociais, das ciências da cultura e dos significados, respaldando 

posturas políticas insanas, de efeitos desastrosos, como genocídios e 

holocaustos. 

[...] Ou seja, as raças são, cientificamente, uma construção social e 

devem ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das 

ciências sociais, que trata das identidades sociais. 
1 

                                                           
1
  - Raça: novas perspectivas antropológicas / Livio Sansone, Osmundo Araújo Pinho (organizadores). - 2 

ed. rev. Salvador: Associação Brasileira de Antropologia : EDUFBA, 2008. ISBN 978-85-232-0516-4 
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Entender raça como uma equivocada construção social modificada a partir da realidade 

histórica e cultural é importante para a compreensão da operacionalização do racismo 

no Brasil, o autor Silvio Almeida no livro O que é racismo estrutural? Traz importantes 

apontamentos:  

Raça não é termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente 

atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da 

raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que 

se trata de um conceito relacional e histórico. Assim, a história da raça 

ou das raças é a história da constituição política e econômica das 

sociedades contemporâneas.  

Foram, portanto, as circunstâncias históricas de meados do século 

XVI que forneceram um sentido específico à ideia de raça. A 

expansão econômica mercantilista e a descoberta do novo mundo 

forjam a base material a partir da qual a cultura renascentista iria 

refletir sobre a unidade e a multiplicidade da existência humana. Se 

antes deste período, ser humano relacionava-se ao pertencimento a 

uma comunidade política ou religiosa, o contexto da expansão 

comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as portas para a 

construção do moderno ideário filosófico que mais tarde transformaria 

o europeu no homem universal – o gênero aqui também é importante -

e todos os povos e culturas não condizentes com os sistemas culturais 

europeus em variações menos evoluídas. 
2 

 

Como ressaltado pelo autor o caráter de universalidade concedida à branquitude bem 

como o aproveitamento dessa ideia de raça serviram de instrumento para que se 

difundisse a ideia de um padrão branco, a partir do qual que se mostrava diferente 

deveria ser considerado desviante, imoral, portanto, categoricamente menor e 

desprezível. 

Neusa Santos traz um importante apontamento a esse respeito em sua obra Torna-se 

Negro, onde apresenta o conceito ideal de ego: 

O negro de quem estamos falando é aquele cujo ideal de ego é branco. 

O negro que ora tematizamos é aquele que nasce e sobrevive imerso 

numa ideologia que lhe é imposta pelo branco como ideal a ser 

atingido e que endossa a luta para realizar este modelo. 

O figurino é branco em seus diversos matizes. Aqui branco quer dizer 

aristocrata, elitista, letrado, bem sucedido. Noutro momento, branco é 

rico, inteligente, poderoso. Sob quaisquer nuances, em qualquer 

circunstância, branco é o modelo a ser escolhido. Escolha singular, 

fixada à revelia de quem apenas deve a tal modelo configurar-se. 

                                                           
2
 - ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018 
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Na construção de um ideal de ego branco, a primeira regra básica que 

ao negro se impõe é a negação, o expurgo de qualquer “mancha 

negra”.
3
 

 

Percebe-se, portanto, que a atribuição biológica errônea a raça constituiu também 

enormes reflexos na esfera social. Impende ressaltar que a branquitude nunca foi 

racializada, branco como entendido por aqui, seria o padrão, o alvo, aliás o padrão de 

pele alva, imbuído de perfil moral estimável, esteticamente belo e bem sucedido. 

Para que se compreenda que dentre os fatores existe ainda um aparato jurídico 

historicamente reforçador de estigmas e marginalização da população preta, procede-se 

a uma análise de legislações que nortearam o aparato jurídico brasileiro fazendo deste 

também um braço do racismo. 

1.1 - LEI Nº 1 DE 14 DE JANEIRO DE 1837 

Com o intuito de melhor entender essa dinâmica perversa é simbólico partir de uma lei 

que trata sobre aspectos educacionais, a primeira lei de educação em vigor, quem em 

seu texto, é taxativa ao impedir que negros e negras escravizados ou libertos frequentem 

as escolas, operando-se portanto a instrumentalização do pensamento desumanizador 

direcionado a tais corpos, como pode ser observado na disposição do referido 

instrumento legal: 

Artigo 3º São proibidos de frequentar as Escolas Publicas:  

1º Todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas.  

2º Os escravos, e os pretos Africanos, ainda que sejam livres  

ou libertos. 
4
 

 

O afastamento proposital desses corpos
5
 do acesso à educação já sinalizava o aspecto 

emancipatório que tal acesso poderia conferir aos corpos pretos, a ponto da lei 

desconsiderar essa existência, ainda que sob a vigência da Constituição de 1824 que em 

                                                           
3
 SOUZA, N. S. Tornar-se negro: As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social. 

Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 
4
 LEI nº 1 de 1837 - FONSECA, Dagoberto José. A história, o africano e o afro-brasileiro. In: PAULA, 

Benjamin Xavier de; PERON, Cristina Mary Ribeiro. Educação, história e cultura da África e afro-
brasileira: teorias e experiências. Uberlândia/MG: MG Proex UFU, 2008. 
5
 Ressalta-se que a expressão  corpos negros utilizada ao longo do texto  é uma referência  
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seu artigo XXXII garantia o acesso primário a todos os cidadãos e cidadãs, titulação 

como já visto não destinada a certos corpos. 

Na mesma toada, em uma segunda norma é possível perceber a manutenção do entrave 

ao acesso. Trata-se da disposição do decreto Nº 1.331-A, DE 17 DE FEVEREIRO DE 

1854,  que tinha por função a regulamentação para a reforma do ensino primário e 

secundário: 

 Art. 69. Não serão admitidos a matrícula, nem poderão frequentar as 

Escolas Públicas: 

     § 1º Os meninos que padecerem moléstias contagiosas. 

     § 2º Os que não tiverem sido vacinados. 

  § 3º Os escravos. 
6
 

 

Negros e negras eram, portanto, alvos da incessante desumanização enquanto se 

mantivessem distantes da educação e o que ela possibilitaria de melhor para a classe 

detentora dos poderes e privilégios, o que não é diferente dos dias atuais. 

O projeto de (des)educação da população negra instituído nesse período tem reflexos na 

realidade dos anos de estudos concluídos pela população preta, o que pode ser extraído 

dos dados apresentados no relatório da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 

Contínua (PNAD Contínua) de 2019: 

[...] Em 2019, 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca 

eram analfabetas, percentual que se eleva para 8,9% entre pessoas de 

cor preta ou parda (diferença de 5,3 p.p.). No grupo etário de 60 anos 

ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcançou 

9,5% e, entre as pessoas pretas ou pardas, chegou a 27,1%. 

Comparando-se os dados de 2019 com 2016, nota-se uma queda de 

2,1 p.p. para pessoas de cor branca e de 3,6 p.p. para pretas e pardas 

A média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, 

em 2019, foi 9,4 anos. De 2016 a 2018, essa média cresceu 0,2 por 

ano, com crescimento de 0,1 ano entre 2018 e 2019. Com relação à 

cor ou raça, mais uma vez, a diferença foi considerável, registrando-se 

10,4 anos de estudo para as pessoas de cor branca e 8,6 anos para as 

                                                           
6
 Decreto Nº 1.331-A, DE 17 DE FEVEREIRO DE 185. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-
publicacaooriginal-115292-pe.html#:~:text=Veja%20tamb%C3%A9m%3A-
,DECRETO%20N%C2%BA%201.331%2DA%2C%20DE%2017%20DE%20FEVEREIRO%20DE%201854,secun
dario%20do%20Municipio%20da%20C%C3%B4rte.&text=Palacio%20do%20Rio%20de%20Janeiro,da%20
Independencia%20e%20do%20Imperio. Acesso em: 13 de nov 2020 
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de cor preta ou parda, ou seja, uma diferença de quase 2 anos entre 

esses grupos, o que se mantém desde 2016. 

[...] Por cor ou raça, o cenário foi ainda mais marcante, visto que 

37,9% das pessoas brancas de 18 a 24 anos estavam estudando, sendo 

29,7% no ensino superior, frente a uma taxa de escolarização de 

28,8% das de cor preta ou parda, com apenas 16,1% cursando uma 

graduação. 

Adicionalmente, 6,0% dos jovens brancos nessa faixa etária já tinham 

um diploma de graduação, enquanto, entre os pretos e pardos, 2,8%. 

Em termos de PNE, a Meta 12 estabelece que a taxa de frequência 

escolar líquida no ensino superior para a população de 18 a 24 anos 

seja elevada para 33%, ao final da vigência do Plano (2024). 
7 

 

O retrato percebido é nítido em um país que deslegitimou uma parcela considerável de 

ser alvo de suas políticas educacionais e que hoje aprisiona essa mesma população aos 

números de evasão escolar, outro alvo que condiciona essas mesmas pessoas a 

figurarem em projeções como as apresentados acima. 

Nas palavras do escritor Silvio Almeida: 

[...] No fim das contas, quando se limita o olhar sobre o racismo a 

aspectos meramente comportamentais, deixa-se de considerar o fato 

de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob 

o abrigo da legalidade e com apoio moral de líderes políticos, líderes 

religiosos e dos considerados “homens de bem”. 8 

 

No mesmo sentido ao analisar o racismo como processo político observa ainda: 

Em resumo: O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, 

ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações 

políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 

patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é 

estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são 

derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. 

[...]O racismo é processo político. Político porque, como processo 

sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, 

depende de poder político, caso contrário seria inviável a 

discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. 
9
 

 

                                                           
7
 PNAD CONTÍNUA - IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. Disponível em : 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf Acesso em: 21 jan 2021. 
8
 - 

8 
- ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018 

 



19 
 

Portanto, historicamente é perceptível o interesse em condicionar a existência de 

pessoas pretas a um único papel que é o da subserviência através da marginalização 

sobretudo no campo educacional, já que todo esse processo demonstra a sofisticação em 

direcionar a quem  (ou ao grupo de que cor ) se destina o real interesse do Estado em 

promover acesso e emancipação.  

 

1.2 - LEI DE TERRAS  

 Seguindo com a análise de importantes diplomas normativos pautados no racismo e na 

discriminação, cabe destaque também para a lei Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO de 

1850, a primeira lei que regulamentava a posse de terras no Brasil, baseando a aquisição 

exclusivamente por meio da compra, garantindo com a regulamentação a manutenção 

da posse nas mãos de quem ou do grupo que já possuía essas terras. 

É importante ressaltar que a concentração de riquezas era possibilidade apenas para a 

classe social já dominante, que tinha cor bem diferente daquela que dedicava esforço e a 

própria vida para cuidar da terra. 

A  Lei  de  Terras  de  1850,  cuja motivação  principal era dificultar o 

acesso à terra por parte dos   quilombolas   (escravos   fugidos)   e   

dos   produtores independentes”, ou seja, queria-se a inviabilização do 

negro ao acesso à terra, uma vez que já havia intensas mobilizações 

para   o   fim   da   escravidão,   que   daria   lugar   às determinações 

do mercado internacional, que via no sistema escravagista  um  

impasse  para  a  atuação  do  capitalismo  no mercado internacional, 

influenciados pela Inglaterra, a quem o Brasil era ligado por motivos 

políticos e econômicos
10

. 
 

 

Cabe destaque ainda para alguns pontos referentes a situação que norteou à lei de Terras 

como destacado a seguir: 

A luta  pela  terra  é  uma questão que  faz  parte  da realidade dos 

negros e quilombolas no Brasil, pois, apesar do fim da escravidão, a 

única coisa que eles passariam a ter era condição  de  não  serem  mais  

submetidos  à  exploração  do sistema escravista, mas todos os seus 

direitos, dentre eles, o direito do acesso à terra, foram drasticamente 

negados pela Lei de Terras de 1850.Tal legislação foi criada num 

momento em que a estrutura fundiária estava voltada para o grande 

latifúndio e sua preocupação era a relação entre a terra e o mercado, 

pois para a regularização da terra, foi estabelecido que somente 

                                                           
10 BUAINAIN, Antônio Márcio (coord.) et al. Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no 

Brasil. Campinas: Editora Unicamp, 2008 
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através da compra é que se poderia adquiri-la, o que eliminou as 

possibilidades de que os negros, posteriormente livres, tivessem 

acesso à terra. Apesar de estarem formalmente livres, encontravam-se 

excluídos e marginalizados pelos latifundiários que buscavam 

alternativas de mão de obra pelo trabalho livre, rejeitando a existência 

do negro na condição de homem livre.
11 

 

Portanto é indiscutível que o real comprometimento com a implementação da norma 

serviu apenas para que legalmente as terras permanecessem nas mãos de quem já as 

possuía ou ainda dos que tinham poder aquisitivo suficiente para adquiri-las por meio de 

compra. O desencadeamento dessa lei , para além de todo os privilégios que a 

propriedade de terras sempre conferiu, teve um importante reflexo quando da 

promulgação de outro diploma legal que também será abordado. Trata-se da  Lei nº 

5.465, de 3 de Julho de 1968, mais conhecida como lei do Boi. 

1.3 - LEI DO BOI 

A Lei nº 5.465, de 3 de Julho de 1968, tratou-se de uma norma que tinha como 

finalidade a facilitação no acesso ou a concessão de vagas, propriamente ditas, nas 

escolas de cursos agrícolas do país. Entender a enorme ligação dessa lei com a abordada 

anteriormente traz a provocação no sentido de que primeiro se proíbe o acesso a terras e 

posteriormente impulsiona-se o acesso à formação, através da reserva de vagas a 

proprietários de terras. 

A referida lei contava com a seguinte disposição: 

Art. 1º. Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas 

superiores de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, 

reservarão, anualmente, de preferência, 50% (cinquenta por cento) de 

suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou 

não de terras, que residam com suas famílias na zona rural e 30% 

(trinta por cento) a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não 

de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam 

estabelecimentos de ensino médio.
 12 

 

                                                           
11 Liliane Pereira de Amorim Maria Cristina V. Blanco Tárrega - ACESSO ÀTERRA: A LEI DE 

TERRAS “1850” COMO OBSTÁCULO AO DIREITO TERRITORIAL QUILOMBOLA 

Emblemas -Revista da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais -UFG/CAC 
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 Lei do Boi - Lei nº 5.465, de 3 de Julho de 1968. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5465-3-julho-1968-358564-publicacaooriginal-1-

pl.html Acesso em: 15 de set 2020 
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É inegável como tais aparatos serviram de instrumento para manutenção da exclusão de 

corpos pretos.  

A lei do boi pode ser entendida como uma lei de cotas, porém totalmente desconexa das 

ações afirmativas que assumem a proposta de promover reparação histórica como se 

tem hoje, de autoria do deputado Último de Carvalho - é notório que o instrumento 

beneficiou filhos de grandes fazendeiros.  

Mediante a atribuição de requisitos para a ocupação das vagas destinadas a agricultores 

e/ou seus filhos - e ainda dado o destaque de independentemente se proprietários ou 

não, é possível observar que a destinação dessas vagas alcançaram sim os possuidores 

de propriedade à época, tratando-se mais uma vez de uma medida visando à manutenção 

dos privilégios de quem sempre os teve. Ressalta-se o destaque dado pelo ex-Ministro 

do STF Joaquim Barbosa, sobre o tema: 

Frise-se, por oportuno, que se a teoria das ações afirmativas é quase 

inteiramente desconhecida no Brasil, a sua prática, no entanto, não é 

de todo estranha à nossa vida administrativa. Com efeito, o Brasil já 

conheceu em passado não muito remoto uma modalidade (bem 

brasileira!) de ação afirmativa. É a que foi materializada na chamada 

Lei do Boi, isto é, a Lei n. 5.465/68, cujo art. 1º era assim redigido: 

«Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores 

de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, 

anualmente, de preferência, 50% (cinquenta por cento) de suas vagas a 

candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, 

que residam com suas famílias na zona rural, e 30% (trinta por cento) 

a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que 

residam em cidades ou vilas que não possuam estabelecimentos de 

ensino médio. 
13

 

 

É importante tal observação, pois é recente a discussão jurídica relativa às ações 

afirmativas destinadas a população negra e como setores políticos e a própria sociedade 

civil ainda se mostram contrários evocando os mais variados argumentos pra uma 

discussão já referendada pelo Supremo Tribunal Federal onde se reconheceu a 

constitucionalidade das ações afirmativas, tema que será abordado a seguir. 

 

 

                                                           
13

 Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001 
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1.4 - AÇÕES AFIRMATIVAS 

As polêmicas em torno das ações afirmativas no que tange à raça, comumente 

conhecidas como cotas raciais, ainda existem e dividem opiniões mesmo após 

reconhecida a sua constitucionalidade através da Ação Direta de Constitucionalidade 

(ADC 41) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 186). 

Como abordado nesse capítulo é possível perceber o desenvolvimento de um plano que 

afastava a participação de negros e negras de políticas de fomento à educação. Muito 

mais que isso, é possível concluir que seria até ingênuo esperar inclusão e acesso de 

uma sociedade que, até no processo de “abolição da escravização”, promoveu o 

apagamento dos negros e negras e se manteve insistente na utilização de vários 

instrumentos visando a desumanização destes. 

Sancionada em 201, pela então presidente Dilma Roussef, a Lei número 12.711 trata 

das ações afirmativas no ingresso nas Universidades Federais e nas Instituições Federais 

de Ensino Técnico de nível médio, tendo em seu conteúdo a seguinte disposição:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 

Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50%  

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata 

o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados 

aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. 

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que 

trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 

deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas 

no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
14

 

 

                                                           
14 LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012.Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm Acesso em: 03 de out de 2021 

 



23 
 

As políticas de ações afirmativas, como já afirmado, possuem o condão de promover o 

conceito de igualdade material ou ainda discriminação positiva, nas palavras de Joaquim 

Barbosa: 

Como se vê, em lugar da concepção “estática” da igualdade extraída 

das revoluções francesa e americana, cuida-se nos dias atuais de se 

consolidar a noção de igualdade material ou substancial, que, longe de 

se apegar ao formalismo e à abstração da concepção igualitária do 

pensamento liberal oitocentista, recomenda, inversamente, uma noção 

“dinâmica”, “militante” de igualdade, na qual necessariamente são 

devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes 

na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam tratadas de 

maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a 

perpetuação de desigualdades engendradas pela própria sociedade. 

Produto do Estado Social de Direito, a igualdade substancial ou 

material propugna redobrada atenção por parte do legislador e dos 

aplicadores do Direito à variedade das situações individuais e de 

grupo, de modo a impedir que o dogma liberal da igualdade formal 

impeça ou dificulte a proteção e a defesa dos interesses das pessoas 

socialmente fragilizadas e desfavorecidas. Da transição da 

ultrapassada noção de igualdade “estática” ou “formal” ao novo 

conceito de igualdade “substancial” surge a ideia de “igualdade de 

oportunidades”, noção justificadora de diversos experimentos 

constitucionais pautados na necessidade de se extinguir ou de pelo 

menos mitigar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, 

consequentemente, de promover a justiça social.  

[...]A essas políticas sociais, que nada mais são do que tentativas de 

concretização da igualdade substancial ou material, dá-se a 

denominação de “ação afirmativa” ou, na terminologia do direito 

europeu, de “discriminação positiva” ou “ação positiva”.
15 

 

Por mais que se tente argumentar o contrário é inegável o reconhecimento na 

efetividade dessas políticas para a população negra e para o desenvolvimento do país 

como um todo. Vale destacar que esta é uma conquista dos movimentos negros 

espalhados por todo o país que sempre reivindicaram direitos para a população preta e 

nunca se eximiram da disputa por narrativas. Mesmo diante das inúmeras tentativas de 

silenciamento e exclusão, tais movimentos enfrentaram (e enfrentam)  posicionamentos 

errôneos e racistas em que se afirmavam que a qualidade do ensino decairia em razão do 

ingresso dessa população, mais uma vez apenas manifestações de setores da sociedade 

                                                           
15 Joaquim B. Barbosa A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro. 

Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/705/r151-08.pdf?sequence=4 . Acesso em 05 de 

dez 2020. 
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acostumados a seus privilégios e, portanto, descontentes com a possibilidade de acesso 

de quem na visão dessa população privilegiada, só serviria como mão de obra barata: 

Com efeito, a discriminação, como um componente indissociável do 

relacionamento entre os seres humanos, reveste-se inegavelmente de 

uma roupagem competitiva. Afinal, discriminar nada mais é do que 

uma tentativa de se reduzirem as perspectivas de uns em benefício de 

outros. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os 

mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se 

mostra a clivagem entre discriminador e discriminado. Daí resulta, 

inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol da concretização da 

igualdade se contraponham os interesses de outros na manutenção do 

status quo. É crucial, pois, que as ações afirmativas, mecanismo 

jurídico concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, 

sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável 

resistência, sobretudo da parte daqueles que historicamente se 

beneficiaram da exclusão dos grupos socialmente fragilizados. 
16 

 

Ocorre que hoje as vozes que se levantam contra essa política propositalmente parecem 

desconhecer o histórico de cotas já fornecidas para que a população branca, desde a 

importação e mão de obra no pós- escravidão até os aparatos aqui detalhados, fosse alvo 

dos mais variados incentivos e políticas estatais que visavam ao acesso, 

aperfeiçoamento profissional, educação e todas as demais condições de vida digna, ou 

pelo menos o mínimo para que isso fosse alcançado. Diferentemente a população negra  

ao longo da história “recebeu” uma única vez das classes mais abastadas a oportunidade 

de acesso só que, nesse caso, aos porões dos navios negreiros. Um prenúncio da 

barbárie e devastação que os aguardavam. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Joaquim B. Barbosa A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro. 

Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/705/r151-08.pdf?sequence=4 . Acesso em 05 de 

dez 2020. 
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2 - PÓS ESCRAVIZAÇÃO E EUGENIA – O “PROBLEMA” DO NEGRO NO 

BRASIL 

O Brasil carrega em sua história o triste episódio do que se pode chamar de genocídio 

da população negra, perdurando por mais de três séculos a exploração dos corpos negros 

na construção deste país, que foi o último da América Latina a promover a emancipação 

dos negros e negras, ou que se convencionou por aqui denominar abolição da 

escravatura. 

Faz-se necessário compreender que a abolição no Brasil se deu de forma diferente de  

outros países que já haviam tomado a mesma decisão. Por aqui a partir da abolição 

(alcançada com enorme resistência por partes daqueles que detinham o domínio das 

grandes propriedades, pessoas a quem era vantajosa a manutenção do processo de 

escravização),  a mão de obra negra, que até então movimentava e construía a nação,  

foi massivamente repudiada e desqualificada, o que levou essa população a ocupar os 

postos de trabalho informais ou os chamados subempregos. 

A abolição - tardia se comparada aos demais países da América, era repudiada e 

veemente resistida. Uma vez que a economia do país encontrava-se firmada, no final do 

século, na produção de café, açúcar e algodão, entendia-se que qualquer ameaça a tal 

produção poderia resultar em uma possível falência do Estado. Além disso, reforçava-se 

a necessidade de exploração do trabalho braçal que movimentava tal produção, política  

que sofria abalos dado que o início das pressões pelo fim da escravidão iniciara-se com 

a criação da Lei Eusébio de Queiróz 
17

(criada em 1850, mas com efeitos  reais somente 

a partir de 1870)  que proibia o tráfico de negros para o Brasil, considerada um dos 

passos iniciais para a abolição da escravatura no país. 

Diversos pontos desse processo de abolição são questionáveis à não inserção dos negros 

na sociedade no pós-abolicionismo. Entre eles, podem-se citar: o protagonismo de tal 

ato, que ainda hoje insiste em desconsiderar a atuação e organização dos próprios 

escravizados neste processo, heroicizando determinados nomes e propositalmente 

invisibilizando outros e as diversas políticas eugênicas estatais na tentativa de apagar o 

negro da sociedade. 
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O que se difundiu foi um emaranhado de ideias distorcidas e de cunho racista sobre uma 

população negra vista puramente como propriedade material e sexual, desprovida de 

capacidade pensante, direitos, dignidade, considerados apenas como mão de obra 

altamente explorada e barata. 

 Esse cenário caótico marca o fim desse processo de escravização , puramente no que 

tange a sua estrutura formal e a  partir disso a mão de obra  preta agora marginalizada, 

começa  a ser enxergada como um  problema para o desenvolvimento da nação, sob 

influência inclusive de outros países que acreditavam num  demérito do Brasil em razão 

do numeroso volume de sua população negra. 

Aqueles que, na época, se propuseram em seu emaranhado de teses e projetos dedicar-se 

à eugenia no Brasil foram muito inspirados pelas teorias de Joseph Arthur de Gobineau, 

literato que, em missão diplomática, esteve no Brasil no ano de 1869 e estabeleceu 

relações estreitas com D. Pedro II. Sua obra mais conhecida foi Essai sur l’ inégalité 

des races humaines -Ensaio sobre a desigualdade das raças humana. Acerca do 

pensamento pondera Alexandre Santos de Sousa: 

Segundo o conde francês Joseph Arthur de Gobineau, em artigo 

escrito para o periódico francês Le Correspondant, no ano de 1874, 

intitulado L’émigration au Brésil, os brasileiros seriam uma raça 

extinta em menos de duzentos anos. Isso por serem, em sua maioria, 

uma população mestiça, fruto da mestiçagem entre índios, negros e 

um pequeno número de portugueses. 

 [...] A miscigenação de raças produzira-lhe desagradável impressão 

frequentemente expressa pelo diplomata em atitudes e palavras: 

Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e 

índio nas veias; o resultado são compleições raquíticas que, se nem 

sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. 

Aos olhos de Gobineau, além de se mostrarem “esteticamente 

repugnantes”, os brasileiros carregavam defeitos ainda mais graves, 

como o de serem avessos ao trabalho, “evitam mover uma palha para 

fazer qualquer coisa de útil, até mesmo para se afogarem”,  dados a 

vícios e, também, eram pouco férteis e fisicamente enfraquecidos, o 

que garantiria sua diminuição e aniquilamento em menos de dois 

séculos. 

O artigo escrito para o Le Correspondant, citado anteriormente, 

intencionava atrair às terras brasileiras uma população “desejável”, a 
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fim de substituir a população “degenerada” que caminhava a passos 

largos para o desaparecimento,
18 

 

Muitos eugenistas brasileiros se basearam nessa retórica criando um movimento interno 

de eugenia, sob influência de Gobineau mas também dos estudos desenvolvidos por 

Francis Galton que acreditava na teoria da seleção natural aplicada às relações humanas, 

buscando assim um respaldo científico que justificaria a eliminação das demais etnias 

não brancas do contingente populacional do Brasil, operando-se um certo higienismo 

social para que isso ocorresse. 

2.1 - O CONGRESSO UNIVERSAL DAS RAÇAS EM 1911 

O Congresso Universal das Raças ocorrido entre os dias 26 a 29 de julho de 1911 

realizado em Londres, reuniu representantes de diversos países, tendo como principal 

tema as discussões acerca do racialismo e da relação das raças com o progresso das 

civilizações. Os anais do evento traziam como título “Papers on inter-racial problems 

communicated to the First Universal Races Congress”.
19

 

O encontro  contou com a  representação brasileira de João Baptista de Lacerda (1846-

1915)  e Edgard Roquette-Pinto (1884-1954), sendo que o primeiro teve mais 

notoriedade em sua apresentação sobre o tema “The Metis, or half-breeds, of Brazil” 

(Os Metis, ou mestiços, do Brasil). Médico e antropólogo era um dos expoentes 

importantes na difusão da tese do branqueamento no Brasil através de gerações. 

Além dos aspectos da miscigenação no Brasil em sua apresentação o médico tratou 

também de um dos principais anseios dos eugenistas da época, o cruzamento racial. 

Como consta nas atas do evento: 

O cruzamento racial tenderia a fazer com que negros e mestiços 

desaparecessem do território brasileiro em menos de um século, ou 

seja, antes mesmo do final do século XX, possibilitando 

branqueamento da população. Esse processo deveria ocorrer por três 

motivos principais, em primeiro lugar, devido à “seleção sexual”, os 

“mulatos” procurariam sempre encontrar parceiros que pudessem 

“trazer de volta seus descendentes para o tipo branco puro”, 

removendo os aspectos característicos da “raça negra”, inclusive o 
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atavismo. Além disso, a crescente entrada de imigrantes europeus no 

país, somada aos problemas sociais, e o abandono que os negros 

foram obrigados a enfrentar desde a abolição, traziam a perspectiva 

futura de uma nação inteiramente branca. E num tom comemorativo, 

concluía que o Brasil caminhava para ser “um dos principais centros 

da civilização do mundo”. Em poucas décadas, continuava ele, o país 

seria “o grande mercado de riquezas da América, explorando todas as 

indústrias, empregando todas as facilidades de transportes para o 

comércio estrangeiro e intracontinental, com uma ampla e ativa 

população empreendedora, que ocupará as grandes cidades da costa e 

se estenderá pelo interior e pelos longos rios da América do Sul”. 
20

 

 

A exposição de Lacerda representava muito da opinião do que se propôs como ciência 

no final do século XIX, com  influência de pensadores estrangeiros , médicos, 

antropólogos, escritores, juristas brasileiros também se organizaram em torno do ideal 

de que o desenvolvimento da nação só se daria se acompanhado de uma tendência ao 

embranquecimento da população. 

A sede pelo elemento branco como propaganda para o avanço da nação foi utilizada 

estrategicamente para difusão dos ideais do pensamento eugenista que se utilizavam de 

diversos recursos simbólicos para que esse conceito fosse amplamente difundido entre a 

população.  

Não é difícil entender a gama da estrutura que servia para reforçar esses símbolos e 

principalmente atuar na manutenção dos estereótipos racistas em torno de corpos 

negros. O tom do discurso de Lacerda, com ênfase na imigração, que denotaria um 

desenvolvimento ao país para os eugenistas, teve como reflexo um pacote de ações  com 

vista a tornar possível e eliminação do “problema” que era o negro no Brasil. 

Pela influência e intervenção do evento não é de se espantar que após a edição do 

congresso, ocorre - no mesmo ano, a promulgação do Decreto nº 9.081, de 3 de 

Novembro de 1911 que dispunha sobre a regulamentação do serviço de povoamento no 

país.
21
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O decreto sancionado pelo então presidente Hermes da Fonseca, dentre os seus  277 

(duzentos e setenta e sete artigos) prevê já em seu artigo primeiro a União como          

responsável pelo serviço de povoamento, compreendendo imigração e colonização, 

impondo certas limitações no que tange a idade e condições e saúde, conforme previsto 

no art 2º do referido decreto: 

 

Para os efeitos do artigo anterior serão acolhidos como imigrantes os 

estrangeiros menores de 60 anos, que, não sofrendo de doenças 

contagiosas, não exercendo profissão ilícita, nem sendo reconhecidos 

como criminosos, desordeiros, mendigos, vagabundos, dementes, ou 

inválidos, chegarem aos portos nacionais com passagem de 2ª ou 3ª 

classe, á custa da União, dos Estados ou do terceiros; e os que, em 

igualdade de condições, tendo pago as suas passagens, quiserem gozar 

dos favores concedidos aos recém-chegados. 

Paragrafo único. Os maiores de 60 anos e os inaptos para o trabalho só 

serão admitidos quando acompanhados de suas famílias, ou quando 

vierem para a companhia destas, contanto que haja da mesma família, 

pelo menos, um indivíduo valido, para outro inválido, ou  um para até 

dois maiores de 60 anos.
22

 

 

Para além unicamente dos requisitos de saúde, fica claro pela leitura do  artigo acima 

que a União incumbiu-se ainda do custeio das viagens e afins, o que por si só já valeria 

como indagação aos que persistem em questionar ainda hoje as políticas de ações 

afirmativas já referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois resta evidente que o 

serviço de povoamento operou também como um meio  de facilitação e cotas para 

brancos se fixarem no país com uma série de facilidades que nem de longe foram 

cogitadas aos negros e negras que ainda conviviam com a marginalização, resultado do 

apagamento com que estavam comprometidos todos os que se colocaram como porta-

vozes da política eugênica. 

As facilidades que o “pacote de viagens” oferecia iam desde custeio de passagens, 

tratamento médico a hospedagem, como visto a seguir: 

Art. 5º Enquanto não for suficiente a entrada de imigrantes 

espontâneos no país, a União fornecerá gratuitamente aos estrangeiros 

que exerçam a profissão de agricultores e queiram vir acompanhados 
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de suas famílias, ou a chamado das mesmas, uma vez que estejam nos 

casos de ser acolhidos como imigrantes, no termos do art. 2º, e 

venham estabelecer-se como proprietários rurais: 

1º, passagens de 3ª classe desde o perto de embarque até o Rio de 

Janeiro ou qualquer outro porto nacional, em que esteja montado o 

serviço de recebimento e hospedagem 

  2º, recebimento nos mesmos portos, desembarque de pessoas e 

bagagens, agasalho, alimentação, tratamento médico e medicamentos, 

em caso de doença na chegada e pelo tempo indispensável, até, 

seguirem para a localidade escolhida.
23 

 

O país que, há pouco mais de vinte anos do decreto, teria abolido formalmente a 

escravidão por meio de um dispositivo legal contendo apenas dois artigos e sem prover 

nenhuma estrutura de apoio aos escravizados e escravizadas e muito menos alguma 

provisão a título de reparação , lança uma repentina “campanha” de solidariedade ao 

conferir meios e condições suficientemente relevantes, sendo este um dever de vários 

entes, como percebido a seguir: 

Art. 43. O Estado poderá prestar quaisquer auxílios em benefício dos 

imigrantes, independente dos concedidos pelo Governo Federal, e 

instituir prêmios de animação      

Art. 56. Os imigrantes agricultores, formando famílias destinadas á 

localização em núcleos coloniais, gozarão das seguintes vantagens, 

além de outras referidas no presente regulamento: 

    1ª, alimentação aos recém-chegados, gratuitamente fornecida 

durante três dias, e em casos extraordinários até seis dias no máximo, 

si porventura eles carecerem deste auxilio: 

    2ª, durante os seis primeiros meses, e em casos extraordinários até o 

oitavo mês, a contar da data em que chegarem ao núcleo, si os 

imigrantes cuidarem da cultura e beneficiamento dos seus lotes e não 

dispuserem de recursos para se manter: 

    a) trabalhos a salário ou empreitada em obras ou serviços do núcleo, 

fazendo-se a distribuição dos serviços de sorte que a cada adulto de 

uma família correspondam pouco mais ou menos, a juízo da 

administração, 15 dias de trabalho por mês, devendo, quanto possível, 

consistir o serviço em preparo ou melhoramento da estrada ou do 
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caminho que servir ao lote que lhe pertencer ou em outros trabalhos 

próximos;  

b) em falta de trabalho remunerado, ou quando este não baste, a juízo 

da administração, para manter famílias numerosas, fornecer-se-ão 

viveres a débito aos chefes da família [...] 

    3º, medicamentos e dieta gratuitamente em caso de moléstia durante 

o primeiro ano, a datar do dia em que chegarem ao núcleo. 

    Parágrafo único. Dar-se-á assistência medica gratuita aos imigrantes 

enquanto o núcleo não for emancipado
24  

A atenta observação desse aparato jurídico se faz importante, vez que o que ser percebe 

é uma estrutura comprometida com o acolhimento e manutenção desses imigrantes  

mediante investimentos financeiros para recepção dessa população em terras brasileiras, 

diferentemente do tratamento dado aos recém libertos e libertas  do regime mais cruel já 

registrado em terras brasileiras, que foi a escravidão, formalmente abolida em 1888 mas 

com os negros e negra vítimas desse regime totalmente marginalizados.
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2.2 - EUGENIA INSTRUMENTALIZADA 

No que tange à introdução das teorias eugênicas no Brasil o papel do médico Renato 

Kehl ganhou destaque, vez que sua aplicação na matéria foi crucial para que se 

difundisse tais teorias em terras brasileiras.  

Atuou na formação da Sociedade Eugênica de São Paulo, instituição que teve como 

associado Monteiro Lobato. Dessa organização surgiu ainda o Boletim da Eugenia que 

teve circulação entre os anos de 1929 a 1932, que tinha como objetivo a difusão dos 

referenciais  eugênicos pelo país.  

Na primeira edição do Boletim da Eugenia, datado de janeiro de 1929, dentre os seus 

objetivos é possível perceber a seguinte motivação: 

É necessário, entretanto, que a Eugenia, a exemplo do que se faz em 

outros países, desperte ainda maior interesse, mais sérias 

preocupações, seja mais cultivada e aplicada, porque, 

indubitavelmente, é a chave magna da regeneração humana. 

Prendem-se os seus desígnios ao estudo e aplicação das questões da 

hereditariedade, descendência e evolução, bem como as questões 

relativas às influências do meio, econômicas e  sociais; está dentro da 

sua esfera investigar o papel representado pela educação, costumes, 

emigração, imigração, mestiçagem, e todos os demais fatores que 

atuam sobre os nossos semelhantes, — com o fito não só de derivar 

novos conhecimentos e de abrir outros campos de investigação, como 

de estabelecer valiosos ensinamentos e regras práticas para a 

regeneração contínua da espécie. 

Aperfeiçoar as qualidades e reduzir ao mínimo as imperfeições 

humanas, eis, em síntese, o ideal eugênico, que embora sistematizado 

há poucos anos por Dalton, já se esboçava a espíritos portentosos de 

outras eras.
25

 

 

É  notório que o objetivo assumido com a divulgação do era o de eliminar os resquícios 

do que consideravam a raça símbolo do atraso e de todo tipo de estereótipos que 

atribuíam aos negros, demonstrando ser esse um instrumento para a concretização do 

projeto de higienismo social. 

A organização desses grupos e sua difusão nos mais variados meios seja pela imprensa, 

medicina, ciência e afins, levou a realização do 1º Congresso de Eugenia Brasileiro em 

1929. Os registros oficiais do evento, que contou com a participação de vários adeptos 
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do tema, mostram que variadas foram as apresentações que apontavam aspectos 

baseados em características biológicas: 

A educação é, indubitavelmente, a alavanca mestra do progresso 

social, sendo necessário, porém, ter em conta também a alavanca 

mestra do progresso biológico que é a aplicação das leis da 

hereditariedade, segundo os preceitos da eugenia. 

Enquanto o problema da regeneração humana não for encarado sob o 

ponto de vista biológico, teremos de encontrar sempre os contrastes 

sociais e individuais, as crises e ameaças à paz na família, na 

sociedade e entre as nações. 

[...] Toda nossa política deve aproveitar-se, mais que tudo, dos dados 

da evolução, bem como da higiene racial. Da utilização desses 

conhecimentos, na vida do nosso povo, esperamos desenvolver forças 

que nos levem, outra vez, a uma concepção afirmativa do mundo e nos 

livrem do abismo do suicídio dos povos.
26

 

 

O viés ideológico aplicado à higienização racial mediante o alcance com o qual também 

era presente nos discursos, demonstrava o interesse de que este fosse uma inclinação  

política nacional:  

Não há status quo na vida dos povos. Toda política deve ser 

essencialmente uma política do futuro, Uma política biológica. 

Consequentemente devemos nos esforçar  para constituir a nossa 

ordem social sobre fundamentos fisiológicos [...] 

A ideia da regeneração humana pelas medidas eugênicas propagou-se 

em todos os países, entre todas as esferas políticas e administrativas 

mais adiantadas, tornando-se dia a dia, mais séria a preocupação de 

salvação nacional pelas medidas ditadas pela nova e vitoriosa doutrina 

de Galton. 
27

 

 

As políticas de higienização tornaram-se para além de meras conjecturas um plano 

político, pois a concretude disso pode ser percebida na Constituição Brasileira de 1934, 

esta considerada progressista à  época de sua promulgação ao instituir o voto secreto, o 
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voto feminino (já permitido na legislação eleitoral em 1932). A Constituição dispôs em 

seu  artigo 138 b sobre a atribuição dos entes federativos na educação eugênica: 

Art 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos 

das leis respectivas: 

a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 

animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar; 

b) estimular a educação eugênica; 

c) amparar a maternidade e a infância; 

d) socorrer as famílias de prole numerosa; 

e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o 

abandono físico, moral e intelectual; 

f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 

moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 

propagação das doenças transmissíveis; 

g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos 

sociais. 

 

De posse dessas informações, não é difícil entender que a estrutura racista e desigual da 

sociedade brasileira é parte de um projeto iniciado antes mesmo da abolição formal da 

escravidão, por uma parcela da sociedade detentora de poder suficiente para após 

explorar ao máximo a força de trabalho de pretas e pretos, orquestrar todo esse aparato 

jurídico, que à época também acreditou-se científico e social, para o avanço da 

sociedade mediante a eliminação dos negros e negras. 

A institucionalização desses conceitos no imaginário das pessoas seja por meio dos 

instrumentos acima apresentados, seja por outros utilizados reforça um simbolismo 

desleal através da desumanização, retórica distorcida e marginalização de toda uma 

etnia. 

Todo esse comprometimento com o ideal se equipara à ideia da branquitude nunca ter se 

enxergado propriamente como mais uma identidade mas sim como uma perspectiva 

universal e basilar a qual, a partir dessa lente branca, eurocêntrica e dita “universal” 

passa a observar o mundo tendo sempre o outro como o diferente e entendendo que o 

problema seria a inclinação dessa  condição de superioridade, ou o que Maria Aparecida 

Bento chama de pacto narcísico da branquitude, a autora ressalta o medo do outro nessa 

relação ao analisar Fanon e Delumeau: 

 

Delumeau (1989) faz um brilhante estudo sobre a história do medo no 

ocidente, focalizando particularmente a Europa. Ele destaca  que o 

historiador  não precisa procurar muito para identificar a existência do 

medo no comportamento dos grupos, em particular o medo das elites 

diante dos considerados despossuídos, desde os povos tidos como 



 

primitivos, até as sociedades contemporâneas. A partir desse estudo, 

podemos entender o grande medo gerado pelo negro, na elite branca 

brasileira, que, não por coincidência, tinha ascendência europeia e que 

na primeira metade do séc. XIX, tornou-se consumidora entusiasmada 

das teorias raciais então em voga na Europa. 
28

 

 

O compromisso político brasileiro era o de extirpar qualquer sinal e contribuição dos 

esforços de negros e negras para a sociedade atual. Compreender o processo identitário 

que fortalecia a branquitude e recriminava sinais e manifestações da negritude dão o 

tom do que propôs a higienização racial que se operou no Brasil, plano que contava com 

o prazo de um século para o surgimento de uma nova sociedade e a exclusão do 

“problema” que corpos negros geravam aos que se julgavam elite intelectual do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  –DOS VADIOS E CAPOEIRAS 

O Código Penal de 1890 foi o primeiro da República brasileira. Ressalta-se que o 

referido diploma legal teve sua promulgação antes mesmo da constituição(promulgada 

em 1891), através do decreto Nº 847 de 11 de outubro de 1890. 
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É sabido que até a abolição, ocorrida de modo unicamente formal em 1888, os meios de 

trabalhos eram em sua maioria compostos pela população negra. Porém após esse 

período as políticas de eugenia e fomento a mão de obra europeia empurraram esse 

grupo para a marginalização. 

Entender esse contexto se faz importante pois o que se objetivou com o pós 

abolicionismo, puramente formal, além da estigmatização e invisibilização dos corpos 

negros foi a construção de símbolos e ideários nacionais que excluíssem do imaginário 

social em sua totalidade, a contribuição da herança africana para o Brasil, como 

analisado pela antropóloga Letícia Reis : 

[...]podemos dizer que, a construção de um Brasil "moderno" e 

"civilizado", implicava, principalmente, a eliminação do "peso" 

secular da herança Africana “, ou seja, as elites republicanas 

brasileiras almejavam apagar o grande elemento social da herança 

africana, aqui deixada por vários séculos pela escravidão. 
29 

 

É importante observar que uma das estratégias utilizadas para a exclusão dessa herança 

cultural e simbólica, sobretudo com o intuito de conferir uma imagem negativa a tudo 

que se relacionasse com a negritude em geral, passava pela promulgação da Lei em 

questão pois por meio dela é possível operacionalizar o que hoje entende-se como 

encarceramento em massa da população negra e consequentemente o apagamento de 

suas subjetividades: 

O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo, 

sendo o funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados 

por essa estrutura de opressão, mas o aparato reordenado para garantir 

a manutenção do racismo e, 

portanto, das desigualdades baseadas na hierarquização racial. Além 

da privação de liberdade, ser encarcerado significa a negação de uma 

série de direitos e uma situação de aprofundamento de 

vulnerabilidades. Tanto o cárcere quanto o pós encarceramento 

significam a morte social desses indivíduos negros e negras que, 

dificilmente, por conta do estigma social, terão restituído o seu status, 

já maculado pela opressão racial em todos os campos da vida, de 

cidadania ou possibilidade de 

alcançá-la. Essa é uma das instituições mais fundamentais no processo 

de genocídio contra a população negra em curso no país. 
30
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A lei que visava à condenação do ócio, bem como a coibição da prática de capoeira, 

tinha como disposição: 

 

CAPITULO XIII 

DOS VADIOS E CAPOEIRAS 

Art. 399. Deixar de exercitar profissão, ofício, ou qualquer mister em 

que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicilio 

certo em que habite; prover a subsistência por meio de ocupação 

proibida por lei, ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons 

costumes: 

Pena - de prisão celular por quinze a trinta dias. 

 § 1º Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio, ou 

vagabundo, será ele obrigado a assignar termo de tomar ocupação 

dentro de 15 dias, contados do cumprimento da pena. 

 § 2º Os maiores de 14 anos serão recolhidos a estabelecimentos 

disciplinares industriais, onde poderão ser conservada até á idade de 

21 anos. 

[...] 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e 

destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem; andar 

em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma 

lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa 

certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: 

Pena - de prisão celular por dois a seis meses. 

Parágrafo único. E' considerado circunstância agravante pertencer o 

capoeira a alguma banda ou malta. 

Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro.
31

 

 

A criminalização de práticas, e para além disso desses corpos é bem significativa para a  

imagem e a construção que a sociedade dominante queria demonstrar. Os corpos que 

outrora construíram as bases desse país já não serviam mais ao desenvolvimento 

objetivado, e por isso, para a marginalização foram empurrados. Já que não eram vistos 

como mão de obra produtiva, a lei previa o castigo, logo torna-se crível que tal aparato 

legal tinha o objetivo único de encarcerar esses indivíduos, como aludido por Sidney 

Chalhoub e Myrian Sepúlveda dos Santos: 
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É nesse momento que, com a abolição definitiva do tráfico de 

escravos, acompanhada por leis que   regulamentavam   o   acesso   à   

propriedade   da   terra –ou   seja,   vedavam   a possibilidade do 

homem livre se tornar um pequeno proprietário –, instaurou-se uma 

clara política de se condicionar a transição mencionada “a um projeto 

mais amplo de continuação da dominação social dos proprietários dos 

meios de produção”.
32

 

[...] passava-se a responsabilizar o indivíduo por falta de recursos, 

mendicância e embriaguez, e restringia-se brutalmente a noção de  

espaço público, colocando  para fora todos aqueles que não lhe eram 

gratos”. 

Destaca-se  que,  no  Brasil,  não  foi  criado  um  conjunto  

significativo  de instituições   voltadas para   minimizar a   pobreza:   

os   mendigos   e   vadios   eram considerados  contraventores  e  

enviados  para  hospícios  e  colônias  correcionais.  Ou seja, ser   

pobre, na   recém-proclamada  República   brasileira, era   sinônimo   

de irreconhecimento,  já  que esses  indivíduos  eram  encaminhados  

para  as  instituições para o controle da contravenção e da insanidade.
 

33
 

A manutenção dessa política de encarceramento em massa possui intensa ligação com 

os números atuais e nas políticas de repressão, sobretudo em comunidades ou demais 

locais que contam com a presença maciça de pretos e pretas, entender essa estrutura 

reforça que as bases da legislação do passado permanecem por muitas vezes 

corroborando arbitrariedades e contribuindo para o cenário existente: 

 

Essa seletividade manifesta-se,  subjetivamente,  quando  as  

instituições  do  sistema  de  punição  agem  predominantemente  

focadas  em  comportamentos  ou  fenótipos  de  atores  sociais 

determinados, gerando desigualdades de tratamento nos campos da 

segurança pública e da justiça criminal. Isso significa que há infrações 

e parcela de indivíduos que são incluídos a priori em grupos de 

“suspeitos” em relação a outros estratos da população, neste caso os 

negros, como observa Flauzina (2006), em condição sine quanon para 

as forças de segurança. Porém, a seletividade é tácita, sem previsão 

em lei, mas reificada a todo tempo durante a abordagem policial e 

seguida na apreciação de mérito pelo sistema de justiça criminal.  

[...]
 

Assim, sobrepõe-se o Estado que intervém municiado pelo legalismo 

jurídico da justiça criminal, que criminaliza condutas e lança mão do 

aparelhamento penal, com o aprisiona mento como mecanismo de 

gestão da população socialmente vulnerável.
34 
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Os dados do anuário de segurança exemplificam as implicações dessas políticas 

encarceradoras que atingem diretamente as populações pretas do país, conforme pode  

ser visto a seguir: 

 

Historicamente, a população prisional do país segue um perfil muito 

semelhante aos das vítimas de homicídios. Em geral, são homens 

jovens, negros e com baixa escolaridade. 

[...] Por outro lado, quanto  à  raça/cor,  identificamos também uma 

forte concentração entre a população negra. Em 2019, os negros  

representaram  66,7%  da  população carcerária,  enquanto  a  

população  não-negra, aqui considerados brancos, amarelos e 

indígenas, segundo a classificação adotada pelo IBGE, representou 

33,3%. Isto significa que para cada não-negro preso no Brasil em 

2019, 2 negros foram presos. É um pouco mais que  o  dobro,  quando  

comparado  aos  não-negros, em especial os brancos.  

Ainda  que  o  maior  encarceramento  de  pessoas negras não seja 

propriamente uma novidade, ao se analisar a série histórica do dado 

raça/cor dos presos no Brasil fica claro que a cada ano esse grupo 

representa uma fração maior do total de pessoas presas. Se em 2005 os 

negros representavam 58,4% do total  de  presos,  enquanto  os  

brancos  eram  39,8%, em 2019 essa proporção chegou a 66,7% de 

negros e 32,3% de brancos. A taxa de variação nesse período mostra o  

crescimento de 377,7% na população carcerária identificada pela 

raça/cor negra, valor bem superior à variação para os presos brancos, 

que foi de 239,5%.  

Ou seja: verifica-se que, as prisões no Brasil estão se tornando, ano a 

ano, espaços destinados a um perfil populacional ainda mais 

homogêneo. No Brasil, se prende cada vez mais, mas, sobretudo, cada 

vez mais pessoas negras. Assim, se há algum tipo de política de 

desencarceramento sendo realizada, ela vem atingindo com mais 

intensidade a população carcerária identificada pela raça/cor branca. 

Existe, dessa forma, uma forte desigualdade racial no  sistema  

prisional,  materializada  não  somente  nos  números  e  dados  

apresentados,  mas  que  pode  ser  percebida  concretamente  na  

maior  severidade  de  tratamento  e  sanções  punitivas  direcionadas  

aos  negros. 
35

 

 

Sobre essa lógica de operacionalização considera Juliana Borges: 

 
[...] Até os dias atuais, a questão da seletividade penal com o viés 

racial tem sido pouco levada em consideração na militância e em 

ativismos. Portanto, muito se fala, e se coloca como bandeira de luta, 

sobre o “leite já derramado”, quando a violência racista já atingiu o 

campo da agressão e do desaparecimento físico do corpo negro. 

[...] 

Mas como afirmam diversas intelectuais negras, é preciso darmos 

mais atenção ao caráter simbólico, do tipo de construção social e 

política que se produz e reproduz e ocasiona a morte social dos 

indivíduos negros. 
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É evidente, em diversos documentos e estudos, como a sociedade 

brasileira imperial reestrutura, recombina e funda instituições, 

preparando um aparelho estatal que perpetuará desigualdades tendo 

como cerne, e um dos pilares, a racialização.  

A modernização do Estado brasileiro era mais um discurso do que 

uma realidade e se estabelecia, desde o princípio, tendo a exclusão de 

pessoas consideradas menos do que cidadãos de segunda classe e 

meros objetos e propriedades. Com isso, não é absurdo afirmar que 

sequer um status liberal o Brasil conseguiu estabelecer na formação de 

seu Estado. Ao falarmos de uma perene mentalidade escravocrata em 

nossa sociedade, estamos falando desses elementos, desses “mitos 

fundantes” que se remodelam  reconfiguram para manter a estrutura 

da casa-grande e senzala operando.  

As “crises” dos sistemas prisional e criminal sequer poderiam ser 

denominadas como tal, porque se tratam, na verdade, de uma 

engrenagem funcionando a todo vapor pela manutenção de hierarquias 

sociais constituídas e indissociadas do elemento racial. 
36

 

 

Os processos de desumanização executados sob o viés prisional, aqui retratados, 

seguem as construções ideológicas que nortearam a referida lei, bem como o raciocínio 

de opressão de corpos do período de escravização: não só pela política de 

encarceramento em massa da população mas tendo esta também com uma vertente do 

racismo que desumaniza, culpabiliza e  incute um “perfil” de suspeito sobre corpos 

negros, encarcera quando não mata objetiva ou subjetivamente. 

 

3.1 - A REPRESSÃO ÀS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA EM 

TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 

O código Penal abordado no tópico anterior trouxe referências quanto ao regramento no 

que tange as práticas religiosas. É interessante e necessário observar que o projeto de 

anulação de qualquer resquício da herança africana em terras brasileiras, utilizando de 

aparato legislativo para tal, também perpassou pelo âmbito religioso na coerção das 

práticas de cultos de religiões de matriz africana. 

Desarraigados de suas terras através de sequestro, transportados em condições 

totalmente insalubres, vendidos como força de trabalho, torturados e vítimas das mais 

diversas atrocidades orquestradas no período mais longo e de mais terror da 

humanidade, tem-se que, para  execução e manutenção dessa lógica dominadora a 

destituição da figura do sagrado e do divino também era parte no processo de 

escravização. 
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Não é de se surpreender que o aparato normativo trataria tal tema da forma como a 

sociedade também tratava e trata até os dias de hoje, com a mesma intolerância, 

discriminação e exclusão. 

A norma Penal de 1830 trazia o tema na quarta parte do diploma sob o título -  Ofensas 

da  religião, da moral e bons costumes, tendo em sua disposição: 

Art. 276. Celebrar em casa, ou edifício, que tenha alguma forma 

exterior de Templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de 

outra Religião, que não seja a do Estado.  

Penas - de serem dispersos pelo Juiz de Paz os que estiverem reunidos 

para o culto; da demolição da forma exterior; e de multa de dous a 

doze mil réis, que pagará cada um.  
37

 

Anteriormente à referida disposição o que se tinha também eram as proibições presentes 

nas Ordenações Filipinas, que vigoraram no Brasil por mais de dois séculos: 

E isso mesmo (6), qualquer pessoa que em circulo, ou fóra delle, ou 

em encruzilhada invocar spiritos diabolicos (7) , ou der a alguma 

pessoa a comer ou a beber qualquer cousa para querer bem, ou mal a 

outrem, ou outrem a elle, mora por isso morte natural (8) [...] 
38

 

 

Ressalta-se a incessante reprodução desse caráter demonizante aplicado a essas religiões 

que pairavam sobre o imaginário social, contribuindo para essas visões: 

 

[...] Ao longo de boa parte da nossa história, a lei foi utilizada como 

ferramenta de desigualdade e opressão contra povos trazidos para a 

colônia na condição de escravos e se voltaria contra uma das 

principais manifestações culturais do país: o Candomblé
.
.
39

 

 

 

A estigmatização do que lhe é diferente atribuindo um caráter “anormal, prejudicial”, 

moveu muitas ações políticas e discriminatórias  que ocorreram e ocorrem até os dias de 

hoje. Somadas à ganância pelo poder e controle, as notícias que permeiam os noticiários 

narrando ataques a terreiros, os discursos inflamados de ódio presentes em alguns 

templos de religiões cristãs e as influências desses líderes, inclusive no campo político 
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com as reproduções de intolerâncias e do racismo religioso, propriamente dito, são 

ferramentas utilizadas para a manutenção de tais atos:  

 

É possível afirmar que a intolerância religiosa não é algo recente na 

história da humanidade e muito menos na história do Brasil. Todavia, 

suas formas de manifestação têm sido modificadas de acordo com a 

organização política, cultural e econômica de cada sociedade em 

determinado tempo e espaço. 

O preconceito, a discriminação, a intolerância e, no caso das tradições 

culturais e religiosas de origem africana, o racismo se caracterizam 

pelas formas perversas de julgamentos que estigmatizam um grupo e 

exaltam outro, valorizam e conferem prestígio e hegemonia a um 

determinado “eu” em detrimento de “outrem”, sustentados pela 

ignorância, pelo moralismo, pelo conservadorismo e, atualmente, 

pelo poder político – os quais culminam em ações prejudiciais e até 

certo ponto criminosas contra um grupo de pessoas com uma crença 

considerada não hegemônica. 

No cerne da noção de intolerância religiosa, está a necessidade de 

estigmatizar para fazer oposição entre o que é normal, regular, padrão, 

e o que é anormal, irregular, não padrão. Estigmatizar é um exercício 

de poder sobre o outro. 

Estigmatiza-se para excluir, segregar, apagar, silenciar e apartar do 

grupo considerado normal e de prestígio.
40

 

 

Entende-se que as bases da sociedade brasileira se deram sob esse processo de 

estigmatização apontando os problemas profundos oriundos desses ideários: 

 
Atualmente, o que se tem chamado de intolerância religiosa está no 

seio de um processo de colonização do país. Esse processo tem 

deixado marcas profundas em uma ideia também ilusória de 

democracia religiosa e laicidade. 

A verdade é que o Brasil, como sociedade ocidental, não nasceu como 

uma democracia religiosa. Não é necessário que se vá muito longe na 

história do nosso país para entender que a intolerância religiosa e a 

farsa da laicidade têm como origem o colonialismo.  

Desde a invasão pelos portugueses, a religião cristã foi usada como 

forma de conquista, dominação e doutrinação, sendo a base dos 

projetos políticos dos colonizadores. 
41 

 

 

Compreender que os ataques e incompreensões em sua maioria são dirigidos aos 

terreiros e pessoas que professam sua fé em religiões de matriz africana, aliados a um 

aparato legislativo de teor proibitivo a manifestações religiosas contrárias, sobretudo no 
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que tange às religiões de povos pretos denota a especificidade do que hoje também é 

chamado de racismo religioso. 

Tal conceito se dá em razão da percepção de uma certa aversão às religiões de matriz 

africana e o caráter demonizador que se atribui a essas religiões, como tratado 

anteriormente. É notória certa influência cristã nesse âmbito pois a ambição de muitos 

líderes religiosos com notoriedade, contando ainda com certo apreço político tem 

influência e muitas vezes instiga comportamentos e ações criminosas contra esses 

grupos. 

É importante salientar que a Constituição de 1824 previa a manifestação de demais 

práticas religiosas, considerando, porém, a religião Católica Apostólica Romana como a 

oficial do império, com um adendo de que as manifestações diferentes da religião oficial 

deveriam ser praticadas única e exclusivamente na esfera privada:  

 

Art. 5: A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a 

Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com 

seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 

forma alguma exterior do Templo. 
42

 

 

 

Ainda que considerado Estado laico com o advento da Constituição de 1891, 

demonstrou-se o caráter cerceador do conjunto de normas que vigeram durante 

determinados períodos da história do Brasil e que tiveram forte influência para que o 

racismo religioso se perpetuasse e intensificasse até a atualidade. Ainda acerca do 

racismo religioso cabe ressaltar: 

 

Penso que o termo intolerância religiosa, apesar de comumente usado, 

limita nossa luta apenas aos ataques isoladamente. Entretanto, se o 

ampliamos para racismo religioso somos conduzidos para a estrutura 

racializada do Brasil, onde se encontra a raiz do problema. Sabemos 

que tudo o que ligado às africanidades é tratado de forma secundária, 

sem valor. Inclusive sua religiosidade. Acontece que isso é apenas 

mais uma forma de expressão do racismo o que leva pessoas que 

professam outras fés a demonizarem as religiões de matrizes africanas, 

como a Umbanda e o Candomblé. 

[...] 

 

Afinal, por que racismo em vez de intolerância religiosa? Porque, 

nesse caso, o objeto do racismo já não é o homem particular, mas 

certa forma de existir. Trata-se da negação de uma forma simbólica e 

semântica de existir, de ser e estar no mundo. 
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Nesse caso, o racismo atinge explícita ou implicitamente a dimensão 

mais importante de uma pessoa e/ou de uma coletividade: sua própria 

humanidade. O processo de demonização dos cultos de matrizes 

africanas, em última análise, caracteriza a negação da humanidade 

desses fiéis. 
43

 

 

 

A Constituição de 1988 visou assegurar a liberdade de crença, seu exercício e a 

proteção aos locais de culto: 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-

se  de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios:  

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público;
44

 

 

É necessária a observância de uma garantia na aplicação da prática religiosa como 

garantido pela Constituição em razão dessa liberdade de crença ser a realidade dentro do 

contexto de um país com histórico de racismo e escravização mal resolvidos como no 

Brasil. Nas palavras de Jorge Miranda:  

 

Se o Estado, apesar de conceder aos cidadãos, o direito de terem uma 

religião, os puser em condições que os impeçam de a praticar, aí não 

haverá liberdade religiosa. E também não haverá liberdade religiosa se 

o Estado se transformar em polícia das consciências, emprestando o 

seu braço – o braço secular – às confissões religiosas para assegurar o 

cumprimento pelos fiéis dos deveres como membros dessas 

confissões. 
45
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A proteção efetiva deve ser permitida vez que são inúmeros na realidade atual os 

ataques sofridos por comunidades tradicionais de terreiros.  

O dia nacional do combate à intolerância religiosa, datado de 21 de janeiro e  instituído 

pela Lei Federal nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007
46

,  é marcado por mais um, 

dentre os inúmeros atos de depredação e perseguição a praticantes de religiões de 

matrizes africanas, Gildásia dos Santos e Santos – conhecida como Mãe Gilda, 

fundadora do terreiro de candomblé Ilê Asé Abassá, que morreu nesse dia devido a  um 

ataque cardíaco ao ver sua foto -não autorizada, nem uma manchete sob o título 

“Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes”.
47

 

O episódio é somente um dos mais variados e cotidianamente presentes na mídia a 

efetivação da garantia de liberdade perpassa por meios que confiram uma aplicação 

séria na garantia de que a população preta tenha reconhecido o respeito a sua 

religiosidade e os aspectos culturais atribuídos a esta. 
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4 -TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E O CASO DA FAZENDA 

BRASIL VERDE 

O ano de 2021 marca os 133 anos da assinatura da Lei Áurea. 

Em uma sociedade que não teve como objetivo reparar ou oferecer o mínimo de 

inclusão aos negros recém-libertos são notáveis os reflexos da abolição tardia, 

puramente formal e mal operacionalizada que se viu por aqui. 

É importante  compreender que a abolição no Brasil se deu de forma diferente de outros 

países que já haviam tomado a mesma decisão anteriormente. A partir da abolição -  

alcançada com enorme resistência por parte daqueles que detinham o domínio das 

grandes propriedades e que auferiam grandes lucros com todo o processo de 

escravização, a mão de obra negra foi massivamente repudiada e desqualificada o que 

levou essa população a ocupar os postos de trabalho informais ou os chamados sub 

empregos. 

Diversos pontos desse processo de abolição são questionáveis: A não inserção dos 

negros na sociedade no pós-abolicionismo, a impossibilidade de acesso a saúde, 

educação; o protagonismo de tal ato, que ainda hoje insiste em desconsiderar a atuação 

e a organização dos próprios escravizados neste processo, heroicizando determinados 

nomes e propositalmente invisibilizando outros e as diversas políticas estatais 

eugênicas, abordadas anteriormente. 

O que se difundiu foi um emaranhado de ideias distorcidas e de cunho racista sobre uma 

população negra vista puramente como propriedade, desprovida de capacidade 

pensante, direitos e dignidade, considerada apenas como mão de obra altamente 

explorada e barata. 

Os reflexos de tal pensamento e os desdobramentos desse período, especificamente da 

situação vivida pela população recém liberta a partir de 1888, coadunam para a 

construção do que hoje se atesta, a Lei Áurea tratou meramente do aspecto formal da

escravidão, mas efetivamente o aspecto material, a que tal ato se destinaria, não foi 

alcançado.  

No presente capítulo o tema em questão será a condenação do Brasil diante da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sendo o primeiro país a ser condenado por 

trabalho escravo contemporâneo, reforçando como a lógica colonial da exploração dos 
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corpos como ferramenta de trabalho ainda se encontra tão presente anos após a dita 

abolição. 

4.1 - A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH) 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é um órgão autônomo da 

Organização do Estados Americanos (OEA) que detém a função de desenvolver e 

preservar os direitos humanos. 

Segundo o que versa no artigo 1º de seu estatuto: 

A Corte Interamericana de Direitos humanos é uma instituição 

judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  A Corte exerce suas 

funções em conformidade com as disposições da citada Convenção e 

de seu Estatuto.
48

 

 

Criada em 1959 , após a aprovação da Declaração dos Direitos e Deveres do Homem em 

1948, a Corte recebeu em 1965 a competência para processar e julgar casos em que onde 

são evidenciadas violações de direitos humanos por parte dos países signatários da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo esta a competência contenciosa da 

corte, que tem como requisito o esgotamento do procedimento previsto nos artigos 48 a 

50 da Convenção, com disposição a seguir: 

 

Artigo 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação 

na qual se alegue a violação de qualquer dos direitos consagrados 

nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: 

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, 

solicitará informações ao Governo do Estado ao qual pertença a 

autoridade apontada como responsável pela violação alegada e 

transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As 

referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo 

razoável, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de 

cada caso; 

b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que 

sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da 

petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, 

mandará arquivar o expediente; 
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c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da 

petição ou comunicação, com base em informação ou prova 

supervenientes; 

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de 

comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das 

partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se 

for necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma 

investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados 

interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias; 

e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação 

pertinente e receberá, se isso for solicitado, as exposições verbais ou 

escritas que apresentarem os interessados;  

f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma 

solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos 

reconhecidos nesta Convenção. 

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma 

investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo 

território se alegue houver sido cometida a violação, tão somente com 

a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os 

requisitos formais de admissibilidade. 

Artigo 49 - Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo 

com as disposições do inciso 1, "f", do artigo 48, a Comissão redigirá 

um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados-

partes nesta Convenção e posteriormente transmitido, para sua 

publicação, ao Secretário Geral da Organização dos Estados 

Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição dos 

fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes no caso o 

solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. 

Artigo 50 - 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que 

for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no 

qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, 

no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, 

qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em 

separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou 

escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do 

inciso 1, "e", do artigo 48. 
49

 

 

A corte também dispõe de uma segunda competência que se refere à capacidade de 

consulta visando à interpretação da Convenção ou de outros tratados concernentes à 

proteção dos direitos humanos. Esta é chamada competência consultiva, como disposto 

abaixo: 
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Artigo 61 - A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, 

relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, 

que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham 

reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por 

declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por 

convenção especial.
46  

 

 

O Brasil ratificou a convenção em setembro de 1992, passando a reconhecer a jurisdição 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 1998. 

O artigo 44 do Pacto San José da Costa Rica elenca o rol dos grupos e pessoas aptas a 

apresentar junto a Corte queixa ou denúncia de violação do que é resguardado pela 

convenção:  

Artigo 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-

governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-

membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que 

contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um 

Estado-parte.
47

  

 

 

4.2 – DAS RELAÇÕES COM O TRABALHO E O TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO 

Uma das características que mais servem para a distinção do ser humano é a capacidade 

para o trabalho e as relações que este desenvolve nesse âmbito. O conceito de trabalho 

vai assumindo diferentes conceitos a partir dos tempos e tornando essa relação dotada 

de características e vínculos próprios, exemplos são as diversificações dessas relações 

nas revoluções industriais que modificam as formas e meios de trabalho, modificação da 

mão de obra e dos pilares bases que a economia se sustentava. 

Portanto é necessária a compreensão de que o trabalho, no decorrer dos tempos, é 

associado à qualificação e ao status do ser humano. Dentre os mais variados sentidos 

que essa relação desenvolve, é notória a grande importância numa sociedade em que é 

associado a prestígio e poder. Tal referência corrobora  com o que  cita Livia Oliveira 

Borges: 
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Dessa forma, as concepções de trabalho resultam de um processo de 

criação histórica, no qual o desenvolvimento e a propagação de cada 

uma são concomitantes à evolução dos modos e relações de produção, 

da organização da sociedade como um todo e das formas de 

conhecimento humano. Assim, a criação de cada concepção do 

trabalho associa-se a interesses econômicos, ideológicos e políticos 

servindo como instrumento de justificação das relações de poder.
 50

 

 

Vê-se, portanto, que o conceito de trabalho deve ser interpretado de acordo com o 

período histórico em que este é percebido. Tomando por base, porém, a realidade e a 

forma em que ocorreu o processo de escravização no Brasil, nas palavras de Vólia 

Bonfim, as relações do homem nesse contexto: 

O trabalho sempre foi exercido pelo homem. Na antiguidade, o 

homem trabalhava para alimentar-se, defender-se, abrigar-se e para 

construir instrumentos. A formação de tribos propiciou o início das 

lutas pelo poder e domínio. Os perdedores tornavam-se prisioneiros e, 

como tais, eram mortos e comidos. Alguns passaram à condição de 

escravos, executando serviços mais penosos. A partir da escravidão 

surgiu o trabalho subordinado em favor de terceiro.  

O escravo sempre foi tido como coisa, mercadoria. Apesar de não ser 

reconhecido como sujeito de direito, transmitia esta condição aos 

filhos. Estava presente uma absoluta relação de domínio. Seu trabalho 

era forçado em favor do amo.
51

 

 

A Grécia foi a primeira civilização onde se pode perceber a estruturação desse conceito 

de servidão e escravização por dívidas. Entendia-se que o pobre nascia com esse 

propósito servil e estava destinado a desempenhar tal papel, sendo submetido a castigos 

e flagelos e tendo como “pagamento” pelas atividades desempenhadas precária, 

alimentação e moradia, sendo esta também uma realidade da civilização romana. 

No Brasil, com a chegada dos portugueses em 1500, iniciou-se tal processo com a 

escravização dos índios e posteriormente com o intenso tráfico de negros e negras 

submetidos a exaustivas jornadas, castigos e açoites, aglomerados em locais insalubres e 

sem mínima estrutura. Configurava-se, ali, a mais perversa forma de domínio a que o 

ser humano poderia submeter seu semelhante. 
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A Lei Áurea, oficialmente Lei Imperial n.º 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888 
52

, 

não cuidou de garantir aos negros e negras escravizados a inserção na sociedade da 

época ou o mínimo para a garantia de sua  subsistência, destinando a estes senão os 

caminhos da informalidade e desemparo, materialmente a lei não previu nenhuma 

garantia o que pode ser notado inclusive pelo superficial e sucinto texto. 

O que faz com que a prática de extrema exploração dos corpos visando à produção 

perdure ainda hoje no país. O trabalho escravo contemporâneo, também denominado 

trabalho escravo moderno é caracterizado pela servidão por dívidas, tráfico de pessoas, 

submissão a situação degradantes, apreensão de documentos, isolamento e ameaças à 

vida do trabalhador. 

A OIT define, em sua Convenção nº 29ª o conceito de  trabalho forçado: "Todo trabalho 

ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha 

oferecido espontaneamente." 
53

 

O Código Penal Brasileiro prevê pena a quem submeta qualquer pessoa à condição 

análoga à escravidão: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 

a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 

(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003)  

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 

local de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído pela 

Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003) 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 
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Tráfico de Pessoas (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência) 

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 

ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 

abuso, com a finalidade de: (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) 

(Vigência). 
54

 

 

Portanto a norma é específica e clara quanto à criminalização de tal prática, porém o que 

ser percebe como no caso que será detalhado a seguir, se faz importante a aplicação 

efetiva por parte das instituições para que não se perpetue as opressões apesar da 

existência de normas contrárias a isso. 

4.3 O CASO E A DENÚNCIA PERANTE A CORTE 

Localizada em Sapucaia sul do Pará, a fazenda Brasil Verde foi denunciada pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Centro pela Justiça e Direito Internacional 

(CEJIL/ Brasil). Em 12 de novembro de 1988 (100 anos após o que se considerou a 

abolição da escravatura no Brasil ), as comissões apresentaram  denúncia perante a 

CIDH em face da negligência do Estado brasileiro. O conteúdo da denúncia 

encaminhada para a corte explicava a vulnerabilidade em que se encontravam esses 

trabalhadores, muitas vezes pessoas de baixa ou pouquíssima instrução, em sua maioria 

analfabetos aliciados pelos chamados “gatos” ou recrutadores - responsáveis pelo 

recrutamento e vigilância dos trabalhadores, que divulgavam “boas oportunidades”.  

Os trabalhadores a partir do momento que aceitavam a dita proposta já iniciavam 

contraindo dívidas uma vez que, sem saberem,  o deslocamento até a fazenda já seria 

descontado de seu irrisório salário, fazendo também parte das despesas os instrumentos 

utilizados para  trabalho e gastos com alimentação. Tais dívidas se formavam como um 

círculo vicioso, pois os trabalhadores não conseguiriam pagar as despesas em razão do 

valor  de seus salários reais distinto da proposta ofertada pelos “gatos” inicialmente.55 

As comissões, peticionários perante a corte, consideraram que a baixa instrução, 

necessidade de subsistir, desconhecimento dos direitos, precariedade das informações 
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principalmente nas áreas rurais do país e elevado número de desempregados serviram e 

servem  para a manutenção dessa prática persistente no Brasil até os dias de hoje. 

Num país com números elevados de desempregados, não é espantoso conceber que, em  

regiões mais vulneráveis, aliciadores consigam persuadir pessoas com uma boa oferta 

de emprego, dadas as restrições vivenciadas, sobretudo em áreas rurais 

Os peticionários alegaram reconhecer os esforços do Brasil a partir de 2005 no combate 

à danosa prática, mas entenderam também que falta  a aplicação de meios mais efetivos 

para a coibição de tal ato, pois muitos trabalhadores, após serem resgatados pelo grupos 

táticos que atuavam junto à pastoral na defesa desses indivíduos, em alguns casos 

mediante a impossibilidade de emprego, retornariam a recorrer às fazendas em busca de 

trabalho, reconhecendo então a necessidade de políticas que fujam do escopo puramente 

repressivo mas que promovam a esses trabalhadores condições de vida digna.
56

 

Considerou-se ainda na denúncia  que o exaurimento dos recursos jurisdicionais internos 

de investigação não logrou êxito. Consta de 1988 a denúncia à Polícia Federal, que 

realizou visita policial em 1989 mas não iniciou investigação penal. A justificativa para 

não investigação, apresentada pelo Brasil em 2007 frente à Corte, foi à de que devido a 

complexidade da denúncia o tempo estaria justificado. Nota-se que ocorreram denúncias 

de 1988 e 1992, com abertura de processo administrativo, porém por ausência de provas 

dadas as falhas da investigação em 1989, o processo foi arquivado em 1996. Somente 

em 1997 o Estado iniciou um processo penal postergado pelo conflito de competência 

da justiça estadual e federal no que caberia ao julgamento da causa.  

Em setembro de 2007 o Supremo Tribunal de Justiça declarou a competência da justiça 

federal para o julgamento da causa tendo sido o processo extinto em 2008.
57
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Os representantes e postulantes perante a corte consideraram que o Estado seria 

responsável por não ter impedido, desde o início das denúncias a prática de trabalho 

escravo e não fornecer tratamento digno aos trabalhadores resgatados de tais condições, 

caracterizando clara violação aos artigos 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 22.1 e  22.3 da Convenção 

Americana, assim como os artigos I, V, VIII, XI e XIV da Declaração Americana de 

Direitos Humanos: 

Art. 5.1 - Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade 

física, psíquica e moral. 

Art. 5.2 - Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da 

liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente 

ao ser humano. 

Art. 6. 1 - Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e 

tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são 

proibidos em todas as suas formas. 

Art. 6.2 - Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado 

ou obrigatório.  Nos países em que se prescreve, para certos delitos, 

pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta 

disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o 

cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente.  

O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade 

física e intelectual do recluso. 

Art. 7.1 - Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais 

 

Art. 22.1 - Toda pessoa que se ache legalmente no território de um 

Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade 

com as disposições legais. 

Art. 22.3 - O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser 

restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa 

sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para 

proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem pública, a 

moral ou a saúde pública, ou os direitos e liberdades das demais 

pessoas.  
58

 

 

Dispõe ainda a Declaração Americana de Direitos e Deveres do homem que: 
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Artigo I.  Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

de sua pessoa. 

Artigo V.  Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques 

abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. 

 Artigo VIII.  Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no 

território do Estado de que é nacional, de transitar por ele livremente e de 

não abandoná-lo senão por sua própria vontade. 

Artigo XI.  Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada 

por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas, 

habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido 

pelos recursos públicos e os da coletividade. 

 Artigo XIV.  Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições 

dignas e o de seguir livremente sua vocação, na medida em que for 

permitido pelas oportunidades de emprego existentes. 

Toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração 

que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta 

um nível de vida conveniente para si mesma e para sua família. 
59

 

Somam-se ainda às alegações da Corte, que a denúncia contra o dono da fazenda foi 

suspensa mediante a aplicação da Lei 9099/95, depois de transcorrido o  prazo do sursis 

processual, embora tenham sido levantadas provas posteriores que, até o ano 2000, 

foram resgatados trabalhadores da referida fazenda. Tais provas, no entanto,  não foram 

juntadas ao processo, evidenciando a aplicação equivocada da Lei uma vez que um dos 

requisitos seria o de não reincidência.
55

 

4.4 - SENTENÇA 

Faz-se necessário elucidar alguns pontos que culminaram na decisão que condenou o 

Brasil, considerando que o entendimento dado pela Convenção sobre a Escravatura de 

1926 afirmou que a escravidão deve ser entendida como o exercício dos atributos do 

direito de propriedade sobre uma pessoa. (Convenção sobre a Escravatura, 1926), tal 

situação aplica-se ao conceito contemporâneo de escravidão. 

Não obstante, a Corte considerou a presença desses elementos ao ponderar na decisão 

especificamente no que tange ao caso da Fazenda Brasil Verde: 
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 Diante do exposto, é evidente para a Corte que os trabalhadores resgatados 

da Fazenda Brasil Verde se encontravam em uma situação de servidão por 

dívida e de submissão a trabalhos forçados. Sem prejuízo do anterior, o 

Tribunal considera que as características específicas a que foram submetidos 

os 85 trabalhadores resgatados em 15 de março de 2000 ultrapassavam os 

elementos da servidão por dívida e de trabalho forçado, para atingir e 

cumprir os elementos mais estritos da definição de escravidão estabelecida 

pela Corte em particular o exercício de controle como manifestação do 

direito de propriedade. Nesse sentido, a Corte constata que: i) os 80 

trabalhadores se encontravam submetidos ao efetivo controle dos gatos, 

gerentes, guardas armados da fazenda, e, em última análise, também de seu 

proprietário; ii) de forma tal que sua autonomia e liberdade individuais 

estavam restringidas; iii) sem seu livre consentimento; iv) através de 

ameaças, violência física e psicológica, v) para explorar seu trabalho forçado 

em condições desumanas. Além disso, as circunstâncias da fuga realizada 

pelos senhores Antônio Francisco da Silva e Gonçalo Luiz Furtado e os 

riscos enfrentados até denunciarem o ocorrido à Polícia Federal demonstram: 

vi) a vulnerabilidade dos trabalhadores e vii) o ambiente de coação existente 

nesta fazenda, os quais viii) não lhes permitiam alterar sua situação e 

recuperar sua liberdade. Por todo o exposto, a Corte conclui que a 

circunstância verificada na Fazenda Brasil Verde em março de 2000 

representava uma situação de escravidão.
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Não há dúvidas que a Lei Áurea não garantiu medidas efetivas. Pelo contrário,  os 

recém libertos se tornaram mão de obra preterida em atividades informais, sem 

garantias empregatícias ou algo do tipo, o que apenas serviu de manutenção para a visão 

carregada de espectro racista que outrora via os escravizados como mão de obra e 

posteriormente, como desqualificados para o exercício do trabalho frente à realidade 

daquela sociedade e seus ideais eugênicos, não conferindo a estes o mínimo para sua 

subsistência. A mão de obra recém liberta, passa a ser escrava do discurso do não lugar 

e do não pertencimento.  

O caso da Fazenda Brasil Verde demonstra ainda as características das condições 

estruturais nas zonas rurais do Brasil, que atingem sistematicamente os menos 

favorecidos. As condições da população, não só dessa área especificamente, mas de 
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muitas regiões do país em razão da baixa escolaridade e também das poucas 

oportunidades de emprego e condições dignas de sobrevivência, acabam se tornando 

alvos dessa estrutura que ainda se perpetua. 

Conforme já abordado, o trabalho escravo contemporâneo é marcado por práticas de 

servidão por dívidas, ausência de equipamentos de proteção individual ou coletiva, meio 

ambiente nocivo à saúde física e mental do trabalhador, apreensão de documentos, 

tráfico de pessoas, isolamento e ameaças, vigilância ostensiva aos trabalhadores, 

aplicação de castigos dentre outros. 

A importância do presente caso é denotada em razão de ter sido a primeira condenação 

por trabalho escravo contemporâneo por um tribunal internacional. Refletir tais questões 

e principalmente o caráter reparador que tentou se destinar à sentença dada é 

importante, uma vez que, além do caráter reparador que a abolição da escravatura não 

cuidou fomenta também o cuidado redobrado que o país deve adotar na efetivação das 

normas que já possui envolvendo a temática. 

Para além do previsto nos instrumentos legais, faz-se necessária a funcionalidade de tais 

diplomas na investigação e no combate da prática da escravização, bem como a 

existência de medidas que garantam que tais trabalhadores, ou outros por total falta de 

condições mínimas estejam sujeitos às arbitrariedades de forma tão degradante que 

ofende os princípios da dignidade humana e do trabalho. 

Seja o que se viu no relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e 

que levou à sentença do tribunal, o Brasil um país de dimensões continentais, que 

preserva ainda resquícios fortes do período colonial no que tange às relações de trabalho 

estabelecidas, sobretudo em grandes propriedades situadas em regiões mais remotas 

dificultando fiscalizações e afins., Tal situação atribuiu à nação a responsabilização no 

combate a prática de escravização. 

Num país erigido sob a exploração de mão de obra e corpos dos indivíduos é importante  

um questionamento, bem como um aparato e uma organização que vise  à extinção de 

ferramentas que  contribuam para a manutenção da lógica exploradora  e opressora da 

força de trabalho, conforme a que ainda hoje coloniza mentes que perpetuam tais  

atrocidades. 
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4.5 A DÉCADA INTERNACIONAL DE AFRODESCENDENTES 

É necessária uma constante avaliação do passado para que seja possível pensar em 

ações efetivas que mudem os rumos para o futuro e combatam essas narrativas 

segregadoras perpetuadas no Brasil e em diversas regiões do mundo. 

A organização das Nações Unidas (ONU) definiu, por meio da Resolução n. 68/237, de 

23 de dezembro de 2013, que o período entre 2015 e 2024 é a década internacional de 

afrodescendentes. Visando que os direitos das populações negras espalhadas pelo 

mundo devem ser observados e resguardados a campanha conta com o tema 

“reconhecimento, justiça e desenvolvimento” e seu objetivo é a atenção da comunidade 

internacional para a importância de empenhar esforços para uma contribuição efetiva no 

desenvolvimento da pauta: 

Com o tema “reconhecimento, justiça e desenvolvimento”, a Década 

enfatiza a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e 

internacional em relação ao pleno aproveitamento dos direitos 

econômicos, sociais, culturais, civis e políticos de pessoas  

afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em 

todos os aspectos da sociedade. 
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Além do combate a todas as formas de racismo nos diversos países signatários a 

campanha também visa dar luz à importância das contribuições das populações negras 

para o mundo. É importante reconhecer que um dos instrumentos utilizados para a 

perpetuação da discriminação é o apagamento e a invisibilidade que, operados pela 

sociedade e pelas instituições relegam os corpos pretos à marginalidade e à 

estigmatização. Portanto, entender a contribuição dessa agenda para além do caráter 

simbólico mas como algo prático a ser implementado nas discussões, sobretudo na 

elaboração de políticas efetivas que auxiliem na exclusão de desigualdades, aponta para 

a possibilidade de medidas reparatórias.   

A memória que determinadas sociedades constroem é parte importante não apenas 

como fato histórico, mas muitas vezes como norteador dos rumos que essas sociedades 

tomaram. Sobretudo no que tange ao racismo a reflexão exaustiva e o descortinamento 
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das memórias, tornam as imagens e presentes ainda que dolorosas, servindo  

principalmente para que se faça diferente. 

Um dos objetivos e talvez o principal da década internacional de afrodescendentes é 

conferir voz e protagonismo para que as narrativas sejam construídas pelos povos pretos 

de modo que ascendam as reivindicações por um futuro que pense o desenvolvimento 

efetivo dessa população em todas as áreas, direito não conferido com o advento da 

abolição puramente formal. A reparação histórica, perpassando além do campo material 

mas englobando as subjetividades, é importante pois, como se viu ao longo da 

construção dessa pesquisa, o racismo arquitetonicamente propunha  também a 

aniquilação de identidades o que operou-se com o epistemicídio das narrativas pretas 

durante toda a história. 

Casos como o da condenação por escravidão contemporânea corroboram a importância 

da década internacional de afrodescendentes, pois demonstram à comunidade 

internacional e, tratando especificamente do Brasil, que é impossível pensar em avanços 

quando as chagas da história pregressa não foram solucionadas perpetuando-se 

opressões sobre corpos, como foi feito desde a construção desse país. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

É notório que a compreensão dos processos que contribuíram e contribuem para a 

perpetuação do racismo na sociedade brasileira é um longo  caminho e perpassa por 

várias estruturas e formas. O presente trabalho não se propôs a assumir o papel de 

exaurir tal questão, mas sim fazer uma reanálise de normas que contribuem para muitos 

dados e realidades que ainda podem ser observadas do cotidiano de muitas pessoas. 

A revisão das normas jurídicas vigentes no passado e sua intrínseca ligação com o 

imaginário social e inúmeras realidades que ainda acompanham a vida de populações 

negras, é válida também para desmistificar essa forma de racismo à brasileira, como se a 

forma de instrumentalização desse ato não houvesse, ocorrido de forma 

institucionalizada recebendo um aval legal para sua execução. 

O período de escravização denota um dos piores momentos do Brasil e da humanidade, 

caracterizando-se pela externalização das mais horrendas e cruéis formas de dominação 

do ser humano, utilizando-se de duras medidas que se mostram também presentes na 

efetivação da barbárie no campo subjetivo do ser. 

Portanto, como demonstrado nos diplomas legais aqui elencados, uma das formas que 

atuou com base legal foi o fomento de políticas eugênicas. Percebe-se que tal ato dispôs 

de uma conotação econômica e material sim, mas também subjetivo, vez que as 

associações a negritude eram dadas em aspectos negativos, escusos e estigmatizantes.  

O papel desse ataque às subjetividades negras serviu para a disseminação de uma 

pseudociência que estabelecia demérito a corpos pretos respaldados pelas que o avanço 

da nação deveria se dar mediante a exclusão da população preta Para tal, um limite 

temporário foi até determinado como visto nas propostas apresentadas pelos higienistas 

brasileiros no Congresso Mundial das Raças. Sendo assim, resta clara a proposição que 

esse ideário tomou vez que até na Constituição há a menção de promulgação da eugenia 

atribuindo tal competência a União, Estados e Municípios. 

Mediante a abordagem desses diplomas legais foi possível também tratar de aspectos 

patrimoniais no que tange à terra, já que, desde a lei de 1850, já era possível perceber 

que a tentativa era a de dificultar o acesso de escravizados e escravizadas na sua 

aquisição, permitindo  somente por meio de compra, Mais tarde a propriedade de terras 
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passou a  ser critério para aquisição de vagas em instituições públicas de ensino 

superior,  quando do estabelecimento da lei do Boi. 

Os aspectos relacionados à educação ultrapassam  quando se percebe na própria norma 

a restrição quanto à presença de escravizados nas escolas, o que faz soar  sintomático 

em uma sociedade que, nos dias de hoje, não possui pessoas negras ocupando cargos 

que envolvem a tomada de decisões, apesar da maioria da população ser negra. 

A perpetuação do racismo, desde a escravidão até suas práticas ressignificadas na 

modernidade, é perceptível quando, no capítulo destinado à lei dos vadios e capoeiras, 

se percebe o intenso desejo de criminalização de corpos pretos, com a associação desses 

ao ócio e à vadiagem, o que contribui para os números vultuosos nos relatórios que 

tratam da população carcerária com o número de pessoas pretas despontando como 

maioria também nesses ambientes. 

O racismo religioso também é abordado como um ponto presente desde a instituição de 

uma religião oficial, o que por si só, já era destinado à intolerância principalmente as 

religiões de matriz africana. Houve também a série de ataques sofridos por religiosos 

negros. O dia 21 de janeiro um marco no combate a essas práticas, foi fundado em razão 

de um desses episódios. É importante observar como o papel do que se atribui como 

sagrado e divino ainda é algo tão importante na construção das subjetividades dos 

indivíduos. Um exemplo disso é como as práticas de descaracterização das religiões 

afro afetam também esse campo de construção em relação a pessoas pretas que se veem 

alijadas do seu direito ao sagrado. 

Discutiu-se também o papel da memória. O último país das Américas a proclamar 

abolição, foi o primeiro a receber, de um tribunal internacional, a condenação por 

trabalho escravo contemporâneo, o que indica que uma sociedade só pode pensar em 

caminhos para o futuro se superadas suas chagas do passado. 

O racismo, ainda tão negado, continua sendo instrumentalizado por meios institucionais 

em razão de o imaginário social ser tão afetado por atrocidades que vigoraram não 

muito tempo quando se analisando os período históricos. Mesmo que não em vigência 

seguem fomentando um ciclo vicioso de execução e opressão. 

É importante entender da análise aqui elaborada, que  é possível considerar a existência 

de um instituto jurídico da raça, uma tecnologia social que, entre seus ferramentais, fez 
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uso  de aparatos jurídicos para manter um grupo de pessoas que julgavam incultos e 

selvagens, ou seja,  à margem da sociedade. 

Perceber esse fator na historicidade brasileira, reforça também a importância de medidas 

eficazes, como a proposta da década internacional de afrodescendentes. Para além disso, 

medidas pensadas localmente observando nuances, formas e contornos assumidos pelo 

racismo na sociedade brasileira, visa também à responsabilização quanto ao passado 

para a possibilidade de pensar socialmente caminhos para o futuro sem a continuidade 

dos mesmos erros. 
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