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“Eu sei, eu sei 

Parece que nós só apanha 

Mas no meu lugar se ponha e suponha que 

No século 21, a cada 23 minutos morre um 

jovem negro 

E você é negro que nem eu, pretin, ó 

Não ficaria preocupado? 

Eu sei bem o que cê pensou daí 

Rezando não tava, deve ser desocupado 

Mas o menó tava voltando do trampo 

Disseram que o tiro só foi precipitado”. 

(DJONGA, 2018) 



 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o racismo enquanto elemento principal da formação 

da sociedade brasileira, sendo utilizado para segregar, matar, violentar a população jovem 

negra, destinando este pequeno e seleto grupo a viver uma política de morte, que causa o 

genocídio da população negra brasileira. A política de morte e o genocídio da população negra 

brasileira, serão apresentados através da pesquisa quantitativa, não excluindo a qualitativa. A 

primeira será utilizada para estabelecer relações e as mudanças ocorridas, sendo necessário o 

recolhimento de dados sobre a morte da população negra para confirmar as hipóteses já 

estabelecidas. A segunda servirá para compreensão do racismo como fenômeno social, 

analisando sua incidência na aplicação da política de morte pelo Estado brasileiro desde o 

período escravocrata, até o presente Estado Democrático de Direito. No que diz respeito às 

técnicas serão aplicadas o estudo de casos, a pesquisa documental e bibliográfica. Através do 

estudo de casos, serão analisadas reportagens que evidenciam o alto índice de morte da 

população negra, independente de idade e gênero. Com o uso da pesquisa documental, será 

realizado um estudo dos atos descritos na Lei 2.899/56, que realizados de forma conjunta e 

reiterada, constitui-se o crime de genocídio.  

 

Palavras-Chaves: Racismo. Crime de genocídio. Política de morte. 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze racism as a structural element in the Brazilian society formation, 

being used to segregate, kill, and violate the young black population, assigning this small and 

select group to live a politician of death, which constitutes a crime of genocide in black 

population. The politician of death and genocide of the black Brazilian population, will be 

presented through quantitative research, not excluding the qualitative one. The first one will be 

used to establish relationships and the changes related to this, requiring the data collection on 

black populations death to confirm the established hypotheses. The second one will be used to 

understand racism as a social phenomenon, analyzing its impact on the application of the 

politician of death by the Brazilian State from the slavery period until the present Democratic 

State of Law. Regarding the approached techniques, case studies, documentary and 

bibliographic research will be applied. Through case studies, reports that show high death rates 

of black population, regardless of age and gender will be analyzed. Using a documentary 

research, a study of the acts described in Law 2,899/56 will be performed, which when carried 

out jointly and repeatedly, constitutes the crime of genocide. 

 

Keywords: Racism. Crime of genocide. Politician of death. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe-se estudar e analisar o racismo enquanto elemento 

estrutural da sociedade, refletindo em todos os âmbitos sociais a discriminação para, com, as 

pessoas negras. Esta análise ocorrerá desde o período escravocrata até a atualidade. 

Pretende-se extrair do período escravocrata e colonial o momento em que iniciou-

se o pensamento da inferioridade da pessoa negra na sociedade e os motivos pelos quais incidia 

sobre esse grupo de pessoas ações cruéis, seja pelo senhor de escravo ou pelo Estado enquanto 

ente político. Após esta análise, pretende-se verificar se a “democracia racial” é de fato um 

mito. 

Analisando o Estado enquanto ente político, tem-se como objetivo identificar a 

incidência do racismo na esfera política, como elemento estruturador das ações estatais. 

Observando o Estado enquanto ente soberano, pretende-se compreender como é utilizado seu 

poder para a população negra, a luz das teorias da biopolítica/biopoder e 

necropolítica/necropoder. 

Sendo possível identificar a incidência da necropolítica (política de morte) pelo 

Estado brasileiro sobre as pessoas negras, verifica-se a possibilidade desta política estar 

causando o genocídio da população negra aos olhos de todos, mas sem qualquer denúncia ao 

Tribunal Penal Internacional que possui competência para julgar crimes contra a humanidade.  

Verifica-se também, se as ações descritas na Lei 2.889/56 que define e pune o crime 

de genocídio no Brasil, são perpetradas contra a população negra, a partir análise de dados 

históricos, artigos científicos e dados publicados através de órgãos governamentais. 

Com objetivo de verificar se de fato o Estado faz com que a população negra viva 

uma política de morte, será tratado no primeiro capítulo a teoria da democracia racial a luz do 

pensamento de Gilberto Freyre; a teoria da necropolítica por Achille Mbembe e a teoria do 

racismo estrutural por Silvio de Almeida.  

No capítulo segundo, será tratado de forma específica a teoria do genocídio do 

negro brasileiro por Abdias Nascimento e suas especificações, como: a utilização da religião 

como meio de abrandar a escravidão, a exploração sexual da mulher negra africana, o 

branqueamento da raça como técnica de genocídio e o embranquecimento cultural como meio 

de apagar a identidade da pessoa negra africana traficada para o Brasil.  

Objetivando analisar de forma mais profunda a figura da mulher negra como 

escrava, será utilizado como fonte de pesquisa a obra “Mulheres, raça e classes” da autora 

Angela Davis. 
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Finalmente, no capítulo terceiro será tratada a criação do termo genocídio e a Lei 

2.899/56, juntamente com as práticas genocidas descritas na lei, aplicada a realidade brasileira 

de forma silenciosa e estrutural. 

 

1 O falso ideal de um país democrático racial 

 

Ao realizar um estudo do extermínio da população negra brasileira, constata-se um 

fenômeno que perpassa nossos antepassados, relata-se um processo superior há 500 anos em 

fluxo contínuo, não se diferenciando do período escravocrata no Brasil iniciado no século XIX.  

Há quem pense por ingenuidade que a abolição da escravidão foi o momento de 

liberdade para a pessoa negra, no entanto, não passou de uma estratégia política e econômica 

que intensificou o genocídio e marginalização. Parte das pessoas negras “livres” foram 

condicionadas a regiões em que a mão de obra escrava ainda era utilizada, outros foram 

direcionados para as periferias e morros. Tornando-se uma população privada de direitos 

básicos (vida, propriedade e saúde), impedida também de vivenciar seus próprios costumes, 

cultura e crença. 

Em meados de 1930 foi difundida no Brasil a teoria da democracia racial por 

sociólogos brasileiros, que se denominavam antirracistas, propagando ideais de que o Brasil era 

um país que não diferenciava as pessoas em razão dos tons de suas peles. Assim, foi 

disseminado o pensamento de “igualdade”, que pessoas negras eram em suma, iguais as pessoas 

não negras, podendo inclusive, fazer parte de uma pequena parcela populacional que teria 

acesso a privilégios. Posteriormente, essa teoria foi considerada um mito, vez que, tratava-se 

de um ideal utópico e inatingível (ALMEIDA, 2019). 

Em 1° de outubro de 1956 foi sancionada a lei que define e pune o crime de 

genocídio, a Lei 2.889/56. No texto normativo estão definidas cinco ações (morte, lesão a 

integridade física ou mental, submissão a condições de sobrevivência desumanas, impossibilitar 

nascimentos e separar as crianças de suas famílias) que realizadas de forma conjunta e 

reiteradas, configurarão crime de genocídio, devendo ocorrer a punição nos moldes da lei penal. 

No entanto, não ocorre qualquer punição quando essas ações são realizadas pelo Estado, ainda 

no séc. XXI. 

Anualmente o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) realiza um estudo 

de nível nacional conhecido como “Atlas da Violência”, que traça o perfil das mortes no Brasil, 

possuindo um capítulo específico descrito como “violência contra pessoas negras”. De acordo 

com esse estudo, com referência ao ano de 2018, as pessoas pretas e pardas representam 75,7% 
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das mortes em território nacional, enquanto a porcentagem de pessoas não negras corresponde 

a 13,9%. Este estudo também identificou que as pessoas negras estão mais suscetíveis a serem 

vítimas de um crime de homicídio, do que uma pessoa não negra (IPEA, 2018). 

Corrobora os dados apresentados pelo IPEA, o estudo realizado pelas a Nações 

Unidas do Brasil em 2017, no qual foi apresentado que a cada 22 (vinte e dois) minutos, um 

jovem negro é assassinado no Brasil. Como exemplos tem-se as mortes de crianças e pré-

adolescentes no estado do Rio de Janeiro (BENEDITO, 2018). 

Em 20 de junho de 2018, Marcos Vinícius de 14 anos foi baleado no trajeto que 

realizava de retorno da escola para sua casa, durante uma operação policial no Complexo da 

Maré (MOURA, 2018). No ano seguinte, em 20 de setembro de 2019, a menina Ágatha de 8 

anos de idade foi baleada nas costas, dentro de um veículo, também durante uma operação 

policial realizada no Complexo do Alemão (BETIM, 2019). Ambos tiveram sua vida retirada 

por um representante do poder estatal. 

Desde o período escravocrata, o Estado mantém-se omisso diante dos altos índices 

de morte da pessoa negra. No modelo atual de sociedade, encontra-se a política de morte da 

pessoa negra, estando diretamente vinculada ao racismo difundido pelo Estado enquanto 

soberano. Desta forma, o Estado utiliza sua soberania com intuito consciente e contínuo de 

eliminar as pessoas negras, a partir da negativa de direitos e garantias básicas que são 

direcionadas a todo e qualquer residente no país (desde que não seja negro). 

A teoria da democracia étnica/racial que foi difundida no Brasil nos anos de 1930 

e seguintes, vindo de uma necessidade dos pesquisadores e sociólogos daquela época de adaptar 

as teses sobre raça e etnia existentes à realidade dos negros e não negros, residentes no Brasil. 

Ocorre que durante este período existiam as denominadas “teorias raciais clássicas”, que 

defendiam fortemente a “pureza das raças”, considerando a relações inter-raciais como algo 

impuro/incorreto (ALMEIDA, 2019). 

Neste sentido, o Brasil era visto como uma parte da América que tratava as pessoas 

negras de uma forma diferente, dando-lhes oportunidades iguais às pessoas brancas, surgindo 

assim, o pensamento de que aqui existia uma democracia étnica/racial. No entanto, não passou 

de um mito, que será amplamente descrito nas páginas a seguir. 

Através das relações inter-raciais, os sociólogos acreditavam que o 

embranquecimento fazia com que as pessoas negras transitassem de uma raça inferior, para uma 

superior. Na obra “Compendio histórico-político dos princípios da lavoura do Maranhão” do 

autor Raimundo José de Souza Gayoso de 1818, há um trecho específico de sua obra intitulada 
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“taboada das misturas”, na qual determina a fração de “mistura entre raças” para uma pessoa 

nascer branca e para nascer negra, nota-se: 

TABOADA DAS MISTURAS 

Para ficar branco. 

1 branco com huma negra produz mulato} Metade branco, metade preto. 

1 branco com huma mulata produz quartã} Três quartos branco, hum quarto negro. 

1 branco com huma quartão produz outão} Sete outavos branco, hum oitavo negro. 

1 branco com huma outona produz branco} Inteiramente branco. 

 

Para ficar negro 

1 negro com huma branca produz mulato} Metade negro, metade branco. 

1 negro com huma branca produz quartão} Três quatros negro, 1 quarto branco. 

1 negro com uma quartão produz outão} 7 outavos negro, 1outavo branco. 

1 negro com huma outona produz negro} Inteiramente negro(GAYOSO, 1818, 

p.119/120) 

 

Ao que tudo indica, esta tabela foi disponibilizada no “Guia de Commercio das 

Américas” também no ano de 1818. Para Raimundo José de Souza Gayoso, as pessoas negras 

pertenciam a uma quarta classe dos habitantes, sendo uma “desgraçada parte da espécie humana 

no continente da América” (1818, p.120), que somente seria mencionada quando se tratava de 

força de trabalho, ou seja, a escravidão. 

 

1.1 Teoria da Democracia Étnica/Racial por Gilberto Freyre  

 

“Em toda sua dimensão destrutiva, esta opressão se constitui em 

variados tipos de discriminação contra os negros”. (Moore, 2007, 

p.23) 

 

Com aparato na teoria da democracia racial, a miscigenação era vista como algo 

positivo no Brasil, aplicada através de um racismo velado (não tão aparente e cruel como aquele 

identificado no Estados Unidos), tendo como objetivo “eliminar” as pessoas negras através das 

relações inter-raciais, para então nascerem pessoas cada vez mais próximas do branco europeu. 

Gilberto Freyre (2003) acreditava que através da “mistura entre raças” o Brasil 

atingiria uma democracia social, no entanto, essa democracia de fato nunca existiu, porque o 

negro enquanto escravo, não era considerado humano, tão pouco, merecedor de direito, sendo-

lhe negado toda e qualquer oportunidade de ter uma vida digna. Esta opressão direcionada 

exclusivamente as pessoas negras, moldou toda a história do negro no Brasil, mesmo após a 

abolição legal da escravidão em 1888. 

Na obra “Sobrados e Mucambos” (2013) menciona-se uma “democracia étnica” 

causada pelo embranquecimento, através de uma rápida miscigenação pautada em casamentos 

inter-raciais. De acordo com essa teoria, foi considerado que o embranquecimento tratava-se de 
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uma evolução social da pessoa negra, ou seja, para ser visto como titular de direitos se fazia 

necessário deixar de ser negro, aproximar-se do branco.  

Na mesma obra, Gilberto Freyre descreve os sobrados e mucambos, sendo os 

sobrados uma nomenclatura diversificada para se referir à “casa grande”, tratando-se do espaço 

destinado às pessoas brancas de raízes europeias. E os mucambos, tratava-se do espaço 

destinado às pessoas não brancas, localizado em terrenos pouco valorizados, ou seja, locais que 

o branco não queria. Tratava-se de terrenos aos pés dos morros, com pouca higiene, o que hoje 

considera-se periferias, veja-se: 

 

O sistema original mal reponta do oceano de mestiçagem que o vem avassalando; 

e dentro do qual os valores absolutamente puros de uma origem ou de outra – 

europeia ou ameríndia, lusitana ou africana, civilizada ou primitiva, senhorial ou 

servil – sobrevivem apenas sob a forma de ilhotas cada dia mais insignificantes: 

antes curiosidades etnográficas, étnicas ou estéticas que realidades 

sociológicas.[...]  Desta já vão emergindo – isto sim – nova superfície social, nova 

configuração de cultura, novas formas de sociedade, caracterizadas 

principalmente por uma convivência entre os homens de sexos, origens, idade e 

profissões diversas que merece o qualificativo de democrática; e pelo começo de 

generalização, entre eles, de um tipo de homem e de um tipo de casa, se não único 

pois permanecem diferentes certos característicos regionais, de raça e de classe muito 

menos diferenciado, do que outrora, em seus extremos de posição ou de situação no 

espaço social.(FREYRE, 2013, s/p grifo meu). 

 

A miscigenação era vista como algo positivo para as pessoas negras, sendo na 

verdade uma forma de apagar as raízes e identidade delas. Foi criado um ideal do homem branco 

europeu, que deu início ao embranquecimento forçado vez que, ser negro era uma condição 

sub-humana.  

Criou-se então, toda uma escala de discriminação e conflito social entre negros, 

pardos e brancos. Surgindo assim “problema do negro”, que não se aceitava como negro, que 

almejava ser branco, mas que na verdade era o problema do branco, que não aceitava a presença 

da pessoa negra. Na obra “Casa grande e senzala” (2003) de Gilberto Freyre, é possível 

identificar que os brancos se uniam as “mulheres de cor” por falta de mulher branca em 

território brasileiro: 

O português não: por todas aquelas felizes predisposições de raça, de mesologia e de 

cultura a que nos referimos, não só conseguiu vencer as condições de clima e de 

solo desfavoráveis ao estabelecimento de europeus nos trópicos, como suprir a 

extrema penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-se com 

mulher de cor. Pelo intercurso com mulher índia ou negra multiplicou-se o 

colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais adaptável do que ele 

puro ao clima tropical. A falta de gente, que o afligia, mais do que a qualquer outro 

colonizador, forçando-o à imediata miscigenação – contra o que não o indispunham, 

aliás, escrúpulos de raça, apenas preconceitos religiosos - foi para o português 

vantagem na sua obra de conquista e colonização dos trópicos. Vantagem para a sua 

melhor adaptação, senão biológica, social. (FREYRE, 2003, s/p grifo meu). 
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A dinâmica entre raça superior (branca) e raça inferior (negra) para Gilberto Freyre 

desapareceria através da miscigenação, diminuindo os conflitos existentes a partir da negativa 

da existência de preconceito racial e discriminação. No entanto, sabe-se que a miscigenação foi 

uma ferramenta para ascender as pessoas brancas, haja vista que, continuaram sendo vistas 

como um ideal a ser atingido pelas pessoas negras.  

Ressalta-se, que este embranquecimento foi forçado porque os europeus (homens) 

somente tinham relações sexuais com negros (mulheres), através de atos violentos e não 

consentidos, devido à ausência de mulheres brancas no território brasileiro, portanto, um 

embranquecimento forçado e violento. 

Desta forma, demonstra-se o mito da democracia racial tendo como foco sempre a 

pessoa branca como um ideal nacional, enquanto a pessoa negra desapareceria os poucos sendo 

importante somente quando tratava-se da sua força de trabalho, não houve diminuição de 

conflitos como pensou Gilberto Freyre, a miscigenação evidenciou o preconceito racial e a 

discriminação das pessoas negras.  

O que era visto como “democracia racial” pelos estudiosos e sociólogos daquela 

época, tratava-se do predominância do sangue branco (branco europeu), neste sentido, tem-se 

o trecho abaixo transcrito da obra “O que é racismo” (2010) de Joel Rufino dos Santos: 

Bastava o sangue branco ir predominando sobre o negro e o índio – o que estava, 

felizmente, acontecendo desde o século XIX, quando se iniciou a grande imigração 

europeia (entre 1850 e 1930 recebemos cerca de 3 milhões de europeus). A 

miscigenação e a alta taxa de mortalidade das pessoas de cor limpariam o resto. 

(SANTOS, 2010. p.32). 

 

Confirmando o pensamento de Joel Rufino dos Santos, tem-se o estudo de 

mapeamento de genoma realizado pela USP em parceria com CEGH-CEL (Centro de Estudos 

do Genoma Humano e de Células-Tronco) neste ano de 2020, que restou demonstrado que a 

população brasileira é a mais miscigenada em nível mundial. O estudo foi pautado em amostras 

sanguíneas coletadas de voluntários idosos com idade acima de 71 anos, evidenciando que, a 

população brasileira possui dois ou mais ancestrais em seu genoma, com predomínio do sangue 

europeu, africano e ameríndio. Sim, sangue europeu em primeiro lugar (BEZERRA, 2020). 

A miscigenação foi veículo da perda da identidade da pessoa negra africana, 

causando também a perda da identidade da pessoa afrodescendente, que foi, desde o período 

colonial direcionadas a um âmbito específico na sociedade brasileira, no qual, foi determinada 

uma divisão entre superiores e inferiores.  

Neste sentido, o racismo definiu os grupos destinados a viver e o grupo destinado a 

morrer, “e que se entenda que a morte aqui não é apenas retirada da vida, mas também é 
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entendida como a exposição ao risco da morte, a morte política, a expulsão e a rejeição” 

(ALMEIDA, 2019, p.115), portanto, a “democracia racial” entendida neste trabalho como 

miscigenação consistiu no direcionamento da população negra brasileira a necropolítica 

(política de morte), que será tratada no subcapítulo a seguir. 

  

1.2 Teoria da Necropolítica por Achille Mbembe e Racismo Estrutural por Silvio de 

Almeida 

 

“Como explicar a ação violenta de agentes do Estado e suas práticas 

sistematicamente orientada contra grupos raciais? Como é possível 

considerar como um problema ético, jurídico ou de supremacia branca 

os milhares de jovens negros assassinados a cada ano no Brasil?” 

(ALMEIDA, 2019, p.90/91). 

 

Antes de adentrar no conceito de necropolítica, será feita uma previa análise do 

conceito de biopolítica, tratando-se de um termo criado por Michael Focault para explicar a 

forma que o Estado exerce seu poder sobre um conjunto de indivíduos (população), para 

controlar a vida (MBEMBE, 2020).  

Através da biopolítica, o Estado cria o biopoder que corresponde a um modo 

específico de exercer tecnologias de controle sobre uma população inteira, realizando a gestão 

de direitos e garantias fundamentais como direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, entre 

outros que foram positivados do art.5° da Constituição Federal de 1988. 

 Neste sentido, não sendo garantido direitos básicos a um grupo específico da 

sociedade, retira-se o direito de viver manuseado pela biopolítica, e os insere em uma política 

de “morrer”, agora manuseada pela necropolítica. 

 

Biopolítica = Controle sobre a vida x Necropolítica = Controle sobre a morte 

Biopoder = Controle de fazer viver x Necropoder =Controle de fazer morrer 

 

Para compreender a política de morte aplicada pelo Estado, é necessário analisar 

como se deu sua estruturação. “O racismo é sempre estrutural” (ALMEIDA, 2019, p.20) 

portanto, trata-se de uma prática utilizada para organizar a sociedade, seja em âmbito 

econômico ou político.    

Considerando que o Estado é a formação política do mundo em que vivemos, a 

reprodução do racismo desde o período colonial não existiria caso um não sustentasse o outro, 

forjando as estruturas estatais. Ressalta-se que é através das ações estatais que ocorre a divisão 
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do povo (grupo de pessoas residentes em um território de um ente dotado de soberania, através 

de um vínculo jurídico-político) em classes e grupos. Neste sentido: 

Os regimes colonialistas e escravistas, o regime nazista, bem como o regime do 

apartheid sul-africano não poderiam existir sem a participação do Estado e de outras 

instituições como escolas, igrejas e meios de comunicação. O Estado moderno é ou 

Estado racista – casos da Alemanha nazista, da África do Sul antes de 1994 e dos 

Estados Unidos antes de 1963 –, ou Estado racial – determinados estruturalmente pela 

classificação racial -, não havendo uma terceira opção. Com isso, quer dizer Goldberg 

que o racismo não é um dado acidental, mas é um elemento constitutivo dos 

Estados modernos. (ALMEIDA, 2019, p.87 – grifo meu). 

 

A formação do Estado demandou uma extrema reorganização social no ponto de 

vista político, econômico e a construção da identidade das pessoas à mercê do poder estatal. 

Através do processo de formação do Estado, cria-se a necessidade de uma nacionalidade. Silvio 

de Almeida (2019) diz que “a ideologia nacionalista é central para a construção de um discurso 

em torno da unidade do Estado a partir de um imaginário que remonte a uma origem ou 

identidade comum”. Insta salientar que esta identidade comum é direcionada ao padrão branco-

europeu. 

A utilização da necropolítica iniciou-se no período colonial, no qual, o Estado 

direcionou a população negra trazida ao território brasileiro a condições que causariam sua 

morte, seja de forma imediata ou não. O poder soberano define os que importam, e os que são 

descartáveis. 

 Para Achille Mbembe, o Estado enquanto soberano utiliza seu poder contra um 

inimigo fictício, relacionado ao estado de defesa e de sítio, pautado pela legalidade para exercer 

o seu objetivo de matar esse inimigo fictício, que na verdade, possui uma cor específica. 

 Assim, “soberania significa ocupação, ocupação significa relegar o colonizado em 

uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto”. (MBEMBE, 2020, p.39). Ao se relacionar 

o estado de exceção à ideia de um inimigo, cria-se o fundamento do direito de matar 

(necropoder), ocorrendo a divisão entre quem deve morrer e quem deve viver, distribuindo as 

pessoas em grupos e subgrupos, realizando uma separação sociológica (raça). 

 

Com efeito, em termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tecnologia 

destinada a permitir o exercício do biopoder, aquele velho direito soberano de morte. 

Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição de morte e 

tornar possível as funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a condição 

para a aceitabilidade do fazer morrer. 

(MBEMBE, 2020, p.18) 

 

O estado de sítio não é mais a exceção, tornando-se a regra, esse inimigo até então 

fictício torna-se real, devendo, portanto, ser eliminado. Esse inimigo será criado pelo Estado 
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através de suas políticas e informações publicadas pela mídia. Esse inimigo será frequentemente 

noticiado pelos meios de comunicações como algo a ser temido, devendo ser retirado da 

sociedade, seja em presídios (encarceramento em massa da população negra) negando o direito 

de ir e vir, ou retirando a vida. Assim, no mesmo sentido, as lições de Silvio Almeida: 

 

O racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas, mesmo as mais nobres 

da sociedade, à extrema violência a que populações inteiras são submetidas, que se 

naturalize a morte de crianças por “balas perdidas”, que se conviva com áreas 

inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional ou de saúde, que se 

exterminem milhares de jovens negros por ano, algo denunciado há tempos pelo 

movimento negro como genocídio.(ALMEIDA, 2019, p.122 grifo meu)  

 

Partindo deste pressuposto, a necropolítica (política de morte) faz parte da 

estruturação do Estado, direcionando seu poder para ceifar a vida das pessoas negras, no 

entanto, de uma forma velada e legítima, vez que, não causa mais estranheza a notícia de que 

uma pessoa negra foi reconhecida como autora de um crime, mesmo possuindo álibi de que 

naquele mesmo momento, estava em outro lugar.  

Como exemplo tem-se a modelo Bárbara Querino de Oliveira que foi condenada a 

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses por roubo, por ter sido reconhecida como a “criminosa negra 

do cabelo cacheado”, sendo que na data do crime estava trabalhando no litoral paulista (G1 SP, 2019). 

E assim como Bárbara, tem-se o músico Luiz Carlos Justino, que foi preso preventivamente após ter 

sido reconhecido por foto como autor de um assalto a mão armada. Ressalta-se que Luiz estava 

apresentando-se em uma padaria na data e hora do crime (G1 RIO, 2020, grifo meu). 

Para o Estado não importa se há provas contrárias, a presença do racismo em sua 

estruturação legitima e sempre legitimará os ataques às pessoas negras, sendo vítimas de uma política 

de morte. 

 A descrição de pessoas que vivem “normalmente” sob a mira de um fuzil, que têm a 

casa invadida durante a noite, que têm de pular corpos para se locomover, que 

convivem com o desaparecimento inexplicável de amigos e/ou parentes é compatível 

com diversos lugares do mundo e atesta a universalização da necropolítica e do 

racismo de Estado, inclusive no Brasil. (ALMEIDA, 2019, p.124) 

 

O racismo enquanto elemento de estruturação do Estado forma um conjunto de 

informações que sempre serão reforçadas pelos meios de comunicação, pela cultura, desde a 

escravidão, mesmo que de forma indireta. Assim, no mesmo sentido, as lições de Mbembe: 

Se observarmos a partir da perspectiva da escravidão ou da ocupação colonial, morte 

e liberdade estão irrevogavelmente entrelaçadas. Como já vimos, o terror é uma 

característica que define tanto os Estados escravistas quanto os regimes coloniais 

contemporâneos. Ambos os regimes são também instâncias e experiências específicas 

de ausência de liberdade. Viver sob a ocupação contemporânea é experimentar 

uma condição permanente de “viver na dor” [...] (MBEMBE, 2020, p.68 grifo 

meu). 
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Como exemplo, tem-se a história do “Sítio do Pica-Pau Amarelo” escrita por 

Monteiro Lobato, na qual, Tia Nastácia é reduzida à cozinheira, com português não tão correto 

e contadora de histórias. Dessa visão da Tia Nastácia, o indivíduo continua consumindo 

conteúdos em que pessoas negras são retratadas apenas para mostrar sua força de trabalho, 

nunca ocupando locais de destaque, enraizando o pensamento de que o local do negro é de fato 

na cozinha. Silvio Almeida diz que: 

Apesar das generalizações e exageros, poder-se-ia dizer que a realidade confirmaria 

essas representações imaginárias da situação dos negros. De fato, a maioria das 

domésticas são negras, a maior parte das pessoas encarceradas é negra e as posições 

de liderança nas empresas e no governo geralmente estão nas mãos de homens 

brancos. Então, não estariam os programas de televisão, as capas de revistas e os 

currículos escolares somente retratando o que de fato é a realidade? Na verdade, o que 

nos é apresentado não é a realidade, mas uma representação do imaginário social 

acerca de pessoas negras. A ideologia, portanto, não é uma representação da realidade 

material, das relações concretas, mas a representação da relação que temos com essas 

relações concretas. (ALMEIDA, 2019, p.65) 

 

E assim, através da necropolítica, a pessoa negra é retratada como criminosa, a 

situação de pobreza em que é direcionado a viver é criminalizada pelo Estado. Como exemplo, 

tem-se o mito do estuprador negro difundido nos Estados Unidos, onde “a acusação fraudulenta 

de estupro se destaca como um dos artifícios mais impiedosos criados pelo racismo”. (DAVIS, 

2016, p.177). Um estudo realizado pelo INFOPEN (2018) demonstrou que o Brasil possui a 

quarta maior população carcerária do mundo, tendo aproximadamente 700 mil presos, sendo 

61,7% formado por pessoas negras, ou seja, 431.900 pessoas negras recolhidas em 

estabelecimento prisional. 

Prova de que o racismo está presente em todos os âmbitos do Estado, tem-se a 

chamada “guerra contra as drogas” na qual pessoas negras são presas por tráfico por possuírem 

1,4 gramas de maconha, dificilmente o crime será desqualificado de tráfico para usuário 

(DOMENICI, 2019).  

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que 54% 

da população brasileira é formada por pessoas negras, portanto, a partir da análise quantitativa 

de dados, não estamos diante de uma hipótese de minoria. Através desta análise, conclui-se que 

“ser branco” e “ser negro” são termos criados socialmente, no entanto, “ser negro” é uma 

construção do racismo que objetiva somente inferiorizar esse grupo de pessoas (IBGE, 2010). 

2 O Genocídio do Negro Brasileiro por Abdias do Nascimento 

 

“Da escravidão, no período colonial, até os dias que correm, as 

populações negras e mulatas têm sofrido um genocídio 
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institucionalizado, sistemático, embora silencioso”. (FERNANDES, 

2020, p.19) 

 

Primeiramente, ressalta-se que a história do negro brasileiro sempre fora desprezada 

pelo Estado, prova disto, tem-se a Circular n°29, publicada em 13 de maio de 1891, que 

determinava queimar todo e qualquer documento histórico que contasse a história dos negros 

trazidos para serem escravos, ou qualquer arquivo sobre a escravidão em geral. Tal documento 

foi assinado pelo Ministro das Finanças da época, sendo o famoso Rui Barbosa 

(NASCIMENTO, 2016). 

Em razão dessa queima de dados e fatos históricos, não é possível realizar uma 

estimativa de quantos negros foram retirados de suas terras natais, para serem traficados para o 

Brasil, com objetivo de ter sua força de trabalho usurpada, não sendo merecedora de qualquer 

remuneração. 

Há uma estimativa cujos números me parecem abaixo do que seria razoável, dando 4 

milhões de africanos importados e distribuídos conforme as seguintes proporções 

aproximadamente:38% para o porto do Rio de Janeiro, de onde eles foram 

redistribuídos para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás; 25% para o 

estado da Bahia; 13% para o estado de Pernambuco; 12%para o estado de São Paulo; 

7% para o estado do Maranhão, 5% para o estado do Pará. (NASCIMENTO, 2016, 

p.59). 

 

A economia brasileira foi construída através do trabalho árduo das pessoas negras, 

que eram tratadas com crueldade, sendo-lhes retirados toda e qualquer possibilidade de direito, 

sendo alvos de violência física, psicológica e cultural, vez que, eram chicoteados, suas terras 

eram saqueadas, sua cultura era reprimida e negada.  

As pessoas negras foram escravizadas por meio de ações criminosas, ou assinadas 

pelas armas do bom homem branco europeu, por estarem inseridas em uma realidade de 

necropoder, ou seja, o exercício frequente da morte com objetivo de retirar a vida ou de manter 

contato frequente com a possibilidade de morte.  

O branqueamento da “raça” ocorreu através do emprego de violência sexual contra 

a mulher negra, que era duplamente explorada. Retirava-se dela sua força de trabalho, o poder 

sobre seu corpo, no que diz respeito ao estupro e a impossibilidade de amamentar seus próprios 

filhos, vez que, o leite produzido pelo seu corpo era alimento dos filhos da casa grande. Neste 

sentido, tem-se a contribuição de Angela Davis sobre a história da mulher negra escrava: 

Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abuso 

sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A postura 

dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando era 

lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de 

gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis 

apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas. 

(DAVIS, 2016, p.19) 



13 
 

 

Abdias Nascimento (2020) nos mostra que o Brasil produziu uma “imagem racial 

internacional”, na qual, acreditava-se que a construção da identidade brasileira ocorreu através 

de uma relação harmoniosa entre colonizadores e colonizados.  

No entanto, há evidência de que não houve harmonia, que ocorreu de fato, 

violências em todo âmago da pessoa negra. Não foram prestigiados, não foram amados. Foram 

frequentemente violados, roubando-lhes inclusive, sua identidade. 

 

2.1 Cristianismo: ferramenta para atenuar a crueldade da escravidão no Brasil 

 

A presença forte do catolicismo no Brasil, difundiu o pensamento de que a 

escravidão aqui existente, não era tão ruim ou cruel como a existente no Estados Unidos. “Este 

mito constitui mais uma entre as incontáveis manipulações que têm contribuído ao sucesso da 

propagação de outro mito: a democracia racial” (NASCIMENTO, 2016, p.62). Importante dizer 

que o papel desempenhado pela Igreja Católica, não consistia somente em converter as pessoas 

negras ao cristianismo, inclusive, apoiava o tráfico negreiro. 

Abdias do Nascimento (2016) nos mostra o papel desempenhado pelo padre jesuíta 

Antônio Vieira, que pregava aos escravos que deveriam ser gratos aos senhores, até mesmo aos 

ruins.  De acordo com Abdias Nascimento (2016, p.62), [...] “o cristianismo, em qualquer das 

suas formas, não constituiu outra coisa que aceitação, justificação e elogio da instituição 

escravocrata, com toda sua inerente brutalidade e desumanização dos africanos”. A Igreja 

Católica buscava meios de humanizar a escravidão, com intuito de desviar o olhar de sua 

participação ativa no período escravocrata no Brasil. 

Antônio Vieira utilizava-se da idealização do batismo cristão para justificar a 

escravidão, dizendo que antes de passar pelas águas, o negro era sujo e impuro, através do 

batismo poderia se tornar puro e branco. Segundo Abdias Nascimento (2016, p.123), [...] 

“agressão espiritual que era submetida a população africana, a começar pelo batismo ao qual o 

escravo estava sujeito nos portos africanos de embarque ou nos postos brasileiros de 

desembarque”. Um embranquecimento espiritual, repleto de racismo, que tornaria o negro 

batizado em um branco europeu, logo, superior ao negro africano não batizado, considerado 

inferior pela Igreja. 

Outra característica que levava a crer que a escravidão no Brasil não era “tão ruim”, 

era que a Igreja permitia que uma vez por semana, as pessoas negras poderiam festejar e reviver 

um pouco de sua cultura, através do batuque, que consistia em música, canto e dança dos 
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africanos. A permissão a esta festividade demonstrava a condescendência dos senhores com 

seus escravos. Esta festividade, na verdade, era a oportunidade de que as pessoas negras tinham 

para resgatar e manter viva sua cultura que a cada dia era apagada pela imposição da religião 

cristã. Assim, tem-se, os ensinamentos de Achille Mbembe: 

[...] a condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um “lar”, perda de 

direitos sobre seu corpo e perda de estatuto político. Essa tripla perda equivale a uma 

dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social (que é a expulsão 

fora da humanidade) [...] sem dúvida um espaço que o escravo pertence ao senhor. 

(MBEMBE, 2020, p.27) 

Existiam também as denominadas “fraternidades religiosas”, no qual, os brancos 

faziam parte do “Santíssimo Sacramento” e as pessoas negras da “Nossa Senhora do Rosário”, 

tratando-se de uma discriminação não relacionada a “cor”, numa tentativa de provar a 

inexistência do racismo pelos governantes da época, no entanto, as pessoas objetos da atividade 

escravagista eram os negros africanos, não o branco europeu.  

Portanto, a questão racial era o denominador da posição em que o negro poderia 

ocupar na sociedade, retirando sua escolha, retirando sua religião, com a imposição do 

cristianismo. 

 

2.2 Mulher Negra Africana: Exploração sexual e da força de trabalho  

O Brasil herdou de Portugal a estrutura patriarcal de família e o preço 

dessa herança foi pago pela mulher negra, não só durante a 

escravidão”. (NASCIMENTO, 2016, p.73) 

 

Importante salientar que este trabalho tem como objetivo analisar o racismo 

enquanto elemento de estruturação do Estado brasileiro desde o período colonial. Com isso, 

não poderia ser ignorado o papel da mulher negra africana ao chegar em solo brasileiro.  

No período escravocrata, a mulher negra possuía a mesma condição de tratamento 

(no sentido de isonomia) que o homem negro, no que diz respeito à exploração da sua força de 

trabalho. “O sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já que as mulheres 

eram vistas, não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os 

proprietários de escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero” (DAVIS, 2016, p.17). 

Ambos eram vistos como produtos, possuindo status de sub-humanos, estando ali somente para 

servidão. 

No entanto, a presença de homens brancos em território brasileiro era superior ao 

número de mulheres, “a proporção da mulher para homem estava perto de uma para cinco” 

(NASCIMENTO, 2016, p.73). Através disso, a mulher negra africana passou a ser vista como 

objeto também sexual, sendo explorada além da sua força de trabalho.  
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Porém, com o mito da “democracia racial”, há quem pense que as relações 

“interraciais” foram consentidas, no entanto, essas relações ocorreram através de violência, 

através de estrupo. Como a mulher negra africana não passava de objeto, transformaram a 

exploração sexual em fonte de renda, fizeram dela prostituta, disponível para o prazer do 

homem branco (europeu ou não).  

[...] há o reconhecimento geral do povo de que a raça negra foi prostituída, 

prostituição de baixo preço. Já que a existência da mulata significa o “produto” do 

prévio estupro da mulher africana, a implicação está em que após brutal violação, a 

mulata tornou-se só o objeto de fornicação, enquanto a mulher negra continuou 

relegada à sua função original, ou seja, trabalho compulsório. Exploração econômica 

e lucro definem, ainda outra vez, seu papel social. (NASCIMENTO, 2016, p.75 grifo 

meu). 

 

Ressalta-se que as violações contra o corpo da mulher negra, foram consideradas 

“intercasamento”. Para Abdias do Nascimento (2020) este termo é utilizado de forma incorreta, 

face do que de fato aconteceu com a mulher negra, que era subjugada a todo momento. A 

relação violenta entre o homem branco e a mulher negra, deu origem ao que conhece-se como 

mulato. Conforme explicação retirada de um dicionário on-line, mulato é: “substantivo 

masculino [pejorativo] Pessoa cuja ascendência provém da mistura entre brancos e negros; 

quem tem o pai negro e a mãe branca, ou vice-versa”. (RIBEIRO, 2018). 

Essa pessoa que era filho de um homem branco com uma mulher negra também não 

tinha qualquer status social e, sendo mulher, tornava-se um novo objeto de desejo sexual do 

homem branco. Para exemplificar essa objetificação, Abdias Nascimento (2020, p.75) nos 

apresenta o seguinte ditado: “Branca para casar-se, negra para trabalhar, mulata para fornicar”. 

Através do mito da “democracia racial” difundiu-se o pensamento de que a presença da pessoa 

mulata era o resultado da relação saudável entre negras e brancos, o que não é nada além de 

uma falácia. O homem branco somente se casava com a mulher branca, explorava a força de 

trabalho da mulher negra e, idealizava sexualmente a mulher mulata. 

O mito da democracia racial foi fortalecido por essa ilusão de que as relações 

ocorridas entre brancos e negras, se deu de forma saudável e amigável e que por isso, não havia 

racismo no Brasil como nos Estados Unidos, sendo que lá optaram por manter a pureza 

biológica, era, portanto, uma presunção brasileira.  

Para Abdias Nascimento “fica evidente, portanto, que os Estados Unidos não 

permaneceram à margem do processo de miscigenação. O que os “cientistas” e outros 

“estudiosos” necessitam é não confundir um sistema jurídico de segregação racial com pureza 

de raça”. (NASCIMENTO, 2016, p77). Na verdade, o que ocorreu nos Estados Unidos foi a 
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utilização da segregação racial, mas isso não quer dizer que não houve relações entre brancos e 

negros. 

Havendo uma pressão internacional para o fim do tráfico de pessoas negras na 

condição de escravos, os senhores novamente passaram a objetificar a mulher negra, porém, 

sobre a ótica de sua capacidade reprodutiva. Mas a maternidade não lhes garantia privilégios, 

conforme verifica-se no trecho abaixo: 

 [...]aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente mães; eram apenas 

instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escrava. Elas eram 

“reprodutoras” – animais cujo valor monetário podia ser calculado com precisão a 

partir de sua capacidade de se multiplicar” (DAVIS, 2016 p.2019).  

Na condição de reprodutoras, não tinham qualquer direito sobre seus filhos, que 

inclusive, eram vendidos como mercadoria. Desprovidas de qualquer possibilidade de obter 

benefícios, somente eram consideradas mulheres, diante da vulnerabilidade de exploração 

sexual de seus corpos. Homens negros eram açoitados e mutilados. Mulheres negras eram 

açoitadas, mutiladas e estupradas, sendo duas vezes mais exploradas, por serem negras e por 

serem mulheres. 

Observando através de um outro viés social, através da imagem exploratória criada 

para a mulher negra africana, a mulher negra brasileira em pleno séc.XXI ainda sente os efeitos 

dessa estruturação social, estando inserida na parcela mais pobre do país, mediante a negativa 

de direitos básicos, permanece exposta a exploração de sua força de trabalho e de agressões 

sexuais. 

As discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados, ainda que diversos, 

promovendo experiências distintas na condição de classe e, no caso, na vivência da 

pobreza, a influenciar seus preditores e, consequentemente, suas estratégias de 

superação. Neste sentido, são as mulheres negras que vivenciam estas duas 

experiências, aquelas sempre identificadas como ocupantes permanentes da base 

da hierarquia social”. (SILVA, 2013, p.109 grifo meu) 

 

Para Silvio Almeida (2019, p.121). “falar sobre raça e economia é essencialmente 

falar sobre desigualdade”. Partindo do pressuposto de que o racismo e a escravidão coexistem 

e são elementos de estruturação do Estado, é impossível negar que ambos refletem na 

modernidade, influenciando a participação da mulher negra em âmbito econômico, repetindo 

aquele padrão comportamental construído no período escravocrata de invisibilidade e 

exploração, evidenciando a incidência da necropolítica, que causa o genocídio da população 

negra brasileira. 
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2.3 Branqueamento racial e embranquecimento cultural como estratégias genocidas 

“Monstruosa máquina ironicamente designada “democracia racial” 

que só concede aos negros o único “privilégio”: aquele de se tornaram 

brancos, por dentro e por fora”. (NASCIMENTO,2020, p.111) 

 

O branqueamento racial iniciou-se como uma estratégia para retirar “mancha 

negra” do solo brasileiro, em razão disso, ocorreu a violação do copo da mulher africana, como 

pôde ser visto no tópico anterior. Através das relações entre homens brancos e mulheres negras, 

surgiu-se a figura do “mulato”, a prole. O homem mulato teve grande importância no período 

escravocrata no Brasil, vez que, sua cor lhe permitia certos privilégios, como servir a casa 

grande no trabalho de capitão do mato. 

No entanto, embora a mistura que refletia em sua pele lhe favorecesse em alguns 

âmbitos no período colonial, o mulato era visto como negro. Para Abdias Nascimento (2016, 

p.84), [...] “a posição do mulato essencialmente equivale àquela do negro: ambos vítimas de 

igual desprezo, idêntico preconceito e discriminação, cercados pelo mesmo desdém da 

sociedade brasileira institucionalmente branca”. Este processo de miscigenação, amparado pela 

violência sexual da mulher negra, é um claro exemplo do genocídio da população negra 

brasileira, o mal-estar por estar rodeado de pessoas negras, seria resolvido de um modo fácil 

com o desaparecimento da figura da população afro-americana. 

Ressalta-se que a pessoa ter o tom de pele mais claro que o de sua genitora 

significava o domínio e a superioridade do sangue branco. Significa dizer que no período 

escravocrata, o ideal a ser atingido tendo como modelo o homem branco europeu, objetivava 

conter o crescimento da população negra no Brasil.  

Os negros foram trazidos para trabalhar, podendo procriar somente para que seus 

filhos, fossem tratados como mercadoria. Havia também a preferência de trazer homens negros, 

como já dito em capítulo anterior, proporção de cinco homens, para uma mulher, o que também 

tratava-se de uma ação genocida, haja vista que, o intuito era de diminuir a taxa de natalidade 

de pessoas negras. 

A orientação predominante racista da política imigratória foi outro instrumento básico 

nesse processo de embranquecer o país. A assunção prevalece, inspirando nossas leis 

de imigração, considerava a população brasileira como feia e geneticamente inferior 

por causa da presença do sangue africanos. (NASCIMENTO, 2016, p.85). 

 

Para Angela Davis (2016, s/p) “as mulheres negras têm autoinduzido abortos desde 

os primeiros dias da escravidão. Muitas escravas se recusavam a trazer crianças a um mundo 

de trabalho forçado interminável, em que correntes, açoites e o abuso sexual de mulheres eram 
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as condições da vida cotidiana”. Neste sentido, nunca houve na história, um ambiente 

harmonioso e respeitoso para o crescimento e manutenção da população negra brasileira 

Neste ano de 2020, a USP (Universidade de São Paulo) realizou um estudo de 

mapeamento de genoma, sendo identificado que “a população brasileira é constituída por 

aproximadamente 500 anos de mistura entre africanos, europeus e nativos americanos. Além 

disso, a coorte apresenta 3% de indivíduos com ascendência japonesa não mista” (ABRAOM, 

2020). No referido estudo, restou demonstrado que os brasileiros são extremamente 

miscigenados, havendo mistura de mais de dois ancestrais, no entanto, com predomínio de 

ancestrais europeus, africanos, ameríndios e leste asiáticos. 

Enquanto a população brasileira possui dois ou mais ancestrais em seu genoma, na 

população norte-americana “pessoas com duas ou mais ancestralidades são incomuns” 

(BEZERRA, 2020). Ressalta-se que as pessoas que possuem duas ou mais ancestralidades, são 

consideradas latinas. Logo, evidencia os efeitos da segregação racial utilizada como 

instrumento político, com intuito de reforçar a superioridade das pessoas brancas, e a 

inferioridade das pessoas não brancas. 

No que diz respeito ao embranquecimento cultural, a classe dominante formada por 

pessoas brancas, juntamente com o governo, possui em seu favor ferramentas de controle social 

e cultural como, sistema de educação, rádio, televisão e imprensa, que reforçam um padrão 

branco de ser e ignorando toda e qualquer menção à cultura negra de forma positiva. Os meios 

de comunicação são utilizados para “destruir o negro como pessoa e como criador e condutor 

de uma cultura própria” (NASCIMENTO, 2016, p.112), por isso, a cultura negra está em 

constante conflito com o sistema produzido pela classe dominante. 

As pressões por parte da classe dominante para exterminar a herança cultural 

africana do país, não obteve 100% de êxito, vez que, ainda há vestígios de religiões de matrizes 

africanas no Brasil, como o candomblé, o cabula, a umbanda, a quimbanda, entre outras. Mas 

essa presença não foi motivada por concessões das ferramentas de controle, mas sim, pela 

resistência das pessoas negras. 

O racismo consiste em uma ideia determinada historicamente, por isso, o racista 

vive de fato uma vida superior ao público-alvo, vez que, são seus rostos retratados 

constantemente nos programas de televisão, são suas histórias e “conquistas” que nos são 

contadas nas escolas. Assim, nos ensinamentos de Carlos Moore: 

[...] o racismo é fundamentalmente transversal, ou seja, atravessa todos os 

seguimentos da sociedade e todas as formas de organização social: partidos políticos, 

religiões, ideologias etc. Afeta, ainda, todas as camadas da sociedade, sendo um fator 

majoritário no universo onde se sustenta emocional e historicamente. (MOORE,2007, 

p.286). 
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Apesar da resistência e da luta da militância, a máquina do racismo permanece 

trabalhando intensamente, como dito anteriormente, é estrutural e está presente em todos os 

âmbitos sociais. A luta antirracista surge na tentativa de modificar esse cenário através de 

cobrança de políticas públicas e do resgate da identidade negra que os jovens negros brasileiros 

têm conseguido através da resistência e pesquisas sobre a história negra no Brasil. 

 

3 HISTORICIDADE:  Lei 2889/56 que define e pune o crime de genocídio  

 

O termo “genocídio” foi criado por um advogado polonês Raphael Lemkin, na 

tentativa de explicar as o assassinato em massa do povo judeu pela Alemanha nazista, no ano 

de 1944 em sua obra intitulada “O domínio do eixo na Europa ocupada”. A etimologia da 

palavra genocídio vem da combinação de geno (raça ou tribo) e cídio (retirar a vida), assim 

sendo, significa dizer que genocídio consiste em destruição de populações ou povos 

(JORDACE, 2012). 

No ano de 1945 foi criada a ONU (Organização das Nações Unidas), com objetivo 

de trabalhar buscando a paz, sendo formada por 193 países, com sede em Nova York/ USA. 

Ressalta-se que o Brasil faz parte dos 51 entes federados fundadores. “Antes da formação da 

ONU, foi criada a Liga das Nações, em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. Resultado 

do Tratado de Versalhes, firmado entre vencedores e perdedores do conflito, a organização 

tinha a meta de ser um espaço de discussões para se evitar novos confrontos. Porém, não 

cumpriu o papel de evitar novo conflito mundial.” (PLANALTO, 2019). 

Posteriormente em 1948, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou a 

Convenção para Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, na qual, “entende-se por 

genocídio os atos abaixo indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, 

um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Foram definidas como genocidas as práticas 

abaixo descritas: 

a) Assassinato de membros do grupo;  

b) Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo;  

c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua 

destruição física, total ou parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;  

e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. (BRASIL, 2002). 

 

No ano de 2002, através do Estatuto de Roma criou-se o Tribunal Penal 

Internacional, permanente e com sede em Haia na Holanda, sendo responsável “por julgar 

indivíduos e não Estados por crimes de grande escala, como genocídios, crimes de guerra, 

crimes contra a humanidade e crimes de agressão de natureza política” (DW, 2020). Neste 
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sentido, qualquer pessoa ou ente que cometer as ações descritas anteriormente, deverão ser 

penalizadas.  

A Convenção para Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio em seu art.4° 

dispõe que qualquer pessoa ou ente soberano que cometer as ações descritas anteriormente, 

deverão ser penalizadas.  E no art.6° do Estatuto de Roma delimita (2002) e define as ações que 

consistem em um crime de genocídio, que possui como objetivo a destruição de um grupo 

específico, sendo: 

a) Homicídio de membros do grupo; 

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a    sua       

destruição física, total ou parcial; 

d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo; 

e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo. (BRASIL, 2002) 

 

De acordo com Simone de Alcantara Savazzoni (2009), o crime de genocídio pode 

ser divido em três aspectos: genocídio físico: tem-se a presença de atos que causam morte; 

genocídio biológico: esterilização, separação de membros do grupo; e genocídio cultural: 

atentados contra a religião, uso da própria língua, destruição de documentos históricos. Como 

já apresentado nos capítulos anteriores, é possível observar cada aspecto do crime de genocídio. 

Neste sentido tem-se os ensinamentos de Achille Mbembe (2020), considerando 

que a globalização retirou do Estado a possibilidade de exercer de forma exclusiva o “direito 

de matar”, o direito de governar se torna incompleto consequentemente, a coerção torna-se 

mercadoria dentro do Estado, podendo qualquer indivíduo, ser autor de práticas genocidas. “O 

direito não é o limite do poder estatal sobre os corpos humanos e sobre o território, mas somente 

serve como narrativa post factum, ou seja, como fundamento retórico assassino” (ALMEIDA, 

2019, p.121), essa é a contribuição de Silvio de Almeida sobre o tema em comento. 

Reforçando o pensamento de que qualquer indivíduo pode exercer o “direito de 

matar” que antes era uma expressão do poder estatal, nota-se: 

As maneiras de matar não variam muito. No caso particular dos massacres, corpos 

sem vida são rapidamente reduzidos à condição de simples esqueletos. Sua morfologia 

doravante os inscreve no registo de generalidade indiferenciada: simples relíquias de 

uma dor inexaurível, corporeidades vazias, sem sentido, formas estranhas 

mergulhadas em estupor cruel. No caso do genocídio de Ruanda – em que um grande 

número de esqueletos foi preservado em estado visível, senão exumados – o 

surpreendente é a tensão entre a petrificação dos ossos, sua frieza (coolness) estranha, 

por um lado, e por outro lado, seu desejo persistente de ter sentido, de significar algo. 

(MBEMBE, 2020, p.60). 

Embora seja previsto na lei que aquele que for autor de práticas genocidas deverá 

ser penalizado, a dignidade da pessoa humana no Brasil é frequentemente violada, considerando 

que esta pessoa é negra. Entendendo-se que o racismo é estrutural, compreende-se facilmente 

o porquê das ações contra as pessoas negras em países latino-americanos não são levadas ao 
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Tribunal Penal Internacional. O racismo foi elemento estruturador do modelo atual de sociedade 

havendo um consenso internacional e silencioso da superioridade e privilégios de pessoas 

brancas 

 

3.1 Ações genocidas aplicadas à população negra brasileira 

 

De acordo com as disposições introdutórias do crime de genocídio do tópico 

anterior, nas próximas páginas realizar-se-á uma análise das ações genocidas aplicadas à 

população negra, desde o período escravagista até os dias atuais. 

Como em 1891 houve a publicação da Circular n°39 pelo então Ministro Ruy 

Barbosa, diversos dados e fatos históricos sobre as pessoas negras trazidas ao Brasil para serem 

escravas foram queimados. Fatos como a vivência das pessoas africanas em solo brasileiro, 

dados e estimativas de quantas pessoas foram traficadas, quantos foram mortos, quantos 

nascimentos foram impedidos, quantas crianças negras foram retiradas de suas mães, são 

inacessíveis.  

Em razão disso, utiliza-se a obra “Mulheres, Raça e Classe” de autoria da Angela 

Davis, para preencher as lacunas causadas pela ausência de dados do período escravocrata em 

território brasileiro, vez que, nos Estados Unidos foram preservados dados e documentos deste 

período. 

 

3.1.1 Matar membros do grupo 

 

“Além disso, em quase todos os estados brasileiros, um negro tem mais 

chances de ser morto do que um não negro”. (IPEA, 2020, p.48). 

 

Observando a Lei 2.889/1956 (BRASIL), que define e pune o crime de genocídio, 

estando positivado em seu artigo 1°, alínea “a”, a primeira ação genocida, que consiste no 

aspecto físico do crime de genocídio. O genocídio em seu aspecto físico implica a morte direta 

de pessoas do grupo que se pretende exterminar. 

Em tese a escravidão chegou ao fim em 1888, no entanto, o Estado nunca 

preocupou-se com a vida das pessoas negras após a Lei Aurea. A população negra livre ou 

escrava, sempre foi alvo de violência e morte, todavia, não é possível ter acesso a dados reais e 

precisos de morte e violência, vez que, determinaram a destruição desses documentos em 1891 

através da Circular n°29 (NASCIMENTO, 2020). 
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Não sendo possível informar o número exato de pessoas negras mortas ou que 

tiveram sua integridade física violada no período colonial do Brasil, trataremos a seguir dos 

métodos de violência e tortura infligidos às pessoas negras como forma de controle. 

Durante o longo período escravista ocorrido no Brasil, a violência foi uma das 

características mais marcantes desse sistema socioeconômico. Na violência  

implícita à escravidão aponta-se uma parcela importante e imprescindível da  

dominação dos senhores sobre seus escravos no interior das diversas unidades 

produtivas existentes no decorrer da sociedade escravista brasileira. Acredita -

se que a prática da violência foi imposta com o intuito de submeter e controlar 

as ações de negação dos cativos frente à sociedade que os oprimia e os 

dominava. (SANTOS, 2013, s/p). 

 

O castigo do escravo era aprovado socialmente, possuindo caráter corretivo, 

por isso, considerava-se um ato justo do senhor contra seu escravo. Era, portanto, “um 

direito que competia aos senhores. Mesmo que executado por agregado, deveria ser 

presidido pelo senhor” (LARA, 1988, p 71). Portanto, tratava-se de obrigação da posição 

de ser senhor de escravos atrelado a atividade econômica desenvolvida. 

As técnicas utilizadas para violar os corpos das pessoas negras na condição 

de escravos eram diversas, no entanto, utilizava-se com mais frequência o tronco, 

chicote e máscara de ferro.  O tronco e o chicote eram utilizados para machucar o corpo, 

sendo a ação violenta direcionada às nádegas e costas dos escravos, no entanto, a 

máscara de ferro era utilizada para impedir a alimentação da pessoa negra na condição 

de escravo. Além de ferir seus corpos, também o impediam de consumir o pouco 

alimento que recebiam, para que não tivessem forças para fugir.  

Mesmo depois da abolição da escravidão no Brasil, o tronco ainda foi empregado em 

muitas fazendas, para a prisão e castigo de ladrões de cavalo e de outros delinquentes. 

No período escravista, seu objetivo era o de imobilizar o escravo obrigando-o a não 

se movimentar, submetendo-o ao extenuante cansaço, impossibilitando-o, inclusive, 

de se defender contra insistentes insetos que os atacavam e, além do desgaste físico, 

havia o desgaste moral. (SANTOS, 2013, s/p). 

Ao que tudo indica, os castigos eram recomendados porque não era vantajoso 

economicamente para o senhor de escravo, que sua “propriedade” viesse a óbito, no 

entanto, as feridas infeccionavam e juntamente com a impossibilidade de se alimentarem 

por causa da máscara de ferro, acredita-se que foi o motivo de morte de muitos. 

A autora Angela Davis (2016) em seu livro “Mulheres, raça e classe” 

apresenta-nos como surgiu o mito do estuprador negro, a acusação falsa de estupro foi 

mais uma ferramenta racista com objetivo de matar o negro. Na história da mulher negra 

africana e depois afrodescendente, ela foi sistemicamente estuprada pelo homem branco, 

poucos homens brancos foram julgados por esse crime, sendo a acusação direcionada ao 

homem negro, fortalecendo a imagem de “criminoso” criada pelo homem branco. Angela 



23 
 

Davis (2016), apresenta os dados que entre os anos de 1930 e 1967, houve 455 

(quatrocentos e cinquenta e cinco) condenações por estupro. E desse total, 405 

(quatrocentos e cinco) eram negros. 

O mito do estuprador negro tem sido invocado sistematicamente sempre que as 

recorrentes ondas de violência e terror contra a comunidade negra exigem 

justificativas convincentes. Se as mulheres negras têm estado visivelmente ausentes 

das fileiras do movimento antiestupro da atualidade, isso pode se dever, em parte, à 

postura de indiferença desse movimento em relação ao uso da falsa acusação de 

estupro como forma de incitar agressões racistas. Um número grande demais de 

inocentes tem sido oferecido em sacrifício a câmaras de gás e enviado a celas de prisão 

perpétua para que as mulheres negras se juntem àquelas que frequentemente buscam 

o auxílio de policiais e juízes. (DAVIS, 2016, p.178). 

 

Analisando-se o Brasil com foco na atualidade, ainda há a presença do 

pensamento que a pessoa negra deve ser castigada, ainda há presença do pensamento 

que o negro é criminoso, influenciando diretamente nos índices de violência e morte 

desse grupo específico de pessoas.  

O “Atlas da Violência” (IPEA, 2020)  possui um capítulo específico para 

tratar do índice de violência contra pessoas, que evidencia a política de morte que essa 

parcela específica da população enfrenta. 

Uma das principais expressões das desigualdades raciais existentes no Brasil 

e a forte concentração dos índices de violência letal na população negra. 

Enquanto os jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídios 

do país e as taxas de mortes de negros apresentam forte crescimento ao longo 

dos anos, entre os brancos os índices de mortalidade são muito menores 

quando comparados aos primeiros e, em muitos casos, apresentam redução . 

(IPEA, 2020, p.47) 

 

Neste estudo restou demonstrado que homens negros representam 75,7%  das 

vítimas de homicídio no país, enquanto, as mulheres negras representam 68% das 

mulheres vítimas de homicídio no Brasil. Demonstra ainda que o índice de morte de 

pessoas negras aumentou 11,5% (onze, cinco por cento) enquanto de pessoas não negras 

teve uma queda de 12,9% (doze, nove por cento).  

Ressalta-se que esse levantamento foi realizado com base no SIM/MS 

(Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde), que evidencia que a 

taxa de homicídio de pessoas negras a cada 100.000 (cem mil) habitantes é de 37,8 tendo 

como ano base 2018. Em contrapartida, a taxa de pessoas não negras vítimas de 

homicídio a cada 100.000 (cem mil) habitantes foi de 13,9. Pode-se verificar melhor 

essa disparidade no gráfico retirado do estudo abaixo colacionado: 
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Gráfico 1 – Taxa de homicídio entre negros e não negros (2008-2018) 

Fonte: IPEA, 2020, p.48 

 

Abaixo, tem-se o gráfico retirado do estudo publicado pelo IPEA (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada) que demonstra a chance de uma pessoa negra sofrer 

violência, em comparação com uma pessoa não negra:  

 

Gráfico 2 – Chance de uma pessoa negra sofrer violência no Brasil  

Fonte: IPEA, 2020, p.47 

 

O estudo demonstrou através de números a vulnerabilidade e realidade vivida 

pelas pessoas negras no Brasil, que sempre foi diferente da realidade e vulnerabilidade 
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da pessoa não negra. De acordo com os ensinamentos de Silvio Almeida (2019) 

escravidão e racismo estão relacionados, havendo duas possíveis explicações para esse 

fenômeno. 

A primeira explicação afirma que o racismo surge das marcas deixadas pelo 

período escravocrata e colonial, neste sentido, mesmo após o fim deste período, a 

sociedade permaneceu engessada aos padrões institucionais estabelecidos, no caso, 

padrões racistas, que ainda hoje refletem em comportamentos violentos e opressores. 

A segunda explicação, não nega a influência da escravidão na formação do 

Brasil, no entanto, afirma que o racismo é produto do capitalismo avançado e da 

racionalidade moderna, por isso, não é um vestígio do passado.  

Entretanto, “a escravidão e o racismo são elementos constitutivos tanto da 

modernidade, quanto do capitalismo, de tal modo que não há como desassociar um do 

outro”(ALMEIDA, 2019,p.183).De tal modo, o ensinamento apresentado é sustentada 

pelo índice de homicídios e chances de uma pessoa negra sofrer violência no Brasil, 

publicado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), no qual, as pessoas 

negras são a maioria esmagadora, provando que a nossa sociedade permanece moldada 

pelo racismo. 

 

3.1.2 Causar lesão grave a integridade física ou mental do grupo e juntamente com 

submissão intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a 

destruição física total ou parcial 

 

 

“A carne mais barata do mercado é a minha carne negra; 

Que vai de graça para o presídio; 

E para debaixo do plástico; 

Que vai de graça para o subemprego; 

E pros hospitais psiquiátricos”. (Elza Soares, 2002). 

 

Em um estudo realizado pelo IEP (Instituto para Economia e Paz) demonstrou que 

o Brasil ocupa o 126° lugar em um ranking mundial de países menos violentos (DW, 2020), 

logo, consolida a posição de um dos países mais violentos do mundo. No subtópico anterior, 

mostrou-se a taxa de homicídio contra as pessoas negras (75,7%) e a chance de uma pessoa 

negra ser vítima do crime de homicídio (para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 

negros foram mortos) através do estudo publicado no “Atlas da Violência 2020”. 

Um estudo realizado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) intitulado BNMP 

2.0 (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), demonstra que as pessoas negras privadas 
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de liberdade somam 54,96% da população carcerária do Brasil. De acordo com este 

levantamento “em 6 de agosto de 2018, havia no Brasil 602.217 pessoas privadas de liberdade” 

(BNMP 2.0, 2018, p.31), logo, desse total 330.987 são pessoas negras (independente do sexo). 

Ressalta-se que 30,52% das pessoas presas possuem de 18 a 24 anos de idade; 23,39% possuem 

de 25 a 29 anos, mais da metade da população carcerária é jovem, com idade inferior a 29 anos. 

(BNMP 2.0, 2018). 

A partir dos dados deste estudo conclui-se que as pessoas negras são mais da metade 

da população carcerária brasileira, sendo formada por jovens negros com idade inferior a 29 

anos. A BNMP 2.0 (2018), também mostra que 40,03% da população carcerária é formada por 

presos sem condenação, logo, por presos preventivos ou que aguardando o julgamento do 

processo criminal. Pode-se visualizar este índice no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Pessoas privadas de liberdade pela natureza da medida  

Fonte: BNMP 2.0, 2018, p.38 

 

Importante dizer também que através deste estudo, foi demonstrado que 24,74% 

das condenações são relacionadas ao crime de tráfico de drogas (BNMP 2.0, 2018, p.47).  

 Neste sentido, necessário se faz apresentar os ensinamentos de Juliana Borges 

autora do livro “Encarceramento em massa” (2019). “A guerra às drogas entra em cena como 

o discurso de legitimação da ação genocida do Estado. Um discurso que, ao longo da história 

da sociedade brasileira, se materializou de diferentes formas e perspectivas em corpos negros”. 

(BORGES, 2019, p.24). Apresenta-se que a causa do alto índice de encarceramento brasileiro 

foi causado pela Lei n°11.343/06, mais conhecida como “Lei de Drogas”, que causou um 

aumento de 707% de pessoas recolhidas em sistema prisional. 
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Nosso pensamento é condicionado a pensar as prisões como algo inevitável para 

quaisquer transgressões convencionadas socialmente. Portanto, a punição já foi 

naturalizada no imaginário social. Nesse sentido, muitas vezes ativistas que 

questionam o status punitivista e chegam até a defender o chamado abolicionismo 

penal são considerados meros sonhadores e defensores de algo impensável, se não 

impossível. Mas as perguntas que devemos nos fazer são: as prisões estão sendo 

espaços de real ressocialização como se propõe? Como surge essa ideia da privação 

de liberdade como uma pena para quebra de convenções e contratos sociais? São as 

prisões as únicas formas de tratar certas quebras de acordos sociais? E, inclusive, 

inserirmos uma pergunta já antes realizada pela filósofa e uma das maiores pensadoras 

da atualidade sobre aprisionamento, Angela Davis: 35 quem define o que é crime e 

quem é criminoso? (BORGES, 2019, p.28) 

 

Duas palavras são capazes de responde o questionamento proposto por Angela 

Davis “quem define o que é crime e quem é criminoso?”. O Estado e o racismo. Reforça-se que 

“o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização 

econômica e política da sociedade”. (ALMEIDA, 2019, p.20/21). Em razão disso, conclui-se 

que o encarceramento em massa da população negra faz parte da política de morte perpetrada 

pelo Estado, repetindo os padrões racistas do período colonial, taxando o negro como inferior 

e criminoso. 

Ousa-se dizer que a chamada “guerra contra o tráfico” é direcionada somente às 

periferias, onde a maioria dos moradores são pobres e negros (SIMÕES, 2019). Novamente o 

Estado decidindo quem vive, quem morre, quem será estatística no índice carcerário e quem 

não será.  

No ano 2017, um homem branco de 37 anos foi encontrado com 130 kg de maconha 

e munições de fuzil no Mato Grosso do Sul, sendo filho de desembargadora, foi retirado do 

sistema prisional e enviado para clínica psiquiátrica por ter sido diagnosticado com síndrome 

de boderline, portanto, não seria responsável por seus atos. A soltura ocorreu depois de ter 

impetrado dois Habeas Corpus (G1 JORNAL NACIONAL, 2017). 

Em contrapartida, um homem negro de 28 anos foi encontrado com 10 gramas de 

maconha, foi preso em 2018 preventivamente enquanto aguardava o julgamento, em 2020 veio 

a óbito no sistema prisional, vítima do vírus da COVID-19. Foiram impetrado dois Habeas 

Corpus, que foram negados pelos Desembargadores. Ressalta-se que a vítima em comento não 

era do grupo de risco, não tinha problemas de saúde, tampouco realizava tratamento médico. A 

causa real da morte está sendo “investigada”. (UOL, 2020). 

 

Sobre o tema, tem-se os ensinamentos de Achille Mbembe (2020):Este 

ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no 

poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer.  isso, matar ou 

deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar 

a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação 

e manifestação de poder”. (MBEMBE, 2020, p.5). 
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Alterando o ponto de vista para a saúde mental da população negra, a pressão social 

vivida para “não ser negro’, é causa do adoecimento mental: 

Partindo deste conceito de “demora cultural” traça-se um paralelo com aquilo que 

Ramos (1995) trata por uma patologia social. Este último, ao pensar no que torna 

patológico o modo como se dão as relações raciais no Brasil, defende a idéia de que 

esta patologia existe pelo fato de que as relações raciais ainda hoje são construídas 

com base nos fragmentos de uma ordem instalada no século XVI, de uma realidade 

pertencente ao período colonial. Isto é, mudou-se o contexto, as relações políticas e 

econômicas, no entanto, o status quo das relações sociais permaneceu conservado. 

(FERRAZ, et. al, 2019, p.4/5). 

 

O autor prossegue: 
 

Portanto, do sujeito que, sendo negro, tem um Ideal de Ego5 branco que impõe sobre 

si mesmo a negação e a expulsão de qualquer traço negro. A hipótese defendida por 

ela é de haver, então, a dificuldade do sujeito sob tais condições em conquistar uma 

identidade que esteja em consonância com o seu ego e junto a seu grupo de origem, 

sem que haja conflito para com sua própria historicidade. (FERRAZ, et. al, 2019, p.8). 

 

A construção social de que o jovem negro deve ser temido e morto, por isso, cria-

se uma outra identidade para ser aceito socialmente. Não é permitido ao negro, ser negro, 

situações como essa podem ser verificadas nas histórias de que alguém atravessou a rua 

segurando a bolsa porque iria passar por uma pessoa negra; alguém foi seguido em uma loja de 

departamento por ter aparência suspeita; mais um jovem negro foi preso; mais um jovem negro 

foi morto. O Estado exerce com veemência o seu necropoder. 

Não é permitido à pessoa negra que ocupe espaços e cargos de destaque/liderança, 

prova disso é o cadastro de dados da CAGED (Cadastro Geral de Empregado e Desempregados) 

realizado pelo Quero Bolsa, que mostra que em 2019 no estado de São Paulo houve 58.083 

contratações para cargos de liderança. Desse número total de vagas 3,68 foram ocupadas por 

pessoas negras (2.140), enquanto 70,66% foram ocupadas por pessoas brancas (41.042). 

(CAGED, 2019). 

Neste sentido, Silvio de Almeida diz que: 

Nos ambientes acadêmicos e próprios ao exercício da advocacia percebi que, na 

grande maioria das vezes, eu era uma das poucas pessoas negras, senão a única, na 

condição de advogado e de professor. Entretanto, essa percepção se altera 

completamente quando, nesses mesmos ambientes, olho para os trabalhadores da 

segurança e da limpeza: a maior parte negros e negras como eu, todos uniformizados, 

provavelmente mal remunerados, quase imperceptíveis aos que não foram 

“despertados” para as questões raciais como eu fui. Essa segregação não oficial entre 

negros e brancos que vigora em certos espaços sociais desafia as mais diversas 

explicações. (ALMEIDA, 2019, p 60). 

 

As explicações sobre o local que a pessoa negra deve ocupar na sociedade são 

puramente racistas. No período colonial a pessoa negra africana foi trazida para o Brasil como 

objeto, sendo considerada sub-humana, possuindo como função apenas servidão, trabalho 
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forçado, não possuindo qualquer direito sobre seu corpo e vida, recebendo o status de coisa. 

Este é pensamento está enraizado na sociedade brasileira, que “carregam tradições 

escravocratas e não aguentam ver um preto líder” (DJONGA, 2018). E assim, analisa-se no 

próximo subcapítulo mais duas ações genocidas aplicadas à população negra brasileira. 

 

3.1.3 Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e efetuar a 

transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo 

 

 

Em geral, as mulheres eram uma força de trabalho completa – a menos 

que tivessem sido expressamente designadas para as funções de 

“reprodutoras” ou “amas de leite”, casos em que às vezes sua força 

de trabalho era classificada como incompleta”.(DAVIS, 2016, p.21). 

 

Uma ação referente às medidas destinadas a impedir os nascimentos no meio do 

grupo, foi a miscigenação. Como mostrado nos capítulos introdutórios, o Estado adotou a 

posição de “incentivar” as relações entre os homens brancos e as mulheres negras para limpar 

a mancha negra presente no Brasil. 

Através deste incentivo e da ocorrência de relações entre mulheres negras e homens 

brancos (na maior parte estupros), objetivava-se diminuir o nascimento de bebês negros, 

conforme a tabuada criada por Raymundo Gayoso, na qual, calcula-se a mistura necessária para 

“tornar-se branco”, já que os negros fazem são a “desgraçada parte da espécie humana no 

continente da América” (1818, p.120). Assim, seria a mistura ideal para que o negro deixasse 

de existir no Brasil:  

1 branco com huma negra produz mulato} Metade branco, metade preto. 

1 branco com huma mulata produz quartã} Três quartos branco, hum quarto negro. 

1 branco com huma quartão produz outão} Sete outavos branco, hum oitavo negro. 

1 branco com huma outona produz branco} Inteiramente branco. (GAYOSO, 1818, 

p.119/120) 

 

Salienta-se que essa relação descrita acima não ocorreu de forma romântica ou 

pautada no “querer se relacionar”, ocorreram estupros. Na tabela acima é retratada a relação do 

homem branco com mulher negra, ou seja, não era “incentivado” que homens negros se 

relacionassem com mulheres brancas. A presença do homem negro era importante quando 

observada sua forma de trabalho, não era permitido a eles qualquer concessão. 

Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de 

coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos homens consistiam 

em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram açoitadas, mutiladas e também 

estupradas. O estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio 

econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na 

condição de trabalhadoras. (DAVIS, 2016, p.20). 
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A mulher negra era vista como vulnerável para sofrer violência sexual, sendo mais 

uma forma de controle sobre sua vida, corpo e identidade. Angela Davis em suaobra apresenta 

que as ações do senhor de escravo para com, a mulher negra, era pautada por sua necessidade 

e conveniência, neste sentido, tratando-se de sua força de trabalho possuía mesmo status social 

que o homem negro, podendo trabalhar em condições idênticas. Tratando-se de violências que 

poderiam ser infligidas somente a elas, não eram vistas como mulher, mas sim como fêmea e 

assim, poderiam ser exploradas e violadas. 

Dando continuidade na adoção de medidas destinadas a impedir o nascimento no 

grupo no Brasil, tem-se um artigo publicado no ano de 2017 pela CPS (Cadernos de Saúde 

Pública) sobre atenção ao pré-natal e parto no Brasil, que demonstra a disparidade em 

acompanhamento entre mulheres brancas e mulheres negras. Neste estudo restou demonstrado 

que mulheres negras e pardas, sofreram menos intervenções obstetrícias no parto, do que 

mulheres brancas.  

Isso quer dizer que, mesmo que as condições do parto não sejam propensas ao 

nascimento natural do bebê, a mulher negra é compelida pela equipe médica a forçar seu corpo 

além de sua capacidade para que seu bebê nasça. Ou seja, mesmo durante o trabalho de parto a 

mulher negra e seu filho, são vítimas de violência causadas pelo racismo estrutural. 

Foi identificado um gradiente de cuidado menos satisfatório para mais satisfatório 

entre pretas, pardas e brancas para a maioria dos indicadores avaliados, evidenciando 

aspectos do funcionamento cotidiano dos serviços de saúde que resultam em 

benefícios e oportunidades diferenciadas segundo a raça/cor, com prejuízo para as 

de cor mais escura. Mesmo após controle das variáveis sociodemográficas através 

do pareamento pelos escores de propensão, as mulheres de raça/cor preta e parda, 

quando comparadas às brancas, apresentaram, de maneira geral, piores 

indicadores de atenção pré-natal e atenção ao parto. (LEAL, et al. 2017, p.6 grifo 

meu) 

 

Neste estudo também apresenta que além da mulher negra ou parda ser forçada a 

realizar o parto natural, o índice de aplicação de anestesias ou analgésicos para diminuir ou 

sanar a dor, é extremamente inferior ao número de mulheres brancas que passam pela mesma 

situação. “Os resultados das mulheres brasileiras, mesmo após controle para variáveis 

sociodemográficas, indicam um menor uso de analgesia nas mulheres pretas” (LEAL, et. al, 

2017, p.10). Como a mulher branca é submetida a intervenções obstetrícias, cesárea há um alto 

índice de nascimento antes do termo final da gestação, haja vista que, a intervenção ocorre 37 

e 38 semanas, no caso da mulher negra, o cenário é o oposto. Não havendo intervenção 

obstetrícia, há um alto índice de nascimento após o termo final da gestação. 

[...]o uso diferencial de analgesia segundo grupos raciais possivelmente se associa a 

percepções sociais que se baseiam na existência de profundas diferenças biológicas 

supostamente intrínsecas. Esses autores entrevistaram estudantes de medicina e 

residentes e constataram que eram comuns as perspectivas identificadas por esses 
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autores como de “racismo internalizado”, de que, ao se comparar pretos e brancos, 

os primeiros eram tidos como mais resistentes à dor. (LEAL, et. al, 2017, p.10 

grifo meu). 

 

Embora exista um engajamento da militância negra para derrubar as teorias racistas 

que acompanham as pessoas negras em todos os âmbitos da sociedade, ainda há prevalência do 

pensamento de negros são inferiores, que são mais propensos a realizar trabalho braçal e mal 

remunerado, juntamente de que são resistentes a dor. Pensamento este naturalizado pelo açoite 

e tortura que foram submetidos no período escravocrata. Neste sentido, tem-se o pensamento 

do autor Silvio de Almeida: 

Se por “ideologia” entende-se uma visão falseada, ilusória e mesmo fantasiosa da 

realidade, o problema do racismo como ideologia se conecta com a concepção 

individualista do racismo. Desse modo, já que o racismo é tido como uma espécie de 

equívoco, para opor-se a ele bastaria apresentar a verdade do conhecimento filosófico 

ou científico, cujas conclusões apontariam a inexistência de raças e, por consequência, 

a falta de fundamento ou irracionalidade de todas as teorias e práticas discriminatórias. 

(ALMEIDA, 2019, p.63/64). 

Analisando o aspecto de transferência forçada de crianças do grupo para outro, 

retornaremos ao período escravocrata, no qual, homens, mulheres e crianças eram considerados 

propriedades. De acordo com Achille Mbembe (2018, p.29), [...] “Dado que a vida do escravo 

é como uma “coisa” possuída por outra pessoa, sua existência é a figura perfeita de uma sombra 

personificada”.  O escravo por ser visto como propriedade, a ele é atribuído um valor econômico 

por fazer parte do patrimônio do senhor de escravos. 

Na posição de “mercadoria”, era considerada a capacidade reprodutiva da mulher 

escrava, principalmente quando da abolição do tráfico negreiro causou “prejuízo” na lavoura e 

nos campos de algodão. Angela Davis (2016) em sua obra afirma que as mulheres negras eram 

avaliadas de acordo com a sua capacidade de ter filhos (mais mercadoria), “aquela com 

potencial para ter dez, doze, catorze ou mais filhos era cobiçada como um verdadeiro 

tesouro”.(DAVIS, 2016, p.19). As crianças eram tratadas como moedas de troca. 

Uma vez que as escravas eram classificadas como “reprodutoras”, e não como “mães”, 

suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados 

das vacas. Um ano após a interrupção do tráfico de populações africanas, um tribunal 

da Carolina do Sul decidiu que as escravas não tinham nenhum direito legal sobre 

suas filhas e filhos. Assim, de acordo com essa medida, as crianças poderiam ser 

vendidas e separadas das mães em qualquer idade, porque “crianças escravas 

[...] estão no mesmo nível de outros animais” (DAVIS, 2016, p.20 grifo meu). 

Uma vez que as crianças escravas eram comparadas a animais, elas eram separadas 

de duas mães, sendo vendidas para outros senhores de escravos, independente da vontade das 

mães negras e escravas de manter seus filhos por perto. Angela Davis conta em sua obra a 

história de uma escrava que estava fugindo com sua filha, porém, a fuga foi frustrada e para 

poupar a filha de ser escrava e mulher, a matou e tentou cometer suicídio. Quando questionada, 
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a escrava Margaret Garner disse que morta, sua filha não precisaria saber como é a vida de uma 

mulher escrava.  

Em síntese, as crianças negras eram retiradas de suas mães por serem vistas como 

mercadorias e parte do patrimônio do senhor de escravo. Essa remoção forçada de crianças 

constitui mais uma técnica de genocídio perpetrada pelos Estados em face da população negra, 

assim como, a miscigenação enquanto ferramenta para limpar a mancha negra do Brasil, 

juntamente com violência sofrida pela mulher negra e parda no trabalho de parto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa e estudo realizados neste trabalho conclui-se que os períodos 

colonial e escravocrata marcaram a história do Brasil em todos os âmbitos, sendo o racismo 

elemento estrutural. O racismo, portanto, molda e reflete em todas as ações do Estado enquanto 

ente soberano. A democracia racial de fato é um mito, foi utilizada para difundir o pensamento 

de que a escravidão no Brasil, não foi tão ruim quanto a do Estados Unidos, que aqui, o negro 

possuía direitos. Ironicamente, o direito de ser branco apenas. 

Entre a biopolítica que faria com que o Estado adotasse políticas com objetivo de 

gerar a manter a vida da população negra, adotou a necropolítica que condiciona a população 

negra a viver situações que objetivam causar sua morte, desde o alto índice de negros que vivem 

em periferias até a morte imotivada por ter uma aparência suspeita e o encarceramento em 

massa. O que explica a população negra ser mais da metade da população brasileira e ao mesmo 

tempo, ser a minoria em direitos é a adoção da necropolítica pelo Estado. 

No que se refere a Lei 2.899/56 que define e pune o crime de genocídio, foi possível 

identificar que todas as ações descritas no artigo 1° alíneas “a – e”, são aplicadas a população 

negra de forma contínua, inclusive, desde o período colonial. 

Finalizando, conclui-se que o Estado brasileiro não sofre qualquer condenação 

através do Tribunal Penal Internacional porque o racismo é estrutural, não só aqui, mas em 

todos os locais do mundo, incluindo-se nos assentos ocupados pelos governantes nas Nações 

Unidas e no TPI. O racismo faz parte do Estado (soberania), faz com que sejam naturalizadas 

as ações genocidas em práticas contra uma pessoa negra. Neste momento, um negro está sendo 

morto no país, ou preso injustamente, mas isso não causa mais espanto. É “normal”. É o espaço 

deixado pelo Estado, para que o negro ocupe.  

O espaço pobre, marginalizado e criminoso. O racismo é estrutural, através dele, a 

população negra brasileira vive uma política de morte, que objetiva causar sua destruição, 

constituindo, portanto, o crime de genocídio descrito na Lei 2.899/56. Sem qualquer punição 

do Estado. 
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