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Editorial
A terceira edição do Caderno Sisterhood traz como tema: Genocídio negro: impactos na
saúde das mulheres, juventude, comunidades tradicionais e comunidade LGBT e
convida você para dialogar com textos de protesto e denúncia contra o extermínio de
jovens negros no Brasil. Quer seja por meio de homicídios, quer pelo desrespeito aos
direitos que proporcionariam melhores condições sociais, a população negra ainda é vítima
da intolerância e do preconceito nas mais diversas esferas da sociedade.
Embora considerado um Estado Democrático, as pesquisas apontam que a população
negra, no Brasil, tem seus direitos negligenciados na saúde, educação, segurança pública e
que isso tem reflexos nas estatísticas de mortes. Não é casualidade que, no país, o número
de jovens negros e negras assassinados seja três vezes maior do que o de jovens brancos.
Esse fato reluz a ineficácia das políticas públicas e requer medidas de combate ao racismo
e a letalidade que esse crime produz, assim como exige a ruptura das engrenagens
desencadeadoras dessa realidade.
Destaca-se também o genocídio dos povos indígenas, em especial, os Akuntsu, localizados
em Roraima. O extermínio de grupos indígenas causa indignação tanto pelos indivíduos
brutalmente assassinados, como também pelas línguas, culturas e identidades que são
apagadas.
Inovar em projetos educacionais é um dos caminhos para mudarmos o panorama de
violência e desrespeito à população negra e essa edição traz experiências exitosas aplicadas
em escolas públicas baianas que propiciaram discussões e estratégias de enfrentamento
dessas distorções sociais. É aberto espaço também para que a poesia refresque a alma e
exerça um papel social com palavras de conscientização, empoderamento, resistência e
esperança.
Que a leitura proposta nessa edição possibilite reflexões e impulsione atitudes contra o
genocídio de nossos jovens.
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“Pelo simples fato de você ser negro, você se torna um alvo”
Sheila Silva
Graduanda do Bicult – CECULT/UFRB
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Resumo
Traçamos, no presente artigo, um diálogo entre o campo científico dedicado à reflexão sobre a
segurança pública – particularmente sobre as polícias – e os estudos de hierarquias raciais.
Partimos da ideia de que essas duas áreas do conhecimento não têm cooperado para a
formação de um campo conceitual comum voltado para o enfrentamento da violência policial,
em especial contra o que vem sendo denominado por movimentos sociais negros como o
genocídio da juventude negra. Nesse sentido, fizemos uma revisão de literatura, visando
compreender como os estudos policiais, nas ciências humanas, podem auxiliar no
entendimento das mortes de jovens negros atribuídas a membros da Polícia Militar, no estado
da Bahia. Por meio dos conceitos de execução e cultura policial, bem como a partir das
reflexões de pesquisadores sobre a legitimidade política e social da violência policial,
propomos caminhos e espaços possíveis de militância contra o racismo institucional.
Concluímos sobre a necessidade de tecer mais análises de questões raciais nos trabalhos sobre
as mortes atribuídas a policiais.
Palavras-chave: Violência policial; Extermínio da juventude negra; Mortes por policiais.

“Alguns anos atrás, em São Paulo, li num jornal que os policiais estavam parando
os negros que passavam na rua para revistá-los e os brancos que passavam não
eram revistados. Mas se fosse em outro país, onde a cidadania funciona, os brancos
parariam para indagar por que não estavam sendo revistados, ou seja, por que
estavam passando livremente. Isso faz parte da solidariedade e da cidadania que
existem nos países onde as pessoas são conscientes. (...) Temos que nos posicionar
frente à polícia, ainda não chegamos a essa solidariedade.” Kabengele Munanga
(In: FERNANDES, TELO e CORDARO, 2016)
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1. Introdução1
Esse texto possui dois objetivos. O primeiro é apresentar a literatura científica sobre violência
policial – em especial, no que interessa à compreensão das mortes atribuídas a membros da
Polícia Militar da Bahia (PMBA). O segundo consiste em uma tentativa de promover um
diálogo entre o campo da sociologia da violência e de reflexões em segurança pública, em
que nos situamos, e os estudos das hierarquias raciais (FIGUEIREDO, GROSFOGUEL,
2009) – em particular no que tange a propostas de entendimento da agenda política, proposta
por movimentos sociais de pessoas racializadas, de extermínio de negros e negras por
organismos estatais, nomeada sob a categoria de “genocídio da juventude negra”.
Partimos da desconfiança de que a sociologia da violência e os movimentos negros
baianos não têm dialogado de forma satisfatória para a definição de um campo conceitual e
político que seja capaz de enfrentar o problema das mortes de negros e negras atribuídas à
Polícia Militar. Se, por um lado, já é plenamente consagrada a ideia de que, de modo mais
amplo, o sistema penal é seletivo e atinge, principalmente, rapazes pobres e negros, os estudos
sobre a violência não costumam ir muito além dessa simples constatação. Pretendemos, com
isso, demonstrar a necessidade de empreender novas pesquisas para a compreensão de quais
são as condições que possibilitam que as ações das Polícias Militares, por meio de seus
agentes, atinjam camadas oprimidas da população.
Sabemos que o racismo2 é uma forma de opressão que impõe a uma parcela grande dos
brasileiros uma situação de subalternidade extrema – uma de suas instâncias mais graves é o
racismo institucional, materializado, por exemplo3, na violência praticada pelas polícias.
Segundo Kabengele Munanga, entre três pessoas que morrem hoje no país, duas são negras –
o que reforça a ideia de que há um genocídio no Brasil (FERNANDES, TELO, CORDARO,
2016). Essa é, assim, a razão pela qual a luta contra a violência policial – e, dentro desta, as
execuções sumárias – vem se constituindo como a principal pauta dos movimentos negros no
sul global (BOUTELDJA, 2016; SINHORETTO et al, 2014b).

1

Agradecemos a colaboração e os comentários de Felipe Fernandes (PPGNEIM/UFBA), essenciais na escrita
desse artigo, bem como o incentivo na construção de um diálogo mais sólido entre os estudos que
desenvolvemos sobre violência policial e as questões raciais em nosso estado.

2

Como afirma Moore (2007), raça é uma construção sociopolítica, não biológica. Nesse sentido, o racismo é
uma “tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são
consequências diretas de suas características físicas ou biológicas” (MUNANGA, 2003, p. 8).
3
Ressaltamos que essa é uma das vias principais do racismo institucional, que pode ser visto também na
desigualdade racial no acesso a posições de poder político, entre outras situações chanceladas pelo Estado.
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São, sobretudo rapazes, em sua maioria negros, que morrem nas mãos de policiais
majoritariamente não-brancos4 (RAMALHO NETO, 2012), cujo critério de abordagem se
baseia em estereótipos raciais (REIS, 2002). Nos casos veiculados nos jornais, percebe-se que
grande parte das mortes ocorre em bairros periféricos, territórios marcados pela raça – negra –
e pela situação de pobreza de seus moradores, em uma cidade segregada socialmente.
Além disso, há um forte indicativo, com base no que afirma a Majorina Denice
Santiago, de que a PMBA, seja na construção cotidiana de suas práticas, seja nos critérios
internos de promoções, reforça valores não somente racistas, mas sexistas (PAREDES, 2017).
De forma semelhante a outras polícias no Brasil e no mundo, trata-se de uma instituição
predominantemente formada por homens e marcada, portanto, pela masculinidade
hegemônica5 (CONNELL, MESSERSCHMIDT, 2013). Nesse sentido, o diálogo com
produções que evidenciam as desigualdades oriundas de marcadores de gênero, classe e raça
se faz necessário, nos estudos policiais e na sociologia da violência.
No intuito de aproximar essas discussões, apresentamos, nesse texto, primeiramente a
violência policial, as mortes e possíveis execuções sumárias como um problema de pesquisa
e, em seguida, descrevemos, em linhas gerais, os estudos nesse campo, com o fim de
identificar como eles podem auxiliar na compreensão das questões raciais e instrumentalizar a
militância por mais justiça social. Destacamos, assim, a importância de qualificar as análises
da sociologia da violência com a escuta solidária das pautas elaboradas pelos movimentos
sociais negros e populares – que têm priorizado, como agenda política, a luta contra a
violência policial e o extermínio da juventude negra.

2. Compreendendo o problema: violência policial e execuções sumárias
Entender sociologicamente a violência letal praticada por policiais militares mostra-se
de importância fundamental no Brasil, onde, entre os anos de 2009 e 2013, em média seis

4

Segundo Ramalho Neto (2012), há menor presença de pessoas de cores mais escuras em cargos mais altos na
hierarquia militar. O autor afirma que houve uma seleção de características “mais brancas” historicamente, entre
as patentes superiores – outro exemplo do racismo institucional.
5
A masculinidade hegemônica é um padrão de práticas que possibilitou a continuidade da dominação de homens
sobre mulheres. O conceito traduz a forma mais honrada de homem e atua como uma espécie de norma de
gênero. A ideia de hegemonia, que vem de Gramsci, supõe a existência de masculinidades subalternas (por
exemplo, de homens gays), de modo que “poderia existir uma luta por hegemonia e formas anteriores de
masculinidade poderiam ser substituídas” (CONNEL, MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245), em um processo que
colocaria fim às hierarquias de gênero.
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pessoas por dia foram mortas por policiais (civis e militares), ou seja, 11.1976 vítimas letais
(FÓRUM, 2014). Em 2014, a letalidade policial cresceu 37,2% em relação ao ano anterior,
resultando em um quantitativo de 3.022 indivíduos (FÓRUM, 2015).
Na Bahia, a violência letal praticada especificamente pela Polícia Militar se destaca,
considerando que somente em confronto com membros desta instituição foram mortas 284 e
234 pessoas, respectivamente, nos anos de 2012 e 2013. Convertendo estas somas em taxas de
mortes decorrentes da ação de policiais militares por 100.000 habitantes, têm-se números
muito superiores aos do Brasil: enquanto, no estado, há uma taxa de 2,0 e 1,6 vítimas letais,
no país, 0,8 e 0,6 pessoas foram mortas por esta organização, nos anos já indicados7
(FÓRUM, 2014).
Os dados apresentados acima revelam o quão problemática é a violência policial, em
especial a cometida pela PMBA, embora se restrinjam àquilo que é oficialmente divulgado
pelo Estado, já que não abarcam as subnotificações de crimes (LIMA, BORGES, 2014)8, bem
como as mortes não esclarecidas em que há fortes indícios da participação de policiais à
paisana. A primeira observação a ser feita sobre esses dados é a ausência de marcadores de
raça e gênero. No entanto, de modo mais amplo, de acordo com o Atlas da Violência 2017, de
cada 100 mortos no Brasil, 71 são negros – população que constitui, por sua vez, a maioria
(78,9%) entre os indivíduos com mais chances de serem mortos (IPEA, 2017). Em São Paulo,
no ano de 2011, a polícia matou três vezes mais negros que brancos – em sua maioria jovens
homens: 78% das vítimas têm até 29 anos de idade e 97% são identificados como do sexo
masculino (SINHORETTO et al, 2014a).
Ainda sobre os dados, podemos retomar a ausência de um consenso – tanto em marcos
legais como acadêmicos – sobre como medir a violência policial em termos empíricos
(BUENO, 2014). Considerando que o Estado reivindica o monopólio da violência – sendo,
desde Weber (1999), definido por isto – e tem nas polícias o seu principal braço, como dar
6

Esta soma, correspondente a um período de cinco anos, equivale ao número de mortes atribuídas às polícias
estadunidenses em trinta anos (FÓRUM, 2014). Ressaltamos que, nos Estados Unidos, as mortes pela polícia são
também pauta política de movimentos negros (lembremos, nesse caso, do Black Lives Matter).
7
Considerando também as mortes atribuídas à Polícia Civil, o número é ainda maior: no Brasil, nos anos de
2012 e 2013, matou-se 1,2 e 1,1 pessoas a cada 100 mil habitantes, respectivamente; na Bahia, 2,4 e 2,1
(FÓRUM. 2014). Embora essas taxas possam ser vistas como “baixas”, é importante destacar que a polícia
militar é responsável, sozinha, por tal número de mortes.
8
A confiabilidade das estatísticas é posta frequentemente em xeque. Não existe, segundo Lima e Borges (2014),
um padrão para calculá-las em cada estado de maneira sistemática, pois “a cultura da informação em segurança
pública ainda não é definida como prioridade pelos gestores” (LIMA, BORGES, 2014, p. 220). Ou seja, além da
falta de transparência na maneira de contar crimes (por exemplo, mortes), pelo Estado, que pode ou não incluir
determinados casos, de forma arbitrária, há ainda as subnotificações – casos que, por sua natureza, deveriam ser
levados ao conhecimento de órgãos estatais, mas não o são (LIMA, BORGES, 2014).
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sentido a essas mortes? Ou seja, se as forças policiais podem matar em serviço, qual é, então,
o “problema”? Mata-se muito? Mas qual é a medida ideal? Segundo Bueno (2014),
O uso da força justifica-se como legítimo desde que obedeça aos parâmetros de
razoabilidade e de necessidade, ou seja, proteger a vida do policial ou de algum
outro civil. Entretanto, a fronteira que separa o uso da força enquanto atividade
legítima do uso abusivo e violento é tênue e depende diretamente da forma como
determinada sociedade interpreta a noção de violência (BUENO, 2014, p. 515).

Como não existe um critério capaz de determinar se a força empregada em determinada
situação foi necessária ou apropriada (BITTNER, 2003), situações em que houve
“resistência”, “troca de tiros” ou até mesmo mortes com sinais evidentes de intencionalidade
ou planejamento permanecem em uma zona cinzenta, na qual não se pode apreender o
excesso na ação policial. No entanto, para além das taxas “ideais” de letalidade policial
eventualmente estabelecidas por pesquisadores e agências policiais estrangeiras, como
descrito por Bueno (2014), entendemos que as mortes pela polícia são um problema concreto
e imediato que não é devidamente demonstrado pela ideia de “letalidade policial”.

2.1 Letalidade x Execuções policiais
A categoria “letalidade policial” abriga, na realidade, diferentes situações em um
mesmo guarda-chuva terminológico – tanto aquelas decorrentes dos chamados “excludentes
de ilicitude” (e o principal exemplo, nesse caso, é a legítima defesa9) como as mortes
decorrentes de ações desmedidas ou feitas de forma planejada para matar. Isso se dá
principalmente porque a literatura especializada se deu conta, tanto por meio das denúncias de
comunidades e do movimento negro, como em face da realização de estudos empíricos, que
as polícias brasileiras costumam se utilizar de artifícios, como os autos de resistência, para dar
uma aparência de legalidade a determinadas mortes, isto é, ocultar “situações em que tenha
havido o uso exacerbado da força, execuções ou homicídios comuns” (MISSE et al, 2013, p.

9

Para o direito, “crime” é a conduta definida como tal no Código Penal brasileiro ou em leis penais esparsas,
sendo típico (isto é, descrito na lei), ilícito (não autorizado de alguma maneira pelas normas) e culpável
(socialmente reprovável). Nesse caso, homicídio (“matar alguém”) seria a conduta punível, segundo as leis do
país, que também estabelecem algumas situações (“excludentes de ilicitude”) nas quais uma conduta deixa de ser
ilícita e, com isso, deixa de ser considerada como crime – listamos aqui o estado de necessidade, a legítima
defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. A legítima defesa, muitas vezes
alegada em casos de mortes por policiais, diz respeito à defesa, utilizando de meios necessários, contra “agressão
injusta” atual ou iminente, a direito próprio ou alheio (BRASIL, 2013). Frise-se, porém, a necessidade de se
desvincular do conceito jurídico, uma vez que aquilo que é considerado crime passa necessariamente por uma
construção social na interação concreta de diversos atores/sistemas (OLIVEIRA JUNIOR, 2013), de modo que
uma execução pela polícia pode ser encarada pelo direito como “não-crime”.
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16). Logo, diante do alto número de mortos (“alta letalidade”) atribuído à polícia, passou-se a
tomar essas cifras como se fossem, per se, o problema.
Para deixar a questão mais evidente, entendemos que os principais problemas relativos
ao uso da força letal pelas polícias estão relacionados ao conceito de execução – que abarcaria
mortes deliberadas por policiais, tanto decorrentes do abuso da força como planejadas, ou
típicas de grupos de extermínio10 (LEMOS-NELSON, 2006; POSSAS et al, 2015). É por
meio da ideia de execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias que a questão do uso da força
policial é tratada no relatório sobre a situação do Rio de Janeiro elaborado pelo CEJIL (2003):
situações em que pessoas já rendidas são “friamente assassinadas por policiais” (p. 8). Nesse
sentido, as execuções podem ser concebidas como mortes de indivíduos cometidas por
agentes do Estado, mediadas por alguma noção de que essas ações são justas ou justificáveis.
Pensar essa categoria é importante, uma vez que nos dissociamos da terminologia vaga
e tecnocrática “letalidade policial”, que mantém a discussão em termos de “taxas aceitáveis”
de mortes11. Essa distinção abre espaço para pensar as execuções como práticas presentes na
vida cotidiana dos cidadãos baianos, em particular de regiões periféricas, considerando casos
noticiados de violência atribuída à PMBA em Salvador. Entre estes, destacamos a “chacina do
Cabula”12, na qual nove policiais, durante uma operação, vitimaram fatalmente doze rapazes
negros, incluindo dois menores, em fevereiro de 2015, e a morte de Geovane Santana13, de 22
anos, ocorrida em agosto de 2014, após ser “detido” por membros das Rondas Especiais
(RONDESP) da PMBA – apontados, portanto, como responsáveis. Nos dois fatos, há indícios
da prática de execuções por agentes policiais. Em especial, no caso Cabula, houve denúncias
por parte dos movimentos negros e a provocação de órgãos superiores do sistema jurídico do

10

Possas et al (2015) acreditam que o conceito de grupo de extermínio é útil para entender a dinâmica das
mortes causadas por policiais, ao descrever o fato de que esses agentes participam, em serviço ou de folga, de
ações que envolvem o extermínio (morte planejada) de pessoas. Lemos-Nelson (2006), acompanhada por Dias et
al (2015), denomina essas ocorrências como “execuções”.
11
Uma análise de textos sobre violência policial demonstra que termos como “letalidade”, “chacina”,
“execução” ou “uso exarcebado da força” são utilizados frequentemente como sinônimos. A ideia de “letalidade”
prepondera, ainda que se reconheça que ela incorpora condutas diversas. Embora a separação entre estas
categorias indique o entendimento vago de que são condutas diferenciadas entre si, não há um esforço de
definição conceitual. Isto demonstra a necessidade de estudar cuidadosamente a questão, reafirmando ou
produzindo conceitos, por meio de distinções.
12
No caso Cabula (notícia do Correio*: http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/chacina-com-12mortos-no-cabula-foi-planejada-por-pms-como-vinganca/), os nove policiais acusados foram absolvidos
sumariamente (sem ir a júri popular) pela justiça baiana, em decisão bastante célere: pouco mais de seis meses
após o fato. Analisamos esse fato em outras oportunidades, cf. Almeida, Possas e Soares (2016) e Possas (2015).
13
Matéria do Correio*: http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/geovane-foi-executado-na-sede-darondesp-no-lobato/
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país para que o caso seja levado a júri popular. É, portanto, por meio dessa chave
interpretativa que passamos a abordar os trabalhos acadêmicos sobre as polícias.

3. Os estudos sobre violência policial
Há uma vasta literatura sobre polícia em todo o mundo, mas, no que tange ao diálogo
pretendido nesse artigo, nos deteremos primeiramente sobre o conceito de cultura policial; em
seguida, abordamos o extermínio como uma política estatal e, por fim, as dimensões
exploradas por autores em relação ao contexto baiano. Nossa atenção se concentrou nos
trabalhos que oferecem interpretações embasadas em pesquisa empírica, nas ciências sociais e
humanas.

3.1 Cultura policial
Um conceito importante, frequentemente citado em estudos sobre instituições de polícia
– seja sobre determinada polícia (REINER, 2004, SKOLNICK, 1966), seja sobre o
treinamento e a socialização de policiais (PONCIONI, 2014) – é o de cultura policial. Embora
haja diversas divisões dentro da força policial (a exemplo dos conflitos entre policiais
operacionais e administrativos, oficiais versus praças), estes agentes “compartilham uma
visão de mundo informada por um universo simbólico comum” (SANTOS, 2015, p. 95).
Existe, portanto, uma cultura policial comum que abrange essa profissão, considerando que,
nas democracias modernas, as polícias “veem-se frente a frente com as mesmas pressões
básicas similares que modelam uma cultura distinta e característica em muitas partes do
mundo, mesmo tendo (...) variações subculturais internas” (REINER, 2004, p. 132).
Para Poncioni (2014), mesmo entre as polícias civil e militar, analisando os cursos de
formação das academias, há pouca diferenciação no conteúdo simbólico transmitido sobre o
trabalho policial, que estaria embasado no “modelo profissional tradicional policial” focado
no combate repressivo ao crime. A partir do estudo clássico de Skolnick (1966), a autora
define as características da cultura policial: divisão do mundo em “nós-eles”; atitude
constante de suspeita; isolamento social e solidariedade entre pares; pragmatismo; visão
cínica e pessimista do mundo; conservadorismo político e moral; machismo e, por fim,
racismo (PONCIONI, 2014, p. 507). Isso não nega a existência de particularidades em
determinados grupos policiais, isto é, subculturas relacionadas a diferentes carreiras, batalhões
específicos, etc., como é o caso de um grupo autodeclarado feminista na PMBA, que foi
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liderado por uma das primeiras mulheres a compor a força no estado da Bahia (PAREDES,
2017).
Também característica do conservadorismo predominante entre os policiais (REINER,
2004; PONCIONI, 2014), uma perspectiva “pragmática, concreta, (...) antiteórica” geralmente
é visível em toda a hierarquia: “os policiais estão preocupados em chegar a salvo de agora até
amanhã (...), e com o mínimo de confusão e de relatórios para preencher” (REINER, 2004, p.
153). Nesse ponto, a preocupação com a segurança (estar “a salvo”) aparece aliada ao
pragmatismo. Além disso, a visão sobre o próprio trabalho, dentro da cultura policial, é
resultante de uma mistura entre missão, ação, cinismo e pessimismo, na qual um elemento
alimenta o outro – por mais que, na superfície, isto pareça contraditório – levando, por fim, a
uma pressão por resultados que põe em segundo plano a legalidade (REINER, 2004, p. 139).
Apesar da possível heterogeneidade entre instituições de diferentes partes do mundo,
bem como entre tipos diferentes de polícia, o conceito de cultura policial pode auxiliar a
exploração empírica daquilo que organiza, de forma mais ou menos sistemática, o modo de
pensar ou ver a realidade dos policiais. Sendo assim, o conceito aparece como uma possível
ferramenta na compreensão das execuções de jovens negros e na formulação de estratégias
para o enfrentamento dessa questão. Para pensar em mudanças dessa realidade, um caminho
possível é a reconstrução dessa cultura interna, em consonância com padrões democráticos de
atuação.

3.2 O extermínio de “inimigos” como política estatal
Enquanto no nível da organização – da cultura policial – podemos encontrar
contribuições para a compreensão das ações da polícia, há também trabalhos que abordam a
maneira como o Estado dá aval ou é responsável pelas mortes praticadas pelas forças policiais
e contribuem, mesmo que de forma implícita, para pensar sobre o racismo institucional.
Nesses estudos, é possível reconstruir a maneira pela qual se estabelece, com participação
ativa do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma macropolítica estatal de extermínio
(ainda que, por vezes, não se chegue a essa conclusão nesses termos).
Misse et al (2013) têm por objetivo tecer uma descrição rica do que acontece “quando a
polícia mata”. Assim, reconstroem o fluxo14 de processamento, no sistema de justiça – desde a
investigação pela polícia civil, a passagem pelo Ministério Público estadual e a judicialização
14

No Brasil, ocorre um efeito funil do decorrer do processamento dos crimes. Assim, são poucos os casos que
chegam a ser julgados. Sobre fluxo do sistema de justiça criminal, ver Ribeiro e Silva (2010).

19
ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição
do caso, quando ocorre, no Tribunal do Júri15 – dos “autos de resistência”, procedimentos de
investigação simplificados, assinados por duas testemunhas, em que se presume que a morte
feita por um agente policial ocorreu de forma legal, isto é, por excludentes de ilicitude penais.
Os autores demonstram, dessa forma, como os autos de resistência continuam existindo como
procedimento padronizado de investigação no Rio de Janeiro (o que é extensível, na realidade,
ao resto do país), a despeito das reivindicações de movimentos sociais e ONGs defensoras de
direitos humanos e de eventuais mudanças (formais) na nomenclatura “auto de resistência”
para outra mais conveniente16.
Em suma, as investigações, nos inquéritos policiais cariocas sobre mortes praticadas por
policiais, seguem a lógica dos autos de resistência, que apresentam e reafirmam a versão da
polícia sobre o caso. Da análise de diversos inquéritos policiais, foi identificada uma
“narrativa-padrão” sustentada até a conclusão: policiais, em operação nas proximidades de um
local conhecido pelo domínio de traficantes de drogas, são recebidos a tiros de arma de fogo e
reagem a uma “injusta agressão” – após o “confronto” ou “troca de tiros”, corpos são
encontrados no chão e levados pelos policiais a um hospital próximo17 (MISSE et al, 2013).
A conclusão disso é que os policiais não respondem por suas condutas, entendidas como
corretas ou justas desde o princípio por instâncias estatais. Isso se sustenta em uma burocracia
no interior do próprio sistema de justiça: são juntadas inúmeras folhas nos procedimentos que
reforçam tão somente o testemunho dos policiais e, com a conclusão do inquérito policial,

15

Considerando que os casos de crimes contra a vida praticados por policiais, até meados dos anos 1990, não
eram julgados em júri popular, mas por uma Vara especializada, composta por civis e militares, eram
instaurados, até esta época, Inquéritos Policiais Militares que consistiam, na realidade, em autos de resistência –
nomenclatura que viria do crime de resistência a uma ordem de prisão, em tese praticado pelo morto. Abusos
policiais ocorridos nos anos 1990 levaram à mudança da competência de julgamento para a Vara do Júri, de
modo que hoje temos tanto o Inquérito Policial Militar, fruto da investigação interna feita pela Polícia Militar,
como o Inquérito Policial feito pela Polícia Civil. Em alguns casos, pode haver ainda um Procedimento de
Investigação Criminal, feito pelo Ministério Público estadual.
16
Os autos de resistência foram criados durante a ditadura militar, com base no art. 292 do Código de Processo
Penal (“se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por
autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para
defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas”) e
no art. 329 do Código Penal, que tipifica a resistência (“opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”). O uso dos termos
“auto de resistência” e “resistência seguida de morte” foi abolido por meio da Resolução conjunta n.º 2 do
Conselho Superior de Polícia (PF) e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, publicada em
04/01/2016, sendo substituído por “lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial” ou “homicídio
decorrente de oposição à ação policial”. Uma vez que a mudança de nomenclatura não desencadeia por si
mudanças nas práticas policiais, sigo utilizando o termo “auto de resistência”, por sintetizar a lógica de não
investigação/arquivamento das mortes cometidas por policiais.
17
A cena do dito “confronto”, em caso de execução, é frequentemente alterada pelos policiais, que levam,
propositalmente, pessoas já mortas aos hospitais, dificultando a produção de provas periciais (MISSE et al,
2013; ANISTIA INTERNACIONAL, 2015).
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ocorre o “pingue-pongue” – um processo de idas e voltas entre delegacia e Ministério Público
estadual no qual são registrados apenas procedimentos burocráticos e nenhuma informação
relevante é acrescentada. Outra providência comum, nesse tipo de inquérito policial, é a
juntada dos antecedentes criminais da vítima que teria “resistido” à ação policial (MISSE et
al, 2013); isso é claro indício de que o intuito do procedimento não é investigar a morte, mas
dar a ela ares de legalidade.
Seguindo o fluxo dos autos de resistência, Misse et al (2013) identificam que os
Promotores de Justiça, na maioria das vezes, se pronunciam pelo arquivamento, o que é
seguido, por fim, por sua “aceitação”18, em decisão do Juiz de Direito. São poucos, portanto,
os casos que chegam ao Tribunal do Júri. Quando há o julgamento de policiais, a discussão,
tanto pela acusação como pela defesa, por meio das poucas testemunhas (geralmente a mãe do
morto), diz respeito ao envolvimento ou não da vítima no “movimento” – isto é, no tráfico de
drogas –, como se isto, por si, autorizasse ou não moralmente a morte.
Esse trabalho de mapeamento é importante, uma vez que não temos dados nesse sentido
na Bahia19, embora possamos inferir que há um processamento semelhante no estado. Misse
et al (2013) evidenciam, portanto, a forma como as instituições estatais atuam em casos de
mortes causadas pela polícia, deixando entrever um caráter político nesse fluxo. Ou seja,
mesmo quando há investigação (e, possivelmente, judicialização) de determinado crime, tudo
se dá, desde o princípio, como se a vida daquela pessoa não importasse – a própria discussão
sobre a conduta (“carreira moral”20) do morto, nos eventuais julgamentos, é demonstrativa
disso.
Em sentido semelhante, Orlando Zaccone (2015) observou 314 inquéritos policias sobre
mortes da polícia civil que seguem o padrão de autos de resistência, no Rio de Janeiro. O
autor tem como foco principal a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário e
analisou os pedidos de arquivamento, correspondentes aos inquéritos, por Promotores de
Justiça, bem como a aceitação destes pelos juízes. Constatou, com isso, que, para esses
órgãos, não importa a maneira com a qual o policial utilizou a força, mas contra quem.
18

Há casos, porém, em que o juiz de direito não aceita o arquivamento pedido pelo Promotor de Justiça e
encaminha os autos, com base no art. 28 do Código do Processo Penal, ao chefe do Ministério Público – o
Procurador-Geral de Justiça.
19
Isso se deve, possivelmente, ao baixo nível de transparência das instituições de segurança pública da Bahia e à
dificuldade na obtenção de dados já relatada por pesquisadores do Laboratório de Estudos Sobre Crime e
Sociedade (LASSOS). No Rio de Janeiro, observamos uma situação diferente, pois um instituto que produz
dados em segurança pública foi criado e há maior acesso aos procedimentos policiais por pesquisadores.
20
Os autores, nesse caso, utilizam e adaptam o conceito de “carreira moral” de Goffmann (2001), que pode ser
definido como “a sequência regular de mudanças [provocadas] (...) no eu da pessoa e em seu esquema de
imagens para julgar a si mesma e aos outros” (GOFFMAN, 2001, p. 112).
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Assim, para Zaccone (2015), existe uma política de Estado que legitima mortes
daqueles construídos como inimigos – “traficantes de bairros favelados” – e isto se dá por
meio do arquivamento em massa desses inquéritos policiais. O autor observa um caráter
político nas decisões judiciais e nos pareceres dos Promotores de Justiça e argumenta, com
isto, que os policiais não puxam o gatilho sozinhos – e não devem, portanto, ser
responsabilizados isoladamente pelas mortes. Trata-se, assim, de uma política estatal de
extermínio de vidas matáveis (conceito tomado de Agamben, 2010) ligadas ao tráfico de
drogas, uma vez que os arquivamentos se pautam, principalmente, no modo de vida da vítima.
A ideia de uma macropolítica de extermínio parte, portanto, das múltiplas
responsabilidades na legitimação das mortes feitas pela polícia e nos permite inferir que não é
somente na cultura policial que o problema deve ser combatido, mas, possivelmente, no
conjunto de valores do sistema de justiça. No entanto, podemos criticar, no argumento desse
autor, a retirada quase total da responsabilidade dos atores sobre suas condutas, ao dizer que o
policial é apenas mais uma vítima de uma conjuntura maior – a guerra às drogas.
Sinhoretto et al (2014a), por sua vez, no estado de São Paulo, ao analisar dados de 2009
a 2011, identificaram que 73% dos policiais autores de mortes de civis não foram indiciados e
nenhum argumento foi dado para justificar tal decisão. Refletindo sobre a grande diferença no
número de jovens negros mortos e sobre a maior quantidade de negros presos em flagrante,
em relação aos brancos, as autoras concluem que “a vigilância policial privilegia as pessoas
negras e as reconhece como suspeitos criminais, flagrando em maior intensidade as suas
condutas ilegais” (SINHORETTO et al, 2014a, p. 28).
Esse estudo, no entanto, é parte de outro, mais amplo (SINHORETTO et al, 2014b), que
aborda, além do Distrito Federal, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e é
categórico quanto à existência do racismo institucional, embora não situe isso como uma
“política de extermínio”, expressamente. Os autores comentam o fracasso de políticas de
redução de homicídios e de diálogos com os movimentos sociais – descrentes, por sua vez, da
possibilidade de reformas –, além da evidente ausência de resposta punitiva pelo Estado. A
partir do ponto de vista dos movimentos negros e da análise dos dados disponíveis sobre a
raça de mortos e presos pela polícia, conclui-se que a “filtragem racial” é inerente às
estratégias de policiamento. Ainda que, quando entrevistados, os policiais neguem fazer uma
seleção de suspeitos pela cor da pele, é possível reconstruir no discurso destes o uso de signos
físicos (traços corporais, como o cabelo) e culturais (roupas, comportamentos, gostos
musicais) próprios de grupos negros (SINHORETTO et al, 2014b). Nesse sentido:
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Os dados da pesquisa demonstraram o caráter sistemático da letalidade policial
contra jovens negros, revelando a institucionalização do racismo nas polícias
militares. Não se trata de concepções racistas individualmente manifestas por
agentes policiais; o racismo institucional está enraizado nas próprias organizações,
no funcionamento de todo o sistema de justiça criminal, que identifica a população
negra como alvo de necessário controle produzido mediante violência, perpetuando
e atualizando práticas forjadas na colonização e na escravização de negros.
(SINHORETTO, 204b, p. 152-153)

Entendemos que isso agrega novidade, em relação à teoria proposta por Zaccone (2015),
uma vez que, nas análises deste, a raça é, aparentemente, um elemento circunstancial. A
política de extermínio identificada por ele opera contanto que o “inimigo” envolvido no
tráfico de drogas e morador da periferia seja morto – os marcadores raciais não são foco de
uma discussão de maior fôlego. Além disso, Sinhoretto et al (2014b) abordam também o
plano das práticas policiais – os estereótipos raciais, por exemplo, mobilizados nas operações,
o que permite entrever uma lógica que sustenta e dá sentido às mortes, no dia a dia. No
entanto, questionamos: como isso ocorre na Bahia? O que dizem os estudos?

3.3 Violência policial na Bahia: os olhares dos oprimidos e os olhares “de dentro”
Na Bahia, a violência policial também tem sido problematizada, de modo que os
trabalhos adotaram principalmente duas perspectivas principais: o olhar “de baixo” (PIRES,
2014), que explora como as populações vitimadas pelas execuções percebem, experimentam e
vivenciam essa realidade, e uma visão “de dentro”, isto é, que estuda a organização para
entender certas maneiras de agir ou pensar, do ponto de vista dos próprios policiais. Esses
dois ângulos são complementares e auxiliam na compreensão do problema, no plano das
práticas sociais.
Na primeira perspectiva, Paes-Machado e Noronha (2002) refletem sobre os abusos, de
maneira geral, de policiais baianos em um bairro popular do subúrbio ferroviário de Salvador.
A partir do discurso dos próprios moradores, as arbitrariedades são vistas “como expressões
da discriminação contra eles”, de modo que “mesmo que a maioria dos soldados [policiais,
em geral] venha da parte excluída da sociedade, eles absorvem esquemas discriminatórios e
desenvolvem condutas violentas contra pobres e não-brancos” (PAES-MACHADO,
NORONHA, 2002, p. 209). Ser negro é, assim, o principal critério de suspeita policial e a
repressão é maior sobre pessoas que usam símbolos – cabelos, roupas – da cultura negra, em
especial sobre os jovens. Como resposta a isso, são desenvolvidas estratégias para se
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diferenciar de “marginais” e escapar de ações violentas, a exemplo do “cuidado com a
aparência pessoal” (PAES-MACHADO, 2002, p. 212).
Os autores, além disso, evidenciam a relação ambivalente das pessoas do local
pesquisado com práticas violentas empregadas pela polícia, incluindo as execuções: enquanto
direcionados ao “outro” (nesse caso, o “bandido”), há aceitação de abusos policiais, uma vez
que “bandido é para morrer”; já quando atingem membros da comunidade sem envolvimento
com atividades criminosas, percebe-se um sentimento de indignação em ter sido confundido
com um bandido. Assim, “a maior perversidade do modelo policial consiste no fato de que
suas vítimas também são seus defensores” (PAES-MACHADO, NORONHA, 2002, p. 212).
Essa maneira de conceber as ações da polícia nos permite ver o problema sobre outra
chave, que não situa as execuções apenas como uma política de Estado legitimada em
decisões judiciais, mas explora a forma como práticas violentas têm respaldo entre diferentes
setores da sociedade, que dão sentidos a elas de acordo com aquilo que vivenciam. PaesMachado e Noronha (2002) suscitam questionamentos, se pensarmos no contexto de
Salvador, capital conhecida por ter 80% de sua população negra: como compreender a
complacência seletiva de setores oprimidos com certas arbitrariedades policiais? Pensamos,
nesse sentido, que uma sociologia da moral e das práticas de justiça populares – a exemplo
dos linchamentos – pode contribuir no entendimento de como a violência policial encontra
apoio mesmo entre parte daqueles que são ou podem ser mais facilmente vítimas dela.
Partindo desse achado sobre uma possível lógica socialmente difusa que autoriza a
violência policial, existe certa continuidade entre a perspectiva “de baixo”, de que já falamos,
e aquela que aborda o tema a partir de narrativas de integrantes da Polícia Militar. Isso porque
o mote principal desses trabalhos é pesquisar os sentidos atribuídos por membros da
instituição a práticas violentas, com base na ideia de que, no seio da organização ou da cultura
policial, existem concepções ou valores que as justificam. Assim, Noronha e Paes-Machado
(2013), ao escutarem policiais civis e militares, apontaram que as justificativas dos policiais
para o uso da força nos encontros com cidadãos de camadas e bairros populares, principais
alvos de arbitrariedades, estão ligadas às contingências da ação policial – por exemplo, a
necessidade de ser mais “enérgico” ao entrar em “favelas” onde acontecem muitas mortes e
de reprimir pessoas que não respeitam o policial – e a uma visão do criminoso como mal
absoluto. Há, segundo os autores, uma demonização radical do infrator, visto como
irrecuperável, construído como um “outro” absolutamente distinto e ameaçador a ser
combatido e eliminado fisicamente.
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Também buscando significados e razões para o uso da força letal, Rodrigues (2002)
afirma que a violência tem uma conotação negativa para os policiais militares, uma vez que é
símbolo de uma falha no emprego da força, pelo despreparo policial e pela restrita quantidade
de respostas alternativas a ela (RODRIGUES, 2002). As práticas violentas, no entanto, são
justificadas moralmente pela concepção generalizada de legítima defesa – se o policial não
usar a força de tal modo, será atingido – e estão ligadas à ideia que os policiais têm sobre seu
dever profissional. O recurso à violência, de modo geral, é visto como uma maneira de os
policiais potencializarem sua autoridade quando se sentem vulneráveis (RODRIGUES, 2002).
Para os policiais, quando a força, mesmo letal, é usada em trabalhos oficiais, isto é
compreendido imediatamente como “legal” e ligado ao papel social de reprimir infratores,
com base no passado de crimes praticados por estes21. Por outro lado, contraditando essa
última observação, Rodrigues (2002) salienta que, dentre seus 70 entrevistados, uma
quantidade expressiva se posicionou contra a violência e afirmou nunca ter disparado tiros.
Parece haver, dessa forma, uma permeabilidade, interna à organização policial, de ideias de
reforma da polícia, visando um modelo mais democrático e comunitário, por mais que não
seja possível precisar, ao ler o trabalho, se esse discurso veio de policiais “administrativos” ou
daqueles que atuam nas ruas, em companhias ou batalhões com maior número de mortes22.
Esses trabalhos buscam explorar o universo simbólico da PMBA e explicitam a cultura
policial, mas passam ao largo de questionamentos mais profundos quanto ao racismo presente
na corporação, mesmo quando isso é sugerido pelos dados. Seguindo um padrão distinto, mas
ainda no olhar “de dentro”, Reis (2002) aborda o padrão de “suspeitos” em abordagens, por
meio de entrevistas com membros da PMBA. A “suspeição”, pelos policiais, se baseia em três
coisas: estar em um local suspeito – o que pode ser um lugar escuro ou determinada parte de
bairro popular conhecida pela dominação de traficantes de drogas; estar em situação suspeita
– por exemplo, quatro pessoas dentro de um carro, ou alguém encostado em uma parede em
local também considerado suspeito; e, por fim, ter características suspeitas – a exemplo de
corte de cabelo rastafári, ser negro e usar roupas inadequadas (REIS, 2002).
Sendo assim, mesmo que alguns policiais afirmassem não se pautar por critérios raciais,
muitos dos entrevistados:

21

Este achado se aproxima ao de Huggins, Haritos-Fatouros e Zimbardo (2006), quando analisam a prática de
extermínios por policiais, que, mesmo fora de serviço, entendiam a prática de mortes como legítima apenas por
serem policiais – ainda que matassem por encomenda, ou em atividade típica de grupos de extermínio.
22
Fazemos menção, com isso, ao embate, no interior da cultura policial, entre policiais “administrativos” e
aqueles em que se observa o ethos do policial “tira”, que atua nas ruas, cf. Poncioni (2014).
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(...) não tinham o menor pudor em caracterizar os negros como suspeitos em
potencial. O que mais se destacava nos relatos era o cabelo rastafári como um
estigma de marginalidade, um jeito de andar meio gingado (nomeado pelos PMs
como tombo), tatuagens no corpo e, ainda, um tipo físico denominado como
malhado, com correntes de ouro e/ou brinco na orelha (REIS, 2002, p. 190).

A lógica de suspeição” pela qual os policiais se orientam leva em consideração
elementos biológicos, de modo lombrosiano (aparência física, raça), e marcas sociais, que
envolvem condições de vida (moradia, locais de trânsito). Em especial sobre a raça do
“suspeito”, houve o reconhecimento de parte dos policiais de que existe, na instituição, uma
espécie de treinamento – na nossa leitura, próprio da socialização na polícia – para que se
considere que “todo preto é suspeito” (REIS, 2002, p. 195). Por outro lado, foi observada uma
negativa reiterada de policiais baianos quanto ao tratamento desigual destinado a negros, que
remonta à ideia, já levantada pelos estudos de hierarquias raciais, do racismo à brasileira:
mesmo que se compreenda que o racismo existe, ninguém se reconhece como racista
(MUNANGA, 2009; FIGUEIREDO, GROSFOGUEL, 2009).
Com frequência, os policiais participantes da pesquisa de Reis (2002) alegaram não
tomar a raça como critério de suspeita, uma vez que são negros – o que, no nosso entender,
não é impeditivo da prática de condutas racistas, pois o racismo é estrutural –, bem como que
a cidade de Salvador é majoritariamente negra. A respeito disso, a autora conclui:
Ora, a maioria das pessoas presas por praticarem grandes, ou pequenos delitos é
negra, não apenas porque na Bahia há um maior número de negros que, no caso da
Liberdade, representam mais de 70% da população, mas porque o racismo associa
todo preto ao marginal. Essa é a premissa em que a ação da polícia se baseia
(REIS, 2002, p. 189, grifo nosso).

Embora não trate diretamente de mortes pela polícia, esse trabalho é essencial para
compreender as execuções como uma prática social embasada não somente na legitimação
política, pelo Estado (ZACCONE, 2015), e social (PAES-MACHADO, 2002), mas também
em valores racistas difundidos na Bahia. Isso se aproxima do quanto observado por Sinhoretto
et al (2014b) em outros estados brasileiros e mostra a utilidade de estudar a perspectiva dos
policiais, considerando que o que faz a polícia23 não é muito diferente daquilo que ela diz
sobre suas ações. Torna-se, por fim, essencial ponderar a raça nas pesquisas sobre as mortes
feitas pela polícia na Bahia, considerando que não são quaisquer pessoas as atingidas, mas
principalmente jovens negros.

23

Referência a um estudo clássico sobre as forças policiais, O que faz a polícia (MONJARDET, 2003).
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4. Notas conclusórias para uma agenda de pesquisa
Buscamos, nesse artigo, explorar de que forma os estudos policiais, ainda que
desconectados desse assunto, podem contribuir no entendimento das mortes de jovens negros
pela polícia – o “extermínio da juventude negra”, uma das principais pautas de movimentos
racializados, em particular, na Bahia. Nesse sentido, o conceito de execução policial mostrouse uma ferramenta importante no diálogo proposto, uma vez que permite propor uma
discussão não mais em termos de números de mortos (letalidade policial), mas no plano de
uma maneira de dizer e fazer “justiça” concreta e cotidiana, que atinge a população negra em
bairros populares.
Dentro da literatura, o conceito de cultura policial – marcada por uma moral dualista
(“nós” x “eles”) e pelo machismo, racismo, pragmatismo, etc. – permite pensar a organização
de pensamento institucional que dá sentido às práticas de seus membros. Auxilia, portanto, na
compreensão de execuções policiais, na medida em que tece um liame entre a ação do agente
e a maneira como este é socializado na instituição de que faz parte. Em seguida, pensar o
papel ativo do sistema de justiça estatal (além da própria organização policial) na formulação
de uma política de extermínio contra inimigos, em meio a uma guerra às drogas que se associa
ao racismo institucional (também político) é uma maneira mais ampla de encarar o problema.
Isto agrega aos movimentos sociais outros espaços de luta, junto a instituições que se
apresentam, por vezes, publicamente, como aliadas no combate ao racismo – caso do
Ministério Público e, em certa medida, do Poder Judiciário.
Pensamos ser frutífero, além disso, pesquisar as execuções enquanto práticas sociais
legitimadas – nesse caso, não só pelo Estado e pela própria organização policial, mas pela
própria sociedade, que demanda a morte do bandido quando este é o “outro”. Assim, a própria
moral social – que permeia também negros e moradores de bairros populares – é uma
instância que precisa ser problematizada, em uma militância de “formiga” contra o
punitivismo cego que dá respaldo a mortes de jovens negros.
Já as instituições policiais se apresentam como organizações pendentes de
democratização, ao comportarem, em suas práticas, valores racistas. A pesquisa empírica
sobre como pensa a polícia, portanto, pode ajudar a conceber mudanças na organização.
Nesse sentido, a despeito da descrença dos movimentos sociais em soluções reformistas,
constatada por Sinhoretto et al (2014b), o estudo de Rodrigues (2002) revela que há
permeabilidade, na organização policial baiana, de ideias mais democráticas. Isso mostra que
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podem ser desenvolvidas ações para desvincular a atuação policial tanto de estigmas raciais
como do “papel” mais amplo de “fazer justiça”.
Em sentido semelhante, estamos desenvolvendo, nesse momento, uma pesquisa com
policiais militares da cidade de Salvador sobre como o problema das execuções é visto por
eles. Os dados ainda estão em análise, mas podemos antecipar que houve grande dificuldade
de os policiais falarem sobre a existência de execuções. Alguns negaram veementemente que
elas constituam uma prática da polícia – seja atribuindo-as a valores de uma “polícia velha”,
seja compreendendo-as como “coisa minoritária”, seja adotando o discurso de que existe, na
realidade, apenas “confronto” e “defesa”. Outros, por outro lado, reconheceram que há, de
fato, colegas que matam durante as ações quando poderiam não o fazer e que existe um
incentivo para essa conduta, “não por parte da organização” (isto é, não como uma ordem de
cima, para matar), mas difundido na socialização na PMBA.
Assim, para eles, isto não é uma política “oficial” da instituição. Observamos, porém,
que as ideias de “oficial” e “não oficial” não são uma boa distinção aqui. Como no caso
tematizado por Zaccone (2015), a “política de extermínio” pode não ser uma política pública
em um sentido tradicional, que se traduz em ações coordenadas pelo Estado e direcionadas a
determinados efeitos. Mas, na medida em que o Estado tem, entre seus quadros, práticas
concretas de endosso às execuções – ainda que não condizentes com as políticas “oficiais”
(Pacto Pela Vida, etc.) –, temos, nisto, uma política estatal tão ou mais importante que
qualquer outra formalizada.
Ressaltamos, por fim, que a maioria dos trabalhos citados nessa revisão de literatura não
tem como objetivo a compreensão das hierarquias raciais expressas na violência policial. É
natural que, na ciência, não se possa observar todos os aspectos de um problema a um só
tempo – o recorte, nesse caso, é necessário (PIRES, 2014). Por outro lado, retornamos ao
ponto de partida desse texto: se as mortes de jovens negros são a justificativa de tantos
estudos nessa área, por que a raça das vítimas é tão secundária em parte dessas pesquisas?
Retomamos, com isso, a necessidade de aproximar a sociologia da violência dos estudos de
hierarquias raciais, considerando as possibilidades compreensivas que isso traz, observáveis
em Reis (2002) e Sinhoretto et al (2014b). Essa perspectiva, recentemente, tem ganhado mais
visibilidade em estudos sobre o sistema penal e de justiça – podemos citar como exemplo a
organização de um dossiê intitulado Criminologia Crítica e Questões Raciais (CALAZANS
et al, 2016), nos Cadernos do CEAS. É preciso, dessa forma, enegrecer o debate sobre a
violência policial, nas ciências sociais.
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RESUMO
Objetivo:
Verificar associação entre autoavaliação negativa do estado de saúde e características
sociodemográficas, segundo raça/cor das mulheres.
Método:
Estudo transversal de base populacional, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostras
de Domicílios (PNAD), 2008. A amostra foi composta de 151.428 mulheres com idade igual
ou superior a 15 anos residentes no Brasil. Estimou-se a prevalência da autoavaliação do
estado de saúde por raça/cor empregando-se regressão univariada e multivariada de Poisson.
Resultados:
Houve associação entre autoavaliação do estado de saúde e raça/cor. Mulheres negras tiveram
chance 1,19 vezes superior (RP=1,19/ IC95%: 1,17 - 1,21) de referir saúde negativa,
comparadas às mulheres brancas.
Conclusão:
As mulheres negras são as mais pobres, menos escolarizadas e que possuem menor inserção
em empregos formais quando comparadas às brancas, o que pode resultar na pior
autoavaliação do estado de saúde pelas negras.
Palavras-chave: autoavaliação do estado de saúde, racismo, características da população,
inquéritos epidemiológicos.

Introdução
A saúde é influenciada por uma gama de fatores individuais, coletivos e macroestruturais que
são delimitados pelo contexto histórico e social no qual as pessoas estão inseridas. Esse
conjunto de elementos determina o estilo de vida, bem como os modos de adoecimento e
1

Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Brasil
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Centro de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres,
Gênero, Saúde e Enfermagem - GEM.
3
Instituto de Saude Coletiva da Universidade Federal da Bahia.
2

33
ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição
morte que caracterizam o estado de saúde de uma população, cuja mensuração tem sido feita
por meio dos chamados indicadores de saúde. Estes se referem a medidas que informam sobre
a ocorrência de determinados eventos em dada população, tais como a taxas de morbidade,
mortalidade e a esperança de vida ao nascer.
Do ponto de vista individual, a saúde pode ser avaliada por medidas objetivas tais como a
pressão arterial, o índice de massa corporal, os níveis de glicemia e colesterol e um conjunto
de sinais e sintomas cujos parâmetros da normalidade são aceitos mundialmente e indicam a
presença ou ausência de determinadas patologias ou o risco ao qual a pessoa pode estar
submetida. Contudo, o modo como cada pessoa se percebe como tendo uma saúde boa ou
ruim não está atrelada apenas ao risco ou aparecimento de doenças ou de desajustes
detectados através de exames, o que enseja o caráter subjetivo da saúde.
Esta dimensão subjetiva de saúde tem sido estudada por meio da autoavaliação do estado de
saúde que é considerado segundo o ponto de vista da própria pessoa1; envolve o
conhecimento que esta tem dos componentes físicos, emocionais, socioculturais e outros que
influenciam a sua saúde, seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Configura, portanto, uma
percepção multidimensional da saúde que não se baseia apenas na presença ou ausência
objetiva de sinais e sintomas de doenças.
Além do contexto socioeconômico no qual a pessoa está inserida, fatores de ordem individual
e o uso de serviços/insumos de saúde também estão implicados nas percepções que esta tem
de sua própria saúde.
Diversos estudos de base populacional realizados em diferentes países evidenciam diferenças
na autoavaliação do estado de saúde entre pessoas de acordo com o sexo e a raça/cor da pele.
As mulheres tendem às piores avaliações de seu próprio estado de saúde, como demonstram
estudos realizados nos Estados Unidos, Portugal, Argentina e no Brasil2-5. As pessoas negras
também apresentam desvantagens em termos de autovaliação do estado de saúde, comparadas
às brancas6.
Embora reportem pior autoavaliação do seu estado de saúde, as mulheres apresentam maior
esperança de vida, menores taxas de mortalidade e maior acesso ao cuidado preventivo em
saúde, quando comparadas aos homens7. Todavia, tais problemas incidem de forma
diferenciada entre as mulheres negras e brancas, como resultado das relações desiguais de
gênero, raça e classe social, que são determinantes das condições de vida e experiências de
busca/utilização dos serviços saúde. No entanto, nos estudos que envolvem a autoavaliação do
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Pensar as especificidades relacionadas às mulheres na perspectiva de gênero e raça é
fundamental para que tenhamos uma visão fidedigna da saúde de cada grupo de mulheres com
o olhar para as demandas específicas. A identificação de desigualdades, vulnerabilidades e
fragilidades possibilita a proposição de novas estratégias para a melhoria da qualidade do
cuidado prestado à saúde bem como a avaliação de políticas públicas e a (re) formulação de
políticas e estratégias que visem à redução de iniquidades e à melhoria das condições de vida
e saúde das mulheres. As enfermeiras, enquanto profissionais da saúde, têm ganhado destaque
no desenvolvimento de estudos no campo das relações de gênero. Estes estudos tornam-se
relevantes uma vez que dão visibilidade e contribuem no avanço da discussão científica
acerca de assuntos, muitas vezes naturalizados pela comunidade científica, e das suas
implicações nas condições de vida das mulheres.
Assim, o objetivo deste artigo é verificar a associação entre a autoavaliação do estado de
saúde negativa e características sociodemográficas, segundo a raça/cor das mulheres.

Materiais e Método
Trata-se de um estudo de corte transversal, de base populacional que utilizou dados
secundários provenientes da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD,
realizada no ano de 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
período de realização deste estudo ocorreu entre março de 2011 a março de 2013.
A base de dados gerada para este estudo corresponde a um recorte de 151.428 mulheres
residentes no Brasil com idade igual ou superior a 15 anos e que foram entrevistadas por
ocasião da PNAD/2008. Em termos populacionais essa amostra representa 73.671.629
mulheres com idade igual ou superior a 15 anos. Foram excluídas as mulheres com idade
inferior a 15 anos, pois nesta faixa etária o questionário da PNAD não é respondido pela
própria pessoa, mas por um responsável. A variação do efeito do desenho do plano amostral
sob estudo foi mensurada através do cálculo do deff (design effect).
As variaveis foram definidas como desfecho, exposição e co-variáveis. A variável desfecho
foi a autoavaliação negativa do estado de saúde e a de exposição raça/cor. Como co-variaveis
utilizou-se: idade, escolaridade, renda domiciliar, posição na ocupação, região de residência e
situação censitária do domicílio.
Para constituir variável desfecho autoavaliação negativa do estado de saúde foram agrupado
as respostas: regular, ruim e muito ruim; de acordo com a informação coletada no
questionário

da

PNAD.
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Inicialmente realizou-se a distribuição proporcional da caracterização das mulheres, global e
estratificada por raça/cor, segundo as características de interesse, mediante uso de frequências
uni e bivariadas e medidas descritivas.
A segunda etapa da análise consistiu no estudo de associação exploratória estratificando as
estimativas geradas por raça/cor. Nessa etapa, objetivou-se verificar a magnitude das
associações entre a autoavaliação do estado de saúde como variável de exposição para toda a
população e raça/cor como modificadora de efeito (negras e brancas), ajustando segundo as
características sociodemográficas. Como medida de ocorrência e como medida de associação
a Razão de Prevalência (RP) bruta e ajustada por idade e escolaridade e seus respectivos
intervalos de confiança a 95%.
Por se tratar de um estudo que utilizou dados de fontes secundárias de acesso público, sem
envolver diretamente as mulheres e sem a identificação de dados pessoais confidenciais, não
foi necessário submetê-lo a um Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados
A população do estudo foi composta por 73.671.629 mulheres, residentes no Brasil, com
idade igual ou superior a 15 anos correspondendo a cerca de 76% da população feminina e
39% da população brasileira no ano de 2008.
As mulheres, em sua maioria, eram brancas (51,1%), jovens e adultas jovens (62,4%), 5 a 11
anos completos de estudo (54,9%) e renda domiciliar per capta inferior a 1 (um) salário
mínimo (51,2%). No que se refere à ocupação, 42,5% das mulheres eram trabalhadoras com
carteira assinada. Mais da metade das mulheres pertencia ao arranjo familiar casal com
filhos/as (53,9%) e 45,7% eram cônjuges da pessoa de referência no domicílio. No que se
refere à distribuição geográfica, 44% das mulheres residiam no Sudeste, 27,1% no Nordeste e
86% na zona urbana (Tabela 1).
Entre as mulheres negras, 65,7% eram jovens ou adultas jovens. A maioria delas (56,4%)
tinha entre 5 e 11 anos completos de estudo e foi encontrada uma proporção duas vezes
superior de mulheres negras com nenhum ano completo de estudo, comparadas às brancas. A
maioria das mulheres negras (65%) possuía renda domiciliar per capta inferior a 1 (um)
salário mínimo, 36,5% eram trabalhadoras com carteira assinada, seguidas pelas sem carteira
assinada (32,3%), 71,8% eram mães e destas 51,3% tinham entre 1 e 2 filhos/as. Quanto à
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região de residência, 38,6% e 36,4% residiam na região Nordeste e Sudeste, respectivamente,
e 83% eram moradoras da zona urbana (Tabela 1).
Entre as mulheres brancas, 59,3% eram jovens e adultas jovens, foi encontrado maior
percentual de idosas, comparadas às negras. A maioria das mulheres brancas (53,6%) tinha
entre 5 e 11 anos completos de estudo e, comparadas às negras, encontramos proporção duas
vezes superior de mulheres com 12 ou mais anos completos de estudo. Cerca de 48% das
brancas eram trabalhadoras com carteira assinada e 44,5% tinham renda domiciliar per capta
de 1(um) a dois salários mínimos. Com relação à região de residência, 51% das mulheres
residiam na região Sudeste e 88,8% na zona urbana (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição proporcional global e por cor da pele segundo características sociodemográficas de mulheres
residentes no Brasil com idade igual ou superior a 15 anos. Brasil, 2008.
(N=73.671.629)
Características Sociodemográficas
Global
Negras
Brancas
(%)
(%)
(%)
48,9
51,1
Raça/cor autodeclarada
Idade
15 – 29 anos
33,3
35,9
30,9
30 – 44 anos
29,1
29,8
28,4
45 – 59 anos
21,8
20,8
22,7
60 anos e mais
15,8
13,5
18,0
Anos de estudos
Nenhum
11,0
14,1
7,9
1–4
20,1
21,5
18,8
5–8
23,1
25,6
20,7
9 – 11
31,8
30,8
32,9
12 ou mais
14,0
8,0
19,7
Renda domiciliar per capta (SM)
Menos de 1
51,2
65,0
38,2
1–2
37,4
30,1
44,5
3–4
6,4
3,2
9,4
5 ou mais
5,0
1,7
7,9
Posição na ocupação
Com carteira assinada
42,5
36,5
48,3
Sem carteira assinada
27,6
32,3
23,2
Autônoma
23,8
25,0
22,5
Não remunerada
6,1
6,2
6,0
Região de residência
Sudeste
43,9
36,4
51,0
Sul
14,8
5,9
23,4
Nordeste
27,1
38,6
16,0
Centro-Oeste
7,1
8,1
6,1
Norte
7,1
11,0
3,5
Situação Censitária
Urbana
86,0
83,0
88,8
Rural
14,0
17,0
11,2
Fonte: PNAD/IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2008
Nota: aInclui apenas as mulheres que tinham filhos/as vivos/as até a data de referência para a coleta de dados

Houve associação entre a autoavaliação do estado de saúde e a raça/cor sendo estatisticamente
significante e as mulheres negras tiveram chance 1,19 vezes superior (RP= 1,19 /IC95%: 1,17
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- 1,21) de referir saúde negativa, comparadas às mulheres brancas, após ajuste por idade e
escolaridade.
As prevalências e as razões de prevalência da autoavaliação negativa do estado de saúde,
global e estratificada por cor da pele, segundo as características sociodemográficas das
mulheres estudadas estão apresentadas na Tabela 2.
Foram encontradas associações estatisticamente significantes para todas as variáveis
investigadas. À medida que a idade se elevou houve um aumento gradativo na chance de
referir estado negativo de saúde; entre as mulheres idosas a chance de autoavaliar o seu estado
de saúde como negativo foi 2,75 vezes maior do que entre as jovens. No que tange aos níveis
de escolaridade, constatamos associação estatisticamente significante, observou-se aumento
da chance de referir estado de saúde negativo entre as mulheres menos escolarizadas, cerca de
três vezes superior (RP=3,14 /IC95%: 3,01 - 3,29) quando comparadas às mulheres com 12
ou mais anos completos de estudo.
Entre as mulheres com baixos rendimentos, observou-se aumento da chance de referir estado
negativo de saúde. As mulheres com renda inferior a 1 salário mínimo. tiveram chance 1,87
vezes superior àquelas com renda igual ou superior a 5 salários mínimos. Quanto à posição na
ocupação, as mulheres não remuneradas (RP=1,28 / IC95%: 1,22 – 1,34), seguidas pelas
autônomas (RP = 1,24 /IC95%: 1,20 – 1,29), tiveram as maiores chances de referir saúde
negativa quando comparadas às trabalhadoras com carteira assinada.
As mulheres das regiões Norte (RP=1,34 /IC95%: 1,30 -1,37) e Nordeste (RP=1,30/ IC95%:
1,26 -1,32) apresentaram as maiores chances de referir saúde negativa, comparadas às
residentes na região Sudeste. E, quanto à situação censitária, as mulheres da zona rural
apresentaram chance 1,11 vezes superior de autoavaliarem a sua saúde como negativa em
relação às residentes na zona urbana.
Na análise estratificada por raça/cor, observou-se que as prevalências da autoavaliação
negativa do estado de saúde foram quase sempre superiores para as mulheres negras, à
exceção das categorias com nenhum e 1 a 4 anos completos de estudo (Tabela 2).
Tanto entre as mulheres brancas quanto entre as negras foram encontradas associações
estatisticamente significantes entre a autoavaliação do estado de saúde com a idade,
escolaridade, renda, posição na ocupação.
Em ambos os grupos de mulheres (negras e brancas), as idosas, sem escolaridade e com renda
domiciliar inferior a 1 salário mínimo apresentaram maior chance de referir estado negativo
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de saúde comparadas às mulheres jovens, com 12 ou mais anos completos de estudo e renda
familiar per capta de 5 ou mais salários mínimos, respectivamente.
Tabela 2. Associação entre a autoavaliação negativa do estado de saúde e as características sociodemográficas de mulheres
residentes no Brasil com idade igual ou superior a 15 anos. Brasil, 2008.

Características
sociodemográficas

RPAjustada1
(95% IC)

Prev.
(%)
Global

Prev.
(%)

RPAjustada2
(95% IC)

Negras

Prev.
(%)

RPAjustada2
(95% IC)

Brancas

Idade
15 – 29 anos
30 – 44 anos
45 – 59 anos
60 anos e mais
Anos de estudos
12 ou mais
9 – 11
5–8
1–4
Nenhum
Renda domiciliar per capta
(s.m.)
5 ou mais
3–4
1–2
Menos de 1
Posição na ocupação
Com carteira assinada
Sem carteira assinada
Autônoma
Não remunerada
Região de residência
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
Situação censitária do
domicílio
Urbana
Rural

14,4
25,1
41,4
55,4

1,00
1,62 (1,57 – 1,66)
2,37 (2,31 – 2,44)
2,75 (2,67 – 2,83)

17,5
30,0
47,9
60,4

1,00
1,59 (1,54 – 1,65)
2,29 (2,21 – 2,37)
2,56 (2,46 – 2,65)

10,9
20,2
35,8
52,2

1,00
1,68 (1,60 – 1,76)
2,56 (2,44 – 2,68)
3,00 (2,86 – 3,15)

12,1
18,1
28,9
47,0
57,4

1,00
1,62 (1,55 – 1,69)
2,31 (2,22 – 2,42)
2,87 (2,75 – 3,00)
3,14 (3,01 – 3,29)

16,0
20,7
30,0
46,3
56,8

1,00
1,46 (1,36 – 1,55)
1,95 (1,83 – 2,08)
2,33 (2,19 – 2,48)
2,53 (2,38 – 2,70)

10,7
15,8
27,6
47,8
58,4

1,00
1,64 (1,54 – 1,74)
2,48 (2,34 – 2,62)
3,21 (3,03 – 3,40)
3,73 (3,51 – 3,96)

14,0
17,7
29,4
33,4

1,00
1,16 (1,08 – 1,25)
1,52 (1,43 – 1,62)
1,87 (1,75 – 1,99)

16,2
22,2
32,4
34,9

1,00
1,29 (1,12 – 1,48)
1,55 (1,37 – 1,75)
1,86 (1,64 – 2,09)

13,5
16,3
27,5
31,4

1,00
1,10 (1,01 – 1,21)
1,48 (1,36 – 1,60)
1,87 (1,73 – 2,02)

17,9
26,2
34,7
34,7

1,00
1,18 (1,14 – 1,22)
1,24 (1,20 – 1,29)
1,28 (1,22 – 1,34)

22,2
29,2
39,8
36,4

1,00
1,18 (1,13 – 1,23)
1,26 (1,21 – 1,32)
1,23 (1,16 – 1,31)

14,7
22,0
29,4
33,3

1,00
1,30 (1,23 – 1,37)
1,55 (1,48 – 1,63)
1,62 (1,51 – 1,74)

1,00
1,15 (1,12 – 1,18)
1,30 (1,26 – 1,32)
1,21 (1,18 – 1,24)
1,34 (1,30 – 1,37)

29,5
34,7
36,6
32,2
34,0

1,00
1,13 (1,08 – 1,18)
1,24 (1,21 – 1,27)
1,16 (1,12 – 1,20)
1,27 (1,23 – 1,31)

23,4
28,0
33,8
27,0
30,6

1,00
1,18 (1,14 – 1,21)
1,41 (1,36 – 1,44)
1,24 (1,19 – 1,30)
1,45 (1,38 – 1,52)

28,5 1,00
38,3 1,11 (1,08 – 1,13)

32,1
38,9

1,00
1,06 (1,04 – 1,09)

25,3
37,4

1,00
1,18 (1,14 – 1,22)

25,9
29,4
35,8
29,9
33,2

Fonte: PNAD/IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2008.
Nota: 1Associação entre autoavaliação do estado de saúde e raça/cor da pele segundo características sociodemográficas e
com ajuste por idade e escolaridade; 2 Associação entre autoavaliação do estado de saúde e características
sociodemográficas segundo a raça/cor da pele com ajuste por idade e escolaridade.
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Quanto à posição na ocupação, entre as negras, as autônomas tiveram a maior chance de
referir saúde negativa (RP=1,26 /IC95%: 1,21-1,32). Já entre as brancas, a maior chance
encontrada foi entre as não remuneradas, com chance 1,62 vezes superior de referir saúde
negativa comparadas às trabalhadoras com carteira assinada.

Discussão
A pesquisa possibilitou verificar uma maior concentração das negras nas situações
sociodemográficas mais desfavoráveis quando comparadas às brancas e à média nacional,
como: escolaridade e renda mais baixas; instabilidade financeira, dada pelo maior percentual
de ocupação sem carteira assinada. Estudos demonstram que essas características diferem nas
diferentes regiões do mundo. As mulheres argentinas, por exemplo, de modo geral, possuem
melhores níveis de escolaridade e as norte-americanas possuem melhores renda e escolaridade
do que as brasileiras2,4.
Verificaram-se também maiores percentuais de negras nas idades mais jovens, na comparação
com as brancas e com a média nacional. A maior concentração de mulheres negras em idades
mais jovens indica que esta população está mais exposta a fatores de vulnerabilidade de
gênero decorrentes do exercício da sexualidade e da reprodução. Investigações evidenciam
maior prevalência de ISTs, abortos sem adequada assistência entre as negras, de violência das
mais variadas formas, como também maiores razões de mortalidade materna nesse grupo8-10.
As associações estatisticamente significantes entre autoavaliação do estado de saúde e as
características sociodemografias encontradas nesse estudo demonstram que ser negra, idosa,
ter baixas renda e escolaridade, empregos no setor informal do mercado de trabalho, residir
nas regiões norte/nordeste e na zona rural aumentam as chances de as mulheres referirem pior
autoavaliação do estado de saúde.
Outras pesquisas nacionais encontraram resultado semelhante ao nosso no que se refere à
autoavaliação do estado de saúde de mulheres e a cor da pele. Entre as mulheres negras a
prevalência de saúde ruim foi 1,25 vezes maior do que entre as brancas5. Já no estudo de
Dachs e Santos11 com pessoas brasileiras de 14 anos e mais de idade foi encontrada
associação entre a raça/cor e autoavaliação ruim/muito ruim do estado de saúde, contudo esta
associação deixa de existir quando se inclina na analise os efeitos da escolaridade e da renda.
No entanto, Barata et al.6 ao estudarem pessoas de 15 a 64 anos de idade, também utilizando
dados da PNAD, encontraram mesmo após o ajuste por idade, escolaridade e renda, que as
mulheres negras têm maior chance de referir saúde ruim quando comparadas às mulheres
brancas e aos homens.
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As desigualdades raciais e de gênero, portanto, submetem as mulheres negras a condições de
vida e saúde mais precárias reveladas por meio da pior caracterização socioeconômica e da
maior chance de referir autoavaliação negativa do estado de saúde em relação às brancas.
Apesar de algumas ideologias, como o mito da democracia racial, sustentarem a inexistência
de desigualdades raciais no Brasil e contribuírem para a reprodução da invisibilidade do
racismo, fazer uma análise tendo o racismo como determinante das condições de vida e saúde
da população negra permite uma melhor compreensão do modo como as relações raciais estão
envolvidas com as desigualdades sociais, onde se inserem as desigualdades em saúde.
No caso do Brasil, o racismo se intersecciona com o sexismo e juntos atuam como fatores
determinantes das piores condições de vida e saúde das mulheres negras. Em decorrência
disso, como apontado por Pinheiro et al12, esse grupo de mulheres tem acesso precário a
serviços essenciais como os de saúde, habitação e emprego. Consequentemente, reflete de
forma diferenciada sobre a saúde de cada grupo de mulheres.
No que tange à idade, Szwarcwald et al13 mostram que 76% das mulheres com 60 anos ou
mais de idade fizeram avaliação negativa do estado de saúde. Em estudo realizado nos
Estados Unidos também foi mostrada uma relação direta entre elevação da idade e
autoavaliação negativa do estado de saúde de mulheres2.
Na PNAD/20081, fonte de dados do presente estudo, 75,2% das mulheres brasileiras de todas
as idades referiram saúde positiva (IBGE, 2010), percentual superior ao encontrado para as
mulheres com 15 anos ou mais (70,9%). Então, nota-se que as mulheres menores de 15 anos
têm participação importante na elevação do percentual da autoavaliação positiva da saúde,
pois não foram incluídas em nossa pesquisa. Observa-se que houve uma redução na
prevalência da autoavaliação positiva do estado de saúde entre as mulheres de todas as idades
em 2008 quando comparada aos dados da PNAD de 2003 (81,0%)14.
Este aumento na prevalência da autoavaliação negativa do estado de saúde está atrelado
também ao fato de as mulheres brasileiras estarem experimentando mudanças nas condições
de vida e saúde, sejam elas relacionadas ao acesso ao mercado de trabalho, maior participação
na chefia familiar e, principalmente, devido ao envelhecimento da população feminina
vivenciado no Brasil nas últimas décadas e que é traduzido pelo aumento na expectativa de
vida deste grupo populacional.
Quanto à escolaridade, encontramos que quanto menor o número de anos estudados, maior é a
proporção de mulheres que refere estado negativo de saúde. Szwarcwald et al.15 encontraram
que entre as mulheres que tinham no mínimo o ensino médio completo, 69,4% referiram
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saúde muito boa, enquanto que entre as com o ensino primário incompleto a autoavaliação
muito boa da saúde diminuiu para 39,3%.
A escolaridade é uma variável que está relacionada às condições de saúde. Segundo Vintém3,
as pessoas com maior escolaridade, geralmente, aderem melhor às medidas de prevenção de
doenças e promoção da saúde e tendem a minimizar hábitos e estilos de vida menos
saudáveis. Por isso, as mulheres com maior escolaridade tendem a autoavaliar o seu estado de
saúde positivamente, sejam elas brancas ou negras.
As pessoas com maior escolaridade geralmente têm melhores empregos e salários e melhor
suporte social e de saúde.
O estudo evidencia que a chance de referir saúde negativa aumenta com a diminuição da
renda corroborando com outras investigações16, 17. Devido às desigualdades de gênero e de
raça, as mulheres brasileiras, especialmente as negras, geralmente possuem baixa renda e
oportunidades econômicas e sociais mais limitadas que os homens e as mulheres brancas.
Como consequência, as mesmas apresentam atitudes e valores mais negativos que refletem na
sua percepção de saúde, pois segundo Santos, Jacinto e Tejada18 a pobreza, a escassez de
recursos e de suporte social tem efeito negativo sobre a saúde, uma vez que ela está
relacionada com o uso da renda na utilização de bens e serviços de saúde bem como na
alimentação, moradia, educação, lazer, dentre outros. A renda, portanto, mostra-se como uma
importante variável para apreender as desigualdades socioeconômicas e na autoavaliação do
estado de saúde de mulheres.
Quanto à posição na ocupação, encontramos que entre as mulheres brasileiras com 15 anos e
mais de idade, as negras estão em maior proporção em ocupações sem carteira assinada e
autônomas e

estão sobrerrepresentadas entre as profissões com condições de maior

vulnerabilidade social, com menores rendimentos e que geralmente exigem menor
qualificação profissional19.
As desigualdades de gênero e raça impactam sobre esse resultado, pois marcam as
oportunidades que as pessoas podem ter no mercado de trabalho e criam restrições fazendo
com que as mulheres estejam em ocupações com menor prestígio social, que limitam as
possibilidades de mobilidade e reforçam as desigualdades20. Essas desigualdades podem
desencadear desequilíbrios na saúde das mulheres, fazendo com que as mesmas percebam a
sua saúde mais negativamente.
As mulheres das regiões norte e nordeste apresentaram as maiores chances de referir estado
de saúde negativo. A localização geográfica por si só não é determinante para essa condição,
mas as mulheres que residem nessas regiões carregam consigo características sociais,
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econômicas, comportamentais, culturais, bem como de acesso aos serviços de saúde de
qualidade que são marcadas por desigualdades.
As mulheres residentes na zona rural também tem maior chance de autoavaliar a saúde como
negativa do que as residentes na zona urbana. Dentre os fatores que podem contribuir para
esse resultado estão as piores condições de vida, saúde, trabalho, alimentação, saneamento
básico, além dos menores níveis de escolaridade e renda e do menor acesso aos serviços de
saúde preventivos pelas mulheres da zona rural.
O ambiente urbano também influencia a saúde e os comportamentos das pessoas21 e a vida
neste meio não parece ter efeito apenas protetor para a autoavaliação negativa, pois segundo
Kassouf 22 as mulheres do meio urbano estão mais expostas ao estresse, à correria do dia a dia
e à poluição causando efeitos deletérios à saúde dessas pessoas. No entanto, o maior acesso
dessas mulheres à educação e informação faz com que as mesmas tenham mais conhecimento
sobre os problemas de saúde e as formas de evitá-los e, consequentemente, contribui para a
melhoria da qualidade de vida e da percepção do estado de saúde.
Resultados contrários ao nosso são mostrados por Dachs23. O autor encontrou maior
probabilidade de avaliação muito boa do estado de saúde entre as pessoas residentes de área
rural no Brasil. Segundo o autor, este fato se justifica por conta de diferenças culturais que
estariam relacionadas com menores níveis de informação e expectativas mais baixas em
relação ao seu próprio estado de saúde. Além disso, segundo Zang, Tao e Anderson24, o
menor acesso aos serviços de saúde pelas pessoas da zona rural quando comparadas às
pessoas residentes na zona urbana, faz com que elas desconheçam um possível diagnóstico
desfavorável à saúde o que poderia superestimar a autoavaliação do próprio estado de saúde.
No entanto, se a autoavaliação do estado de saúde está em consonância com a saúde objetiva,
era realmente esperado que as mulheres da zona urbana tivessem melhor estado de saúde
autorreferido, pois elas apresentam melhores indicadores de saúde objetivos e maior
expectativa de vida. Além disso, segundo Kassouf22 as mulheres da zona urbana são as que
mais procuram os serviços de saúde para a realização de exames de rotina e exames
preventivos enquanto que as da zona rural procuram mais em casos de doença. Neste caso, a
maior busca por exames preventivos e de rotina entre as mulheres da zona urbana contribui
para uma melhor avaliação do seu estado de saúde.
Assim, como categorias de controle social, sexo e raça/cor da pele configuram marcos que
regulam as oportunidades sociais e são fundamentais para a compreensão da produção, da
reprodução e do aprofundamento das iniquidades de poder que permeiam a sociedade
brasileira bem como dos impactos dessas iniquidades sobre o estado de saúde das mulheres24.
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Os estudos sobre desigualdades socioeconômicas e demográficas das mulheres brasileiras
permitem, portanto, fazer inferências bem como justificar as desigualdades em relação à
autoavaliação do estado de saúde e revelam que as mulheres negras ainda estão em piores
condições sociais e econômicas bem como pior estado de saúde. No entanto, quando
analisamos as mulheres brancas e as negras separadamente é notório que há mais
desigualdades socioeconômicas e do estado de saúde entre as mulheres brancas. As mulheres
negras são as mais pobres, menos escolarizadas e que possuem menor inserção em empregos
com carteira assinada quando comparadas às brancas, o que, em alguma medida, resulta na
pior autoavaliação do estado de saúde pelas negras.
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Resumo
O presente artigo pretende refletir sobre o genocídio da juventude negra no Brasil a partir da
perspectiva de uma estrutura socialmente desigual e da construção da marginalidade. Os
objetivos do trabalho se perfazem em uma caminhada história desde o não-direito da
população negra durante o período escravocrata no país e as dificuldades de acesso aos
direitos desde o fim da escravidão até os dias de hoje, como foco na construção do corpo
negro como um corpo marginal. A metodologia se baseia em uma pesquisa qualitativa com
delineamento bibliográfico, a partir de fontes digitais e impressas de livros, periódicos e dados
estatísticos disponíveis em instituições públicas e de ensino.
Palavras-chave: Juventude negra. Marginalidade. Normas Legais. Normas Sociais.
Abstract
This article aims to reflect on the genocide of black youth in Brazil from the perspective of a
socially unequal structure and the construction of marginality. The objectives of the work are
based on a history of the non-right of the black population during the enslaved period in the
country and the difficulties of access to rights from the end of slavery to the present day, as a
focus on the construction of the black body as a marginal body. The methodology is based on
qualitative research with a bibliographic design, from digital and printed sources of books,
periodicals and statistical data available in public and teaching institutions.
Keywords: Black youth. Marginality. Legal norms. Social Norms.

Introdução
O problema da inclusão da população negra na sociedade brasileira é um tema que
precisa ser constantemente revisitado e refletido à luz dos dados estatísticos que atestam para
a existência de uma realidade excludente e também perigosa, principalmente para a juventude
negra. As garantias legais que a Constituição Federal de 1988 tutela, na defesa e proteção dos
direitos humanos, confrontam-se com uma realidade de pouca concretude dos direitos sociais
1

, principalmente nas comunidades periféricas do país, além da violência que circunda as
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populações pobres e mata, sobretudo os jovens negros.
O objetivo do artigo é refletir sobre as bases estruturais desiguais que fundamentam a
origem da sociedade brasileira, e como ainda hoje são fundantes para se analisar o fenômeno
da criminalidade, como foco no genocídio da juventude negra no país. O texto se propõe a
uma caminhada histórica que revela relações de poder, que limitam o acesso da população
negra ao acúmulo de capital social, econômico e cultural2, e como as normas legais se
constituíram como um instrumento de dominação e sujeição3 que insistem em se perpetuar no
corpo social. Trata-se do reconhecimento de um sistema hierárquico com recorte racial que
perpassa as instituições e as relações sociais, figurando-se como um poder simbólico4 muitas
vezes invisibilizado na sociedade.
Por fim, trata-se de olhar a desigualdade social da realidade brasileira como um
objeto de estudo necessário para abordar a temática socialmente construída5 como um
problema social. Busca-se, a partir de uma dialética multidisciplinar, ampliar as lentes de
compreensão para a questão de outros modos de vida construídos sob a base da desigualdade
social e evidenciar a importância do estudo para a defesa, proteção, promoção e reparação
dos direitos humanos6 da população negra no Brasil.
A metodologia do trabalho baseia-se na teoria fundamentada7 que consiste em unir
teorias a experiências e dados, com o fim de ampliar a compreensão sobre conceitos e
proporcionar um guia significativo para a ação. O método utilizado será uma pesquisa
bibliográfica realizada a partir dos registros disponíveis em fontes impressas e digitais sobre
a temática, além de registros estatísticos.

1. Uma sociedade hierárquica e o problema da inclusão no Brasil
1.1 Revisitando a história de exclusão da população negra
As bases que estruturam a construção das relações sociais no Brasil se apoiam em um
sistema hierárquico que perpassa todo o espaço social8. O Brasil nasceu fundamentado na
ideologia católica e no formalismo jurídico, em que o poder e o prestígio diferencial e
hierarquizado correspondiam, grosso modo, a diferenças de tipos físicos e de origens sociais
(DA MATTA, 1981, p.75). O caráter de diferenciação religioso que marca as relações sociais
na Metrópole também se transfere para a colônia brasileira agregando ao estatuto de pureza de
sangue o aspecto racial. O estatuto da pureza de sangue, apesar de sua base, religiosa,
construía uma estigmatização baseada na ascendência, de caráter proto-racial – que,
entretanto, era usada não para justificar a escravidão, mas antes para garantir os privilégios e a
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honra da nobreza, formada por cristãos velhos, no mundo dos homens livres (MATTOS,
2004, p.14). Assim, privilégios e cor passam a marcar e diferenciar os habitantes do território.
Em 1776, Pombal revoga as restrições aos cargos públicos, eclesiásticos e a títulos
honoríficos a judeus, mouros e indígenas, mas em relação aos descendentes de africanos
somente a partir da Constituição de 1824 (MATTOS, 2004, p. 14). No caso do Brasil, a
legitimação do poder estava fundada numa poderosa junção de interesses religiosos, políticos
e comerciais, numa ligadura que era ao mesmo tempo moral, econômica, política e social e
que tendia a mexer-se como uma totalidade (DA MATTA, 1981, p.63-64).
Desde os primórdios da história do Brasil, a dominação e sujeição a uma elite branca
perpassam todas as esferas sociais, desde a religião, o corpo, a identidade linguística, a
cultura, os valores, ou seja, o monopólio estatal da força física9 que funda o país busca
legitimar-se10 em diferentes relações de poder. Assim, toda a dimensão humana do negro
torna-se mercadoria, uma propriedade. O corpo negro é tratado como um produto estritamente
mercantil no séc. XVI a XIX. “Em geral, o escravo não tem leis” (MATTOSO, 2003, p.179).
Assim, o negro deve ser apresentado ao seu comprador no seu melhor estado físico e até
mesmo moral, pois se trata de comércio, uma transação séria com aquela mercadoria que pode
mudar de aparência e cuja saúde é o terreno em que se jogam os dados da avaliação, todo o
processo de fixação do seu preço. Desta forma, o cativo é sempre bem cuidado e posto à
engorda antes de ser vendido (MATTOS, 2004, p.65-66).
No século XIX, a partir de 1831, com a abolição do tráfico negreiro, a legislação
autoriza a alforria dos escravos da nação (MATTOSO, 2003, p.178). O difícil caminho para a
liberdade conta também com outros instrumentos legais como a Lei dos Sexagenários (1885),
e a lei do ventre livre (1871), que concede liberdade às crianças nascidas no país, de mãe
escrava (MATTOSO, 2003, p.176). Porém, a lei possui cláusulas restritivas que obrigavam o
senhor da mãe a educar a criança até os 8 (oito) anos e depois, teriam duas opções, receber do
Estado uma indenização de 600 000 réis e a criança passaria para uma instituição de caridade,
que o faria trabalhar até os 21 anos, ou, o senhor poderia exercer o direito de utilizar os
serviços do menor até 21 anos, ou seja, uma nova forma de escravidão, sem regulação do
Estado (MATTOSO, 2003, p.177). Ser libertado não significa ser livre, somente na segunda
ou terceira geração o sonho se completaria. Assim, a alforria não passava de um logro,
simples questão de palavra, e o negro continuava devendo obediência, humildade e fidelidade
aos poderosos. O liberto é repelido, marginalizado social e economicamente (MATTOSO,
2003, p.206, 218).
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A partir da Constituição de 1824 se estipula pela primeira vez a condição do escravo
alforriado11 nascido no Brasil como cidadão brasileiro, mas os seus direitos eram bem
limitados, por exemplo, no âmbito eleitoral o escravo liberto só podia votar nas eleições
primárias, e para se tornar eleitor primário deveria comprovar uma renda anual de 100 000
réis em espécie, em bens de raiz ou proveniente do trabalho ou de um cargo, o que na maioria
das vezes não era possível, uma vez que eram poucos os libertos que dispunham dessa renda,
tendo gasto tudo o que conseguiram juntar para a compra da alforria (MATTOSO, 2003,
p.201). Além disso, para se tornarem cidadãos ativos eleitor e elegível, além das exigências de
renda, o eleitor não poderia ter nascido escravo (MATTOS, 2004, p.21). De acordo com
Mattoso (2003, p.202), ignora-se o número de alforriados que conseguiram elevar-se ao status
humilde de eleitor primário, de votante consciente e “de posses”, ou seja, negros que tivessem
renda e voz capazes de interessar algum candidato em uma sociedade em que as relações se
estabelecem pelo clientelismo e o paternalismo protetor.
Cumpre salientar que no Brasil, as relações clientelistas também estão na base de
construção das relações sociais fundamentadas na desigualdade social. A sociedade
escravocrata se compunha pela força familiar e as relações de afetividade que impediam o
império da impessoalidade da lei e do Estado. Sérgio Buarque de Holanda (2004, p.141)
assevera que “só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que
o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável,
ante as leis da Cidade”. O fundo emotivo12 sempre presente nas relações públicas acaba por
influenciar as decisões legislativas e políticas, fazendo ofuscar o interesse público e a
diminuição das desigualdades sociais pela prevalência dos interesses particulares. Assim, os
interesses particulares enchem o espaço público até o topo, afirmando-se como seus ocupantes
legítimos e expulsando tudo mais do discurso público (BAUMAN, 2001, p. 46). Desta forma,
a estrutura social desigual e as relações sociais clientelistas se retroalimentam em uma cultura
de favores e assistencialismo, minando as tentativas de construção de uma cidadania13 a partir
de novas bases de sociabilidade e igualdade. A força do patrimonialismo14 também pode ser
percebida no campo das leis, na existência de um direito formal15 e outro informal16 no Brasil,
e mesmo quando a lei tende a operar como instrumento de transformação da estrutura social,
as relações sociais hierárquicas pulverizadas nas instituições e na sociedade continuam a
exercer seu poder simbólico de diferenciação, evitando sempre uma igualização.
Na Constituição de 1824, apesar da igualdade de direitos civis entre cidadãos
brasileiros ser reconhecida, temos um exemplo desta dualidade jurídica: os brasileiros nãobrancos continuavam a ter até mesmo o seu direito de ir e vir dramaticamente dependente do
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reconhecimento costumeiro de sua condição de liberdade. Se confundidos com cativos ou
libertos, estariam automaticamente sob suspeita de serem escravos fugidos – sujeitos, então, a
todo tipo de arbitrariedade, se não pudessem apresentar sua carta de alforria (MATTOS, 2004,
p.21). Ora, ainda hoje se assemelha muito como os limites do direito de ir e vir17 para a
juventude negra no Brasil, os jovens de periferia, negros em geral, tem o seu direito à cidade
limitado pela escassez de políticas de mobilidade urbana ou por condições financeiras que os
impedem de participar de atividades sociais e culturais, sempre alvo do controle estatal, as
abordagens policiais fazem parte da vivência dos mesmos, que estão sempre sob suspeita da
marginalidade, e precisam se defender com frases como “sou estudante, senhor”, ou, “sou
trabalhador, senhor”, realidade que ainda persiste como resquício do pensamento
escravocrata.
O período que marca o caminho para a abolição da escravatura, que acontece em 1888,
também se revela como um tempo de medidas repressivas contra a população negra por parte
do Poder Público. Na Bahia, após a revolta dos Malês, em 1835, ponto culminante de um
ciclo de revoltas negras na Bahia no séc XIX, o Poder Público adotou medidas extremamente
duras em relação a população negra, como a Lei Imperial de 10 de junho de 1835 que
estabelecia a pena de morte aos escravos por prática de ofensa ou ferimento contra senhores,
administradores, respectivas mulheres e familiares (FENELON, 1973, p.259-260). Na
legislação baiana, a Lei nº 9, de 13 de maio de 1835, proibia os africanos de adquirirem bens
de raiz e anulava os contratos já celebrados. A Assembleia Legislativa Provincial também
pedia o estabelecimento de uma colônia na África para repatriar os africanos alforriados, e na
mesma Lei, em seu art.18, proibia qualquer proprietário, arrendatário, sublocatário,
procurador ou administrador de alugar ou arrendar casas a escravos ou africanos libertos, sob
pena de multa (MATTOS, 2008, p.92).
Outras leis também demonstram as medidas repressivas contra a população negra até a
abolição, em 1888. Na Bahia, após a proibição do tráfico negreiro, em 1831, os africanos
seriam apreendidos e devolvidos à África. Na lei nº 9, no art. 8º os africanos forros foram
obrigados a pagar impostos18 de 10$000rs, sob pena de prisão e prestação de trabalhos pelo
tempo necessário ao pagamento do dobro da quantia. No art. 19, reitera a necessidade do
batismo na religião cristã, sob pena de multa por cada escravo pagão. A Lei nº 14 de 2 de
junho de 1835 institui capatazias encarregadas de policiar os que exercessem o ofício de
ganhador, quer fossem escravos ou libertos, evidenciando a intervenção normativa no mundo
do trabalho do negro, urbano, como estratégia de controle social e racial por parte do Poder
Público (MATTOS, 2008, p.93). Diante da notável profusão de criação e extinção de vários
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órgãos policiais, pode-se afirmar que a questão de segurança pública foi uma constante
durante o período imperial na Bahia. De acordo com Mattos (2008, p.98):
O que se percebe é que já no final da escravidão há uma mudança nas prioridades
das elites no que diz respeito ás segurança pública. Atenua-se uma preocupação
quase que exclusiva com os africanos e a possibilidade de que eles, em associação
com outros negros, provocassem uma inversão violenta da ordem, e passa-se a
priorizar medidas de controle social, sobretudo de caráter disciplinar, ajustadas a
edificação de uma nova concepção de urbanidade.

A preocupação do Poder Público com as mudanças de uma mão-de-obra escrava para
livre não estava relacionada com a manutenção da estrutura de produção e serviços urbanos,
nem pelo controle e disciplinarização de condutas indesejáveis, mas tratava-se de uma questão
de poder e dominação que vai desde o lugar social que as populações negras iriam ocupar em
uma nova ordem jurídico-formal, até a consequente necessidade de edificações de padrões
modernos de urbanidade (MATTOS, 2008, p. 100). Diferentemente do que aconteceu na
Inglaterra do séc. XVII, na passagem do trabalho servil para o livre, os termos “liberdade” e
“cidadania” eram semelhantes. “Quando a liberdade se tornou universal, a cidadania se tornou
de uma instituição local numa nacional”. (MARSHALL, 1967, p.68-69). Já no Brasil, as
argumentações a favor da exclusão dos africanos e escravos eram no sentido de que os
mesmos não poderiam ter em suas relações os hábitos de urbanidade, e que a aglomeração de
escravos seria um empecilho para o progresso da civilização e da moral pública (MATTOS,
2008, p.112).
A ideia de exclusão discriminatória manifestada pelas autoridades, embora não se
cumprisse do ponto de vista físico, digamos assim, manteve-se até o final da escravidão, do
ponto de vista do controle e disciplinarização mais efetiva sobre os trabalhadores negros
urbanos, incidindo diretamente sobre as formas autônomas de organização do trabalho. Essa
era uma característica tanto dos africanos libertos como dos escravos ganhadores, exatamente
aqueles escravos que exerciam suas atividades de trabalho nas ruas, fora do controle direto
dos seus senhores (MATTOS, 2008, p.112). Assim, as tentativas de exclusão dos
indesejáveis, a interferência na relativa autonomia do mundo do trabalho negro e a
disciplinarização das condutas individuais, tanto no mundo do trabalho quanto fora dele,
parece ter se constituído como formas de controle que se mostravam mais eficazes para a
manutenção de uma ordem de dominação ameaçada pelo fim da escravidão (MATTOS, 2008,
p.124).
Cabe ressaltar que este discurso da ordem ainda se mantém como forte instrumento de
dominação contra outros modos de vida, considerados ilegítimos. As normas legais operam
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como importante instrumento para a manutenção deste status quo. O poder simbólico das
normas legais ordenaria o mundo social de forma a exprimir a visão de mundo das classes
dominantes, desconsiderando ou deslegitimando outras formas de estilo de vida, criando
assim um campo próprio de solução de conflitos (BORDIEU, 2009, p.211). A lei, neste
sentido, produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte,
efeitos de poder (FOUCAULT, 1979, p.180). Um poder que opera em rede, em que o
indivíduo é um efeito do poder identificado e constituído em um corpo, gestos, discursos e
desejos (FOUCAULT, 1979, p.182). Somente a partir da desconstrução da desigualdade
social e da criminalidade como algo natural, que se pode compreender o campo de forças que
se opera no espaço social para a legitimação de uma verdade que domina e sujeita outros
modos de vida.
Assim, é possível observar que a construção das normas legais em relação aos negros
no país origina-se em um não-direito (escravidão) e, com o passar do tempo, se consubstancia
mais como um instrumento de controle do que de acesso aos direitos. O crime passa a ser, não
somente os atentados contra a pessoa e propriedade, ou ameaças à ordem instituída, mas
também as ações e práticas contrárias a um novo mundo de trabalho que se descortina a partir
do processo de transição da mão-de-obra (MATTOS, 2008, 126). Na Bahia, a maioria das
prisões do ano de 1872 acontece por vadiagem, embriaguez, ofensas à moral pública e
desordens sem ferimentos. A relação dos crimes cometidos nos diz algo sobre o que era
considerado indesejável ou atentatório a essa ideia de civilização (MATTOS, 2008, p.128).
De acordo com Fausto (1984, p.55), em São Paulo, durante o período de 1880-1924, a
proporção de negros e mulatos presos (28,5%) era mais que o dobro de negros e mulatos na
população (10%), esta falta de proporção é atribuída ao fato que a maioria das prisões era por
pequenas contravenções, que pode ser característica da população empobrecida de negros e
mulatos após a abolição da escravatura (1888). Em pesquisa realizada no Rio de Janeiro com
dados de crimes levados a julgamento de1890 a 1930, constata-se que a cor do acusado era
um fator determinante para determinar a condenação. Costa Ribeiro (1995, p.72) assevera que
“a negritude do acusado aumenta a probabilidade de condenação mais do que qualquer outra
característica”.
Os dados estatísticos são fortalecidos também por um racismo científico. A
marginalidade é construída, e a ciência auxilia muito neste papel, pois afirma a inferioridade
da raça negra19 e a propensão do negro para a criminalidade. No Brasil, influenciado pelos
estudos de Cesare Lombroso (1836-1909), o médico Nina Rodrigues, constrói o conceito de
sobrevivência criminal atribuído a um caso especial de criminalidade, que se poderia
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denominar étnica, resultante da coexistência, em uma mesma sociedade, de povos ou raças em
fases diferentes de evolução20 moral e jurídica, de modo que aquilo que ainda não era imoral
ou antijurídico para uns, deveria ser para outros. De acordo com Nina Rodrigues (1988,
p.246):
Desde 1894, ínsito no contingente que muitos atos antijurídicos dos representantes
das raças inferiores, negra e vermelha, prestam à criminalidade brasileira, os quais,
contrários à ordem social estabelecida no país pelos brancos, são, ainda,
perfeitamente, legais, morais e jurídicos, considerando-se do ponto de vista de quem
os pratica.

Assim, a fundamentação da teórica não está da diversidade cultural em si, mas na
inferioridade racial medida em um escala evolutiva moral e jurídica. A construção da conduta
criminal dos pobres e negros no Brasil auxiliou no permanente processo de estigmatização
destas populações, revelando o estereótipo do corpo marginal. Os efeitos do poder simbólico
perpassam a aceitação social21 de diversas formas de violência contra a população negra, na
omissão do Poder Público quanto à efetividade dos direitos sociais22 em comunidades
periféricas, na ausência de políticas de segurança pública cidadã que se configurem na
segurança e não o controle das populações mais pobres, evitando assim que a violência se
perpetue como um fator real de poder23 nestas localidades.
No final do século XIX, no processo de independência política, a luta
antidiscriminatória estava presente com propostas de apagamento das diferenças entre os
homens livres, o que não significava proposição efetiva a favor da abolição imediata da
escravidão (MATTOS, 2004, p.22). Os direitos estavam sendo reivindicados de maneira
concreta e não genérica, por exemplo, na Balaiada no Maranhão, em 1838, os líderes balaios
denunciavam que os cidadãos livres estavam sendo tratados como escravos (MATTOS, 2004,
p. 24). Para Mattos (2008, p. 148), as práticas transgressivas das populações negras –
sobretudo as escravizadas – são interpretadas como crimes que, no conjunto, remeteria a
categoria de resistência com características multiformes à luta cotidiana contra a escravidão,
instituíram modos de vida e sobrevivência como formas culturais próprias, alternativas a uma
concepção hegemônica, “ordeira” e disciplinada de urbanidade.
Não ocorreram grandes mudanças políticas com a Proclamação da República em
188924. Aponta-se que em 1951 a legislação nacional inseriu a punição da discriminação
racial (FRY, 2000, p.214). No entanto, houve a continuidade de práticas clientelistas que
favorecia uma pequena parcela da população. A política estava nas mãos dos mais ricos e
centrada nos Estados brasileiros que apoiavam o Governo Central. Enquanto o Estado
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estabelecia sua concepção de ordem, o desvio, ou marginalidade, apresentava-se como
condição obrigatória para milhares de indivíduos, que não conseguiam se inserir no trabalho
assalariado (PEDROSO, 2006, p.24). Esse mundo de desordem, construído no imaginário da
elite do final do século XIX, nada mais era que o oposto do mundo do trabalho. Representava,
dessa forma, o elemento fundamental para a reprodução das classes sociais. A existência do
crime, da vagabundagem e da ociosidade justificava o discurso de exclusão e perseguição
policial às camadas populares pobres e despossuídas. Assim, a segurança pública terminava
por ditar a racionalidade do sistema (PEDROSO, 2006, p.25).

1.2 Um contrato social que a população negra nunca assinou
No Brasil, em que contrato social25 para a formação da sociedade o negro aparece
como cidadão em igualdade de direitos civis, políticos e sociais? A assimetria de poder é
inaugural na história do Brasil. Para Clastres (1974, p.14), “a opressão política determina,
chama, permite a exploração”.

A intervenção externa do Estado modifica a relação de

subsistência e igualdade das sociedades primitivas e divide a sociedade em dominantes e
dominados, assim a sociedade sofreria a agressão de uma força externa em beneficio da qual o
regime de produção iria modificar-se: trabalhar e produzir mais para satisfazer as
necessidades dos novos senhores do poder (CLASTRES, 1974, p.14). Para a população negra
no Brasil, e também indígena, a interpretação da construção do tecido social constitui-se mais
na luta da sociedade contra o Estado do que as teorias fundamentadas em um contrato mútuo
entre soberano e súditos. Ao estudar o pacto inaugural da sociedade norte-americana, Hannah
Arendt (2013, p. 80, 82) afirma que não havia nada na Constituição dos Estados Unidos ou no
intendo dos idealizadores que pudesse ser interpretado como incluindo o povo escravo no
pacto original. De acordo com a autora (ARENDT, p. 2013, p.78-79), todo homem nasce
membro de uma comunidade particular e só pode sobreviver se nela é bem-vindo e se sente à
vontade. A situação fatual de cada recém-nascido implica numa espécie de consentimento; ou
seja, num tipo de conformação às regras com as quais é jogado o jogo da vida no grupo
particular a que ele pertence por nascimento. Todos nós vivemos e sobrevivemos por uma
espécie de consentimento tácito que, no entanto, seria difícil chamar de voluntário. Como
podemos exercer nossa vontade sobre o que já está determinado? Poderíamos, no entanto,
chamar de voluntário, quando de uma criança nascer em uma comunidade na qual a
dissidência também é uma possibilidade legal e de facto quando ela se tornar adulta. Assim,
um contrato social excludente ensejaria para os grupos excluídos a possibilidade da
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desobediência civil26, uma vez que se sentiriam desobrigados ao cumprimento da lei, pois não
existiria entre Estado e sociedade uma promessa mútua.
No Brasil do século XXI, mesmo alcançada a cidadania civil e política ainda longe
está a concretização de uma cidadania social27. As sociedades latino-americanas tendem a se
apresentar como democracias liberais, mas a igualdade de todos perante a lei é regularmente
desafiada pela desigual distribuição do poder (PINHEIRO, 2000, p.22). A inclusão pressupõe
o reconhecimento das desigualdades entre os cidadãos. Para um Estado plenamente
democrático Dahl (2012, p. 207-208) assevera que “com efeito, na medida em que se acredita
que os critérios democráticos especificam uma ordem política desejável, é preciso que haja
uma preocupação quanto aos pré-requisitos sociais, econômicos e culturais para tal ordem”.
Passo que reconhece a necessária positivação de direitos pelo Estado para que se possibilite
uma real liberdade de escolhas, uma participação ativa e efetiva28.

2. Normas legais e normas sociais: a população negra sempre a um passo da

ilegalidade
2.1 As normas legais e a construção do mundo legítimo
Quando o foco está localizado nas comunidades periféricas, apontamos a problemática da
efetividade dos direitos sociais e a ausência do Estado fazendo surgir outros fatores reais de
poder. A luta que pode se personificar nas transações que envolvem a compra e venda de
drogas toca em um dos principais fundamentos do Estado, o monopólio da força29. A classe
política então busca de diferentes formas a legitimação de sua dominação, essa
fundamentação de base moral e também legal aparece como doutrinas e crenças geralmente
reconhecidas e aceitas na sociedade que ela dirige (Bobbio, 1986, p.88).
Neste sentido, as normas legais operam como instrumento da força simbólica do Estado
para legitimar a visão legítima do mundo, porque a verdade é construída com o poder. Para
Focault (1979, p.12), “a verdade não existe fora do poder ou sem poder”. Segundo Bourdieu,
(2009, p.211) fala-se então de uma autoridade jurídica que representa por excelência a
violência simbólica legítima que pertence ao Estado e está associado com o uso da força
física. O Estado manifesta o seu poder na imposição de leis coercitivas. Para Warat (1995
p.59-60): “a razão de Estado fica identificada com a racionalidade do saber jurídico e da lei
positiva como uma forma de impor-nos interesses e desejos legalizados, quer dizer, que estes
passam a serem os mesmos desejos e interesses que outorgam consistência simbólica ao
Estado”. A história demonstra que, no Brasil, os modos de vida não legítimos podem ser
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interpretados pela lei como condutas criminosas. Segundo Bourdieu (2009, p.246-247) a
norma jurídica quando consagra um conjunto de regras sociais com caráter universalizante,
para além das diferenças de condição e de estilo de vida, as mesmas possuiriam um efeito de
normalização de uma cultura legítima que considera todas as práticas diferentes como
desviantes, anômicas, e até mesmo anormais, patológicas.
A sociedade por sua vez, tendo como foco as comunidades periféricas, constroem seus
mundos possíveis sob as bases de uma estrutura desigual de acesso aos bens econômicos,
sociais e culturais e criam normas sociais30 que podem se confrontar com as normas legais no
campo social. Os modos de agir e pensar influenciados pelas regras construídas na
comunidade pode estar ligado a um conflito que envolve também o uso da força física, como
por exemplo, os grupos envolvidos com a compra e venda de drogas. Essas regras, aceitas de
forma coercitiva ou voluntária pela comunidade em geral, têm “força de lei” e operam na
realidade social de uma forma que as normas emanadas pelo Estado Democrático de Direito31
não operam, ocasionando um mal-estar social, uma questão sempre tratada como caso de
polícia, ofuscando-se os reais aspectos econômicos e sociais.
Para melhor exemplificar o confronto entre normas legais e normas sociais pode-se
analisar a Nota Técnica nº 18 – IPEA - Indicadores Multidimensionais de Educação e
Homicídios e Territórios nos Territórios Focalizados pelo Pacto Nacional pela Redução de
Homicídios 32 que afirma que as trajetórias individuais seguem de maneira sequencial, desde o
nascimento, como um conjunto de portas que se fecham ou se abrem. De acordo com o
Relatório:
A criança que nasce em um ambiente hostil, onde muitas vezes impera o desamor e
a violência doméstica, terá maiores chances de desenvolver problemas cognitivos e
emocionais, como hiperatividade, comportamento agressivo, etc. Uma possível
consequência desses transtornos comportamentais é o baixo aproveitamento escolar
e o isolamento. Uma maneira do garoto reestabelecer sua autoestima (ainda que de
maneira invertida) muitas vezes o leva a comportamentos transgressores e a se unir
com pares também com comportamentos desviantes. O estreitamento dos elos de
pertencimento e de reforço ao caráter identitário do grupo termina por potencializar
as ações transgressoras e atos de delinquência. A esta altura, com muitas portas
fechadas, a prática de pequenos delitos e crimes torna-se uma constante na vida do
adolescente na proporção do esgarçamento do grau de concordância com os valores
sociais estabelecidos. Em algum momento à frente o jovem termina sendo preso, o
que acarretará inúmeras consequências, como: a perda esperada de capital humano
(uma vez que a prisão pode afastar definitivamente o jovem da escola); o estigma,
que o afastará de muitas boas relações humanas e da possibilidade de obter emprego
no momento do seu retorno ao convívio social; e um maior aprendizado e
estabelecimento de novas relações na escola do crime. Com muitas portas fechadas,
na família, no convívio social, na escola e no mercado de trabalho, a única porta
aberta será o mercado do crime, com a possibilidade de retornos financeiros e
simbólicos rápidos. Nesse momento, o crime sempre valerá a pena. A não ser por
questões idiossincráticas, como o amor à mãe, a uma namorada, ou a um filho,
muito dificilmente esse jovem abdicará da transgressão. E pior, mais bem
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relacionado e formado na escola do crime, este indivíduo exercerá influência
negativa sobre outros indivíduos.

Observa-se que as ausências no caminho operam de forma geracional, ou seja, o
acesso desigual ao capital social, econômico e cultural propicia o surgimento de novos valores
sociais que vão permanentemente delinear as condutas de determinado grupo. Assim, a
presença de um ambiente hostil no seio familiar e comunitário, a ausência de políticas
públicas ou a má qualidade na oferta, a influência dos pares, e a perda de capital humano são
algumas variáveis importantes para a compreensão holística de uma realidade desigual. A
violência precisa ser interpretada de forma holística. De acordo com o referido Relatório33, “o
reconhecimento da origem transversal do problema da delinquência e criminalidade exige a
coordenação de ações intersetoriais que perpassam as áreas de educação, saúde, habitação,
cultura, esportes e mercado de trabalho, entre outras”. A ampliação da lente para se
compreender as condutas consideradas como criminosas querer reflexões profundas sobre o
fenômeno da criminalidade e da violência, habitualmente associado aos negros e moradores
de periferia, mas que se inaugura contra esta população no início da diáspora africana e nos
horrores34 do período escravocrata no Brasil.

2.2 Juventude negra no Brasil: um corpo marginal e descartável
Ainda nos tempos do Império, um temor – gerenciado pelo Estado – se fez presente na
sociedade brasileira. As classes sociais mais baixas, compostas por indivíduos rotulados de
marginais, eram perseguidas intensamente pela polícia, mesmo que não cometessem crime.
Aliás, ser “marginal” constituía crime. Classificavam-se dessa forma os vadios, os
capoeiristas, os escravos e os estrangeiros (PEDROSO, 2006, p.18). Até os dias de hoje as
classes populares são vistas como classes perigosas35 e que demandam o controle social.
O que se verifica na estrutura social da sociedade brasileira é que existem distintas
formas de desigualdades que se constituem como base de construção para formas de vida, ou
mesmo, de sobrevivência. Uma análise histórica possibilita visualizar o caminho que a
população negra faz no país tendo origem no não-direito até a concretização de garantias
legais que, no entanto, não correspondem a uma efetividade de direitos na realidade social. O
que se opera é uma desconstrução da humanidade, que sempre justifica os abusos de
autoridade a até mesmo a letalidade para a manutenção da ordem pública, a afirmação “ele é
marginal” ainda é a senha para o massacre de jovens negros no Brasil.
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De acordo com Pedroso (2006), o século XX também é marcado pelo autoritarismo do
Estado, eventos como a Revolta da Vacina (1904), a Ditadura Militar (1964-1985), o
massacre do Eldorado dos Carajás (1993), da Candelária (1993), do Vigário Geral (1993),
reforçam a marca de atuação autoritária do Poder Público em relação às populações
periféricas. Nos anos 90, em pesquisa sobre o significado da discriminação racial no sistema
judicial, Sergio Adorno identifica em registros criminais de casos de furto, tráfico de drogas,
estupro e roubo armado na cidade de São Paulo, que a cor é um diferencial no sistema: quanto
à prisão de acusados em flagrante delito, 58% dos negros e 46% dos brancos eram reclusos,
no que tange a aguardar o julgamento em liberdade, 15,5% dos negros e 27% brancos
mantinham a liberdade até o julgamento. De acordo com Adorno (1994, p.63):
Negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial, confrontam maiores
obstáculos para terem acesso à justiça criminal e tem mais dificuldades em utilizar o
direito deles a uma ampla defesa assegurada pelas normas constitucionais (1988).
Como resultado tendem a receber tratamento penal mais rigoroso, dado que eles são
mais passíveis de serem punidos que os brancos.

A diferenciação que marca a sociedade brasileira esconde ou tenta invisibilizar a real
desconsideração da humanidade do outro que justificaria qualquer tipo de conduta violenta.
Na história brasileira, encontramos uma dinâmica social baseada na diferenciação social, que
tem como foco o ataque às camadas populares, ou seja, o princípio de controle e
normatização, aplicados pelo Estado, ocorre principalmente em relação aos grupos
desprivilegiados (PEDROSO, 2006, p.91). O funcionamento da estrutura de dominação
envolve um processo complexo, que tem como centro o desequilíbrio social entre fortes e
fracos. O jogo político – de forças – produz e reproduz a ordem das ruas (PEDROSO, 2006,
p.92). A inferioridade racial atestada cientificamente, o corpo-produto, o controle social, a
criminalização, ainda operam e são reconstruídos de diferentes formas na sociedade brasileira,
seus efeitos estão na educação, no trabalho, nas condições sociais, e principalmente na não
garantia da integridade física pelo Estado.
Hodiernamente, a desigualdade social entre brancos e negros ainda pode ser
evidenciada no Brasil em diferentes níveis. O Relatório das Desigualdades de Raça, Gênero e
Classe (GEEMA) , de 2017, revelam assimetrias no campo da escolaridade , renda , em
relação à classe social . Em relação a classe de possuidores (aqueles que detêm esses bens),
não destituídos (aqueles que possuem apenas um dos três bens) e os destituídos (os que não
possuem propriedade, autoridade e nem qualificaço), mais uma vez constatamos que os
brancos são a maioria dentro da classe social dos possuidores e dos não destituídos. Entre os
possuidores alcançam uma proporção em torno de 3 vezes àquela de pretos e pardos. Pretos,
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por seu turno, são os mais representados dentro dos destituídos, seguidos bem de perto dos
pardos. É possível notar que a população com maior renda é a dos possuidores, sendo que a
maioria deles é de cor branca .
Esses dados indicam que, para além da desigualdade de condições patente entre
brancos, pretos e pardos, há também desigualdades de oportunidades renitentes. Pretos e
pardos não apenas nascem e vivem em condições socioeconômicas piores que brancos, mas
também são mantidos nessas condições e impedidos de ascender mais do que brancos. Os
mecanismos sociais que impedem a equalização das taxas de mobilidade, isto é, que
produzem reiteradamente as desigualdades raciais, ainda não são claros. Mas se brancos e não
brancos originados de contextos econômicos similares ainda assim experimentam
desigualdade em suas trajetórias, é bastante provável que mecanismos de discriminação racial
operem no sentido de manter as desvantagens que incidem sobre pretos e pardos em relação
aos brancos .
A letalidade da juventude negra é mais uma face da desigualdade, de acordo com o
Atlas

da

Violência

201636,

um

indivíduo

afrodescendente

possui

probabilidade

significativamente maior de sofrer homicídio no Brasil, quando comparado a outros
indivíduos. Aos 21 anos de idade, quando há o pico das chances de uma pessoa sofrer
homicídio no Brasil, pretos e pardos possuem 147% a mais de chances de ser vitimados por
homicídios, em relação a indivíduos brancos, amarelos e indígenas37.
No período analisado (2004 a 2014), houve um paulatino crescimento na taxa de
homicídio de afrodescendentes (+18,2%), ao passo que houve uma diminuição na vitimização
de outros indivíduos, que não de cor preta ou parda (-14,6%)38, Não obstante, analisando
dentro de cada unidade federativa, é gritante a diferença de taxa de homicídio entre negros e
não negros, que chega a ser abissal. A vitimização é proporcionalmente maior para a
população negra em quase todas as unidades federativas do país, com exceção de Roraima e
Paraná39.
O corpo negro ainda é visto como um corpo marginal e descartável no Brasil. Para
Pedroso (2006, p.79), os traficantes poderosos não se encontram nas favelas. Estão bem
próximos do poder: residem nos bairros elegantes da cidade e aparentam fachadas sóbrias de
homens elegantes. Para a desconstrução dessa realidade é necessário fazer o caminho da
valorização da dignidade humana, requer uma efetividade dos direitos humanos sob uma
perspectiva multicultural, prevê a efetividade dos direitos sociais (previstos no art.6º da
Constituição Federal de 1988), e também o reconhecimento das diferenças para a coexistência
em uma sociedade plural. Fala-se de novas bases de sociabilidade que se fundamente na
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igualdade, o primeiro passo para a liberdade do corpo, dos costumes, do pensamento, da
religião, um caminho para a concretização de uma diretriz constitucional (preâmbulo) que
abrace a diversidade para a concretização da igualdade e da justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Ponderações Finais
Muitas vezes o que é naturalizado na realidade social ofusca a violência simbólica que
funda a própria dinâmica social. A desconstrução de uma história socialmente produzida é o
primeiro passo para a desconstrução daquilo que muitas vezes se denomina um problema
social. Quando o véu das estruturas hierárquicas que operam na sociedade é tirado, então a
reflexão sobre o espaço social deixa de ser uma mera descrição, e passa a ganhar novos
sentidos, os elementos antes depreciativos passam a ser reinterpretados e desnaturalizados. O
caminho não é fácil, tendo em vista a assimetria de poder que se reproduz no campo do
conhecimento científico, mas torna-se necessária em um tempo de lutas pela coexistência de
visões de mundo.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de traçar um breve histórico do controle de substância
psicotrópicas para contextualizar e discutir as consequências da política de "Guerra às drogas"
desde quando decretada pelo presidente dos EUA, Richard Nixon em 1971. Em seguida
analisa-se a influência da mesma nas políticas de segurança pública do Brasil abordando suas
múltiplas facetas que passa pela ineficiência do combate ao tráfico de drogas, ao crime
organizado e a violência generalizada até o eficiente projeto genocida do estado brasileiro
focado no controle social da corporalidade negra tendo como ponta de lança seletividade do
sistema penal.
Palavras-chave: Guerra às drogas, seletividade penal, genocídio do povo negro.

ABSTRACT
This paper aims to trace a brief history of the control of psychotropic substance to
contextualize and discuss the consequences of the " war on drugs" policy since when ordered
by US President Richard Nixon in 1971. It then analyzes the influence of same in the public
security policies in Brazil addressing its many facets passing the inefficiency of the fight
against drug trafficking, organized crime and widespread violence to the efficient genocidal
project of the Brazilian state focused on the social control of black corporeality having as a
spearhead selectivity of the penal system.
Key Words: War as drugs, Genocide of black people, Criminal selectivity.

INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade o uso de substâncias psicotrópicas é parte do cotidiano das
civilizações, segundo Robinson (1999), toda a história contada do império Chinês teve por
trás um importantíssimo agente de desenvolvimento dessa civilização. A maconha anagrama da palavra Cânhamo - não somente foi base de boa parte da produção de diversos
materiais, como serviu para aliviar enfermidades, dores crônicas, distúrbios no sono e
estimulante para lactação no processo de parto. Além do império Chinês, a erva foi também
bastante presente na formulação de medicamentos dos povos Hindu e Árabe, onde vegetais,
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outras ervas e animais eram combinados para reduzir a capacidade alucinógena e aumentar
os efeitos terapêuticos.
Entretanto a preocupação com controle internacional de substâncias psicotrópicas e
dos narcóticos surge no início do século XX com o alto consumo de ópio que inclusive foi
comercializado pelos ingleses principalmente com a Índia que por sua vez revendia para a
China. Em 1909 pela primeira vez treze países se reuniram para discutir o problema das
drogas, o alto consumo e suas consequências para a saúde na Comissão do Ópio em Xangai.
Segundo, o relatório da Comissão Global de Políticas sobre Drogas, em 1961 firma-se a
Convenção Única de Nova Iorque sobre Narcóticos que tem o objetivo de estabelecer
medidas de controle sobre substâncias psicotrópicas, fiscalização internacional coordenada
pelas Nações Unidas e cooperação entre os Estados para o combate do tráfico ilícito com
efetividade, além de estabelecer recomendações de punição severa para posse, produção e
tráfico de entorpecentes.
Dez anos depois o presidente dos EUA, Richard Nixon, em 17 de junho de 1971
declara uma "Guerra às drogas" colocando o abuso, porte e tráfico de drogas como inimigo
número um dos Estados Unidos da América. Apesar das críticas do seu ex assessor de
campanha, o economista Milton Friedman que reagiu negativamente comparando a "Guerra
às Drogas" com o desastre da Lei Seca na década de 20 que proibiu a venda de álcool,
porém ao invés de eliminar o desejo de beber dos americanos, forçou os consumidores a
procurar o mercado negro que por sua vez vivendo fora da lei usou a violência para se
estabelecer levando ao aumento de crimes como assaltos, roubos e homicídios.

GUERRA ÀS DROGAS OU GUERRA AOS NEGROS?
No Brasil até o século XIX não havia no ordenamento jurídico uma lei que abordasse
as drogas. No entanto, a venda de determinadas substâncias como veneno era controlada
antes mesmo da independência. Segundo, o historiador Henrique Soares Carneiro, a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro editou a 1ª lei que se possui registro sobre drogas em 4 de
outubro de 1830, a qual proibia o uso e venda do pito de pango (maconha) e regulamentou a
venda de gêneros e remédios pelos boticários. Ademais, é importante salientar o caráter o
processo de racialização ao qual está inserida a devida lei, tendo em vista que o uso do pito
de pango em sua maioria era feito pelos negros escravizados advindos de África que
trouxeram determinado costume de sua terra de origem. Para analisar a proibição das drogas
no país é necessário ressaltar a influência do pensamento escravocrata e das teorias pseudo-
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científicas do branqueamento influenciadas pelo criminólogo Cesare Lombroso que teve no
Brasil como um dos seus principais expoentes, Nina Rodrigues. Os interesses políticos e
econômicos da elite mesmo após a abolição (1888) nortearam os principais mecanismos de
controle do contingente de negros em busca da 'paz social'. É através do saber médico e da
ciência que busca legitimar-se o pensamento etnocêntrico de hierarquização das raças, da
eugenia e do criminoso nato.
O médico brasileiro Nina Rodrigues, considerado um dos grandes cientistas do país,
na sua obra "As raças humanas e a responsabilidade penal" tornou-se referência no estudo da
propensão à criminalidade da raça negra, mestiça e indígena, justificada pela sua
inferioridade civilizatória é moral. A cada fase da evolução social de um povo, e ainda
melhor, a cada fase da evolução da humanidade, se comparam raças antropologicamente
distintas, corresponde uma criminalidade própria, em harmonia e de acordo com o grau do
seu desenvolvimento intelectual e moral (RODRIGUES, 1894). A partir da década de 20 as
elites assumem o discurso da harmonia entre as raças como mais uma estratégia de
inviabilização social do segmento negro que tinha sido liberto com a abolição, um dos
intelectuais que cumpriram um papel essencial de justificar esta estratégia foi Gilberto
Freyre no seu livro “Casa Grande e Senzala” que é até referência nas discussões sobre
formação do povo brasileiro na academia é defende a tese da miscigenação romantizada
como um ato de amor entre o senhores de engenho e a escravizadas, silenciando um
processo violento de estupro, apropriação dos corpos, hipersexualização e negação da
humanidade das mulheres negras que repercute até os dias atuais, a cada 11 min. uma
mulher é estuprada segundo o mapa da violência de 2016.
O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, mesmo com a forte
resistência organizada dos negros. A Abolição da Escravatura pouco ou nada fez para
devolver a cidadania e a condição humana que foi usurpada, pelo contrário: a Lei Áurea, na
prática, representa uma segunda cassação da cidadania dos afro-brasileiros. Não houve por
parte do Estado nenhuma política compensatória e/ou inclusão social dos ex-escravizados.
Ao invés disso, um dos primeiros atos da república foi elaborar o código penal em 1890 que
teve o papel de garantir o controle dos corpos negros que eram potenciais criminosos, além
de logo mais investir em uma política de branqueamento “seja por meio da dizimação dos
negros pelas pestes urbanas (alcoolismo, sífilis, tuberculose), seja por meio da substituição
de negros por trabalhadores e colonos europeus” (GUIMARÃES, 1999, p.86).
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GUERRA ÀS DROGAS: FRACASSO OU EFICIÊNCIA?
O decreto Nº 54.216, de agosto de 1964 que o presidente da República, Castello
Branco, promulga a Convenção Única sobre Entorpecentes assinada em 30 de março de 1961
na cidade de Nova Iorque. O discurso de guerra global às drogas fracassou do ponto de vista
da promessa que foi utilizada como estratégia para justificar o controle de determinados
segmentos da população e com isso deixou em seu rastro consequências devastadoras para as
pessoas e as sociedades em todo mundo, 40 anos depois o presidente Nixon decretar a
“Guerra às Drogas”, é urgente e imperativa uma revisão completa das leis e políticas de
controle de drogas no plano nacional e mundial.
Segundo Maria Lucia Karam (2009), "A “Guerra às Drogas” não é propriamente uma
guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas:
Como quaisquer outras guerras se dirige sim contra pessoas - os produtores, comerciantes e
consumidores das substâncias proibidas, mas não exatamente todos deles. Os alvos
preferenciais da “Guerra às Drogas” são os mais vulneráveis dentre esses produtores,
comerciantes e consumidores. Os "inimigos" nessa guerra são os negros, pobres,
marginalizados, desprovidos de poder, como os vendedores de drogas do varejo das favelas
do Rio de Janeiro, demonizados como “traficantes”, ou aqueles que a eles se assemelham,
pela cor da pele, pelas mesmas condições de pobreza e marginalização, pelo local de moradia
que, conforme o paradigma bélico, não deve ser policiado como os demais locais de moradia,
mas sim militarmente “conquistado” e ocupado.
Os dados do mapa da violência de 2014 revelam a guerra velada em que o país está
imerso, os índices de homicídios são maiores que em países que estão em guerra declarada,
também confirmam o genocídio do povo negro, a seletividade da morte violenta e do perfil
de criminoso. Segundo o mapa em 2002 já morriam proporcionalmente 73% mais negros
que brancos, dez anos depois, em 2012, esse índice sobe para 146,5%. É importante
elucidar os dados citados que são fornecidos pelo governo federal porque são úteis para
contextualizar o cenário em que se insere a chamada “Guerra às drogas” no Brasil
(VASQUES, 2015.)
Na Bahia, no caso conhecido como “Chacina do Cabula” que no último dia 29 de
Agosto, a Campanha Reaja ou será Morta/o e apoiada pelo Programa Direito e Relações
Raciais (PDRR), grupo de pesquisa e extensão da UFBA, realizou uma audiência pública
para discutir o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) com intuito de pressionar
pela federalização, por conta do arquivamento prematuro da ação penal, sem investigação,
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segundo a procuradora Deborah Duprat. O discurso proferido por Rui Costa, logo após a
execução sumária que aconteceu na Vila Moisés no Cabula tende a afrontar o Estado
democrático de direito e suas garantias. Segundo Alex Vasques (2015), os fatos provam que
o governo montou uma operação de guerra midiática após as execuções, com o objetivo de
vilipendiar a imagem social das vítimas, trazendo a público versões falsas e mentirosas
sobre a vida dos jovens negros, por vezes utilizando-se de conteúdos racistas, construindo no
imaginário social, o heroísmo da Rondesp na defesa das "pessoas de bem", livrando a
sociedade de “violentos assassinos”. Além de todo o barbarismo genocida, neste cenário de
regras desiguais, apenas os executores tiveram chance de serem ouvidos, a comunidade e os
familiares das vítimas não constavam nos pronunciamentos do governo, foram oficialmente
invisibilizados. Após forte pressão da Campanha Reaja, inclusive com denúncia feita por
Hamilton Borges na Organização dos Estados Americanos (OEA), que desde o primeiro
momento questionou as informações, em uma nova declaração a polícia admite que era falsa
a versão emitida pela Secretaria de Segurança Pública, afirmando que apenas uma das
vítimas tinha passagem pela polícia, esses são indícios do quanto desastrosa foi a ação da
Rondesp (VASQUES, 2015).
Ainda sobre a guerra contra um inimigo, para Karam (2009):
O paradigma bélico, explicitamente retratado na expressão ‘Guerra às Drogas', lida
com inimigos. Em uma guerra, quem deve 'combater' o 'inimigo', deve eliminá-lo.
A 'Guerra às Drogas' como quaisquer outras guerras, é necessariamente violenta e
letal. Policiais - militares ou civis - são colocados no 'front' para matar e morrer.
Formal ou informalmente autorizados e mesmo estimulados por governantes, mídia
e grande parte do conjunto da sociedade a praticar a violência, expõem-se a práticas
ilegais e a sistemáticas violações de direitos humanos, inerentes a uma atuação
fundada na guerra. A missão original das polícias de promover a paz e a harmonia
assim se pede e sua imagem se deteriora, contaminada pela militarização
explicitada na política de 'guerra às drogas'. Naturalmente, os policiais - militares
ou civis - não são nem os únicos nem os principais responsáveis pela violência
produzida pelo sistema penal na 'guerra às drogas', mas são eles os
preferencialmente alcançados por um estigma semelhante ao que recai sobre os
selecionados para cumprir o aparentemente oposto papel do 'criminoso.

É necessário ressaltar que um dos principais motores da violência são as desigualdades
sociais e a proibição das drogas tornadas ilícitas que motiva a “Guerra às Drogas” e produz
danos irreparáveis, criminalizando os usuários que por estes motivos não procuram os órgãos
de saúde para se tratar e tornando as drogas o “fruto proibido”, desta forma incentiva jovens a
busca pelo consumo. Sem regulação os comerciantes vendem drogas de baixa qualidade com
alto teor de misturas para aumentar o vício, a qualquer preço, pois sabem o poder que tem
sobre os usuários, usam de violência para manter seu lucro com as vendas e da
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vulnerabilidade social dos territórios desassistidos pelo Estado para empregar jovens cada dia
mais novos nas empresas do crime organizado

PROJETO GENOCIDA DO ESTADO BRASILEIRO ?
A criminologia crítica latino-americana através da análise direta dos sistemas penais é
um instrumento importante para descortinar o racismo como fonte de uma política de Estado
historicamente empreendida para o controle do extermínio das populações negra e indígena na
América Latina.
O mito da democracia racial construiu uma blindagem para impedir que se vislumbre
os efeitos do racismo institucional que atinge a população negra, no entanto pela atuação
nitidamente racista não conseguiu preservar a imagem desgastada do sistema penal. Desta
forma, “a miscigenação foi elevada a um nível de glorificação e de ideal, exatamente para
isso: para que o Brasil se tornasse branco, para que deixasse de existir o negro”
(NASCIMENTO, 2006, p. 124). Para Gobineau a população brasileira precisava fortalecerse com a ajuda dos valores mais altos das raças europeias (SCHWARCZ, 1993).
O mapa da violência de 2016 demonstra que os homicídios são a principal causa de
morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil, e atingem especialmente jovens negros do sexo
masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do
SIM/Datasus do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 56.337 mortos por
homicídios, em 2012, no Brasil, eram jovens (30.072, equivalente a 53,37%), dos quais 77,0%
negros (pretos e pardos) e 93,30% do sexo masculino.
Pode-se trazer a tona a crítica feita no livro da peça “A Prostituta Respeitosa” de Jean
Paul Sartre, a sociedade capitalista, racista, patriarcal, a qual as grandes famílias brancas
detêm o poder político e econômico. A peça se passa nos anos 40 no sul do E.U.A, onde um
negro é assassinado por um homem branco poderoso, o outro negro que testemunhou foge e a
partir de então é caçado e criminalizado, além disso a prostituta também testemunha é aliciada
a mentir depondo contra o negro afirmando que o mesmo a estuprou. A encenação é um
instrumento potente para discutir o racismo e as suas consequências no mundo inteiro,
acredito que de forma pensada pelo autor os únicos dois personagens sem nome são, o
senador que é nomeado pelo status de poder do seu cargo eletivo e o negro onde a falta de
nome demonstra a condição de desumanização, de inferioridade, de coisificação, de
subalternização que são produtos do racismo. Na cena 1 do primeiro quadro, o negro que
fugiu após o assassinato no trem bate na porta da prostituta que se chama Lizzie suplicando
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para que ela diga a verdade ao juiz porque os brancos estão o caçando, “só me resta correr em
círculos até que me apanhem. Quando os brancos que não se conhecem começam a conversar
entre si, é sinal de que um negro vai morrer. Diga que eu não fiz nada, dona. Diga ao juiz;
diga ao pessoal do jornal. Talvez eles imprimam” (SARTRE, 1966, p.18). No trecho acima
citado é possível analisar a incidência do racismo institucional na criminalização do negro que
mesmo sem cometer nenhum crime as autoridades estão a procura pois, o estereótipo
construído perfil de criminoso é negro. Bem como, a solidariedade branquitude que para
garantir a manutenção dos seus privilégios exerce o controle social através de mecanismos
necropolíticos.
Na cena 4, do segundo quadro, Lizzie e o negro voltam a conversar:
“ - Eles dizem que negro sempre fez alguma coisa. disse Lizzie
- Eu nunca fiz nada. Nunca. disse o negro
- Já não sei mas onde é que eu estou. Mesmo assim, uma cidade inteira não pode
estar totalmente enganada. Merda! Não estou entendendo mais
nada. disse Lizzie
- É assim dona. É sempre assim com os brancos. falou o negro
- E você, também se sente culpado? falou Lizzie
- Mas que é que eles têm, afinal, para que a gente sempre fique do lado deles? disse
Lizzie
- Eles são brancos. disse o negro” (SARTRE, 1966, p. 146-147).

No diálogo acima citado é factível a análise comparada com as facetas do genocídio
do negro brasileiro no que tange a criminalização que impõe a culpabilização na subjetividade
das pessoas negras, quando um negro passa pela polícia, ele tem medo, não porque tenha
cometido um delito mas por causa do estereótipo construído do negro enquanto criminoso e
pelo desconfiança de que possa ser alvo do policial a qualquer instante. Segundo Abdias
Nascimento (1978), o genocídio do negro brasileiro tem diversas faces, o apagamento
cultural, o extermínio físico, o silenciamento, a construção de estereótipos negativos, a
negação a sua história, a discriminação é a vulnerabilização social. Neste sentido, o racismo
exerce o controle social do corpo que para Michel Focault (1999) é, simultaneamente, agente
e peça dentro de um jogo de forças presente em toda a rede social, que o torna depositário de
marcas e de sinais que nele se inscrevem nesses embates. Destas relações podemos citar como
ilustração a prisão enquanto poder punitivo do Estado Moderno para os indivíduos que estão
fora da ordem ou mesmo os hospitais psiquiátricos para normatizar o louco que não se
enquadra no sujeito-padrão (FOCAULT, 1999). Em tal caso, na peça “A Prostituta
Respeitosa” a caça dos brancos era para obter o controle do corpo negro.
Outrossim, no que tange a vitimização, segundo Vera Malaguti Batista (2011, p.92), a
gestão da potência juvenil tem sido o grande alvo de toda essa governamentalização,
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produzindo racionalidades, programas e projetos que darão conta dos perigos que o tempo
livre representa:
“A vitimização se realiza simbioticamente com a criminalização e seus projetos de
neutralização política. Afinal, prevenção e repressão são a mesma coisa, sem
nuances, sem disfarces. Ao demonstrar essa vontade de sujeição e ao desmascarar
os discursos que lhe dão suporte, Edson Lopes nos ajuda a interpretar melhor nossa
torturante contemporaneidade: o dogma da pena, o controle territorial da pobreza e
seus riscos, a delação como participação, a neutralidade técnica das
governamentalidades. Os efeitos estão por aí: a expansão da prisão, sua teia
ampliada de justiças alternativas, terapêuticas, restauradoras, a vigilância reticular,
o controle a céu aberto, a transformação das periferias em campos e,
principalmente, a fascistização das relações sociais e a inculcação subjetiva do
desejo de punir. (2006, Política e segurança apud MALAGUTI BATISTA, 2014,
p.92)”

Como relata Ana Flauzina (2006) o que está colocado até esse momento é um poder
soberano que, a partir de uma dinâmica que compreende a vida e a morte como fenômenos
situados dentro da esfera do poder político:
Incide sobre essas variáveis numa perspectiva que tende a privilegiar o evento morte. Assim,
o soberano, em última instância, tem o direito sobre a vida porque pode produzir sua extinção.
O direito de matar, atribuído ao representante do Estado acaba, nesse sentido, comprometendo
o equilíbrio entre duas variáveis. Em suma, o poder investe sobre a morte e tem nela seu
principal instrumento na elaboração de uma prerrogativa de atuação que pode ser expressa por
'fazer morrer e deixar viver', conforme esclarece Focault: 'Em certo sentido, dizer que o
soberano tem direito de vida e de morte significa no fundo, que ele pode fazer morrer e deixar
viver, em todo caso, que a vida e a morte não são desses fenômenos naturais, imediatos, de
certo modo originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do poder político. (...) O
direito de vida e de morte só se exerce de uma forma desequilibrada, e sempre do lado da
morte. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o
soberano pode matar. Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a
própria essência desse direito de vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele
exerce seu direito sobre a vida. É essencialmente um direito de espada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução da política de drogas é uma responsabilidade que deve ser compartilhada a
nível global, levando em conta as realidades políticas, sociais e culturais de cada país. Além
disso, é fundamental o respeito aos direitos humanos e as necessidades das pessoas afetadas
pela produção, tráfico e consumo, como é reconhecido explicitamente pela Convenção sobre
Tráfico de Drogas de 1988.
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É indispensável repensar as políticas de segurança pública substituindo a
criminalização, o encarceramento e a letalidade relacionada às drogas por políticas de
promoção de saúde, redução de danos, fortalecimento da educação pública com qualidade,
acesso ao esporte, a cultura e o lazer. Incentivar políticas que promovam a redução do uso,
além de buscar um debate amplo sobre as drogas, no sentido de buscar superar a
criminalização é os pré-conceitos que estão enraizados no senso comum, para isso é
necessário envolver agentes de saúde, profissionais da educação, de segurança pública, pais,
familiares, movimentos negros, sociedade civil organizada, organizações não governamentais
e os governos em âmbito municipal, estadual e federal.
Neste caminho é possível dar passos no sentido de regulamentar as drogas para que o
Estado tenha controle da sua produção e distribuição, de modo que busque atacar poder
econômico do crime organizado fruto do tráfico ilícito de entorpecentes e resguardar os
direitos individuais dos usuários, bem como conscientizar dos riscos do uso para a sua saúde é
além do mais contribuir com a arrecadação do Estado através de impostos que devem ser
revertidos para investimento em direitos sociais.
A experiência de regulação legal do Uruguai demonstra os benefícios causados com a
diminuição da violência, do número de presos, do tráfico ilícito, além do fortalecimento da
economia com os tributos arrecadados pelo Estado. A seletividade do sistema penal
racializado, o discurso de “Guerra às Drogas” que justifica o controle, a militarização das
comunidades populares, o extermínio dos negros, em especial dos jovens negros são provas
que para reverter esse quadro de desgraça um passo significativo é a consolidação das
políticas de ações afirmativas aperfeiçoando as já existentes e criando novas que possam
assegurar a igualdade material aos sujeitos negros, quero dizer que políticas no campo
tributário, de distribuição de renda, isenção de impostos, financiamento governamental a juros
baixos, indenização e fomento ao afroempreendedorismo são imprescindíveis para reparar
todo estrago de mais de 300 anos de escravização dos negros, assim como combater o racismo
institucional.
Por outro lado é necessário repensar a ação das polícias que hoje se encontram dívidas,
uma militar para a vigilância ostensiva, a polícia civil para investigar e a polícia federal com
competência para investigar crimes financeiros e instituições federais. Dessa forma a
PEC/51/2013 do Senador do senador Lindbergh Farias (PT-RJ) que reorganiza as forças
policiais extinguindo o seu caráter militar e determinando que atuem tanto no policiamento
ostensivo quanto nas investigações dos crimes, a qual tramita no Congresso Nacional é uma
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alternativa interessante para caminhar no sentido de construir uma polícia cidadã que respeite
os direitos humanos. Bem como, a aprovação do PL 4471/2012 que extingue os autos de
resistência que tem sido usado para justificar a letalidade policial
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RESUMO
Introdução: devido as condições sociais e econômicas desfavorecidas, mulheres negras são
as que mais praticam aborto induzido de forma insegura no Brasil. Em decorrência de
complicações do processo de abortamento, várias dessas mulheres buscam assistência
hospitalar, e por vezes, acabam sofrendo violência institucional. Logo a construção de estudos
com essa abordagem poderá contribuir para ampliar o conhecimento sobre raça, gênero e
saúde. Objetivo: discutir sobre violência institucional contra a mulher negra em situação de
abortamento. Método: revisão de literatura realizada nas bases de dados Scielo e Lilacs, a
partir dos descritores: violência contra a mulher, violência étnica, aborto. O recorte de tempo
utilizado foi de 2002 a outubro de 2017. Resultados: as consequências da violência
institucional, racismo e sexismo têm refletindo no déficit de qualidade dos serviços de saúde
oferecidos, principalmente para as mulheres negras e de baixa renda, que necessitam de
atenção à saúde de qualidade no processo de abortamento. O tipo de tratamento oferecido a
mulher em situação de abortamento é diferenciado pela cor da pele, estando a mulher negra
mais vulnerável a violência institucional. Conclusão: entendendo que a mulher negra em
situação de abortamento está mais vulnerável a sofrer violência institucional, é necessário que
os profissionais de saúde ofereçam atenção e saúde de qualidade e com equidade conforme
estabelecido nas políticas públicas de saúde da população negra.
Palavras-chave: violência contra a mulher. violência étnica. aborto. Saúde

1 INTRODUÇÃO
O aborto é conhecido como o nascimento do feto até 500 g ou menos de 24 semanas
de idade gestacional. O aborto espontâneo acontece por causas naturais, sem intervenções de
terceiros e não é considerado crime, diferente do aborto induzido que ocorre com intervenções
de terceiros ou genitora em qualquer período gestacional, considerado crime (PESSINI;
BARCHFORTANE, 2012).
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Em questões sociais, a problematização do aborto teve inicio na década de 1970,
incluindo alguns estudos em meios acadêmicos e na saúde publica (BASTERD,1991).
Historicamente, a prática de aborto é recorrente desde a época da escravidão. As mulheres
negras escravas eram violentadas e tratadas em nível inferior por serem negras, mulheres e
escravas. E na sociedade opressora, racista e sexista, houve vários elementos favoráveis para a
exploração sexual e econômica dessas mulheres (SILVA, 2010). Assim, não seria descabido
identificar na prática do aborto uma forma de resistência da escrava, que o realizaria para
livrar seus filhos da escravidão (GIACOMINI, 1988).
As mulheres que mais abortam no Brasil são negras (BRASIL, 2009), isto é, aquelas
que se autodeclaram preta ou parda (IBGE, 2017), de baixa renda e escolaridade, com menos
acesso ao serviço de saúde de qualidade, e que, por sua vez, morrem três vezes mais
comparadas com as mulheres brancas (BRASIL, 2009). Essa maior proporção de mortes para
as mulheres negras pode estar relacionada também aos impactos da violência institucional
sofrida por mulheres negras em situação de abortamento no Brasil.
A violência Institucional é aquela exercida por funcionários e serviços públicos, por
ação ou omissão incluindo de má qualidade, abuso de poder, frieza, rispidez, falta de escuta,
demora no atendimento, negligência, violação dos direitos reprodutivos (em casos de
mulheres em abortamento) discriminação por raça/cor, etnia, gênero, orientação sexual,
deficiência física e mental e preconceito a mulheres soropositivas (BRASIL, 2002).
A negligência, violência verbal, violência física e violência sexual são os quatro tipos
de subdivisão para a violência institucional. A negligência trata-se da omissão dos
profissionais para com as parturientes. A violência verbal refere-se a tratamento rude,
ameaças, gritos, repreensão, humilhação e abuso verbal. A violência física é identificada
como agressões, procedimentos violentos e, até mesmo não utilização da analgesia quando
indicado. Já a violência sexual é a menos praticada nos serviços de saúde, sendo caracterizada
por estupro ou abuso sexual (D’OLIVEIRA; DINIZ; SCHRAIBER, 2002).
A violência institucional é mais constante entre mulheres negras, e em situação de
abortamento (CRUZ, 2004). Fatores como desigualdades sociais, raça/cor, escolaridade,
região e forma de pagamento influenciam na forma de como essas mulheres são tratadas pelos
profissionais de saúde (MARIANI; NASCIMENTO, 2016). Esse tipo de violência precisa ser
combatido, a fim de melhorar o bem-estar e o cuidado da mulher negra, fortalecendo a
promoção de equidade como pessoa humana (CRUZ, 2004).
Então, devido às condições sociais e econômicas desfavorecidas, mulheres negras são
as que mais praticam aborto de forma insegura no Brasil. Em decorrência de complicações do

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

76

processo de abortamento, várias dessas mulheres buscam assistência hospitala e, por vezes,
acabam sofrendo violência institucional, que contribui para aumentá-lo as possíveis
complicações decorrentes do abortamento.
Mesmo diante do problema supracitado, observa-se escassez de estudos sobre
violência Institucional com ênfase à mulher negra em situação de abortamento, justificando
assim, a necessidade de ampliar esta abordagem no meio cientifico acadêmico e social.
Assim, o conhecimento advindo desse estudo poderá suscitar um problema de saúde
pública, ainda incipiente e polêmico na sociedade brasileira. Possibilitando então, a reflexão
sobre a necessidade de ampliação da atenção à saúde da mulher negra conforme suas
demandas, e que esta, seja oferecida com qualidade nos serviços de saúde.
Logo, o objetivo de estudo é discutir sobre violência institucional contra a mulher
negra em situação de abortamento.

2 MÉTODO
Revisão de literatura, realizada por meio do levantamento nas bases de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic
Library Online (SciELO). Adicionalmente, como referências complementares foram
realizadas pesquisas em sites como o da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério
da Saúde (MS) e em livros.
A busca ocorreu entre os meses de julho a novembro de 2017, por meio dos
descritores extraídos do descritor em ciência da saúde (Decs): violência contra a mulher,
violência étnica, aborto, raça e saúde, que foram articulados com a expressão booleana
“AND”.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: textos completos, disponíveis
gratuitamente, em idiomas português, espanhol e inglês, que fizesse menção a aspectos
raciais, publicados de 2004 até novembro de 2017.
O ano inicial do recorte temporal foi delimitado devido ter sido criado em 2004 a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher que tem entre seus princípios
norteadores a busca da consolidação dos avanços no campo dos direitos sexuais e
reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção ao abortamento inseguro e no combate à
violência (BRASIL, 2004).
Na busca das bases de dados Lilacs e Scielo foram encontrados antes dos critérios de
exclusão e inclusão 10 e 13 artigos, respectivamente e após esses critérios, oito e sete artigos,
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na sequência. Para refinar a amostra de acordo o objetivo proposto neste estudo, foi realizada
a leitura dos títulos dos resumos e, posteriormente, realizada a leitura exaustiva, seletiva e
analítica dos artigos. Logo, a amostra dessa revisão foi composta por 12 artigos.
A seleção dos textos e manuais da OMS e MS, assim como de livros foi permeada por
aspectos relacionados a violência institucional e abortamento, segundo a perspectiva racial
que necessitarão ser discutidas com o uso destes textos. Para isso, inicialmente foi feita a
leitura de oito textos e manuais, resultando na inclusão de cinco. E, leitura e inclusão de dois
livros.
Baseado nos resultados encontrados a partir da busca dos artigos e manuais, foram
construídas três categorias que estão dispostas nos resultados e discussão, são elas: 1) Aborto,
mulher negra e violência institucional; 2) Complicações do aborto e da violência institucional
à saúde da mulher negra; 3) Contribuições que poderão reduzir a violência institucional à
mulher negra em situação de abortamento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Aborto, Mulher Negra e Violência Institucional
O aborto é realizado, em sua maioria de maneira clandestina e insegura, se tornando o
problema para a saúde publica. Além disso, aborto em maneiras desumanas e desfavoráveis, a
saúde é uma violação dos direitos humanos, principalmente para as mulheres com baixo grau
de escolaridade, pobre e negras (ANJOS et al., 2013).
O aborto é considerado como crime pelo código penal brasileiro (art. 124, 125, 126,
127) exceto em caso de estupro e prioridade de vida da gestante (art. 128) do Código Penal
Brasileiro (BRASIL, 2005).
A criminalização do aborto no Brasil tem causado danos para saúde da mulher, que
são majoritariamente negras e sem recursos financeiros para abortarem de forma segura.
Recorrendo a maternidades devido às complicações do processo de abortamento, sofrendo
práticas discriminatórias, quanto a sua condição de gênero, classe social e raça (AGUIAR,
2010). Atos esses que, correspondem à violência institucional, violência de gênero, fere os
direitos sexuais e reprodutivos da mulher negra, bem como os direitos da pessoa humana.
A Política Nacional da Saúde da População Negra (PNSIPN) aponta que apesar da
abolição da escravatura dos povos africanos e seus descentes, a historia do Brasil reservou
para população negra, no qual a mulher negra esta incluída, a base da desigualdade, as classes
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sociais mais pobres, e condições precárias, persistindo na sociedade um racismo silencioso e
não declarado.
Associado ao racismo, as mulheres negras também é alvo do machismo, do sexismo, e
da moralidade que impõe o seu corpo a mando da sociedade, negando o seu direito de
autonomia do próprio corpo (BRASIL, 2007).
Durante o processo de exclusão, as mulheres negras erguem lutas em busca de
igualdade, equidade e promoção a saúde. Entretanto, o racismo, o machismo, e o sexismo,
estão se reafirmando em cada prática de violência institucional a mulher negra em situação de
abortamento.
A cultura do racismo e sexismo têm refletindo no déficit de qualidade dos serviços de
saúde ofertados para as mulheres negras e de baixa renda, que necessitam de atenção à saúde
de qualidade no processo de abortamento, como descrito na cartilha do MS sobre a Atenção à
Saúde das Mulheres Negras (BRASIL, 2005).
Nesta cartilha, a atenção integral à saúde da mulher pressupõe que qualquer
planejamento de ações sobre a saúde da mulher além do gênero seja incluindo o quesito cor e
raça, respeitando suas particularidades, e promovendo equidade racial. Além disso, que os
seus direitos sexuais e os direitos reprodutivos sejam compreendidos como direitos humanos,
assim como levar em conta a diversidade e as necessidades específicas da população
feminina. (BRASIL, 2005).
Um estudo realizado, em uma maternidade pública, em Salvador/Ba, aponta que as
mulheres brancas são assistidas melhor que as mulheres negras. A qualidade de tratamento é
diferenciado pela cor da pele (MCCALLUM; MENEZES; REIS, 2016).
A visão moralizante dos profissionais de saúde e institucional demonstra intolerância e
hostilidade contra as mulheres suspeitas de abortamento dificultando o atendimento
humanizado. Logo, ver-se que as normas, e as políticas públicas lançada pelo Ministério da
Saúde, não serve como garantia de qualidade, e de humanização de atendimento,
principalmente ás mulheres negras, que se encontra em situação de abortamento mais do que
as brancas.
Existem instituições de saúde que são formadas por profissionais, que carregam
consigo crenças, culturas e identidade divergentes, apresentam resistência à prestar atenção
humanizada as mulheres em situação de abortamento. Assim, puni a mulher negra por estar
em processo de abortamento, contribuindo assim, para a ocorrência de diversas complicações
na saúde da mesma.
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3.2 Complicações do aborto e da violência institucional à saúde da mulher negra
As elevadas prevalências de mortalidade decorrentes de aborto entre mulheres negras
são decorrentes do racismo, que as colocam em situações desfavoráveis à saúde reprodutiva,
assim como da violência institucional praticada dentro das instituições de saúde, que contribui
para o déficit de atenção e acolhimento, a omissão, e a negligencia na assistência á saúde.
Das mulheres que induzem aborto estão hospitalizadas, em média, 20% são negras. A
maioria dos casos ocorre no Nordeste e Sudeste do Brasil com a maior proporção de
mortalidade materna em mulheres negras. As altas taxas de mortalidade materna atingem
desigualmente as regiões brasileiras, com maior prevalência entre as mulheres das classes
sociais com menos ingresso e acesso aos bens sociais. O aborto está entre as primeiras cinco
causas da mortalidade materna no Brasil (BRASIL, 2009).
A criminalização do aborto aumenta os riscos de mortalidade materna, mas não de
maneira igualitária para todas as mulheres. A lei penaliza mais severamente as mulheres da
Região Norte e Nordeste, e as mulheres negras que recorrem ao aborto inseguro (CRUZ,
2004).
Os óbitos por aborto as mulheres de negras apresentam maiores prevalências, sendo
perceptível o quanto a situação demográfica e de desenvolvimento social influência nos níveis
de abortamento (BRASIL, 2009).
No período de 2003-2005 as mulheres brancas obtinha 6,1% de óbitos maternos por
abortamento. Em 2011-2013 reduziu as taxas para 4,2%. As mulheres negras neste mesmo
período reduziram de 5,9% para 4,9%. Avaliando a proporção de óbitos de mulheres nesta
pesquisa, consegue-se visualizar a maior proporção de óbitos maternos por aborto em
mulheres negras. Já que a redução nesta participação foi de 31% para as mulheres brancas e
somente 17% para as mulheres negras (MONTEIRO; FISHNAM, 2017).
Entretanto, ressalva-se que, existe dificuldade em encontrar estatísticas fidedignas das
prevalências de aborto no Brasil, por se tratar de um procedimento ilegal. Além do que,não se
registra os abortos que são realizados clandestinamente, na qual a mulher não procura o
atendimento hospitalar. A auto declaração do aborto pode ser julgada como auto declaração
de crime, por isso ocorre a subnotificação.
As prevalências de mortalidade entre mulheres negras, em decorrência ao
abortamento, revelam a negligência do Estado e dos profissionais de saúde com a assistência
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prestada às mulheres em situação de abortamento. Assim, a diferencia dessas prevalências por
raça/cor da pele, apresenta a possibilidade dos profissionais de saúde serem denunciados por
crime étnico devido, principalmente a negligencia em razão de preconceitos sobre o caráter
racial da clientela (CRUZ,2004).
Esse crime étnico é um dos subtipos de violência institucional que acontece contra as
mulheres negras em situação de aborto inseguro e que busca por assistência hospitalar. O
tratamento hospitalar é diferenciado para a mulher negra, essas vivenciam agressão verbal,
julgamento moral, ameaça de denúncia à polícia, maneiras brutas no contato físico, longa
espera até o atendimento. O tempo de atendimento à saúde para as mulheres negras é maior
que para mulher branca (DINIZ; MEDEIROS, 2012).
As práticas discriminatórias da violência institucional são nocivas à saúde da mulher.
O modelo biomédico hegemônico trabalha com relação ao poder, perante o corpo da mulher
negra, influenciando assim na prática do cuidado e ocasionando vários danos psíquicos,
emocionais e físicos ao corpo desta mulher (AGUIAR, 2010).
As consequências da violência institucional são relativas conforme o relacionamento
de paciente e equipe de saúde, sobre os efeitos negativos a paciente pode tornar mais
defensiva aos profissionais de saúde, além da possibilidade de evoluir para um transtorno
depressivo (AGUIAR, 2010).
Devido às consequências da violência institucional, várias mulheres negras morrem
por complicações do processo de abortamento, entre essas estão às patologias adquiridas
durante o processo de curetagem e as hemorragias maltratadas. Assim, diante dessas
complicações, faz-se necessário criar estratégias que possam ao menos reduzir a violência
institucional à mulher negra em situação de abortamento.
3.3 Contribuições que poderão reduzir a violência institucional à mulher negra em
situação de abortamento
A violência institucional, da qual várias mulheres negras em situação de abortamento
são vítimas, não condiz com os objetivos e diretrizes de políticas públicas de saúde
relacionadas a mulher negra e seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como de Leis
importantes que subsidiam o Sistema Único de Saúde (SUS). O cumprimento dessas políticas
públicas e Leis vigentes no Brasil contribuirão para reduzir este tipo de violência.
O MS em atendimento as prioridades dos direitos humanos e reivindicações de
movimentos feministas e de mulheres estabeleceram a garantia dos direitos reprodutivos e
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sexuais das mulheres, lançando a 2ª edição da cartilha sobre a atenção humanizada ao
abortamento.
Essa cartilha foi criada com o objetivo de promover a atenção qualificada e
humanizada a obstetrícia, incluindo assistência ao abortamento, destacando para a
consolidação de garantias constitucionais, como a da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2011).
Entretanto, é fundamental que em qualquer programa de saúde, além de gênero, inclua
questões relacionadas à raça/cor (BRASIL, 2005), como o MS contribuiu, lançando a cartilha
“Atenção á Saúde da Mulher Negra" em 2005, cujo objetivo é oferecer atenção
especificamente á mulher negras, respeitando suas singularidades culturais (BRASIL, 2005)”.
Adicionalmente, em 2013, para reforçar a necessidade da qualidade da assistência a
saúde de mulheres negras, a exemplo, foi lançando pelo Ministério da Saúde, a política
Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), cujo objetivo é combater o
racismo estrutural e institucional, nas instituições do SUS, promovendo equidade na saúde da
população negra (SUS) (BRASIL, 2013).
Entretanto, é necessário que se cumpra os objetivos estabelecidos pelas políticas
públicas e programas de saúde, assim como a Lei 8.080/90, que subsidia o SUS e apresenta
como princípios a universalidade, equidade e integralidade. Para isso, torna-se essencial
oferecer serviços e ações de saúde que atendam à população em situação de desvantagem,
monitore práticas de condutas qualificando os profissionais de saúde e o atendimento á
mulheres em abortamento (BRASIL, 1990).
Criar e fiscalizar ações e projetos afirmativos, a fim de devolver a autonomia e o poder
do próprio corpo,desenvolver implementações aplicadas com a participação da mulher negra e
a população negra, juntamente com os gestores do SUS, são ações prioritárias. A participação
da comunidade também é essencial para um acolhimento humanizado, pois contribui para
reduzir toda a forma de violência contra as mulheres, em especial as que estão em situações
vulnerabilidade como as que estão em situação de abortamento.
A atenção humanizada ao abortamento e o projeto saúde da população negra conduz
aos profissionais de saúde a introduzir novas abordagens de acolhimento e na atenção,
buscando a necessidade de assegurar à saúde e à vida, tendo como princípios norteadores, a
igualdade, a dignidade da pessoa humana, livre de qualquer preconceito, ou discriminação por
cor, raça, e classe social, preservando a sua saúde reprodutiva (BRASIL, 2011).
Ampliação e melhoria da assistência ao planejamento familiar reduzirão a prevalência
de abortos induzidos, um predito da violência institucional. Isto porque, devido ao déficit de
comunicação e divulgação e acolhimento, principalmente para as mulheres que já praticaram
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aborto, acabam sendo desacolhidas após o processo de abortamento aos programas de
planejamento familiar, conseqüentemente, acabam engravidando indesejadamente e
praticando aborto de forma clandestina e insegura, em condições (SANTOS; ANJOS; 2013).
Outra situação que poderá reduzir a violência institucional às mulheres negras em
situação de abortamento seria a descriminalização do aborto no Brasil, haja vista que, devido
o aborto ser crime várias mulheres buscam práticas inseguras para abortar.
As classes feministas perduram a luta, para descriminalizar o aborto perante a
Constituição Federal Republica, reduzindo ás consequências da ilegalidade, e assim a
mortalidade materna por aborto inseguro.
A ilegalidade do aborto não impede que mulheres arrisquem suas vidas na tentativa de
abortar inseguramente. Espera-se que a legalização seja aceita pela sociedade brasileira e pelo
poder judiciário, devolvendo os direitos que todas as mulheres de diversas etnias e cores, têm
sobre o seu corpo (SANTOS 2013).
A inclusão de estudos, relacionados à gênero e raça dentro das Instituições de Ensino
Superior (IES), poderá contribuir para o processo de humanização a assistência, a mulheres
negras ao abortamento, assim conscientizando sobre as praticas da violência institucional no
âmbito.
Fomentando e incentivando a produção de estudos sobre questões sociais, raciais,
saúde pública e de desenvolvimento humano, que será proveniente de futuros estudos.
Reforçando essa necessidade, conforme o MS propõe que todo planejamento de ações
de saúde voltado para mulheres, é necessária a inclusão da cor/raça. Ou seja, é pertinente as
abordagens sobre raça, gênero e sexualidade dentro da programação no âmbito acadêmico,
reafirmando a importância, da conscientização sobre raça, gênero e saúde reprodutiva, aos
discentes em formação acadêmica (BRASIL, 2005).
Isso possibilitará o acesso ao conhecimento, visibilizando problemas sociais e
incentivando a construção de estudos voltados para questões problematizadoras no Brasil.
Sobretudo, contribuirá na formação de profissionais humanizados e capazes de analisar
criticamente ações que perpassam o modelo biomédico hegemônico de cuidar.

4 CONCLUSÃO
Apesar da criação de políticas públicas de saúde voltadas para a saúde da população
negra, para o acolhimento da mulher negra em situação de abortamento, bem como, de leis
brasileiras que estabelece em suas diretrizes a universalidade, integralidade e equidade à
Saúde, percebe-se negligência do Estado frente à saúde sexual e reprodutiva da mulher negra.

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

83

Evidencia comprovada a partir das prevalências de abortamento inseguro e
mortalidade materna decorrentes deste, serem maiores entre mulheres negras em comparação
as brancas.
Diversas mulheres negras são discriminadas, por ser mulher, negra e ser de classe
social desfavorecida. Essa situação infere no seu direito a autonomia e ao seu próprio corpo,
que não é considerado quando buscam por assistência hospitalar quando estão em situação de
abortamento e sofrem violência institucional.
Diante dessas evidencias, é necessário o cumprimento das políticas públicas de saúde
e Leis vigentes no Brasil, que incorporam o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres
negras. O acréscimo e melhoria da assistência ao planejamento familiar e descriminalização
do aborto no Brasil também são estratégias que poderão contribuir na redução da violência
institucional.
Adicionalmente, no meio acadêmico, é fundamental a inclusão de temas como o
aborto, a violência institucional, gênero, raça/ cor da pele e saúde reprodutiva e sexual, nos
cursos de enfermagem. Possibilitando assim, o desenvolvimento de estudos na área.
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Resumo: A violência contra as mulheres, mais especificadamente o feminicídio é um
problema mundial e uma realidade brasileira. Segundo dados do Mapa da Violência, as
mulheres negras são as mais vitimadas por essa violência. Assim, objetivando possibilitar
pesquisas sobe essa temática tão grave, o artigo busca analisar a produção científica publicada
nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos de
Psicologia (PePSIC), a partir da palavra-chave feminicídio nos últimos dez anos. Como
critérios de inclusão foram utilizados: I- veículo de publicação por se tratarem de órgãos de
maior circulação e melhor acesso; II- idioma de publicação – artigos publicados no Brasil em
língua portuguesa, III- ano de publicação – a priori o período da pesquisa era de 2010 a 2017,
compreendendo um período total de 10 anos, sendo que só foram encontrados apenas artigos
publicados no ano de 2017 que versassem sobre o tema do feminicídio. Foram analisados 03
artigos, qualitativos em grande parte. Almeja-se que essa pesquisa possa auxiliar em estudos
futuros sobre tão importante questão em nossa sociedade.
Palavras-chave: Feminicídio, mulheres, vítimas.
Abstract: Violence against women, more specifically feminicide, is a worldwide problem and
a Brazilian reality. This article aims to analyze the scientific production published in the
databases Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Periodicals Electronic of
Psychology (PePSIC), from the keyword feminicide. As inclusion criteria were used: I publication vehicle because they are organs with greater circulation and better access; IIlanguage of publication - articles published in Brazil in Portuguese language, III- year of
publication - a priori the period of the research was from 2010 to 2017, comprising a total
period of 10 years, and only articles were found published in the year 2017 on the subject of
feminicide. We analyzed 3 articles, qualitative in large part. It is hoped that this research may
aid in future research on such an important issue in our society.
Keywords: Feminicide, women, victims.

INTRODUÇÃO
As relações centradas no macho por muito tempo exerceram um poder disciplinador,
normalizador e de extermínio sobre as mulheres (Foucault, 1979). Com base nesse ideário,
foram impostos de forma hierárquica, binária, desigual e inequívoca as concepções de
masculino e feminino. Ao masculino coube ser a representação da superioridade, enquanto
que para o feminino restou o lugar da submissão.
Entender, a priori, que as questões relacionadas ao gênero se dão no campo da
cultura ajuda a perceber que esses conceitos se edificam nas relações sociais e não são da
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ordem no naturalmente estabelecida. Dito de outra forma, essa visão dualista se constrói no
espaço da relação com o outro, espaço da intersubjetividade, onde o contexto social, político,
jurídico, econômico e cultural dos sujeitos irão influenciar significativamente.
Nesse sentido, a violência de gênero se funda em símbolos culturalmente
estabelecidos que muitas das vezes se valem da violência física a fim de manter sua
capacidade de mando e obediência, naturalizando a dominação masculina sobre as mulheres
(Saffioti, 2002). Salienta-se que é no ambiente doméstico de uma família patriarcal que o
processo de subjugação das mulheres acontece em suas mais diversas formas, sendo
perpetradas por homens com os quais as mulheres mantinham relações de intimidade
(Meneghel et al; 2017).
Isso significa dizer que a vítima conhece o seu agressor, que as violentam com
agressões de ordem física, psicológica, sexual e patrimonial, e, em seu estado mais perverso,
com a morte da mulher através do feminicídio. Comprovando essa tese, dados divulgados
pelo Mapa da Violência do ano de 2015, indicavam que no Brasil 50,3% dos homicídios
foram perpetrados por familiares das mulheres em situação de violência e 33,2% das mulheres
foram mortas pelos seus parceiros ou ex-companheiros (Oliveira, Costa e Sousa, 2015).
Corroborando o supradito, Meneghel e Margarites (2017), ao falar de sua pesquisa
com inquéritos policiais para investigar o feminicídio, informam que a maior parte dos
assassinatos ocorreu nos domicílios, cujos autores mantinham relações afetivas, sexuais ou
familiares com as vítimas. Entretanto, é importante mencionar que apesar de os dados
demonstrarem que comumente as mulheres têm como algozes pessoas próximas como
namorados, maridos e/ou companheiros, nada impede que outros membros da família ou
desconhecidos cometam atos de violência contra a mulher.
Entender o perfil dos agressores ajuda na compreensão dos tipos de feminicídio. Ao
citar Segato (2006) e Romero (2014) Oliveira, Costa e Sousa (2015) conceituam 05 espécies
de feminicídio a saber:

a) feminicídio íntimo, que é o tipo mais frequente, em que o homicida mantinha ou
manteve com a vítima relacionamento íntimo ou familiar; b) feminicídio sexual,
ocorre nos casos em que a vítima não possui ligação qualquer com o agressor, mas
sua morte foi precedida de violência sexual, no caso de estupro seguido de morte; c)
feminicídio corporativo, por sua vez, dar-se-á em casos de vingança ou
disciplinamento, através do crime organizado, como se verifica no tráfico
internacional de seres humanos; e, por fim, d) feminicídio infantil, aquele imputado
às crianças e adolescentes do sexo feminino através de maus-tratos dos familiares ou
das pessoas que tem o dever legal de protegê-las (OLIVEIRA, COSTA E SOUSA,
p.2, 2015)
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Munidos dessas informações o que se pode compreender é que o feminicídio intimo
é o mais comum de acontecer, sendo que os comportamentos violentos são cometidos por
aqueles que mantinham ou mantiveram relações afetivas com as mulheres. O que se observa é
que o “amar e respeitar”, tão repetido nas cerimônias de casamento que suscita a ideia de
segurança e companheirismo não vem sendo colocado em prática, pois é na relação familiar
que muitas dessas violências acontecem e vão sendo reproduzidas de geração para geração em
um verdadeiro círculo vicioso.
Minayo, Assis e Njaine (2011) em seus estudos sobre as relações afetivo-sexuais
entre adolescentes, que culminou no livro “Amor e Violência”, ressaltam que as várias formas
de violência nas relações afetivo-sexuais entre jovens costumam ter origem nas experiências
agressivas do relacionamento de seus pais. As autoras informam ainda que se essas
experiências não forem reorientadas no sentido do respeito ao outro, o comportamento
agressivo tende a se reproduzir nas vivências de namoro e nas futuras relações conjugais.
Outro ponto que merece destaque, diz respeito as mulheres negras (somatório de
pretas e pardas) brasileiras vítimas da violência de gênero. Segundo dados do mapa da
Violência do ano de 2015, com poucas exceções geográficas, a população negra é vítima
prioritária da violência homicida no país, enquanto que as taxas de homicídio da população
branca tendem a cair, historicamente, aumentam as taxas de mortalidade entre os negros
(Waiselfisz, 2015). Ao analisar a vitimização da população negra, observa-se que essa
máxima também se repete nos os casos de homicídios de mulheres.
Ao fazer um comparativo entre os anos de 2003 e 2013, o número de homicídios de
mulheres brancas caiu de 1.747 vítimas para 1.576, o que representa uma queda de 9,8% no
total de homicídios do período, nos casos de homicídio de mulheres negras, os números
indicam que houve um aumento de 54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 2.875
vítimas., o que demonstra que as mulheres negras estão em extrema situação de
vulnerabilidade se comparadas com as mulheres brancas. (Waiselfisz, 2015).
Dentre todas as formas de violência contra a mulher o feminicídio se configura como
a forma mais extremada da violência de gênero (Meneghel e Lerma, 2017). O feminicídio,
termo cunhado pela primeira vez por Diana Russel, em 1990, frente a um Tribunal
Internacional de Direitos Humanos, pode ser definido como um mecanismo de controle social
que se manifesta através de relações desiguais de poder entre homens e mulheres que resulta
na morte de uma ou várias mulheres pela própria condição de ser mulher (Meneghel e et al.
2017).
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Analisando o perfil das vítimas bem como dos fatores que levam a prática do
feminicídio, (Meneghel e et al. 2017) destacam que os fatores socioeconômicos e
demográficos como a pobreza das famílias, a disparidade de idade entre os cônjuges, situação
marital não formalizada e a tentativa de separação como condicionantes nos altos índices de
assassinatos das mulheres por seus parceiros. Os autores informam ainda que, entre 60% a
70% dos homicídios de mulheres as vítimas são jovens, pobres, pertencentes a minorias
étnicas (negras), migrantes e trabalhadoras sexuais
Analisando mais a miúde a tentativa de separação como um fator decisivo no
cometimento de feminicídio, Meneghel e Margarites (2017) afirmam que as mulheres que
querem terminar uma relação marcada pela violência ou se separar sem a concordância dos
maridos/companheiros

estão

em

risco

de

morrer,

principalmente

quando

há

ameaças registradas em inquéritos policiais. Afirmam as autoras que em vários feminicídios,
o companheiro ou ex-companheiro assediava a vítima até encontrá-la e matá-la, processo que
iniciava com a negação ou obstrução de um pedido de separação, seguido de brigas, violência
física e/ou psicológica, ameaças de morte, finalizando com o feminicídio.
O que se pode compreender do exposto é que os assassinatos de mulheres são da
ordem da violência privada que permeia as relações intersubjetivas entre homens e mulheres,
atingindo predominantemente mulheres em situação de vulnerabilidade e ocorre após uma
longa trajetória de violências que se constituem em verdadeiras tragédias anunciadas. Dito de
outra forma, a violência de gênero e o feminicídio foram por muito tempo considerado como
algo da esfera privada o que acarretou na criação de vários obstáculos no sentido de dificultar
a concretização de soluções para a violência de gênero e do feminicídio.
No que pertence a realidade brasileira, segundo o Mapa da Violência 2012, o Brasil
ocupava a sétima colocação no ranking mundial com uma taxa de homicídios que era de 4,4
homicídios para cada 100 mil mulheres (Waiselfisz, 2012). Na edição de 2013, o Mapa da
Violência divulgou que os índices de homicídios de mulheres aumentaram 17,2%, perfazendo
um total de 48 mil mulheres mortas no País (Waiselfisz, 2013) e no ano de 2015 o Brasil
assumiu a quinta colocação em morte de mulheres, com 4,8 mortes por 100 mil mulheres
(Waiselfisz, 2015).
A urgência dos movimentos feministas, das vítimas e de seus familiares em romper
com esta tradição legitimadora e banalizadora da violência contra as mulheres vem
levantando diversos debates a respeito do fenômeno da violência de gênero e do feminicídio,
atentando-se para a suas definições, efeitos e tipificações jurídicas. Tendo em vista esse
cenário, no Brasil, duas importantes leis foram promulgadas a Lei 11.340/06, conhecida como
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Lei Maria da Penha que criou mecanismos jurídicos para coibir e punir a violência doméstica
e familiar contra a mulher e a Lei nº 13.104/2015, que tipifica o feminicídio como um crime
hediondo Brasil (2015).
Além de um problema jurídico o feminicídio é também um problema de saúde
pública (Meneghel e et al. 2017). Segundo Lettiere; Nakano e Rodrigues (2008) a violência
contra a mulher é um fenômeno complexo que pode estar presente em todos os âmbitos da
vida, ao longo de seu ciclo vital, podendo se manifestar sob diferentes formas e inúmeras
circunstâncias. As autoras mencionam que o fenômeno se expressa, principalmente, através
da violência sexual, física e psicológica, no entanto não se inscreve somente no corpo, pois
nem sempre deixa marcas visíveis, repercutindo na vida social da mulher.
A construção do conhecimento sobre a violência de gênero deve considerar as
especificidades das mulheres negras (Lopes, 2003). Na saúde coletiva, a categoria raça é
utilizada para identificar as desigualdades e as iniquidades que vulnerabilizam a população
negra Esse debate surge com a militância do movimento negro e de mulheres negras que
defendem a utilização do conceito de raça, uma vez que esse termo possui um caráter político
que traz à tona a existência de desigualdades ligadas à distribuição e ao acesso a
equipamentos sociais, como serviços de saúde, educação, trabalho, além de que a violência
que muitas mulheres negras sofrem, e as repercussões nas suas subjetividades, constituem um
tema de pesquisa ainda pouco estudado (REDE SAÚDE, 2003; PNUD, 2004).
A fim de produzir conhecimento sobre o tema do feminicídio Lettiere; Nakano e
Rodrigues (2008) consideram que os serviços de saúde são importantes na detecção do
problema, pois é no serviço de saúde que primeiramente a mulher passa a ser atendida,
podendo reconhecer e acolher o caso antes de incidentes mais graves. Contudo, o setor saúde
nem sempre oferece uma resposta satisfatória para o problema, o qual acaba se diluindo entre
outros agravos. Essa não identificação da situação de violência pelos profissionais de saúde
contribuiria na perpetuação do ciclo da violência, uma vez que porque muitas vezes este é o
único lugar procurado pelas mulheres nessas situações o que diminui significativamente a
eficácia e a efetividade dos serviços de saúde, nestes casos.
Sacramento e Nascimento (2011) destacam que, embora tenha havido nos últimos
anos uma elevação no número de estudos que tentam estabelecer relações entre a cor/raça e a
ocorrência de problemas de saúde, no Brasil, essa questão ainda é um problema. Segundo as
autoras a dificuldade ocorre notadamente nos registros desse critério nos prontuários. Pode-se
inferir que a dificuldade de se obter esses dados podem estar diretamente relacionado ao fato
de que, no Brasil, se vive o mito da democracia racial, onde tais desigualdades são
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frequentemente camufladas e onde pessoas negras são consideradas inferiores em relação às
brancas, o que dificulta na auto declaração da negritude..
Apesar de haver uma notória evolução dos direitos das mulheres, conseguido através
das lutas feministas, a violência contra a mulher segue vitimando milhares de brasileiras,
principalmente mulheres negras, todos os dias. Por essa razão, o tema a ser abordado é de
extrema relevância acadêmica. O feminicídio não é um crime qualquer, mas sim a perda da
vida de várias mulheres que tiveram suas trajetórias ceifadas por uma cultura machista que as
discrimina simplesmente por serem mulheres. Desse modo, propomos uma revisão de
literatura sobre o feminicídio que aqui está sendo considerado como uma específica violência
de gênero.

MÉTODO
Nas palavras de Moreira (2004), a revisão de literatura é um tipo de texto que reúne e
analisa informações produzidas em determinada área de estudo, dentro de um recorte de
tempo. Partindo dessa definição, a presente pesquisa é uma revisão de literatura realizada por
meio da busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados Scientific Electronic
Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), a partir da palavrachave: feminicídio.
A amostra compreendeu publicações de artigos indexados em periódicos,
selecionados a partir de uma leitura prévia dos resumos anexados, tendo os seguintes critérios
de inclusão: I- veículo de publicação – optou-se pela pesquisa por meio de periódicos
indexados, por se tratarem de órgãos de maior circulação e melhor acesso; II- idioma de
publicação – artigos publicados no Brasil em língua portuguesa, III- ano de publicação – a
priori o período da pesquisa era de 2010 a 2017, compreendendo um período total de 10 anos,
sendo que só foram encontrados apenas artigos publicados no ano de 2017 que versassem
sobre o feminicídio.
No primeiro momento da pesquisa, sem a aplicação dos critérios, a base de dados
SciELO, possibilitou identificar um total de 56 artigos, pesquisados a partir da palavra chave
“feminicídio”. Foi possível identificar que tiveram artigos que se repetiram na base de dados
da SciELO. Ao aplicar os critérios determinados, desse total, 03 artigos puderam ser
recuperados. Para a base de dados PePSIC, a pesquisa apresentou o total de 01 artigo
encontrado, sendo que o artigo não foi utilizado, uma vez que não atendia ao critério de
inclusão da língua de publicação.
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Utilizando-se dos critérios para inclusão das referências, foi realizado um
levantamento preliminar por meio de leitura seletiva dos resumos encontrados.
Posteriormente, para melhor organização e compreensão do material, elaborou-se uma tabela
com informações de cada artigo, tais como: nome do artigo, autores, base de dados, ano de
publicação, revista de publicação, tipo de pesquisa e ideia central. A organização da tabela
pôde possibilitar uma melhor caracterização e visualização dos estudos. No total, após
aplicação dos critérios de inclusão, a amostra compreendeu 03 artigos. Dos artigos
recuperados, foi realizada uma leitura de cada estudo, agrupando-os em categorias temáticas,
com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão e síntese dos resultados. As
categorias foram organizadas de acordo com a similaridade entre os pontos abordados em
cada artigo.

CARACTERIZAÇÃO DA LITERATURA
A análise da amostra possibilitou caracterizar o acervo da revisão a partir dos
seguintes aspectos: ano de maior publicação e quantidade de publicações no Brasil. No que se
referem ao ano, as bases consultadas demonstraram que os trabalhos foram produzidos no ano
de 2017, podendo-se considerar, a partir disso, que os estudos que abordam o feminicídio são
recentes. Foi possível verificar, em termos quantitativos, que existe pouca produção
acadêmica sobre a temática, essa situação pode ser entendida pelo fato de que, apesar de o
feminicídio não ser um fato social recente na história da humanidade, recente é a
problematização e visibilidade política e social do tema. Foi possível verificar que a maioria
dos trabalhos publicados é da região Sudeste, mais especificamente do estado do Rio de
Janeiro. Além disso, observa-se que os trabalhos se encontram publicados em revistas de
Saúde Coletiva.
Tendo por base os temas trazidos pelos estudos da amostra, foi possível caracterizar
a literatura acerca do feminicídio a partir das seguintes categorias: I- Distinção entre femicídio
e feminicídio; II- A Invisibilidade e não problematização do tema; III- A relação entre
feminicídio, patriarcado e capitalismo e IV- O racismo como mais um dos componentes da
violência no feminicídio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A organização dos trabalhos em categorias possibilitou obter um panorama do
material encontrado. A seguir, encontra-se a discussão e detalhamento dos principais achados

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

93

dos artigos a partir da análise realizada. Como primeiro momento, será discutido Distinção
entre femicídio e feminicídio.

I - Distinção entre femicídio e feminicídio
Foi possível identificar na literatura que todos os autores fazem uma distinção dos
temos femicídio e feminicídio. Segundo Meneghel e Lerma (2017) o conceito de femicídio,
foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel em 1976, perante o Tribunal Internacional
Sobre Crimes Contra as Mulheres em Bruxelas e serve para caracterizar o assassinato de
mulheres devido ao fato de serem mulheres, motivado principalmente pelo ódio, desprezo,
prazer ou sentimento de propriedade sobre a mulher.
O conceito se baseia na perspectiva da desigualdade de poder entre homens e
mulheres, o que lhes assegura o direito de dominação nas relações com estas tanto no âmbito
da intimidade quanto na vida pública social, o que, por sua vez, autorizaria o uso da violência,
inclusive a letal, para fazer valer sua vontade sobre as mulheres, sendo o femicídio parte dos
mecanismo de perpetuação da dominação masculina (Meneghel e Lerma, 2017).
Os estudos demonstraram que no processo de incorporação do conceito original de
Russel, houve países que adotaram o termo femicídio e outros que optaram pela designação
feminicídio. As autoras informam ainda que em seminário internacional “Feminicídio,
Política e Direito”, realizado em 2005, Diana Russel considerou adequada a tradução do
inglês “femicide” para o espanhol “feminicídio”, para evitar a feminização da palavra
homicídio. O Brasil, ao tipificar legalmente esse fato social no ano de 2015, utiliza o termo
feminicídio acompanhando a legislação de países da América Central e do Sul, como Costa
Rica, Chile, Guatemala e El Salvador (Meneghel e Lerma, 2017).

II- A Invisibilidade e não problematização do tema
Quando temas de relevância social são percebidos de modo individualizado, se perde
muito da potência para explicar a complexidade social que os envolve. No que diz respeito ao
feminicídio, Meneghel e Margarites (2017) afirmam que um dos problemas que pode haver
no acompanhamento institucional do feminicídio é a invisibilidade de tais assassinatos que,
necessitam, para possibilitar a sua compreensão, uma ampliação do conceito e a inclusão de
diferentes cenários para tentar alcançar as peculiaridades desse crime.
Continuam as autoras a afirmar que até mesmo para os operadores que atuam nas
redes de enfrentamento às violências, especificar o feminicídio é uma tarefa difícil,
geralmente o que ocorre é que agentes consideram como feminicídios apenas os crimes
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perpetrados por parceiros íntimos, fato que subestima a prevalência, dificulta a investigação
das mortes e a punição dos culpados (Meneghel e Margarites, 2017). Como exemplo dessa
falta de precisão para investigar o feminicídio, Meneghel et al (2017) relatam que no Brasil o
feminicídio não está especificado na declaração de óbito, sendo necessário a utilização de
dados secundários como marcador aproximado do feminicídio.
Discutir sobre o feminicídio requer a desconstrução dos padrões culturais que
autorizam, naturalizam e banalizam a dominação masculina sobre a mulher, nesse sentido, a
decisão sobre o que se protege como privado e o que tem relevância social se constitui como
uma decisão meramente política e não natural.

III- A relação entre feminicídio, patriarcado e capitalismo
No tocante a relação entre feminicídio patriarcado e capitalismo, é uníssono entre os
autores utilizados na pesquisa que o feminicídio possui uma ligação direta com a exploração
advinda do capitalismo e de toda ideologia que é criada para sustentá-lo. Meneghel e Lerma
(2017) afirmam que a violência contra a mulher no capitalismo é estrutural e tem seu início
com o grande genocídio de mulheres, na Europa do século XVI, no processo de caça as
“bruxas”, falando da contemporaneidade, as autoras informam que com a ajuda de religiões
neopentecostais que pregam a submissão da mulher a seus maridos, bem como a
supervalorização do lucro e individualismo houve uma reestruturação desse fenômeno que
ganha proporções mundiais em casos de feminicídio.
Já Meneghel e Margarites (2017) relatam que o crime de feminicídio representa as
hierarquias existentes entre mulheres e homens, mantida pela inter-relação de três sistemas de
dominação/exploração: o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Destacam ainda as autoras
que na etapa atual do capitalismo, a exploração sexual de mulheres fragiliza a importância da
vida fazendo com que os índices de feminicídios entre prostitutas sejam extremamente
elevados.
Meneghel e et al (2017) ao falar sobre o fenômeno denominado backlash,
mencionam que esse foi um movimento conservadorista que surgiu na sociedade ocidental
capitalista que, influenciado pelo fundamentalismo religioso, estabeleceu um discurso de
verdadeiro ataque contra a igualdade das mulheres, uma vez que propunha a manutenção das
mulheres no ambiente doméstico, o controle social do comportamento sexual e reprodutivo
para manter a hierarquia de gênero presente no capitalismo.
Tendo em vista o exposto, pode-se analisar que nesse cenário de disputas, as
mulheres são as mais vulnerabilizadas, sua morte representa o quanto a ideia de submissão,
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mando e obediência devem ser seguidas sem desvio, pois é através do autoritarismo desse
discurso capitalista patriarcal que o corpo da mulher passa a ser docilizado de diversas formas
inclusive com a morte, isso porque é com o corpo que afirma-se a vida, e no caso do
feminicídio as mulheres acabam por viver uma existência individual e coletiva marcada pela
manutenção das categorias impostas pela sociedade burguesa (Miskolci, 2003). Assim, é
através do modelo econômico neoliberal que gera as desigualdades econômicas e de gênero,
que a exploração das mulheres, principalmente as mais jovens, pobres e negras, vem se
tornando cada vez mais graves.

IV- O racismo como mais um componente da violência no feminicídio
O reconhecimento do racismo e das desigualdades de gênero geram um
silenciamento com relação a questão racial das mulheres negras e suas vulnerabilidades.
Meneghel e Lerma (2017) afirmam que é sobre os corpos de algumas mulheres que as
políticas de terror acontecem, sendo que os feminicídios atingem principalmente mulheres
negras, indígenas e pobres, assim sendo, o feminicídio funcionaria como uma estratégia do
capitalismo patriarcal, racista e necrófilo para manter as mulheres submissas.
Meneghel e Margarites (2017) ao realizar a análise dos discursos formulados nos
inquéritos policiais conseguiram identificar o quanto as mortes penalizam as jovens, pobres,
negras, trabalhadoras sexuais e moradoras da periferia da cidade de Porto Alegre, afirmam
que os feminicídios representam um problema social e político emergente, representando a
forma mais extrema de violação dos direitos das mulheres.
Por fim, ao falar sobre o feminicídio de mulheres negras, tais autoras observaram que
há uma associação positiva entre a mortalidade feminina por agressão, evidenciando que o
aumento de feminicídios em capitais e grandes cidades brasileiras atinge principalmente as
mulheres jovens, pobres, negras, solteiras e de baixa escolaridade.
Em virtude dos fatos mencionados, é de extrema relevância a incorporação, nos
documentos institucionais, da categoria raça para investigar a questão do feminicídio no
Brasil, pois através desse parâmetro pode-se tentar compreender as nuances que estão por
detrás desse fenômeno complexo e multifacetado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constituição da violência do feminicídio é um problema de proporção mundial e
vem ganhando visibilidade, principalmente devido a luta que as organizações civis feministas,
defensores dos direitos humanos, vítimas e parentes estão travando. Da análise dos artigos
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pode ser percebido que seguir no sentido de maior igualdade de gênero em nossa sociedade
requer mudanças profundas no pensar e no agir para que a partir daí seja desestabilizada e
redefinida a estrutura binária, patriarcal e excludente do masculino e do feminino.
Ao se propor analisar um aspecto da violência de gênero que é o problema do
feminicídio, foi observado, com a pesquisa, uma escassez da produção científica sobre esse
tema específico nas bases de dados utilizadas. Além da especificidade do feminicídio
levantamos mais duas hipóteses sobre a escassez de pesquisas do tema: a primeira diz respeito
ao fato de que apesar do feminicídio ser algo recorrente na sociedade, esse só passa a ser
tipificado no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2015, o que em termos históricos é
algo extremamente recente, e a segunda hipótese está relacionada ao fato de que esse tipo de
violência ainda é um assunto complexo de ser discutido, pois toca na estrutura social de
subjugação da mulher, a qual por muito tempo foi considerada como algo da esfera privada.
Outro fato que merece destaque com o desenvolvimento da pesquisa é que dentre os
03 artigos encontrados apenas um deles tem pesquisadores do sexo masculino, isso pode
indicar que as mulheres têm buscado problematizar e compreender sobre a temática do
femicídio enquanto que os pesquisadores homens muito pouco. Assim, é importante que seja
estimulada a pesquisa e que os homens sejam engajados na luta pelo fim da violência contra a
mulher, isso porque se analisarmos a miúde, o problema do feminicídio não é um problema
feminino, pelo contrário é um problema masculino, uma vez que são os homens que agridem
e violentam as mulheres.
Sobre as mulheres negras, a inclusão do quesito raça na documentação de instituições
de saúde e de polícia ajudaria significativamente na análise do problema do feminicídio, bem
como na elaboração de políticas públicas atentas e comprometidas com a eliminação dessa
violência.
Desse modo, a prevenção e o enfrentamento ao feminicídio perpassam pela redução
das desigualdades de gênero e requerem o engajamento de diferentes setores da sociedade,
por isso a criação, execução e monitoramento de políticas públicas a fim de reduzir esse crime
são de extrema importância. Por fim, sugere-se a realização de estudos utilizando mais
palavras chave sobre a violência de gênero, além da busca por períodos de análises
diferenciados, pois o perfil das pesquisas pode diferenciar-se conforme o espaço de tempo a
ser analisado.
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MULHERES APENADAS NO CONJUNTO PENAL FEMININO: A
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA NA PREVENÇÃO DA
REINCIDÊNCIA

Leonardo Augusto Oliveira de Santana
Doutorando e Mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da
Bahia - UNEB- PPGEDUC
O presente estudo tem como objetivo geral analisar o conjunto penal feminino: A função
ressocializadora na prevenção da reincidência. Justifica-se esse tema devido às complexidades
que são apresentadas pelo conjunto penal, como também, os altos índices de reincidência.
Esse é fato recorrente no sistema prisional brasileiro, e é sem duvida, um desafio a ser
vencido pelas autoridades constituídas, pois além de aumentar a população carcerária, tem
demonstrado claramente que não acontece de forma efetiva a ressocialização como objetiva o
Estado. Este artigo utilizou-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Os livros
reunidos foram do campo das ciências sociais e, também, do campo jurídico de acordo com o
tema proposto. Como resultado obtido observou que a função ressocializadora na prevenção
da reincidência mostrou uma relação próxima com a necessidade de políticas públicas de
cunho social para eliminar ou minimizar essa reincidência. Portanto, essa função emerge
concomitante com as medidas sociais positivas cujo objetivo é tratar o fenômeno como um
problema, não apenas jurídico, mas correlacionado com a questão social.
Palavra-chaves: Sistema prisional; Mulheres; Ressocialização; Políticas públicas; Serviço
Social.

INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo geral analisar o conjunto penal feminino: A função
ressocializadora na prevenção da reincidência. Visando compreender como ocorre o processo
de prevenção à reincidência no sistema carcerário? Um dos objetivos da pena privativa de
liberdade é a ressocialização do apenado no sistema carcerário no intuito, também, de impedir
a reincidência.
O fenômeno da reincidência é objeto de atenção do Estado e de organizações que
visam diminuir sua frequência, pois as medidas implementadas, por esses órgãos visam
diminuir a reincidência criminal. Reincidir do ponto de vista criminal é cometer crime, depois
de ser condenado anteriormente por delito igual ou diferente.
A reincidência interfere de forma extremamente negativa na vida social e econômica
desses sujeitos, de suas famílias e da sociedade promovendo insucesso na sua vida econômica
que, por sua vez, gera inúmeros problemas sociais como: desemprego, violência, pobreza,
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dentre outros. No processo de ressocialização e prevenção da reincidência criminal vários são
os sujeitos imbricados nessa luta, entre eles o Assistente Social.
O Serviço Social é de suma importância no sistema prisional. No que tange a
assistência social, os incisos e parágrafos da Lei de Execução Penal, definem que sua
principal função é preparar o preso para a liberdade (art. 22) bem como orientar e amparar sua
família e a das vitimas (art. 23). O Assistente Social estuda e analisa a realidade social das
presas, para garantir o acesso às informações e propor benefícios que venham ao encontro de
suas necessidades.
A metodologia desenvolvida para construção desse artigo foi à pesquisa bibliográfica,
pois esse instrumento possibilitou o diálogo com teóricos que dissertaram sobre a temática em
estudo e, em razão da dificuldade da pesquisa de campo, escolheu-se a pesquisa literária,
associada ao código penal e a legislação vigente.
Sobre a pesquisa bibliográfica escreve Antônio Carlos Gil, esclarecendo que esse
instrumento metodológico bibliográfico e documental é um elemento exploratório relevante,
pois justifica e valida às hipóteses desenvolvidas em lei, por analisar os fatos a partir de
elementos da vivencia das pessoas encarceradas: “a pesquisa exploratória tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícitos ou a
construir hipóteses” (GIL, 2010, p.27).
Nessa perspectiva, elegemos vários autores que contribuíram para as analises e
reflexos desenvolvidas nesse trabalho, como: Boltanski; Bourdieu; Foucault; Gatens; Grosz;
Rothfield, entre outros. Michel Foucault (1995) fala do poder disciplinador da pena no
processo, segundo ele, de dominação do ser humano, a pena em Foucault não é um elemento
ressocializador, ao contrário, inviabiliza a socialização, pois trata o ser humano como um
doente – incurável para o Estado – cuja necessidade de ser vigiado e punido é extrema em
razão de um Estado que deseja manter o controle da sociedade.
Em Salvador, capital da Bahia, as presas do sistema carcerário estão no Conjunto
Penal Feminino. Neste espaço estão às presas custodiadas e processadas, dando cumprimento
as penas privativas de liberdade, em regime fechado de caráter de segurança máxima. A pena
de privação de liberdade é, sem dúvida, a mais gravosa aplicada pelo julgador, todavia há
quem defenda essa pena como educativa, uma vez que ao ser afastado da sociedade essa
condenada não voltará a cometer crimes.
Todavia, essa hipótese é rejeitada por aqueles que não acreditam que haja recuperação
no encarceramento, sobretudo em razão da crueldade, do descaso, da desumanidade que é
uma das realidades existentes no sistema penitenciário feminino. Por outro lado, há medidas
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de ressocialização como cursos profissionalizantes; palestras; indulto de feriados cujo
objetivo é reeducar e impedir a reincidência criminal.
Como se leu, há problemas e avanços no processo de ressocialização no período
punitivo, pois a pena privativa de liberdade é uma punição ao crime cujo exemplo deve
repercutir na sociedade a fim de inibir novos crimes ou novos criminosos. Mas, nossa
sociedade enfrenta o fenômeno da reincidência, esse não se manifesta em uma nova
criminosa, mas a reincidência é de alguém que já sofreu o processo de encarceramento.
Esse novo ou novos delitos tiram a credibilidade das ações do Estado no processo de
execução da pena, que se torna apenas um instrumento punitivo, não um instrumento
educativo em vista da não repetição do delito. Ações significativas devem ser elaboradas e
efetivadas no tocante a ressocialização no processo de execução da pena, a detenta e sua
família, bem como a sociedade sofrem com a reincidência, por isso, vários profissionais
devem está engajados na melhoria do indicador reincidência.
Vamos aprofundar nos tópicos propostos neste artigo, no primeiro tópico iremos
discorrera fundamentação teórica e a identidade de gênero; No segundo tópico escreveremos
sobre os aspectos legais de proteção às apenadas; a prevenção a reincidência no tocante as
condenadas formas de ressocialização e em seguida no ultimo tópico vamos minuciar as
políticas de prevenção; como tratar a reincidência e como o Serviço Social pode contribuir
para a prevenção a reincidência.
1.0 Fundamentação teórica e identidade de gênero
Para iniciarmos nossa discussão com os estudiosos do sistema carcerário brasileiro,
vamos enfrentar o tema relativo à discussão sobre a mulher no Conjunto Penal na Cidade de
Salvador capital da Bahia. O Conjunto Penitenciária Feminina (CPF) de Salvador foi fundado
em 08 de março de 1990 conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Tem o nome de
Complexo Penitenciário do Estado – Conjunto Penal Feminino sendo de natureza pública fica
localizado na Estrada da Mata Escura S/N Complexo Penitenciário do Estado.
Sua criação foi implementada em vista de proporcionar, as mulheres custodias ou
condenadas, à mínima condição estrutural; psicologia; física; de estarem cumprindo sua pena.
O conjunto Penal é o lugar onde essas apenadas cumprem sua pena – a mais gravosa do
direito – de privação total ou parcial da sua liberdade. Esse local tem a pretensão não só de
punir as condenadas, mas também ressocializar e prevenir a reincidência do ato delituoso.
A mulher historicamente sofreu muito preconceito e sempre esteve a margem da
sociedade, em período mais primitivo elas não desfrutavam de nenhum direito social, mas na
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contemporaneidade, elas não só acenderam socialmente como também são detentoras dos
mesmos direitos dos homens.
Todavia, são também obrigadas a seguir os mesmos deveres sociais dos homens. A
questão do delito iguala homens e mulheres, pois para a lei todos são iguais, portanto, se
houver cometimento de crime, seja homem ou mulher, será julgado conforme legislação
vigente e punido de acordo ao crivo do julgador.
O termo gênero foi um conceito construído socialmente buscando compreender as
relações estabelecidas entre os homens e as mulheres, os papeis que cada um assume na
sociedade e as relações de poder estabelecidas entre eles. A sociedade humana é histórica,
muda conforme o padrão de desenvolvimento da produção, dos valores sociais, nova moral e
nova cultura. É uma luta pela democracia, que deve nascer da igualdade entre todos os
homens, suprimindo as desigualdades de classe.
A condição de pessoa humana é o requisito único e exclusivo para a titularidade de
direitos. Segundo Rodrigues (RODRIGUÊS 1975, p.45):
A Cultura dita normas em relação ao corpo, normas a que o indivíduo tenderá, à
custa de castigo e recompensas, a se conformar, até o ponto de estes padrões de
comportamento apresentarem como naturais quanto o desenvolvimento dos seres
vivos, a sucessão das estações ou o movimento do nascer e do pôr do sol
(RODRIGUÊS, 1975).

Entretanto, mesmo assumindo caráter natural e universal, a mais simples observação
em torno do ser humano poderá demonstrar que o corpo humano como sistema biológico é
afetado pela religião, pela ocupação, pelo grupo familiar, pela classe e outros intervenientes
sociais e culturais relativos às mulheres.
Tudo isso significa dizer que, para além de uma “metáfora da cultura”, o corpo tornase também um lugar “prático” de controle social (BOURDIEU, 1977) e do poder disciplinar
(FOUCAULT, 1995), constituindo-se assim, como um efeito de práticas sociais, ou melhor,
como “[...] um efeito [...] não da genética, mas de relações de poder” (GATENS, 1992,
p.131).
Contudo, é fundamental observar que, se por um lado o corpo é demarcado
involuntariamente, por outro, é também inscrito através de procedimentos “voluntários” de
modelagem, ou de auto-produção, que exprimem a interiorização de modos de vida, hábitos,
comportamentos, relações sociais (GROSZ, 1994, p.141) e, em última instância, exprimem a
corporificação das subjetividades (ROTHFIELD, 1995, p.169). Como ressalta Grosz (1994,
p.143, minha tradução).
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As várias práticas de inscrição social do corpo não são simplesmente impostas ao
indivíduo por forças externas. Esses procedimentos não funcionam numa base coerciva, mas
são procurados, até mesmo demandados por atores distintos. Tais procedimentos são quase
sempre seguidos voluntariamente e geralmente requerem a aceitação ativa do sujeito.
Sustento aqui que a corporificação das identidades de gênero dá-se, em grande parte,
através de práticas de autoprodução. Nesse ponto, não custa lembrar que “não se nasce
mulher, torna-se mulher” (ou homem); ou seja, que a identidade de gênero não é um atributo
fixo, não é uma “essência” que emana do corpo; ao contrário, como uma construção social,
gênero é uma variável fluida, mutável e mutante.
Inferindo do pensamento de Butler (1990) pode afirmar que “não existe uma
identidade de gênero por detrás das expressões de gênero; [...] a identidade [de gênero] é
constituída através da performance, pelas próprias ‘expressões’ que são tidas como seus
resultados.” Em outras palavras, gênero não é um “estado interior” fixo, resultante de
atributos biológicos; trata-se, outrossim, mais de uma performance que cada um de nós
apresenta e representa diariamente, e na qual há todo um investimento corporal. Gênero diz
respeito à “[...] estilos corpóreos que constituem significações corporais” (BUTLER, 1990, p.
25).
A maioria das detentas encontra-se em cadeias públicas fora das penitenciárias devido
às citadas serem maioria, o que dificulta os benefícios que a lei rege e que somente terão
acesso às detentas que estão em penitenciarias femininas. A crueldade, o descaso, a
desumanidade é uma realidade também no sistema penitenciário feminino e há indicador que
não há limite de faixa etária, a não ser o margeado em Lei.
Existem poucas penitenciarias femininas que observam suas necessidades como
mulheres e principalmente como seres humanos dotados de direitos e deveres. São tratadas
como escorias femininas. Muitos são os problemas enfrentados pelas detentas já que o poder
público prioriza a construção de penitenciarias masculinas. Com o exposto verificam-se
desigualdades de tratamentos entre homens, retrato de um Brasil machista que desrespeita e
viola o que diz a lei, a respeito da igualdade.
No tocante a origem dessas mulheres, quase todas são advindas das localidades mais
pobres e estão no sistema carcerário em razão de diversos crimes, como: tráfico de drogas;
roubo; homicídio; tentativa de homicídio; furto e a maioria já são reincidentes. Suas famílias
mergulhadas na pobreza e com dificuldades para acompanhar o processo na justiça criminal.
Cabe à defensória pública, na maioria dos casos, defender as apenadas e acompanhar o
processo elegendo um defensor público. A história dessas pessoas é cercada de dificuldades;
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dor; falta de espaço na sociedade; envolvimento com o crime e quase nenhuma perspectiva,
esse quadro de vida denota alguns questionamentos entre os estudiosos sobre as
características das apenadas.
Elas estão no sistema carcerário em razão de suas condutas antissocial, desobediente à
lei e, muitas vezes, essa situação acontece em razão da escolha de vida, sendo irrelevantes os
fatores esternos. Segundo Santos e Kassouf (2008) “Toda a estrutura do modelo é baseada na
hipótese da racionalidade do potencial ofensor, em que se pressupõe que, agindo
racionalmente, um indivíduo cometera um crime” (CERQUEIRA E LOBÃO apud SANTOS
E KASSOUF, 2008).
De acordo a citação acima a presunção do autor é no sentido de reconhecer que o
sistema penal acredita no potencial ofensor do indivíduo e por essa razão a estrutura se
justifica em virtude da necessidade precípua de punir o ofensor consciente, cuja característica
marcante é a periculosidade. Nesse sentido, ele não só é perigoso, ele racionaliza a aversão
social e, deliberadamente infringe a lei.
O cometimento de um crime de forma racional é um agravante qualificado por lei. A
lei menciona o crime culposo (sem intenção) e o crime doloso (com intenção), do ponto de
vista da explicitação do autor fica claro a percepção da presunção do dolo na pratica
criminosa, fato incoerente do ponto de vista prático. Nem todo crime é doloso e, tratar às
apenadas apenas com essa característica deve ser questionado.
Ao ingressar no mundo do crime, a mulher – como os homens também – tem alguma
justificativa. Há vários casos que indicam que a mulher foi obrigada pelo seu marido
(criminoso) a praticar algum delito. O tráfico de drogas, por exemplo, é um crime recorrente
cuja característica marcante está à associação do marido/noivo/namorado da detenta e sua
participação. Ou seja, a influência do parceiro é preponderamente para o cometimento do
crime – embora não seja em todos os casos.
Nessa direção, percebemos existir imprecisão da afirmação da racionalidade do crime,
dada a característica da mazela de onde advém a maioria das apenadas. Se o estado social é a
pobreza ou a extrema pobreza não sem pode levar muito em conta a racionalidade, como
alguém pode racionalizar com as necessidades básicas não atendidas? Não se discuti o crime,
mas a intencionalidade.
Se houve o medo do companheiro que justifique o ato delituoso, pode haver atenuante
se acatada a argumentação junto ao judiciário. Por isso, a história dessas pessoas e dessas
famílias se confunde com a história das inúmeras dificuldades sociais desse país. A falta de
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educação; de saúde; de moradia; de emprego; de perspectiva de mudança de vida, potencializa
o crime.
Essa análise é sociológica na medida em que observa e leva em conta o contexto
social. A história da pessoa, da família, que sofre tanto ou mais do que a apenada, em razão de
não possuírem recursos materiais para intervir junto à justiça para libertar seu ente querido,
dependendo do Estado que prendeu conceder o defensor para acompanhar o processo.
O Estado, nesse sentido, pune e ajuda a libertar, claro que esse processo é bem
coordenado em medidas cujo objetivo é ressocializar e prevenir a reincidência. Para cumprir
esse objetivo o Estado precisa de agentes corroborando para efetivar suas metas. Daí a
necessidade da ação de advogados; médicos; psicólogos; farmacêuticos, assistentes sociais.
Esses profissionais agem após o cometimento do crime, portanto em ações que visam
diminuir a reincidência. Como se discutiu a presunção do crime não é só por motivos pessoais
ou racionais, tem a ver com a condição psicológica e social do individuo, por essa razão a
prevenção – do nosso ponto de vista – deve começar na sociedade com melhorias nas
necessidades básicas do cidadão. Hoje o fenômeno da droga invade as famílias destruindo as
suas bases e causando o encarceramento.
Esse e outros males de nossa sociedade devem ser combatidos. O assistente social,
agente participante desse processo de forma ativa, deve assistir as famílias no âmbito do
Conjunto Penal e além dele. Numa sociedade complexa como a nossa e cheia de
desigualdades sociais, é indiscutível que a atuação do assistente social seja no sentido de
orientar as famílias com todas as informações necessárias para assisti-las no processo de
encarceramento de seu ente querido, bem como, elaborar diagnósticos sociais.

2.0 Aspectos Legais de Proteção às Apenadas
A Lei de Execução Penal nº 7.210 de 11 de Julho de 1984 (LEP), encontram-se nas
diretrizes no trato Penitenciário, e é documento advindo da esfera federal. E que diz no artigo
3º “ao condenado e ao internado serão as- segurado todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela lei”. Ainda na LEP, diz no artigo 10º “A assistência ao preso e ao internado é
dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência sociedade”
(BRASIL, 1984).
A assistência educacional está prevista na LEP (1984) no artigo 17, onde consta que a
unidade prisional deverá fornecer formação escolar e profissional ao preso e internado. E no
parágrafo único garante a mulher condenada ensino profissional conforme sua condição.
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Segundo o artigo 22 da LEP (1984) a atuação da assistência social deverá amparar o
preso e o internado a fim de prepará-los para a reintegração à liberdade. No sistema prisional
este atendimento abrange o preso e sua família, na forma de promoção de ações, orientação e
amparo, providência para a obtenção de documentos, benefícios da previdência Social e do
seguro por acidente de trabalho, realização de laudos e pareceres e encaminhamentos para os
técnicos do estabelecimento penal onde estão custodiadas.
O Art. 59 do Código Penal (Brasil, 1940) expressa que após analisar a culpabilidade,
os antecedentes, à conduta social e personalidade do criminoso, aos motivos pelos quais o
criminoso alega ter cometido o crime, às circunstâncias e consequências do crime, o Juiz
estabelecerá os seguintes aspectos, conforme seja necessário, para reprovação e prevenção do
crime: as penas aplicáveis dentre as impostas pelas leis; a quantidade de pena aplicável,
dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Logo se faz necessário a existência do centro penal como local de salvo guarda dos apenados
como espaço de punição desses segregados. Foucault (1999), afirma que era radicalmente
contra a forma como a qual se exerce o monopólio da força do Estado, sugere outras
alternativas de se vigiar e punir.
O art. 83 da LEP (Brasil, 1984) prevê para o estabelecimento penitenciário,
dependências com áreas de serviços para as atividades do tratamento reeducativo,
sobrepondo-se às imposições de segurança. Conforme Magna Bosco (1998), os
estabelecimentos penais são classificados de acordo com fases do regime progressivo de cada
detento. A 1ª fase é chamada de prisão provisória; 2ª fase já é condenado; 3ª fase sujeito a
medida de segurança; 4ª fase liberdade condicional; e a 5ª fase - egresso.
Os estabelecimentos são: o Centro de Observação que corresponde ao campo onde é
realizado exame criminológico do condenado, baseado no resultado deste exame será
estabelecido o regime de liberdade em que "melhor se enquadra" (art. 96 LEP). A
Penitenciária, com base no art. 87 da LEP (Brasil, 1984) é o estabelecimento de segurança
máxima destinada ao regime fechado. A Colônia Agrícola ou Industrial

é um

estabelecimento pedagógico de medida de segurança, em que os condenados são internados a
fim de educá-los à profissão ligada ao trato da terra, é destinado para o condenado ao regime
semiaberto.
A Casa do Albergado serve de abrigo ao condenado de regime aberto; que durante o
dia trabalha e a noite se recolhe a casa do albergue. A Cadeia Pública, de acordo com art. 102
da LEP (Brasil, 1984), é apropriado para acustódia do preso provisório e para o cumprimento
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de pena de breve duração, dispõe de salas para trabalhador social ou Sociólogo, ou para o
Psicólogo e Psiquiatra, além de salas para o pessoal administrativo, advogados e autoridades.
O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico reservado aos inimputáveis, e ao
condenado dependente (física ou mental) de substâncias químicas entorpecentes. A
Penitenciária para Mulheres, estabelecimento próprio para mulheres condenadas a regime
fechado. Penitenciária para o Jovem adulto é designada ao menor de 21 anos de idade, que
permanecer no estabelecimento para tratamento reeducativo e problemas de personalidade,
estando sujeito a regime aberto e semiaberto.
O Ministério da Justiça estabelece como normas para todo projeto de estabelecimento
penal a existência de instalações de administração, com salas para serviço jurídico, social,
psicológico; assistência religiosa e culta; escola e biblioteca; prática de esporte e lazer;
oficinas de trabalho; refeitório; cozinha; lavanderia; enfermaria; parlatório visitas reservadas
aos familiares; cela individual. A cela individual e a construção em horizontal da prisão
constituem as duas ideias essenciais do estabelecimento penal moderno.
Seguindo o Art. 32 do nosso Código Penal (Brasil, 1940) as penas podem ser
configuradas como: privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. A primeira é
aplicada em forma de reclusão e detenção do condenado, onde devem ser cumpridas em
regime fechado, semiaberto ou aberto. A segunda, as penas restritas de direitos, com base no
art. 43 do Código Penal (Brasil, 1940) são cumpridas através de prestação pecuniária
(pagamento em dinheiro, cheque); perda de bens e valores; prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, interdição de direitos durante um período, (que se
configura em proibição de exercício de cargos, funções, atividades profissionais e públicas,
além da inscrição em exame públicos, suspensão de autorização e/ou habilitação para dirigir
veículos) e limitações de fins de semanas.
Por fim, a pena de multa a qual consiste no pagamento ao fundo penitenciário a
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, sendo no mínimo, de 10 (dez) diasmultas e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta). Para Fragoso (2004) a sentença paga
através da pena de multa propicia a geração de reincidência criminal no Brasil, porém o
mesmo afirma que há debate jurisprudencial a respeito, ou seja, há discordância.
O código penal (1940), no seu art. 63, define como reincidência penal a prática de um
novo crime, pelo mesmo agente, que se passou por julgado a uma sentença o qual foi
condenado por crime anterior, sendo praticada no país de origem ou no estrangeiro.
Caracterizando tal situação de reincidência penal como um agravante, constando esta
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afirmação no primeiro tópico do art. 61 do mesmo documento citado acima; abordando isto
como apenas uma das consequências dos efeitos da reincidência.
Como se percebeu a Lei de execuções penais nos trouxe normas que humanizam, ou
pretendem humanizar o sistema carcerário, na medida em que oferecem as condições
estruturais; sociais; jurídicas para o convívio ressocializador no Conjunto Penal, a fim de
haver ressocialização e a diminuição acentuada da reincidência.

2.1 Prevenção a Reincidência como Elemento Ressocializador.
A condição dos Completos Penitenciários Femininos no Brasil é estarrecedora e não
atende (em sua maioria) as condições necessárias para a promoção da ressocialização.
Prevenir a reincidência das presas é uma missão do Estado com a ajuda de toda a sociedade.
De acordo com os juristas NERY e JÚNIOR (2006, p.164) “Presos e direitos humanos. Tanto
quanto possível, incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao retorno do condenado ao
convívio social” (NERY e JÚNIOR, 2006, p. 164).
Nota-se que a citação acima dos autores Nery e Júnior (2006), mostra que as políticas
públicas em favor dos apenados – em nosso caso as apenadas do Complexo Penitenciário –
devem levar em conta à prevenção a reincidência, pois não pode haver ressocialização sem
que haja medidas que corroborem com as inúmeras necessidades das presas.
Essa prevenção deve levar em conta as demandas das presas e de suas famílias, várias
ex-presidiárias estavam na linha da pobreza e, às vezes, foram para o mundo do crime em
razão da dificuldade financeira que viviam. Nesse sentido a atuação do Estado vai além de
simplesmente destinar recursos para os Municípios e Estados Federados implementarem
ações para impedir a reincidência.
É algo mais profundo e tem a ver com medidas amplas e significativas na sociedade
que tragam mudanças sociais significativas, essas mudanças por certo trarão a diminuição dos
índices de reincidência das presas ex-detentas. A garantia de emprego para as ex-detentas que
tenham saído da prisão é uma medida ressocializadora capaz de ajudar a não reincidência,
visto que muitas pessoas alegam retornar ao crime por falta de oportunidade de emprego.
A falta de emprego é um problema grave e, esse problema é agravado em função do
preconceito de empregadores em contratar pessoas que tenham saído do sistema carcerário –
quando sabem que eram ex-detentas. As pessoas depois de serem egressos do sistema
penitenciário ficam afastadas do mercado de trabalho.
Não só por conta do preconceito e da falta de oportunidade, também por falta de
qualificação. Nessa perspectiva o Estado deve desenvolver uma política de qualificação das
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ex-detentas, a fim de serem capazes de se inserir no mercado de trabalho muito competitivo.
Já há várias medidas para melhorar a qualificação profissional das pessoas – medidas que não
são divulgadas em nível de resultado, gerando dúvida sobre a sua eficácia.
Cursos profissionalizantes para ex-detentas no Complexo Penitenciário; vagas no O
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) são destinadas
também a ex-detentas. Essas e outras políticas específicas no sentido de garantir melhor
qualificação a esse segmento da sociedade é importante para consolidação de uma política de
educação – que deve ser continuada.
Nery e Júnior Expressa a seguinte fala: “[...] A ordem jurídica em vigor consagra o
direito do preso ser transferido para local em que possua raízes, visando a indispensável
assistência pelos familiares” (NERY e JÚNIOR, 2006, p. 164). Na prática os autores querem
afirmar a ressocialização a partir do retorno as suas famílias, isso é importante, sobretudo,
quando pensamos numa detenta – que deixou o presídio – volta para viver com seus filhos.
Esse reencontro é marcado de emoção, se de fato, essas pessoas tinham minimamente
uma família estruturada com residência fixa, pais e filhos (ou outros parentes) fora do mundo
do crime. Todavia, o que se vê é o contrario famílias, abaixo da linha da pobreza, em sua
maioria, desestruturada, pais separados e com histórico de prisão de parentes ou
companheiros, cujo crime mais comum é o tráfico de drogas.
Não adianta haver um ordenamento jurídico que traga a previsão do direito de
reencontro da presidiária com a família se ela nunca teve uma família acolhedora ou se o
motivo do ingresso no mundo do crime foi justamente a família ou um membro dela. Quantas
mulheres são violadas em seus lares, com a prática reinterada da violência física; moral e
psicológica.
Uma vez cumprida a pena, a agora ex-detenta tem o direito de voltar a sua família,
entretanto se essa família não tem a condições de receber a egressa do sistema carcerário, será
preciso implementar ações que preparem essas pessoas para uma nova vida. Atendimento
psicológico e assistencial será importante para minimizar esse problema recorrente.
Sãodireito de todos os cidadãos, mesmo os que cometeram algum delito e tenham
pagado suas penas junto à justiça, de serem tratados dignamente no sistema carcerário e
quando saírem dele. Nesse sentido, a Lei de execuções penais tem como lastros punir e
ressocializar, punir não com desumanidade ou com a prática de tortura, mas dirigir ao cidadão
a punição margeada em Lei de forma justa e obedecendo aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
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Na mesma medida produzir à recondução dessas pessoas a sociedade ressocializadas e
capazes de se alto gerir, protegidas pelo princípio da dignidade da pessoa humana sem haver
distinção de qualquer natureza. Porém a atual conjuntura de ações em prol da ressocialização
não nos dar certeza se de fato ela existe ou se já existiu, alguns céticos – no senso comum boa
parte da sociedade – não acreditam em ressocialização no sistema carcerário, nem de homens,
nem de mulheres.
Outros mais compreensivos acreditam na ressocialização, tendo em vista os crescentes
relatos de pessoas – ex-detentos de recuperados para a vida social – que antes eram
integrantes de quadrilhas e egressos do sistema carcerário e hoje estão sem cometer novos
delitos, essas pessoas, quase sempre, são ligadas a diversas religiões.
As discussões em torno da ressocialização não devem partir de opiniões sem
fundamento científico – por meio de pesquisa de preferência empírica – e, partirem da
perspectiva de agentes sociais imbricados com a causa das detentas – a ressocialização em
vistas da prevenção da reincidência.
Quem está encarcerado quer – maioria dos casos – deixar a prisão, mas não se sai da
prisão para não ter oportunidade, pois se não houver alternativas de sobrevivência e
acolhimento do egresso do sistema carcerário, o fim será a reincidência no crime e, às vezes, o
cometimento de um crime ainda mais gravoso. Partindo dessa premissa, o Estado brasileiro, a
sociedade civil, as instituições filantrópicas e as religiões devem se mobilizar para impedir o
quadro de reincidência.
Das medidas a serem valorizadas pelo Estado – e demais segmentos da sociedade –
destaca-se o papel da equipe multiprofissional composta de agentes públicos de diversas áreas
(ou agentes privados) para acolher, assistir, ensinar, qualificar, ou seja, modificar o quadro de
baixa estima identificado na maioria das apenadas egressas do sistema carcerário cujas
famílias se encontram na linha da pobreza ou a margem da violência explícita.
A reinserção não é uma opção é uma garantia legal e um objetivo da sociedade, além
de produz efeitos imediatos na vida das pessoas egressas do sistema carcerário, produzir a
prevenção da reincidência.
Na Lei de execuções penais em seu artigo primeiro reza a seguinte redação: “Execução
penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS, 2008).
Este dispositivo legal no que tange a citação acima nos indica uma clara intenção do
legislador em produzir uma legislação capaz de dar conta da integração na sociedade – aqui
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analisada como prevenção a reincidência – no sentido mais amplo da palavra. Seria o mesmo
que dizer que o legislador tem, por objetivo concreto, que o ex-detento ou ex-detenta seja
reinserido na sociedade com dignidade.
Parece que quase sempre fica a discussão no campo das idéias, não há de se negar as
benfeitorias trazidas pelas ações do governo e de outros agentes envolvidos no trabalho de
prevenção a reincidência, todavia, esse fenômeno não é tratado da maneira com a qual ele
merece ser tratado, pois na omissão da sociedade de criar formas de acolhimento, bem como
na ineficiência do Estado em criar medidas efetivas/significativas, tudo pode ficar imperado e
a prevenção pode ser mais um faz de conta.
Outro fato correlato a prevenção da reincidência e a discussão sobre a pena privativa
de liberdade. Nos casos graves – de acordo com as leis, sobretudo o Código Penal – a prisão
parece inevitável e o que se discutiria é o ambiente do cumprimento da pena. Os presídios e
casas de custódia sempre aparecem na mídia como lugares superlotados e, essa população,
quase sempre ociosa, vive num submundo onde – às vezes – a regra do Estado não se
configura.
O que fazer para melhora essa situação? Seria mais prudente dedicar mais tempo à
reflexão da não entrada dessas pessoas no sistema carcerário do que pensarmos numa possível
reincidência. Se houvesse, na sociedade uma melhor distribuição em termos de poder
econômico, no mínimo ia-se diminuir o furto, o roubo e o latrocínio – presumo. Seria mais do
que criar medidas preventivas, será a solução para o fato delituoso, ou a sua sensível
diminuição.
Entretanto, sabemos que mudar o quadro da realidade dos nossos presídios não é e não
será fácil, há um ranço herdado de Governos anteriores que torna a sociedade cética em
relação a este assunto, trata-se da falta de verbas para investir na segurança pública. Dizer que
não tem dinheiro para mudar a situação dos presídios – sucateados, superlotados, com pessoas
doentes e com a criação de grupos facciosos que culminam em ações fora dos presídios.
Nesse sentido, o que se vislumbra é uma situação, no mínimo, estranha, visto que o
Brasil é signatário de tratados internacionais cuja redação remete a não prática de tortura e se
vê tanto sofrimento dos apenados e apenadas, que já estão em situação – psicológica e moral –
difícil e vergonhosa, ainda são expostos aos “perigos do cárcere”.
A prisão deveria cumprir seu papel social de reintegrar o detento a sociedade, se esse
objetivo for cumprido não vamos precisar de medidas preventivas em vistas da reincidência,
pois essa palavra não existiria no vocabulário jurídico. Todavia como isso não é possível nos
contentemos com as medidas atuais e esperemos que haja mudanças significativas.
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2.2 Formas de Ressocialização.
As prisões devem ter como finalidade a ressocialização do apenado ou apenada, não
apenas a detenção ou o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido, a primeira
forma e ressocialização que destacamos é a advinda do próprio sistema carcerário, o cárcere
não deve ser o lugar exclusivamente para punir o infrator da lei.
Ele deve atender a sua função social, ou seja, deve ressocializar. Medidas como o
acompanhamento psicológico produzem a diminuição dos traumas da prisão e impede a
revolta e a indignação do preso, que muitas vezes o faz reincidir no crime, o acompanhamento
social – com assistente social agente público ou privado ou voluntário – também é importante
para acompanhar não só o preso, mas a sua família.
As prisões não devem ser objeto de potencialização do grau de periculosidade da
apenada, mas sim, um espaço que lhe proporcione a reintegração à sociedade. Por isso, os
presídios mantêm acompanhamento social e psicológico para todos os internos, além de
atividades esportivas e biblioteca para leitura de livros.
Alguns presos conseguem passar no vestibular – os menos perigosos, os quais, a lei
penal permite a saída para estudar. E todos – pelo menos é o que deseja o Estado –os que
estão nos regimes aberto e semiaberto deve trabalhar durante o dia. O problema é conseguir o
emprego, outra forma de ressocialização não tão bem implementada pelo Estado.
Alguns empregadores admitem em seu quadro funcional ex-detentos ou ex-detentas,
embora haja muito preconceito com esse seguimento da sociedade visto, que elas são vistas
(as ex-detentas) como pessoas perigosas por alguns empregadores serem vistos. Parece-nos
que falta essa parceria, sobretudo, com a iniciativa privada, já que, os maiores empregadores
são da área privada.
Outra forma de ressocializar é por meio da aprendizagem formativa em escola regular.
A ex-detenta precisa estar num grau de escolaridade compatível com as demandas do mercado
de trabalho. Hoje, o que se vê na população carcerária é a incidência recorrente de pessoas
presas e essas, quase sempre, têm baixa escolaridade.
É preciso uma política pública consistente que dê conta da inserção dessas pessoas na
escola, de preferência a regular, a fim de garantirem conhecimentos para brigar no mercado
de trabalho – esse mercado que é bastante competitivo e exige cada vez mais qualificação dos
empregados.
Além da formação em nível médio e superior, imprescindíveis para aquisição de um
emprego que dê conta da sua sobrevivência, é preciso fazer cursos profissionalizantes que
aumentem seu currículo e sua capacidade de absorção pelo mercado de trabalho. O Estado
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tem desenvolvido medidas nesse sentido como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino

Técnico e Emprego (PRONATEC) e o Sistema de Seleção Unificada da Educação
Profissional e Tecnológica (SISUTEC).
O combate às drogas e entorpecentes é outra forma de ressocialização.Não adianta
apenas prender o traficante, é preciso haver uma mudança substancial no sentido de impedir
que haja tanta articulação criminosa envolvida no tráfico de drogas, pois associado a esse
crime existe o comércio ilegal de armas, o homicídio, o latrocínio, a corrupção passiva e ativa,
entre outros.
Portanto, combater o tráfico é uma forma de ressocialização – e de prevenção do
aumento da criminalidade. Hoje não há pena privativa de liberdade para o usuário, mas as
medidas de ressocialização não devem parar no sentido de atenderem esse público, que se
tornou dependente do traficante e sua obsessão será praticar qualquer crime para obter a
droga, cuidar dessas pessoas é uma forma de ressocialização.
Outro ponto que merece destaque no sentido da tentativa de ressocializar as presas, é o
trabalho das Igrejas evangélicas com os centros de reabilitação de viciados em drogas – licitas
ou ilícitas. Esses espaços (quase sempre mantidos pelos fiéis) se destinam a pessoas recémsaídos das prisões ou não, cuja dependência os afasta, em certa medida, de suas famílias e da
sociedade e não havendo outro recurso são acolhidas por esses lugares.
Há relato de que várias pessoas conseguem se desvencilhar das drogas e abandonar o
crime. Não é preciso recorrer a pesquisas fundamentadas para ouvir esses relatos, na televisão
se ouve vários testemunhos de pessoas que afirmam – de várias igrejas evangélicas, não
citaremos nomes – estarem livres das drogas e da criminalidade.
Zacarias (2006), expressa: “O trabalho é importante na conquista de valores morais e
materiais, a instalação de cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois problemas,
um cultural e outro profissional” (ZACARIAS, 2006, p. 61). Perceba que a fala de Zacarias
(2006) corrobora com nossa análise anterior sobre a importância do trabalho e da formação
escolar como formas de ressocialização.
O trabalho é relevante para o cidadão se manter e manter sua família, quando a exdetenta – muitas vezes abandonada pelo marido ou seu marido já morreu ou ainda, escolhe
não recorrer a ele por razões diversas – busca o mercado de trabalho ela se depara com as
exigências do mesmo, entre elas está à formação escolar, por isso, é importante valorizar a
profissionalização de ex-detentas, como saída ressocializadora e minimização da reincidência
criminal.
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Já Marcos (2005) afirma que: “A execução penal deve objetivar a integração social do
condenado ou do internado [...]” (MARCÃO, 2005, p. 1). Perceba que a afirmação de Marcão
(2005) reafirma o que se discutiu anteriormente sobre o objetivo do sistema penal em relação
ao apenado ou apenada, o objetivo deve ser a integração social.
Isso, não quer dizer que isso será possível sempre, o ideal é manter um atendimento
humanitário em nossos presídios e fazer com que as pessoas percebam que o Estado se
esforça para não permitir mais que esse cidadão cometa outros ou o mesmo crime, em suma,
seja ressocializado.
Os problemas sociais que afligem a sociedade como a extrema pobreza; a falta de
emprego formal, por exemplos, são formas de resolver o problema da reincidência e
potencializam a ressocialização, pois, na medida em que a sociedade sofre com essas
dificuldades, esses problemas vão afligir também os ex-detentos, as oportunidades estarão
menores e, esse quadro dificulta a ressocialização numa sociedade que está imersa em
dificuldades.
A ressocialização mediante a percepção do legislador foi compreendida como
prioridade, por isso, foi margeado no artigo 41 da Lei de Execução Penal constituem direitos
do preso: alimentação suficiente e vestuário; nessas duas previsões legais percebe-se a
preocupação do legislador com a assistência básica aos apenados e esse cuidar faz parte da
ideia de ressocializar, sobretudo, por que o nosso país não admite a prática de tortura.
Em

seguida,

segue

a

idéia

de

trabalho

remuneração

e

assistencial

previdenciária;atribuição de trabalho e sua remuneração;previdência social; constituição de
pecúlio. O legislador cuidou da idéia de trabalho proporcional como se percebe:
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. O
Estado brasileiro tem a preocupação – pelo menos exposto na legislação – de promover a
ressocialização com a proteção das leis do trabalho e com a presente lei de excursões penais.
Além das atividades profissionais o código também menciona a necessidade do
desenvolvimento artístico e intelectual, nos textos a seguir: exercício das atividades
profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a
execução da pena. Note-se a ressalva do legislador em razão da proporcionalidade da pena,
pois – como já se discutiu nesse trabalho – existe maior rigor para os que cometem crimes
graves ou crimes hediondos.
Também o legislador se preocupou com a assistência em sentido amplo, por isso a lei,
abarca várias obrigações do Estado em relação aos apenados e apenadas como “assistência
material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; proteção contra qualquer forma de
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sensacionalismo; entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do cônjuge, da
companheira [...]. (LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, 1984).

3.0 A Contribuição do Serviço Social no Conjunto Penal.
O sistema Penitenciário Brasileiro está regulamentado pela Lei de execução penal (Lei
nº 7.210 de 11 de julho de 1984), onde encontramos no artigo 10 a assistência social ao preso:
“Art. 10 - A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, Objetivando prevenir o
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade” (BRASIL, 1984).
Nota-se a ambição do legislado ao em prever a Assistência como elemento motriz para
efetivar objetivos claros, primeiro: prevenir o crime, ressocialização social. Por isso,
notadamente, percebe-se que a assistência Social tem um papel relevante na tentativa de
efetivar a prevenção do crime, bem como, a ressocialização do apenado ou apenada.
A contribuição desse profissional se dá em razão da formação voltada a contribuir com
os dilemas sociais e em função do caráter interventivo que faz parte do currículo do Assistente
Social. Em ambiente penitenciário a Assistência Social se dá com a atenção ao preso e as suas
demandas sociais e a atenção às famílias dos presos, são papéis desenvolvidos pelos
Assistentes Sociais.
Além de verificar a necessidade de atuação de outro profissional, da área de saúde, da
área jurídica, entre outros, pois faz parte do repertório do Assistente Social interagir com
outros profissionais. A Assistência Social não se limita ao trabalho do Assistente Social, é um
conjunto de ações que visa assistir ao apenado ou apenada, a fim de propiciar os objetivos do
parágrafo dez da Lei de execuções penais.
Esses objetivos compreendem a prevenção do crime e a ressocialização e devem ser
alcançados a partir de medidas diversas, inclusive as medidas previstas no Artigo 11 da Leis
de Execuções penais em seu parágrafo único: “ Parágrafo único - A assistência estende-se ao
egresso. Art. 11 - A assistência será: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional;
V - social; VI - religiosa. (Brasil, 1984).
Veja que há consonância com que já discutimos nesse trabalho, sobretudo, quando
analisamos as formas de socialização. A Assistência pretendida pelo legislador refere-se a
todas as necessidades dos apenados ou apenadas e, segue visando impedir, coibir, prevenir ou
extirpar a reincidência.
Carvalho e Iamamoto (2000) colocam a profissão de Assistente Social como a
principal para auxiliar a sociedade em suas demandas sociais, sendo o Serviço Social
reconhecido como a fonte da atuar no que foi denominado de questão social. Os referidos
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autores definem questão social como: “Conjunto das expressões das desigualdades sociais da
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum” (CARVALHO e IAMAMOTO,
2000, p. 27).
A questão social abordada pelos autores acima mostra a fragilidade da sociedade num
mundo onde há exploração do capital, ali estará às desigualdades, onde existem desigualdades
sociais ali o Serviço Social tem seu campo de atuação – principalmente em razão da versão
interventiva do Serviço Social.
Essa intervenção ou essa capacidade interventiva inerente a prática do Assistente
Social credencia esses profissionais para atuar nos mais diversos casos, cuja necessidade
envolva alguma demanda social, inclusive nos presídios e penitenciárias, portanto, o
Assistente Social está pronto para contribuir na prevenção do crime e na ressocialização no
sistema penal.
Segundo Pimentel (2008 apud IAMAMOTO, 1999, p. 26) Os Juizados de Menores e
os presídios foram os primeiros espaços ocupados pelo Serviço Social sendo um campo onde
tem o auxílio desta classe no acompanhamento das penas, atuando também na mediação
familiar, nos programas de apoio as vítimas, testemunhas e apoiando também ao Ministério
Público (PIMENTEL, 2008, p. 26).
Como se lê a atuação do Assistente Social abrange áreas específicas no contexto
prisional. No presídio o Assistente Social contribui auxiliando os agentes públicos – O
próprio Assistente Social pode ser um Assistente público concursado ou comissionado ou
contratado em regime especial – em ações diversas.
Acompanhamento das famílias dos presos, orientando-os sobre as questões sociais,
contribuindo nos programas de assistência a vítimas de crimes, assistindo a ex-detentos e os
conduzindo a programas sociais, ainda conduzindo-os para suas famílias, mediando o
processo de reinserção na sociedade com o mínimo possível de dignidade, são papéis
desempenhados por Assistentes Sociais.
O Serviço Social atua sempre procurando uma forma de efetivar os direitos individuais
fundamentais das pessoas, no caso dos apenados ou apenados, essa forma de atuação indica a
possibilidade de ação em vista de corroborar com o poder público e o judiciário brasileiro no
sentido de ajudar a ressocialização. As pessoas que deixam os presídios estão reingressando
na sociedade, contudo, elas precisam de orientação e apoio.
A condução dessa pessoa – uma vez diagnosticadoa aversão social – para uma
psicólogo ou um psiquiatra para tratar os tramas da prisão, ou os efeitos das drogas. Os que
são ameaçados e os que estão jurados de morte, podem ser encaminhados aos programas de
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assistência social do Estado ou procurar a residência de familiares distantes de seus
opositores. Essas e outras medidas são da competência dos Assistentes Socais em prol dos exapenados e as ex-apenadas.
Perceba que a intervenção é parte da rotina do Serviço Social, pois faz parte da
essência do profissional da área humana habilitado para atender a sociedade em suas
demandas – mediante as desigualdades –e o Estado Brasileiro normatizou as atribuições dos
Assistentes sociais no sistema carcerário.
Ainda segundo a Lei de Execuções penais no Art. 23 - Incumbe ao serviço de
assistência Social:
I - conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; II - relatar, por
escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas eas dificuldades
enfrentados pelo assistido; III - acompanhar o resultado das
permissões de saídas e das saídas temporárias; IV - promover, no
estabelecimento, pelos meios disponíveis, arecreação; V - promover a
orientação do assistido, na fase final do cumprimentoda pena, e do
liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; VI providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência
social e do seguro por acidente no trabalho; VII - orientar e amparar,
quando necessário, a família do preso, dointernado e da vítima”
(Brasil, 1984).

Como se lê acima, as atribuições específicas dos Assistentes Sociais estão ligadas a
Assistência, a pesquisa, a diagnóstico social, a convivência com os apenados e, portanto a
percepção de suas necessidades. Ao acompanhamento das saídas dos apenados, aos cuidados
de prover todos os documentos necessários para a reinserção na sociedade, entre outras
atribuições destinadas pelo legislador para a figura do Assistente Social.
Além dessas tarefas, destinadas pelo legislador, o Assistente Social no âmbito do
sistema prisional ainda realiza tarefas específicas que variam de acordo com a administração
do presídio, colônia penal,penitenciária, por exemplo. Atuam no registro dos dados dos
familiares dos custodiados no momento da admissão, presta todas as informações necessárias
sobre como proceder no que diz respeito às visitas e ao acompanhamento do processo,
orientação onde se busca orientação jurídica.
Além de prestar informações aos responsáveis pelos custodiados sobre suas condições
na prisão – se estão doentes, se foram a óbito, se receberam alvará de soltura – e, dispor-se a
ajudar aos familiares no que for necessário. O Assistente Social pode, em meio às
especificidades do contexto que atua contribuir com seus conhecimentos teóricos relativos
àsdemandas sociais e aplicá-los a cada realidade contribuindo para minimizar os problemas.
Essa contribuição se potencializa com a competência interventiva presente no
currículo do Serviço Social. Essa capacidade de intervenção propicia a condição de perceber
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as demandas sociais de dada realidade e, a partir delas intervir, sugerindo solução concreta, no
campo prisional o Assistente social pode exerce essa competência (a intervenção) sem
restrição.
O que se vê no processo de ressocialização é a aceitação de idéias, projetos, ações que
potencializem ou melhore os métodos de ressocialização. É de interesse público que haja
parcerias entre Organizações não governamentais, Universidades, Igrejas, enfim, qualquer
entidade que defenda a causa prisional no sentido de implementar ações que busque a
ressocialização.
Percebe-se na análise da contribuição Serviço Socialno sistema penitenciário muitas
são as contribuições que esse profissional pratica para interferir e propiciar um ambiente mais
humano, menos doloroso para internos e seus familiares, mais capaz de ressocializar e
prevenir a reincidência, sobretudo, nas penitenciárias femininas. Corroborar com ações e
medidas no que tange a programas sociais que busquem melhorar à saúde, a segurança, à
educação, temas que refletem diretamente nas prisões brasileiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise relativa ao conjunto penal feminino no que tange a função ressocializadora
na prevenção da reincidência demonstrou íntima relação com a necessidade de políticas
públicas de cunho social para eliminar ou minimizar a reincidência penal. Portanto, a função
ressocializadora emerge concomitante com as medidas sociais positivas cujo objetivo é tratar
o fenômeno como umproblema – não apenas jurídico – correlacionado com a questão social.
Parafraseando Iamamoto (2000), a questão social tem a ver com os dilemas da nossa
sociedade, problemas como a precariedade da educação pública, a falta de emprego e renda,
as dificuldades de acesso à saúde de qualidade, a insegurança tornam possíveis compreender o
drama social vivenciado por vários países.
O Brasil não foge a essa realidade, se levarmos em conta as dificuldades supracitadas
e, não coincidentemente, nosso país precisa subjugar suas mazelas, sobretudo, a crescente
onda de violência instaurada no país. Sobre esse ponto em particular – sem fazer juízo de
valor das razões sobre – percebe-se o aumento acentuado de delitos e crimes, inclusive,
cometidos por mulheres.
O cometimento de crime é punido (há outras formas de punição) pela prisão, no direito
brasileiro a pena de prisão é tecnicamente de pena privativa de liberdade. Com o regime de
progressão de pena – o apenado ou apenada passa do regime fechado para o semiaberto e para
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o aberto – o encarcerado ou encarcerada pode retornar a sociedade, pois, em tese, a cadeia é
uma punição cuja função é, também, ressocializar.
Entretanto, essa competência atribuída a conjunto penal (por exemplo) não se aplica
na prática para a maioria dos teóricos. A prisão é descrita pelos autores como um espaço de
caóticopouco capaz de cumprir sua função social de ressocializar. Embora existamvários
projetos e ações desenvolvidos nos presídios, todavia esses esforços pouco tem demonstrado
eficácia no que se refere a prevenção da reincidência e ao combate da reincidência
propriamente dita.
Porém, o que se viu ao longo das leituras foi um quadro social difícil que impacta na
vida das pessoas egressas do sistema carcerário, como a falta de oportunidade de emprego –
que atinge vários brasileiros; a baixa escolaridade; os problemas de relacionamento com suas
famílias; a dependência química; entre outros.
Esse quadro instaurado na sociedade brasileira leva a reflexão sobre os entraves da
prevenção da reincidência na perspectiva da superação desse indicador. Note-se o dilema, de
um lado o Estado tentando criar possibilidades de reinserção social, de outro o judiciário
buscando fazer cumprir os direitos apenados e, fazer cumprir a função social do presídio –
ressocializar – de outro a sociedade (muitas vezes preconceituosa) que se mobiliza em vista
da recepção dessas egressas do sistema carcerário.
Esse esforço – entendido nesse trabalho – conjunto desempenhado pela sociedade
através de das Organizações não governamentais, das Igrejas, da pastoral carcerária, se junta
às medidas desenvolvidas pelo Estado que, financia instituições e apoia projetos em vista da
ressocialização, além das ações do judiciário em favor das apenadas, garantindo-lhes, por
exemplo, assistência com advogado.
Nesse cenário percebeu-se as dificuldades das famílias dos egressos e, muitas vezes, o
retorno as suas famílias é inviável por conta das dificuldades financeiras, por causa do
envolvimento com quadrilhas, em razão da dependência química. Nesse sentido, a presença
do Assistente Social no sistema carcerário tem se mostrado eficiente para minimizar as
dificuldades dos apenados e apenadas.
Não só a perspectiva da assistência às pessoas no que tange as consequências do
crime, mas, também, a prevenção e o combate à reincidência. Outros profissionais agem no
sentido de superar o fenômeno da reincidência, por isso, ressalta-se a possibilidade do
Assistente Social agir junto com uma equipe multidisciplinar. A contribuição – já citada e
aprofundada nesse trabalho – do Assistente Social no âmbito do sistema carcerário vai do
cadastramento das famílias ao ato de intervenção.
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Conclui-se neste artigo de acordo a leitura e reflexão dos teóricos mencionados, que o
processo de prevenção e reinserção social das egressas do sistema carcerário ocorre a partir de
medidas conjuntas, às vezes concomitantes, às vezes separadas, porém a ressocialização
esbarra nos problemas sociais que afligem o país,
Não só os problemas sociais, mas adificuldade familiar impera a ressocialização, o
envolvimento com quadrilhas e grupos armados também influenciam para a reincidência
criminal. Além do envolvimento com o tráfico e o uso drogas, situações que dificultam a
prevenção e ressocialização de ex-detentos e ex-detentas.
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Resumo
Este artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado,na qual busco entender o processo
de construção da identidade a partir do pertencimento étnico do homem quilombola diante da
paternidadee novos desafios das famílias após a titulação e certificação das terras do
Quilombo de Barra do Brumado, em Rio de Contas, Bahia.
Palavras-chave: Etnicidade. Identidade. Comunidade Quilombola. Paternidade.

Introdução
Detentoras de um patrimônio histórico e culturalsecular,as famílias remanescentes da
comunidade de Barra do Brumado preservam por meio de práticas culturais, trazidas por seus
ancestrais africanos que lhes conferem um modo de vida fundadono compartilhamento
coletivo da terra herdada de seus antepassados, no qual cada família possui uma faixa de terra,
condição que evidencia a participação de cada membro na comunidade, a maneira pela qual
eles diferenciam e os identificam enquanto família quilombola. Portanto, são também
percebidos como aqueles que são unidos por laços de convivência e coletividade e adotam a
terra como centralidade de suas lutas, em decorrência do processo de exclusão, marginalidade
e preconceito.
As discussões sobre o processo de construção identitária das comunidades negras e o
sentimento de pertença à comunidade não diz respeito apenas a uma realidade física, mas
também histórica, proveniente de relações estabelecidas no interior das comunidades,
autodenominadas quilombolas. Nesse sentido, somente a caracterização identitária das
comunidades quilombolas contemporâneas na esfera social e política não assegura uma
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inserção harmoniosa dessas comunidades na sociedade; sua afirmação se dá por meio de
enfrentamentos políticos que prezam por mudanças de caráter comunitário, econômico e
jurídico (HALL, 2006; p. 11).
Portanto, compreende-seque as transformações no modo de viver e a maneira com que
essas comunidades lidam com as mudanças também é pensar a questão da identidade social
do grupo e a realidade na qual estão inseridos em decorrência do reconhecimento e titulação
de suas terras, por parte de instâncias governamentais. Diante de distintas realidades sociais,
para entender as questão da paternidade e suas mudanças no contexto da comunidade
quilombola, é necessário compreender o cotidiano dessas famílias, a maneira pelaqual os
indivíduos compreendem e são compreendidos dentro e fora da família, para que assim se
possa entender a influência da família sobre os indivíduos e, por fim, como a sociedade
englobante exerce influência sobre a família quilombola. Esse ponto já fora estabelecido por
Barth, quando ele fala em sua reflexão quanto à natureza dos grupos étnicos, sobre a
manutenção das fronteiras étnicas, das transformações e das práticas culturais, nos quais um
grupo pode adotar os traços culturais de um outro e continuar a ser percebido e a perceber-se
como grupo distinto. Dessa forma um grupo étnico pode modificar ou substituir sua cultura
sem perder sua identidade (BARTH, 2000).
Quando se discute sobre a família quilombola, é importante destacar que, a partir da
compreensão dos elementos etnicidade, preconceito e racismo, pode-se partir para reflexões
sobre como são construídas e transformadas as relações nas famílias quilombolas,
considerando suas características e a convivência na comunidade. Observam-se fatores que
influenciam na dinâmica das famílias como: uma maior participação de indivíduos do sexo
feminino nas atividades domésticas e em relação aos cuidados com os filhos, o nível de renda
das famílias, ligados ao trabalho com a terra, aposentadoria dos mais velhos, também do
auxílio dos programas sociais do governo federal (bolsa família), e a composição
multifamiliar. Portanto, é um desafio buscar pensamentos sobre os conceitos de família, traçar
um diálogo para experiência de vida dos homens quilombolas. Isso é enriquecedor e, ao
mesmo tempo, contempla certa expectativa quanto a determinados temas, para além da
violência ou/e racismo, que circundam a experiência de vida dos homens negros. É uma
oportunidade também para tratar daqueles temas do cotidiano das famílias, especificamente,
das famílias negras (OLIVEIRA, 2009).
Diante desse contexto comunitário, no qual as mulheres e homens compartilham
igualmente a liderança na chefia de suas famílias, compreender a relação de poder e de
gênero, como se expressa a paternidade nesse contexto em que a afetividade é um elemento
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importante para a compreensão das concepções envolvidas, é parte importante desta
dissertação de mestrado. Antes, entretanto, é importante construir reflexões sobre elementos
de contextos, fundamentais, para compreensão da família quilombola.

O pertencimento étnico
O conceito de etnicidade, como definido pela antropologia, faz referência à reprodução
social de diferenças classificatórias entre categorias autodefendidas de pessoas e grupos na
interação social, e que envolve a comunicação entre elas e a diversidade cultural, relação de
poder e processos de controle.
Segundo (Barth, 1998),a etnicidade está no contexto da identidade de um determinado
grupo. Dessa forma,nos grupos étnicos e em suas fronteiras não existem diferenças
biológicas,porém,de ordem objetiva se abstratas, por se materializarem em uma dada
diferença que leve seres humanos a se constituírem em grupos étnicos diferentes. Portanto, os
grupos se definem e se distinguem por sinais ou traços diacríticos, como por exemplo, a
vestimenta ou tipo de cabelo, a cor da pele para afirmarem sua diferença em relação a outros
grupos, ou até mesmo um conjunto de práticas socioculturais que os diferenciam de algum
modo. Dessa forma, a existência do grupo étnico está ligada a fronteiras criadas e mantidas
por essas relações que fogem ao modelo cultural reificado como definidor dele.
Para Boas(2010), o mundo social tem uma especificidade própria, diferente das ordens
naturais e reivindica uma separação absoluta entre a raça no sentido biológico e a cultura.
Dessa forma, conseguiu demonstrar que o biológico não tem quase influência nenhuma sobre
o desenvolvimento das culturas humanas.
Entretanto, a etnicidade está associada ao modo de vida, a maneira em que esses
sujeitos interagem dentro e fora da comunidade a qual pertencem. Desse modo, permitem por
meio da análise desse grupo observar as diferenças, durante a pesquisa de campo, na
construção do território comum e das fronteiras étnicas dos quilombolas, como uma
característica que faz diferença, isto é, as especificidades culturais desse grupo, aos olhos de
quem está de fora dele, mas, imperceptível para aqueles que fazem parte da comunidade, por
estarem familiarizados com seu modo de viver dentro do grupo. Dessa forma, a cultura pode
ser repensada como uma referência na qual surgem os grupos étnicos. Portanto, a etnicidade
se define nas fronteiras, por meio das diferenças de um grupo, em que os traços culturais
podem se modificar, todavia, a etnicidade continua a mesma, sendo percebida por meio dos
sinais diacríticos das fronteiras(BARTH, 1998).
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A formação da identidade quilombola
Nessa dimensão social, em função das relações de discriminação e exclusão, as
identidades podem ser deformadas e depreciadas, causando danos e prejuízos aos indivíduos e
grupos segregados. O conceito de identidade descentrada e fragmentada possibilita que o
fenômeno identidade seja entendido como interativo, construído e reconstruído no interior dos
símbolos e das representações de cada nação. Os discursos são formulados e ganham sentido:
presentes nas histórias pessoais e coletivas, bem como na memória, relacionando passado e
presente, além das representações produzidas e por meio das quais as pessoas se identificam e
formam identidades (HALL, 2006).
Os critérios para discussão deste tema foram tomados como base a sua interação com
as outras comunidades quilombolas e os demais povoados e distritos do município, suscitando
o interesse em discutir e analisar o processo de construção da identidade dessa comunidade,
prezando pelas experiências de seus residentes, tomando como base a pesquisa bibliográfica
de resumos, análises e interpretação de livros, teses e artigos, apoiada, principalmente, pelos
trabalhos de Capinan (2009), Cardoso (20014), como também a teorias da etnicidade:
Poutignat e Streiff-Fenart (1998), escolhidos como fonte para a descrição e interpretação do
processo de constituição de grupos étnicos e suas implicações na formação da população
brasileira.
A discussão em torno da etnicidade é importante para a compreensão do mundo atual.
Estudos recentes sobre o tema buscam conhecer o processo pelo qual as diferenças culturais
são codificadas e passam a determinar a categoria étnica, com base na forma que os
indivíduos constroem fronteiras étnicas e defendem as identidades por eles criadas, baseados
em um tipo de solidariedade específica. Entretanto, a partir da década de 1960, Fredrick Barth
passa a considerar que a identidade étnica é construída, transformada com base nas interações
de grupos sociais, no limite das relações e por meio de processos que incluem e excluem os
indivíduos.Os processos pelos quais os grupos étnicos se formam, a partir das interações e
diferenciações de suas fronteiras.Desse modo, os grupos étnicos não são entidades
socioculturais estáveis, fechadas e concretas, mas estabelecem contato cultural, garantindo
uma contínua mobilidade das pessoas. As diferenças étnicas existem em decorrência dos
limites entre os grupos.
Nessa perspectiva, o sentido de identidade étnica relaciona-se à ideia de fronteira,
entendida como traços que podem ser mudados, aspectos culturais que se transformam,
estabelecendo a dicotomia entre membros de um grupo ou não membro. Para tanto, as
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fronteiras étnicas são mantidas e construídas por meio da representação dos jogos de interesse
que se conflitam, quando um conjunto ilimitado de traços culturais entra em disputa na
interação social. Explica ainda que a identidade étnica pressupõe o conflito entre o individual
e o coletivo e não se firma como essencialista (BARTH, 1998).
O conceito de identidade referenciada como uma categoria analítica, situando-a como
uma identidade relacional de caráter político a partir das perspectivas de autores como Hall
(2006; 2011), Barth(1997), dentre outros, no diálogo sobre os grupos étnicos e suas fronteiras.
No entanto, o estudo de autores como Capinan(2009), Cardoso(2014),apresenta uma
perspectiva do pertencimento étnico e a formação das identidades após a certificação.
A constituição do pertencimento étnico na construção das identidades dos homens
quilombolas que participaram deste estudo, ao se nomearem e serem nomeados como tal,
proporciona o entendimento deque ser um quilombola não significa possuir uma cultura
quilombola, mas sim, em algum momento, o indivíduo vai dizer: “Essa é minha identidade
étnica, este é o grupo ao qual pertenço”. Podem-se observar alguns trechos das entrevistas em
que os homens falam sobre o seu pertencimento étnico enquanto quilombola.
A nossa comunidade é de origem negra, mais as vezes vai até se misturando
um pouco (Gonçalo).
Eu me sinto bem de ser negro e também num tem o que falar se o outro é
branco não, eu me sinto feliz de ser negro e nada contra quem é branco e
também gosto de mim que sou negro [...] ser quilombola não quer dizer que
você é inferior a ninguém me sentir normal entendeu! Tipo meu nome. Num
levei aquele choque, pra mim é normal e nos qui somos respeitados graças a
Deus e pode ter sentido diferente sim por isso (Julho).
Se o cara nasceu aqui ele já nasceu quilombola (Arnaldo).

Analisando alguns trechos das entrevistas, procura-se compreender como se
apresentam as relações, neste exemplo, os homens expressam seu pertencimento étnico ao
relatarem que não se sentem inferiores a outras pessoas de fora do grupo. Nesse sentido, ser
negro quilombola depende da forma pelo qual os homens estão vivenciando as representações
dentro e fora do grupo, principalmente, no modo como essas representações são
compreendidas, uma intercessão cada vez maior entre esferas de poder, saberes e significados
locais, como os sujeitos veem a si mesmos e são vistos pelos outros, cultivam suas
identidades enquanto homens quilombola.
No entanto, como sugere (Hall, 2003), as identidades estão sujeitas ao contínuo jogo
da história, da cultura e do poder. Tais conceitos “os outros” não têm em si um significado
fixo e imutável, mas são marcadores sociais que fazem parte do processo de construção das
diferenças e das identidades culturais.
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Portanto, pode-se observar que o entendimento sobre pertencimento étnico e
identidades tem se tornado uma questão importante nos últimos anos no Brasil,
principalmente por meio de grupos que se organizam e reivindicam o reconhecimento de seus
territórios.No caso da comunidade quilombola de Barra do Brumado, as pessoas se
reconhecem enquanto quilombolas há pouco tempo, esse conceito “quilombola” foi
introduzido a partir do reconhecimento e titulação de suas terras em 1999, pela Fundação
Cultural Palmares. Dessa forma, a noção de etnia está relacionada à produção de critérios de
pertencimento étnico e de construção de fronteiras que classificam aqueles que pertencem a
determinados grupos sociais, seguindo processos de exclusão e inclusão que permitem definir
os limites entre os considerados de dentro e os de fora (BARTH, 1998).
Entretanto, o pertencimento étnico se expressa por meio dos símbolos identitários que
são os marcadores de diferença do grupo, nos quais a etnicidade emana da origem comum que
gera vários traços culturais, formando assim uma identidade vivenciada como real em
determinado momento, pois com o passar do tempo novos traços culturais vão sendo
absorvidos e estes passam a fazer parte dessa identidade tornando-se a herança cultural da
comunidade. Portanto, concordo com Poutignat e Streifffenart (1998 p.38), que a pertença
étnica determina um tipo particular de grau social que se alimenta de características distintas e
de oposições de estilos de vida.
Dessa forma, a construção da identidade é tanto simbólica quanto social, na luta para
formar as diferentes identidades, neste caso, as identidades dos homens estão ligadas às
concepções de masculinidades e qual maneira estas são representadas na comunidade e na
família. Entretanto, o pertencimento étnico está atrelado a essas identidades. Os homens
tendem a construir referências para expressar as paternidades nas vivências das
masculinidades que são construídas e desconstruídas há várias gerações. Observa-se também
um marcador social que surgiu durante as entrevistas,a cor da pele. Refere um dos
entrevistados ao relatar as dificuldades em arrumar emprego na cidade de São Paulo em razão
de sua cor da pele.
O negro não trabalhava numa agência bancária pramode a cor né não
trabalhava num escritório por que pramode a cor é nom trabalhava hoje em
dia é qui ficou mais é isso aí se oçê tem a capacidade oçê tem o direito mais
existia isso aí o negro num trabalhava em outro ambiente não trabalhava não
pro que né até em São Paulo mesmo eu já conheci lá já pedia no jornal já até
podia até a cor até no jornal colocava se você fosse tinha cor é como é que
fala aí se não fosse nem adiantava oçê ir lá já pedia até no jornal né existia,
hoje em dia já vem quebrando mais essas coisa aí vai mudando (Gonçalo).
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Um fator relevante que emergiu durante a pesquisa foi o“preconceito de cor”, segundo
Nogueira (1998),esse tipo de atitude estabelece o privilégio da cor branca, com maiores
probabilidades de ascender socialmente. Um preconceito mais assimilacionista e que cria
dificuldade para percepção do racismo e dificulta a criação de uma identidade negra,cujo
histórico de descriminação e preconceito sofrido pela população afrodescendente durante
séculos no Brasil deixou cicatrizes que refletem na condição socioeconômica da população
negra, consequentemente, a formação das identidades dos homens quilombola diante da
paternidade ao enfrentar as dificuldades no mercado de trabalho.Desse modo, a cor do
indivíduo é um obstáculo que inviabiliza possibilidades, mas acima de tudo, o movimento de
valorização sobre esse tema, como afirma Oracy Nogueira:
Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude)
desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma
população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à aparência,
seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes atribui ou
reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência,
isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos
do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca;
quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico
para que sofra as consequências do preconceito (NOGUEIRA, p. 292, 2006).

Conclusão
O objetivo aqui não foi inventariar expressões da etnicidade no contexto quilombola
ou construir uma análise histórica do conceito “etnicidade”, mas sim de apresentar uma
problemática para entender a concepção de etnicidade, que está além da definição de culturas
específicas e, portanto, é composta de mecanismos de diferenciação e identificação que são
acionados conforme os interesses dos indivíduos de determinado grupo. Dessa forma, o
pertencimento étnico e a relação de gênero estão implicados na construção das
masculinidades e paternidades dos homens quilombolas que participaram desta pesquisa na
comunidade Barra do Brumado.
Este artigo procurou abordar a questão do preconceito de cor diante da questão
identitária do homem quilombola, pautada nas informações sobre a comunidade e as
experiências mais profundas dos seus atores sociais. No entanto, a identidade étnica
quilombola não existia antes do rótulo jurídico de quilombo remanescente, as pessoas se
reconheciam como moradoras de uma comunidade negra. Desse modo, as pesquisas
realizadas na comunidade não só certificam a sua existência, como igualmente descrevem
acontecimentos e representações acerca desta, que revelam que ela era definida na relação de
alteridade dos nós com o outro, como uma identidade negativa e, portanto, renunciada pelos
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nós. As pessoas reelaboram sua identidade social, buscando adaptar-se em outras esferas de
atuação de seus membros, em suas representações sociais.
Portanto, a identidade de homem negro passou a dividir espaço, na elaboração positiva
da identidade social, com a identidade étnica e política de homem negro quilombola. Após as
políticas públicas de reconhecimento e redistribuição, a identidade étnica, antes rotulada nas
relações cotidianas com a sociedade envolvente, foi positivada pelo reconhecimento do
Governo Federal, portanto, por um nível fora das relações locais.
Nesse sentido, ser quilombola não é ter sido escravizado, mas pela experiência
compartilhada entre o grupo e sua trajetória vivida. Desse modo, a comunidade negra de
Barra do Brumado teve sua existência esquecida por um Estado de direito desigual, bem como
por outras esferas de poder que submeteram a comunidade a uma condição de inferiorizarão.
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Resumo
O presente estudo objetiva revisar o conhecimento produzido sobre a saúde da mulher com
recorte étnico racial nos últimos cinco anos (2010-2015). Avaliar os estudos clínicos pautados na
abordagem científica. Para tanto se fez necessário revisar a produção científica consolidada em
bases de dados bibliográficos no intuito de conhecer eventos clínicos que ocorrem com maior
incidência durante o processo gravídico-puerperal. Para análise,recorreu-se ao repertório teórico
e analítico sobre saúde reprodutiva e sexual da mulher. O uso da variável raça/cor e suas
variantes é aqui considerado elemento explicativo de episódios clínicos-chave para a
compreensão das Doenças Hipertensivas Exclusivas da Gestação (DHEG). Desse modo,
estabeleceu-se como objetivo sistematizar o conhecimento produzido sobre doenças
hipertensivas e obter a prevalência/incidência desse tipo de acometimento à saúde. E, finalmente,
descrever os possíveis desfechos clínicos, considerando variáveis de investigações importantes
para evidenciar a DHEG, incluindo-se aí variável raça/cor.
Palavras-chave: Doenças hipertensivas. Raça/cor. Gravidez. Saúde. Mulher negra.

Introdução

Este artigo pretende revisar o conhecimento produzido sobre a saúde da mulher, com
recorte étnico racial, nos últimos cinco anos (2010-2015). Conhecer medidas de prevalência
/incidência da eclâmpsia documentada em artigos científicos nesse período, em estudos
brasileiros. Identificar dados de significância para a variável raça/cor em estudos sobre a
DHEG no processo gravídico puerperal, associados ao fenômeno da “eclâmpsia”.
A DHEG é conceituada como uma doença multissistêmica, ocorrendo habitualmente
após a vigésima semana de gestação, com manifestações clínicas associadas e peculiares:
hipertensão, edema e proteinúria. Nas suas formas graves, em virtude da irritabilidade do
sistema nervoso central, instalam-se convulsões, e a doença é denominada eclampsia; se as
crises convulsivas são ausentes, trata-se da pré-eclâmpsia. (REZENDE, 2012)(17)
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No mundo globalizado há uma multiplicidade de identidades que vão ao encontro de
direitos, em uma sociedade altamente tecnológica e excludente. A diversidade entra no campo
das políticas públicas para que seja possível lidar com a crescente desigualdade. A
democracia no mundo contemporâneo requer a incorporação da diferença para lidar com as
desigualdades, requer ainda a incorporação de novas dimensões e a ética do cuidado
(MERHY, 2004)(1)
Pautada na tentativa de minimizar as desigualdades, a luta pela reforma sanitária no
País, dos movimentos sindicais e movimentos sociais deu-se a partir da década de 80, quando
políticas de saúde no País foram formuladas diante da grande movimentação social e política.
Em 1983, foi criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher(PAISM),
consolidado em 1984. Até esse momento as mulheres brasileiras tinham seu atendimento
centrado na gravidez e no parto. Para Souza e Batista(2) (2012), as políticas de saúde no Brasil
foram realizadas visando resultados imediatos às intercorrências em saúde. Levadas em
consideração as injustiças e as desigualdades sociais, as Políticas Públicas vêm para promover
a proteção social e a saúde da população.
No Brasil, a saúde da mulher foi inserida nas políticas nacionais de saúde nas
primeiras décadas do século XX, sendo centradas, nesse período, as demandas relativas à
gravidez e ao parto. Segundo Costa(3) (2011), os programas de saúde materno-infantis,
elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, transcendiam as visões restritas sobre as mulheres,
geralmente fundamentadas em explicações meramente biológicas, ou no seu papel social de
mãe e em suas atribuições no âmbito doméstico. Fernandes(4) (2007) relata que a saúde da
mulher esteve relacionada às condições de gênero, ou seja, a um conjunto de relações,
características, papéis, crenças e atitudes que definem o significado de ser homem ou ser
mulher.
O I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) foi construído a partir
dos resultados da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e teve o objetivo de
promover a autonomia econômica e financeira das mulheres; promover a equidade de gênero,
raça e etnia nas relações de trabalho; promover políticas de ações afirmativas que reafirmem a
condição das mulheres como sujeitos sociais e políticos; ampliar a inclusão das mulheres na
reforma agrária e na agricultura familiar e promover o direito à vida na cidade com qualidade,
acesso a bens e serviços (PNPM, 2008)(5).
O II Plano Nacional de políticas para mulheres foi formulado a partir de objetivos
mais abrangentes, dos quais se podem destacar os seguintes: contribuir para a construção de
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uma cultura igualitária, democrática e não reprodutora de estereótipos de gênero, raça/etnia,
orientação sexual e geração; garantir direitos sexuais e direitos reprodutivos, como prioridade
para estabelecer a assistência obstétrica adequada, ressaltando, em especial, as mulheres
negras e indígenas, inserindo a atenção ao aborto inseguro, buscando diminuir a mortalidade
materna(PNPM, 2008)(5). Ou seja, incluindo-se a questão da diversidade e da origem étnicoracial das mulheres.
Para falar sobre a saúde da mulher e, especificamente, sobre a mulher negra é
indispensável considerar a variável cor, pois estudos mostram que ao deixar de considerar tal
variável, promove-se dificuldades para uma análise coerente no que se refere à saúde da
mulher em geral e da mulher negra no Brasil. Outra variável que deve sempre estar presente,
quando se estuda a saúde da mulher negra, é a questão socioeconômica, já que dados
comprovam que a maioria das mulheres negras vivem em vulnerabilidade social (BRASIL,
2011)(6).
Quando se estuda a variável raça/cor é para que seja entendida não simplesmente do
ponto de vista biológico, mas de maneira ampla, o que contempla com variável social inserida
em um contexto histórico e cultural, representando a falta de equidade entre tais grupos
sociais (ARAUJO ET al., 2009)(7).
Para Santos, Rosa e Borges (2013),7 as mulheres negras no Brasil planejam menos a
gravidez comparadas com as mulheres brancas. As explicações para essa situação estaria no
fato de elas viverem em condições socioeconômicas desfavoráveis, com menor nível de
escolaridade em relação às mulheres brancas. Muitas deixam de procurar os serviços de saúde
devido a barreiras no acesso aos serviços, incluindo-se aí os estereótipos, racismo e até
mesmo por não compreenderem o significado dos temas abordados pelos profissionais de
saúde, gerando uma barreira entre usuárias e profissionais (LOPES, 2007)(8).
O Sistema Único de Saúde (SUS) como um sistema de constante aperfeiçoamento, se
responsabiliza no combate das desigualdades de ordem, socioeconômica e cultural que
atingem a população negra. Um dos objetivos gerais do SUS é o combate às desigualdades
étnico/raciais ao racismo e discriminação nas instituições de saúde. O movimento por direitos
à saúde e a abordagem da saúde da população negra, vem associada à busca por equidade à
saúde, esse princípio se destaca para construção de políticas públicas direcionadas a
população negra, na expectativa de vencerem o racismo no campo da saúde, como destaca
(SOUZAS,2010)(9).
A população negra em geral está susceptível a algumas doenças, um dos principais
determinantes seriam fatores genéticos, nestes casos será abordada a hipertensão arterial

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

135

durante a gravidez, pois se sabe que esses fatores associados à vulnerabilidade social
intensificam os efeitos sobre essa população (SANTA ROSA, 2013)(10).
Assim, destaca Goes(11) (2015) que as mulheres negras estão mais susceptíveis a
agravos e à morte, mas isso não é obra do acaso e se explica principalmente pelo racismo e
sexismo presente em todo seu ciclo de vida. O enfrentamento das dificuldades relacionadas
às péssimas condições de saúde, quando se trata de saúde, leva ao diagnóstico tardioe ao
agravamento de situações corriqueiras. Desse modo a informação “raça/cor” soma-se a outros
elementos relacionados às condições socioeconômicas das mulheres. O “quesito raça/cor” é
um elemento marcador de condições sociais distintas.

SAÚDE DA MULHER
São diversos os estudos que investigam a questão das políticas públicas para mulheres,
dentre eles,há os estudos de Osis(12) (1998) e Mesquita(13) (2010), que analisaram o Programa
de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), elaborado em outubro de 1983 e que
entrou em vigor em 1984, pelo Ministério da Saúde. Ambos os estudos concluíram que o
PAISM tem uma grande importância na forma como é abordada a questão de saúde
reprodutiva no Brasil. O conceito de integralidade contribuiu para ressignificar e
redimensionar o corpo feminino no contexto social, o que reflete na transformação do lugar
das mulheres (OSIS, 1998)(12).
A proposição do SUS com o processo de nova organização da atenção básica, a partir
da estratégia de saúde da família, trouxe novos formatos de políticas de saúde, influenciando
na implantação e implementação do PAISM, que demonstra especificidades durante os
períodos de 84, 89 e década de 90. (BRASIL, 2011)(6). O PAISM deve contemplar a
população feminina acima de 10 anos, estimada em 73.837.876 em 2011. “As mulheres em
idade reprodutiva, ou seja, de 10 a 49 anos, são 58.404.409 e representam 65% do total da
população feminina, conformando um segmento social importante para a elaboração das
políticas de saúde” (COSTA, 2011)(3). O PAISM influenciou de forma significativa a
assistência à saúde da mulher, rompendo com o modelo que centrava em ações padronizadas
para o parto, onde o olhar sob a mulher era destinado somente sob a questão reprodutiva.
(MATOS,2013; ESCOBAL, 2013; SOARES, 2013; HARTE, 2013 e GONZALES, 2013).
Para Souto(14) (2008), uma das principais lacunas deixadas pelo PAISM são as
perspectivas de gênero que exigem uma contemplação para se conhecer o contexto de
integralidade entre homens e mulheres. A partir dessa necessidade, houve a reformulação do
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PAISM, quese tornou um programa conhecido como Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (PNAISM). Foram incorporadas também as questões étnico raciais, assim
como, a inclusão de homens, adolescentes no planejamento familiar.
Hoje, como política no âmbito do SUS, a atenção à assistência à mulher ampliou a
necessidade de compreensão das condições de vida e saúde no âmbito da comunidade em que
vive e sua inserção no mundo globalizado.
Para as mulheres, a gravidez é um momento especial e único em suas vidas, pois
permite a formação de novas vidas. Infelizmente, no decorrer da gestação, a depender da
assistência prestada durante o pré-natal e a predisposição de algumas mulheres, a hipertensão,
segundo Herculano(15) (2012), é uma das principais causas de morte materna no Brasil. O MS
(Ministério da Saúde) considera morte materna quando o óbito acontece durante a gravidez,
parto ou até 42 dias no puerpério, após esse período, considera-se morte materna tardia.
Entre algumas complicações que podem acometer as mulheres no seu ciclo gravídicopuerperal há a “toxemia gravídica”, termo em desuso segundo Martins(16) (2003), pois se
refere apenas à interferência de alguns agentes tóxicos na circulação sanguínea das gestantes.
Atualmente o termo utilizado é doença hipertensiva específica da gestação (DHEG). Tem
relevância elevada na área clínica, pois, a depender dos cuidados e atenção prestados à
gestante acometida poderá evoluir para quadros ainda mais complexos, como pré-eclâmpsia,
eclâmpsia e síndrome de HELLP (H: hemólise; EL: elevated liver functions tests e LP: low
platelets count).(MARQUES, SILVA, ANDRADE e GUEDES 2009).
Do ponto de vista clínico, a hipertensão gestacional caracteriza-se pela hipertensão
estabelecida a partir dos valores pressóricos: pressão sistólica (PS) > 140 mmHg ou pressão
diastólica (PD) > 90 mmHg, que pode ou não estarem associadas com proteinúria, préeclâmpsia leve, em que o processo toxêmico pode se iniciar pelo aumento brusco no peso,
seguido de edema generalizado, depois hipertensão e, em seguida, a proteinúria. A préeclâmpsia grave é caracterizada por qualquer um dos sintomas descritos.
A Síndrome de HELLP é a forma grave da pré-eclâmpsia caracterizada pela hemólise,
elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia. Quanto à etiopatogenia, é considerada uma
doença em três estágios, primeiro ocorre a invasão trofoblástica, que leva à placentação
defeituosa, que nesse momento resulta na hipóxia da placenta. No segundo estágio, com a
placenta oxidativa, ela libera fatores placentários microfilamentos na circulação materna, que
causam resposta inflamatória e, por último, o terceiro estágio, a disfunção endotelial
sistêmica, que ocasiona os sinais.

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

137

Do ponto de vista da fisiopatologia, ocorrem algumas alterações importantes, a
primeira é uma lesão renal localizada nos glomérulos, em virtude de um aumento do tufo
glomerular, com isquemia e espessamento das paredes vasculares, que é designado
genericamente de “glomerulonefrite membranosa”. Acontece uma diminuição na filtração
glomerular, aumentando a permeabilidade das proteínas que levam a proteinúria. A disfunção
endotelial provoca espasmo arteriolar, que constitui o denominador comum e condiciona o
sintoma mais frequente e característico da moléstia, a hipertensão arterial vasoespasmo,
dependente da reatividade vascular dessas pacientes, sendo verificado um aumento do débito
cardíaco à custa da elevação do volume sistólico (DAMASCENO, 2012)(18).
De acordo com Rezende(17) (2012), as alterações hepáticas mais frequentes são necrose
hepática do tipo periportal e algia no quadrante superior direito do abdome. As convulsões
estão relacionadas à gravidade do processo toxêmico. É sabido que a lesão cerebral está
diretamente relacionada à pressão de perfusão elevada, que pode conduzir ao barotrauma. A
diminuição do fluxo sanguíneo acarreta alterações fetais,em que o feto poderá apresentar
sofrimento e também em alguns casos oligoidramnia (diminuição do líquido amniótico)
(REZENDE, 2012)(17).
Ainda, segundo o mesmo autor, o diagnóstico de DHEG se dá por meio de: PA > 140/ 90
mmHg após 20 semanas da gestação, em mulher com PA anterior normal. PROTEINURIA >
0,3 g/ 24h urina (ou > 1 + numa amostra). Edema pulmonar, cianose, Trombocitopenia
(<100.000/ mm3), CIR, exame do fundo do olho, biopsia renal e doppler. Os principais
fatores de risco para a DHEG são: história familiar, primeira gestação, gestação gemelar, mãe
afrodescendente, ter previamente diabetes, hipertensão arterial, obesidade.
Objetivo Geral:
Estabelecer medida de prevalência/incidência da eclâmpsia documentada em artigos
científicos nos últimos 5 anos, entre 2010 a 2015, em estudos brasileiros.

Objetivos específicos:
• Identificar dados de significância para a variável raça/cor em estudos sobre a DHEG
no processo gravídico puerperal, associados ao fenômeno da “eclâmpsia”.
• Identificar variáveis intervenientes nos casos de DHEG.
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Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática sem metanálise, com abordagem discursivo descritiva.
Nesse caso, a hipótese é de que há variável raça/cor é significativa e tem espectro explicativo
amplo, ou seja, não se trata de características meramente biológicas. Por essa via avaliou-se
até que ponto os estudos clínicos obtidos nessa pesquisa problematizam essa questão. Para
Beraquet e Beraldo(19) (2011), a revisão sistemática é um tipo de investigação científica que
reúne vários estudos originais, resumindo-os de uma forma que propicie diminuir vieses e
erros aleatórios. Além disso, são considerados muito úteis na integração de informações de
um

agrupamento

de

estudos

realizados

separadamente

sobre

determinada

terapêutica/intervenção, podendo apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes.
Possibilitam também identificar temas que necessitam ser mais bem estudados, além de
auxiliar na orientação para novas investigações (SAMPAIO, 2007)(20).
Existem algumas maneiras de definir uma revisão sistemática; dentre elas,tem-se a
definição de Castro(21) (2001), que conceitua tal modelo de estudo como uma revisão
planejada que visa responder a uma pergunta específica utilizando métodos explícitos e
sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e
analisar os dados desses estudos incluídos na revisão. Esse modelo deve conter as seguintes
etapas: formulação da pergunta, necessidade da revisão, projeto de pesquisa, identificação dos
artigos, seleção dos artigos baseados em critérios de inclusão/exclusão, reunião de consenso
para resolver discordâncias, coleta de dados dos artigos (qualidade e resumo do estudo,
métodos, resultados) em formulários padronizados, outra reunião de consenso para excluir
artigos com dados insatisfatórios, tabulação/organização dos dados, análise e interpretação
dos dados e o relatório final. Essas etapas devem ser formuladas por dois ou mais
pesquisadores.

Técnica para análise dos dados
Avaliaram-se estudos primários produzidos entre os anos de 2010 a 2015, produções
científicas consolidadas em base de dados: (Scielo, CAPES, LILACS e MEDLINE). Os
artigos selecionados obedeceram alguns critérios de inclusão: estudos nacionais, indexados
nos períodos de 2010 a 2015, em que estivesse a variável raça/cor em sua análiserelacionada
com a DHEG. Dividiu-se em categorias, sendo elas: (i) artigos que agregassem conhecimento
novo e divergentes do conhecimento estabelecido sobre o assunto e (ii) artigos com resultados
que reiterassem as análises estabelecidas. Além disso, foram (iii) observadas as limitações e
lacunas de cada estudo, na concepção, na abordagem e metodologia.
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Os dados foram tabulados usando tabelas para especificar, autores, ano de publicação, tipo de
estudo, população de estudo e variáveis citadas em cada estudo com a prevalência de DHEG.
Os dados analisados estão dispostos em forma de tabelas.

Resultados
Em pesquisa com delineamento exploratório, descritivo, transversal, realizada por
Lima, Barbosa, Meneses e Leite (2010), com 461 gestantes adolescentes da cidade de Recife,
186 gestantes tiveram o diagnóstico de DHEG, a maior prevalência foi entre mulheres na
faixa etária entre 15 a 19 (175/ 70,4%) anos de idade, escolaridade >9 anos de
estudo(97/22%), as que se autodeclararam pretas ou pardas(93/50%), primigesta (155/83%),
histórico familiar de hipertensão 38%. A pesquisa não relatou casos de HELLP.
Outro estudo descritivo transversal, elaborado por Ferreira, Oliveira, Damasceno e
Pereira, (2010), com 40 gestantes internadas com pré-eclâmpsia no Hospital geral e
Maternidade do Sistema de Saúde de Fortaleza/Ceara, 100% das gestantes tiveram
diagnóstico de DHEG confirmado, com incidência significativa na faixa etária entre 15 a 21
anos de idade (19/47,5%), escolaridade 8 a 13 anos de estudo (20/50%), antecedentes
familiares com hipertensão (25/62,5%). No estudo, não foram identificadasas variáveis cor da
pele, número de gestações e síndrome de HELLP.
Chavarria(22) (2011) trabalhou com a pesquisa sobre óbitos maternos no Rio Grande do Sul e
Porto Alegre, buscando no site do DATASUS nos anos de 1998 a 2006 estudo ecológico
exploratório, com o objetivo de realizar uma análise temporal da mortalidade materna. O
autor verificou a prevalência de morte materna entre mulheres de 20 a 39 anos de idade (76%)
e pretas e pardas (50%). As variáveis como: escolaridade, antecedentes familiar, número de
gestações, percentual de DHEG, síndrome de HELLP, não fizeram parte da pesquisa.
Outro estudo com delineamento descritivo, transversal, realizado por Xavier, Martins
e Silva, (2013), com 164 gestantes com hipertensão na gravidez atual, verificara que a faixa
etária mais acometida pelo problema era de mulheres entre 20 a 35 anos (100/ 61%), com
escolaridade Ensino Fundamental incompleto (82/50%), cor da pele brancas (57/34,8%), com
diagnóstico de DHEG (17/10,4%. As variáveis antecedentes familiar e síndrome de HELLP
não foram citadas.
Em pesquisa descritiva documental, Guerreiro et al(23) (2013) investigou a prevalência
de mortalidade materna por DHEG em 122 prontuários de pacientes que evoluíram a óbito
com diagnóstico de DHEG na maternidade do Pará. A faixa etária mais significativa foi de
mulheres entre 20 a 29 anos (16/48%), escolaridade Ensino Fundamental incompleto (13/
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39,4%), as que se autodeclararam pardas (20/60,6%), primigestas (18/ 54,5%), com
diagnóstico de DHEG (33/27%). A variável síndrome de HELLP não foi analisada no estudo.
Outro estudo transversal foi realizado por Oliveira e Graciliano(24), (2014), com 217
gestantes da maternidade do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA),
localizado no município de Maceió-Al. O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência e os
fatores associados aos desfechos para DHEG e diabetes mellitus gestacional. O percentual de
DHE foi de (40/18,5%), 20 a 34 anos (121/ 55,8%), escolaridade <4 anos de estudo (106/
52,2%), cor da pele brancas e pardas (201/ 93,9%), primigestas (76/38,8%), antecedente
familiar hipertensão (142/72,4%). A variável síndrome de HELLP não foi identificada pelos
autores.
Em estudo de coorte, Oliveira et al (2015) realizou uma pesquisa com 90 gestantes
atendidas na Hospitais Unidades de Pronto Atendimento (HUPPAA) ou Unidade Básica de
Saúde (UBS) de um município de Maceió, com o objetivo de investigar e avaliar os fatores
maternos e os resultados perinatais adversosde gestantes com pré-eclâmpsia. As principais
variáveis encontradas no estudo foram: faixa etária 20 a 34 anos (66/73,4%), escolaridade ≥ 4
anos de estudo(51/56,7%), cor da pele negras (15/16,7%), primigestas (36/40%), hipertensão
(35/38,9%), percentual de DHEG (17%). A variável síndrome de HELLP não foi avaliada no
estudo.
Em pesquisa de delineamento, transversal, com população de 200 puérperas com
diagnóstico de DHEG em uma maternidade pública de Belém/PA, Dias e Negreiro (2015)
realizou estudo com o objetivo de traçar o perfil epidemiológico de puérperas com Doença
Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), no ano de 2013. As variáveis significativas
foram: faixa etária 19 a 25 anos (76/38,2%), Ensino Médio (110/55,3), primigestas
(114/57,3%), antecedente familiar de hipertensão (107/50,5%), número absoluto de DHEG e
percentual(45/ 15,2%). A variável síndrome de HELLP não foi citada.

Discussão
A revisão da literatura que se realizou explorou as produções referentes ao
conhecimento produzido sobre a saúde da mulher, com recorte étnico racial, nos últimos 5
anos (2010-2015). Buscou-se a partir da análise dos estudos identificar a medida de
prevalência/incidência da eclâmpsia em estudos produzidos no Brasil. Além disso,procurou-se
identificar dados de significância para a variável raça/cor em estudos sobre a DHEG no
processo gravídico puerperal que estivesse associada ao fenômeno da “eclâmpsia”.
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Com relação à medida de prevalência/incidência da eclâmpsia documentada em
artigos científicos nos anos de 2010 a 2015, os estudos analisados demonstram que o
diagnóstico da DHEG aparece com maior prevalência entre as mulheres na faixa etária entre
15 a 29 anos. Porém,considerou-se o número relativamente baixo de pesquisas empíricas que
investigam tal prevalência no Brasil. Outra variável prevalente são mulheres primigestas, ou
seja, na primeira gestação.
Já a variável raça-cor é encontrada em muitos estudos científicos, no entanto, são
poucos os artigos que atribuem uma atenção cuidadosa para essa variável. A análise dos
estudos mostra que pelo menos 50 % dos casos apresentados com DHEG são de mulheres que
se consideram pretas ou pardas. Tal achado se justificaria pelo fato de que, em geral, a
população negra está mais susceptível a doenças por causa de fatores genéticos e,
principalmente, pela vulnerabilidade social e dificuldade de acesso à saúde pública.
Com base na revisão de literatura que foi realizada, pode-se dizer que os principais
fatores de risco para DHEG são: história familiar, mãe de cor preta ou parda, primigestas e
hipertensão arterial.

Considerações finais
Diante dos achados bibliográficos,percebe-se quea condição de vida e sua
inserçãosocialsãoimportantes para análisedo processo gravídico-puerperal e o seu desfecho no
campo da saúde damulher, mais especificamentesua saúdereprodutiva.
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O GENOCÍDIO DO POVO NEGRO NO BRASIL DE ABDIAS DO
NASCIMENTO AO MAPA DA VIOLÊNCIA
The genocide of the black people in Brazil from Abdias do Nascimento to the Map of
Violence

Maeli Santos Calmon
Estudante de Graduação de psicologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Orientadora: Denize Ribeiro

Resumo: Este artigo é uma revisão bibliográfica, com abordagem de pesquisa qualitativa, que
apresenta uma análise comparativa entre o que traz o livro Genocídio do Povo Negro de
Abdias do Nascimento (1978) e o Mapa da Violência (2016), além do livro Bala Perdida
(2015) que reúne artigos sobre o tema. Para explorar essa temática o texto perpassa por
discussões polêmicas como a criminalização da pobreza, desmilitarização da polícia militar, a
guerra às drogas e expõe a situação do agente público responsável pela manutenção da ordem
nas ruas do país famoso pelo turismo sexual e por altos índices de homicídios que levou a
Organização das Nações Unidas a decretar estado de alerta. Num cenário de violência, drogas,
desigualdades e racismo, a situação da população negra e pobre da sociedade merece a devida
atenção para um crime estatal que vem sendo aclamado socialmente por estar covardemente
sendo deturpado pela mídia: o genocídio da população negra no Brasil.
Palavras- chaves: genocídio; população negra; guerra às drogas; violência policial;
desmilitarização, criminalização da pobreza.

Resumen: This article is a bibliograph review, with the qualitative research aproach, which
presentst he comparative analysis between what thougth the book Genocide of the Black
People from Abdias do Nascimento (1978) and what brings the Map of Violence (2016),
besides of the book Lost Bullet (2015) that board articles about the theme. To explore this
them et he text apresent discussion controversial about to the criminalization of poverty,
demilitarization of the Military Police, drug war and exposes the situation of the publica gent
responsible for the maintaining the order in a country famous for the sex tourism and for high
rates homicide that led to the Organization of the United Nations (UN) to decree alert state.
Keywords: genocide; black people; drug war;
criminalization of poverty.

police violence; desmilitarization;
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Introdução
Este texto é uma revisão bibliográfica que apresenta a discussão acerca do papel racista e
nulificador exercido pela Polícia Militar que tem como efeito o genocídio da população negra
e pobre do Brasil. Essa artigo faz uma análise comparativa entre o livro Genocídio do Povo
Negro de Abdias do Nascimento (1978) e o Mapa da Violência (2016), expondo a correlação
entre o Racismo e a violência policial, além de outros aportes literários utilizados para uma
melhor compreensão do fenômeno. O objetivo dessa produção é contribuir com as reflexões
sobre o tema e condensar a discussão acerca de um comportamento que corrobora com a
humilhação social de um determinado grupo étnico. Comportamento esse institucionalizado e
aclamado pela sociedade brasileira racista que prega que “Bandido bom é bandido morto” e
que “se a polícia matou é porque boa coisa não é” e fecha os olhos para o maior crime já
cometido no mundo: o genocídio da população negra. Esse crime vem ocorrendo há 500 anos
no Brasil, o que se configura como um crime secular que se constitui de diversas roupagens,
com apenas um objetivo em comum que persevera desde a escravidão: o extermínio da maior
população negra fora da África. O racismo tem sido mascarado pelo mito da democracia
racial, mas tem sido explícito, covarde e violento com as suas vítimas.

Metodologia
Foi traçado uma rota que elencasse três temas distintos, mas que conversam e sustentam um
ciclo onde há uma interdependência entre eles, trata-se do genocídio do povo negro, violência
policial e racismo institucional.
O genocídio do povo negro tem acontecido muito antes da institucionalização da polícia no
País, e o racismo é o maior impulsionador deste crime secular que tem como arma principal,
na atualidade, no caso da violência, a Polícia Militar, autoridade representativa do Estado.
Para iniciar este trabalho foi feito uma pesquisa sistemática nas bases de dados das bibliotecas
virtuais Scielo e Lilacs de forma que os resultados foram 99 artigos na base Scielo e 20 na
Lilacs com "genocídio" como palavra-chave e 3 artigos em ambos com a palavra-chave
"genocídio negro".
Sendo assim, as bases bibliográficas eletrônicas se tornaram uma boa referência de busca, mas
como uma das principais referências bibliográficas foi utilizado o livro “Genocídio do Povo
Negro” de Abdias do Nascimento (1978), que fala deste fenômeno no século passado,
explicitando questões acerca do racismo que comumente são invisibilizadas. Foi utilizado
também títulos como “Bala Perdida” organizado por Bernardo Kucinski e Christian Dunker
(2015), como base para a discussão do papel da polícia e a proposta de desmilitarização, além
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de indicadores estatísticos acerca do genocídio através do Mapa da Violência de 2016, que
traz dados para análise deste fenômeno no século atual.
É necessário enfatizar a dificuldade apresentada no contexto por haver poucas produções
científicas acerca do tema do Genocídio do Povo Negro atrelado à violência policial,
chamando a atenção a pertinência de pesquisas nesta área.
Genocídio - geno-cídio:
O uso de medidas deliberadas e sistemáticas (como morte, injúria corporal e mental,
impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos), calculadas para a
exterminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a
religião ou a cultura de um grupo. (Apud Nascimento, 1978, p. 8, Webster’s Third
New International Dictionary of the English Language, Massachussetts, 1967).

Em 1963 a autora judia Hanna Arendt descreveu o julgamento de Eickiman - nazista
responsável por colocar em prática a “solução final” para os judeus. Seu papel na guerra é
descrito durante o seu julgamento; o tenente- coronel do Fuhrer ajudou a exportar e matar
cerca de 6 milhões de judeus com a premissa apresentada no seu julgamento de que estava
apenas “cumprindo o seu dever” (ARENDT,1963). Com a Guerra às drogas, a polícia
brasileira também vem “cumprindo o seu dever” com a população negra resultando na morte
de aproximadamente 3009 pessoas só no ano de 2014 (ANUÁRIO BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). Com a ajuda do “terceiro poder”, a mídia, esse processo
vem sendo noticiado de maneira heróica e de forma maçante, enfatizando o perigo de andar
nas ruas e o papel honrado da polícia de prender e matar criminosos.
Segundo Nascimento (1978) falar sobre relações raciais no Brasil é um tabu, pois durante a
ditadura militar o governo tentou censurar, intimidar e calar instituições de pesquisa e
pesquisadores estrangeiros que se preocupassem com a situação do negro no Brasil - que é
acobertado pelo mito da democracia racial e durante décadas vem trazendo contribuição para
este genocídio.

Em uma sociedade onde apenas uma parte da população determina as

diretrizes educacionais, a veiculação informacional e a própria informação não é de se
espantar que apenas uma parte da história é disseminada, como fala a ilustre autora nigeriana
Chimamanda Ngozi Adichie (2009) em “O perigo de uma história única”.
Desde a colonização, o europeu tem contado essa calúnia fatídica acerca da utópica
democracia racial enquanto mercantiliza a, já embranquecida, mulata exportação, com o
objetivo de embranquecer a sociedade, explora e mata os negros e negras que vieram da
África desumanizando a raça negra.
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Como retrata Nascimento (1978) os discursos na literatura científica estavam sempre
traçando estratégias para anular a existência do negro como parte da sociedade brasileira e
que, como tal deveria estar também nos espaços de decisões, mas a própria constituição do
país não reconhece identidades raciais, aqui todo mundo é brasileiro. Aos negros ainda é
negado identidade, vontade, subsídios para sobreviver e a liberdade, apesar do africano
escravizado ter construído fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua
espinha dorsal quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal
daquela colônia (NASCIMENTO, 1978).
Discursos como os de José Veríssimo acerca da mestiçagem confirmam a concepção de que
foi uma estratégia de embranquecer a sociedade visando exterminar a raça negra, através da
sobreposição da raça branca e progressivo clareamento da população; haveria com o tempo,
mais pessoas pardas e mulatas e cada vez menos pessoas negras (p. 70):
Como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser confirmado à primeira vista, a
mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento superior. Por isso mesmo,
mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já
começa a ocorrer (Apud NASCIMENTO, 1978, p.70).

E acima de tudo, esse processo foi garantido com o máximo de violência possível para
assegurar a prática racista de anulação no qual, em particular, as mulheres negras até hoje
sofrem com a solidão afetiva e também por sua condição de pobreza, ausência de status
social, e total desamparo, continua a ser a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão sexual
(NASCIMENTO, 1978). O escritor Thales de Azevedo, citado em O Genocídio do Povo
Negro explica as “bases respeitáveis” que tem presidido a mistura:
A mestiçagem é antes indício de discriminação porquanto resulta mais de
concubinagem e de relações fortuitas do que do casamento, pois neste o preconceito
atua com sua maior força.( Apud NASCIMENTO,1978, p.70).

O mito da democracia racial acentua a existência da mulata como “prova” da relação racial do
Brasil ser amistosa e miscigenada, mas o reconhecimento popular tal qual o ditado prescreve
“Branca para casar, negra para trabalhar e mulata para fornicar”, revela que a raça negra foi
prostituída, e prostituição de baixo preço. A mulher negra escravizada gerou a miscigenação
forçada, ou seja, o estupro que produziu a mulata que passou a ser objeto de fornicação e
prostituição. E o estupro que resultou no homem mulato delegou a ele a função de capitão do
mato e feitor para prender e matar os negros escravos segundo a vontade dos seus senhores,
além de usado em outras tarefas de confiança dos senhores (NASCIMENTO, 1978).
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A abolição da escravidão da forma que foi, em 1888, não passou de um assassinato em massa
já que era dado aos negros a liberdade sem subsídio algum para a sua sobrevivência, atirados
nas ruas para sobreviver à sua própria sorte tal qual era o destino de escravos velhos que não
podiam mais trabalhar no período anterior à abolição. O que aguardava essa população era o
trabalho braçal, doméstico, a prostituição, a mendicância, o roubo e o alistamento militar.
Apesar dos negros terem construído o país, a sua participação nos negócios da nação não era
bem visto, decorrente disso os africanos livres e seus descendentes foram condenados a um
novo estado econômico, político e cultural de escravidão em liberdade (NASCIMENTO,

1978).
O autor também salienta as outras formas de rejeição da raça negra que inviabiliza a sua
existência na sociedade brasileira. Uma delas é a discriminação econômica, que até 1950 era
uma prática recorrente a existência de anúncios de emprego com destaques para “não
aceitamos pessoas de cor”. Porém, após a Lei Consuetudinária que passou a proibir esses
anúncio na época, tais anúncios se tornaram mais sofisticados e o racismo ainda mais velado,
passou a ser frequente a exigência de um item crucial para uma pessoa conseguir um
emprego: “ter boa aparência”. O censo daquela época atesta essa diferença no qual na Bahia estado onde grande parte da população é negra devido ao crescimento econômico na região
que se deu com a plantação de cana-de-açúcar, durante a escravidão - a população negra
ocupava em sua maioria atividades de subprodução enquanto a população branca estão em sua
maioria na condição de possuidores, ainda que seja a população minoria existente no Estado
(NASCIMENTO,1978).

FIGURA 1
Conforme o censo de 1950, 4.822.024 de pessoas se distribuem da seguinte forma:
Brancos -1.428.685………………………………………………30%
Negros e mulatos - 3.393.183……………………………………...70%
Ocupacionalmente, a distribuição era:
Empregados:
Brancos…………………………………………………………….23,01%
Negros e mulatos…………………………………………………..76,98%
Empregadores:
Brancos……………………………………………………………..51,90%
Negros e mulatos…………………………………………………....48,11%
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Em 2016 o IBGE registrou taxas de desemprego maiores na população negra com percentual
de 14,4%, enquanto que a população parda representava um percentual de 14,1% e a
população branca 9,5%.
Quando se trata de desigualdade econômica para esta população, o resultado são situações de
descuido e omissão do governo nos bairros periféricos e pobres das cidades. As favelas
apresentam a continuidade da humilhação social do negro no Brasil e, além disso, reforça a
desmistificação da democracia racial e aponta outra forma segregacionista de violentar a este
grupo étnico no país. Nascimento (1978) define a favela como moradias abaixo das
necessidades mínimas de higiene e conforto humano habitado pela população negra. É na
favela e nas periferias das cidades que se traça a cena da violência que secularmente vem
acometendo a população negra, na qual a violência policial é recorrente e os seus moradores
são os alvos principais de uma das armas institucionais mais populares de um país que
decretou “Guerra às drogas” e com essa justificativa aprisiona e mata jovens negros; trata-se
do Genocídio do povo negro feito através da violência policial.

Dados estatísticos do genocídio
A partir das reflexões de Abdias do Nascimento e ao analisar os dados que compõem o Mapa
da Violência do ano de 2010, percebemos que houve como previa o autor, um aumento dos
homicídios de jovens afrodescendentes no Brasil. Aos 21 anos de idade, quando há o pico de
chances de uma pessoa ser vítima de homicídio no Brasil, pretos e pardos têm 147% a mais de
chances de serem vítimas do que brancos, amarelos e indígenas. Por exemplo, em Alagoas a
diferença das taxas para essas duas categorias da população alcança quase 75 mortes por 100
mil habitantes. No período entre os anos de 2004 e 2014 houve um crescimento de 18% na
taxa de homicídio de homens jovens negros e em contrapartida, houve uma diminuição na
vitimização de outros indivíduos não negros de 14,6%; para cada não-negro que sofreu
homicídio, e proporcionalmente 2,4 indivíduos negros foram mortos (MAPA DA
VIOLÊNCIA, 2010, p. 23).
Se uma pessoa é vítima de uma ação policial e chega buscando atendimento em um hospital, o
mesmo deve registrar o fato na categoria Y35-Y36 do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), chamada de “intervenções legais e operações de guerra”, mas em
comparação com outros bancos de dados das Secretárias de Segurança Pública revela-se que
essa notificação não acontece, gerando subnotificações. Em 2014 o SIM apresentou um
quantitativo de 681 mortes por intervenção legal40, enquanto o anuário, utilizando dados
coletados através da Lei de Acesso em Informação, aponta um total de 3.009 mortes
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decorrentes da intervenção policial das quais 2.669 causadas por policiais em serviço. (MAPA
DA VIOLÊNCIA, 2010, p. 15).
Em maio de 2006, entre os dias 12 e 21 de maio de 2006, 505 civis foram executados
sumariamente por soldados da PM durante o revide policial aos ataques do PCC que resultou
em 59 mortes de agentes públicos no estado de São Paulo. Entre julho de 1995 e abril de 2014
a PM matou 10.152 pessoas e entre 2008 e 2012, a PM matou 9,5 vezes mais que todas as
polícias dos Estados Unidos (CAPRIGLIONE, 2015).

A Contribuição da Polícia Militar Brasileira
O sociólogo alemão Max Weber criou um conceito que ainda hoje é usado. Segundo ele, o
Estado é o agrupamento humano que “reivindica de forma bem-sucedida o monopólio da
violência física legítima”, nesse caso as instituições que utilizam dessa violência, as Forças
Armadas, quando se trata de um conflito com outro país, ou a polícia, para manutenção da lei
dentro das fronteiras (apud MINGARDI, 2015, p. 13).
A polícia então passa a ser a representação do estado. O que se vê do policiamento mal
disciplinado e em precárias condições, no período do século XIX, parece indicar uma imersão
dos sistemas policiais no cotidiano das sociedades com quase nenhum impacto transformador,
fazendo com que a tensão entre ação pública, poder local e normas tradicionais seja uma
trama complexa, e somando-se a isso a precariedade da ocupação e a total falta de prestígio
destes representantes muito distantes do Estado. Essas instituições policiais vão reproduzindo
e se integrando às práticas do mando local, instaurando versões distintas da luta pelo
monopólio da força, no entanto com o uso de forças sem controles e dominação paternalista
(BRETAS e ROSEMBERG2013, p.168 e 169).
A partir do século XX, segundo Karam (2013), o uso de drogas se tornou um problema de
saúde pública e uma ameaça a sociedade civil e em nome do combate a essa “ameaça”,
declarou-se uma guerra às drogas. Mas não se trata apenas de uma guerra contra coisas e sim
contra pessoas - os produtores, comerciantes, consumidores das substâncias proibidas41. Os
alvos preferenciais da ‘guerra às drogas’ são os mais vulneráveis dentre essas pessoas; os
inimigos nessa guerra são os negros, os pobres, os marginalizados, desprovidos de poder4243.
Só em 2013, a despeito dessa guerra o resultado é de 2.212 pessoas mortas pelas polícias
brasileiras, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ou seja, ao menos seis foram
mortas por dia, ou um a cada 100 mil brasileiros ao longo do ano. O Brasil é um campeão
mundial de homicídios, em 2013, 490 policiais civis e militares foram mortos em serviços ou
durante a sua folga; 54.269 pessoas foram assassinadas no país neste mesmo ano. A
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Organização Mundial da Saúde (OMS) considera epidêmica, ou fora de controle, a violência
que faz mais de dez vítimas por 100 mil habitantes (MENA, 2015). No Rio de Janeiro entre
2011 e 2014, ocorreram 6.030 confrontos armados envolvendo policiais militares e suspeitos
de prática de crime; mais de 1.500 pessoas morreram em decorrência desses entreveros;
oitenta toneladas de drogas foram apreendidas; 21.245 armas de fogo foram retiradas das ruas,
85.048 pessoas foram presas no estado durante o serviço de patrulhamento da Polícia Militar
que acarretaram na morte de 47 policiais e o afastamento de outros 629 em razão de
ferimentos sofridos em ação (PEREIRA, 2015).
O quadro se acentua com os baixos índices de aprovação da população: 70% da população no
país não confia na instituição e 69% se declaram insatisfeitos com sua atuação e um terço da
população teme sofrer violência policial, e índice semelhante receia ser vítima de extorsão
pela polícia. Nessa perspectiva ainda caminham os baixos salários - apesar dos custos sociais
com a segurança pública serem estimados em 258 bilhões de reais -, o treinamento deficiente,
a falta de equipamentos e o duro enfrentamento de criminosos cada vez mais organizados e
armados, que não vacilam em atirar, na certeza de que, ao escaparem vivos de um cerco,
dificilmente serão pegos por uma investigação, o que resulta em uma sociedade com atitudes
que banalizam o assassinato, o racismo, o desrespeito às leis e a corrupção (MENA,2015).
A invisibilidade da realidade da periferia é parte do mecanismo que permite a supressão de
direitos. Tornar invisíveis os problemas vividos pelos moradores da periferia é uma forma de
iludir as suas reivindicações. Dotada de imensa assessoria de imprensa, a polícia Militar e a
Secretária de Segurança Pública fabricam “suas verdades” contra famílias pobres,
desassistidas e desesperadas pela dor e pelo medo, muitas vezes ameaçadas caso ousem falar
(CAPRIGLIONE, 2015). Nas mídias e em programas sensacionalista a autoridade policial
aparece com discursos como “resistiu à ordem de prisão”, “confronto com a polícia” e até
“confundido com criminoso”, como justificativa para a morte e a figura responsável nesses
casos não é encontrada44.
A desumanização da vítima objetiva expurgar a vítima ou a vítima em potencial de seu acesso
a respeito e direitos - “bandido bom, é bandido morto”, justifica o exterminador brasileiro ou
seu apologista. A negação da humanidade é promovida a discurso público, no sentido de que
“a única maneira de sair vitorioso de uma guerra é exterminando os inimigos”, vistos como
alheios a laços de solidariedade, empatia e dignidade (PESCHANKI e MORAES, 2015).
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A Desmilitarização como proposta de mudança
A Carta de 88 que institucionalizou a Polícia no Brasil, herdou após a Ditadura Militar um
sistema bipartido com duas polícias, uma militar e outra jurídica ou civil. A polícia militar é
responsável pela ordem de forma preventiva e ostensiva, enquanto a civil é responsável pela
investigação. O índice de prisões no Brasil é em grande parte fruto de flagrantes e não de
investigações o que gera uma ineficiência no trabalho de parte da instituição já que, na prática
a polícia civil não realiza investigação na maioria dos casos de apreensão. Luis Eduardo
Soares (2015) explica que “os crimes passíveis de flagrante são aqueles que acontecem nas
ruas, portanto, sob um filtro social, territorial e racial” (Apud MENA, 2015). Essa duplicidade
institucional só cria ineficiência e rivalidades. Segundo a pesquisa “Opinião dos policiais
brasileiros sobre reformas e modernização das polícias”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
quase 64% dos policiais defendem o fim da Justiça Militar, 74% apóiam a desvinculação do
Exército e quase 94% querem a modernização dos regimentos e dos códigos disciplinares.
Segundo essa pesquisa, 95% dos policiais afirmam que a falta de integração entre as
diferentes polícias torna o trabalho menos eficiente, 99,1% avaliam que os baixos salários são
causa desse problema e 93,6% apontam a corrupção como causa de mau serviço prestado à
sociedade, além da formação deficiente avaliada por 98,2% dos policiais (MENA, 2015).
A impunidade também é um fator que agrava a situação da violência policial. Segundo Mena
(2015) a maior parte dos casos de mortes envolvendo policiais é arquivada ao chegar no
Ministério Público, que muitas vezes acata procedimentos de exceção como quebra de sigilo e
invasão domiciliar. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça em 2009,
44% dos brasileiros concordam com a máxima que diz “bandido bom é bandido morto”
(MENA, 2015). E essas mortes contam como indicativo de desempenho policial e
consequentemente de boa gestão pública.
Em nosso regime legal, definir a policia como militar é obrigá-la a se organizar de forma
semelhante ao Exército. A estrutura fortemente vertical da militarização se organiza com
centralização decisória e hierarquia rígida para executar o “pronto emprego”, o que permite
mobilizar grandes contingentes de pessoas com rapidez e precisão necessária em ambientes de
conflitos e guerras. No entanto, o papel da PM é atuar como gestor local da segurança pública,
o que significa, graças a uma educação interdisciplinar e qualificada, pensar, analisar, dialogar
e decidir e não apenas cumprir ordens; diagnosticar os problemas e identificar as prioridades
ouvindo a comunidade sem reproduzir seus preconceitos; planejar ações, mobilizando
iniciativas multissetoriais do poder público, na perspectiva de prevenir e contando com a
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participação social (SOARES, 2015). Ao invés disso temos uma instituição corrupta e afeita a
violência que trata a população pobre e periférica como “inimigo”.
Desmilitarizar implica cortar o vínculo das polícias militares com o Exército, livrando-as de
regimentos disciplinares inconstitucionais e autorizar seus membros a organizar sindicatos,
como é o caso da polícia civil (SOARES, 2015). O Estado precisa tratar os seus agentes de
segurança como cidadãos para que os mesmos possam reproduzir esse tratamento com o seu
público.
A primeira atitude seria a integração das polícias civis e militares, o que significaria que
ambas passariam a cumprir o ciclo completo da atividade policial de investigação e prevenção
ostensiva. A segunda mudança seria a instauração da carreira única no interior de cada
instituição, o que diminuiria a hostilidade existente na hierarquização da militarização. E para
fiscalização e acompanhamento das ações é necessário um controle externo, independente,
uma Ouvidoria dotada de recursos e autoridade, cuja legitimidade seja extraída de e traduzida
em mandatos, exercidos com transparência, tal qual a proposta da emenda constitucional
número 51 que postula esse conjunto de mudanças (SOARES, 2015).
É preciso pensar uma legislação efetivada com equidade e isenta de preconceitos que valha
para toda a sociedade sem distinção por credo, raça ou situação econômica. A polícia e toda a
sociedade precisa compreender que pobreza não é sinônimo de criminalidade e todo cidadão
merece ser respeitado e não humilhado socialmente por sua condição física: a sua raça.

Considerações finais
Esta análise considera que a prática de genocídio, tal qual o autor Abdias do Nascimento trás,
é uma estratégia social de exclusão e anulação da identidade negra na sociedade brasileira,
assim como o Mapa da Violência demonstra em dados estatísticos, o processo tem tido um
efeito devastador, um quadro que precisa de mudanças. Os movimentos sociais, atualmente,
são os grupos que clamam por mudanças na sociedade acerca do tratamento ao qual a
população negra é relegada. O Movimento Independente Mães de Maio é um exemplo desses
grupos, e é uma rede autônoma de mães, familiares e amigos de vítimas diretas da violência
estatal, formada no estado de São Paulo após os Crimes de Maio de 2006. Desde então o
coletivo luta contra o genocídio do povo negro, pobre e periférica de todo o país,
organizando-se em comunidades periféricas, espaços de trabalhos e em redes políticas locais,
regionais ou interestaduais reivindicando justiça pelas mortes não investigadas, além de uma
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mudança no tratamento do Estado Policial e Penal com determinados componentes da
estratificação populacional.
Além das Mães de Maio que compõem a rede Contra a Violência ainda existem as “Mães de
Araci” e alguns familiares da Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. Na Bahia campanha
Reaja ou Será Mort@, formada em 2005, é uma articulação de movimentos e comunidades de
negros e negras da capital e interior, juntamente com o movimento Nacional que visa lutar
pelo fim do genocídio da população negra resultado da violência policial. A Frente
Antiprisional das brigadas Populares de Minas Gerais, criada a partir das ocupações urbanas
da década de 2000 no estado mineiro, e o Comitê Contra a violência Policial de Goiás,
desdobramento do massacre de Sonho Real, ocorrido num despejo em Goiânia em 2005,
também são exemplos de movimentos sociais que se levantam contra o genocídio da
população negra.
As pressões populares são imprescindíveis para que haja mudanças no Sistema que aflige o
país mesmo após a sua democratização. É surreal que os números altamente alarmantes de
mortes por violência não mobilizem a sociedade a ser conduzida para as mudanças
necessárias para alteração do quadro. Ao invés disso, estamos nos habituando a permanecer
com um medo que nos impede de ter qualidade de vida e confiar uns nos outros. As
desigualdades sociais decorrentes do racismo estrutural que geram desigualdades econômicas,
produzem uma massa de indivíduos envolvidos em situações de violência e o controle
biopolítico existente na premissa da Guerra às drogas, condena corpos periféricos que
historicamente tem sido relegado à situações de humilhação social.
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Relato de
experiência
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“Enquanto eu for raça, nunca temerei minha raiz. Se resistir, logo, poderei existir.”
Edmilson Xavier
Graduando BICULT – CECULT/UFRB
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo relatar a vivência de um projeto de extensão organizado
pelo NEGRAS – UFRB em parceria com o coletivo local Quinta Esquina, em um bairro
periférico da cidade de Santo Antônio de Jesus. Trata-se de um relato de experiência de um
evento realizado no bairro Alto Santo Antônio, em Santo Antônio de Jesus – BA. O encontro
foi marcado por duas etapas: uma mesa de abertura, pela manhã; e oficinas, pela tarde, ele
ocorreu entre jovens negros da comunidade, estudantes da UFRB, representantes do coletivo
Quinta Esquina e do Reaja. Tal evento trouxe como resultado um momento de formação pros
jovens, fortaleceu os laço com a universidade, agendamento de reuniões futuras e mais
visibilidade para outros projetos. Com base nisso, conclui-se que esses encontros são
importantes para a formação dos jovens negros, para dar apoio e visibilidade à essa população
marginalizada, assim como proporcionar espaço para que a mesma seja ouvida.
Palavras-chave: genocídio, jovens negros, masculinidade, encontro, formação

INTRODUÇÃO
A juventude negra brasileira, sobretudo a periférica, continua sendo vítima de um processo de
exclusão social, omissão estatal e uma ampla gama de violências. A violência contra jovens
negros e pobres atingiu índices de mortalidade semelhantes ao de países em guerra.
Esses dados corroboram com a ideia de que há uma política de extermínio da juventude negra
periférica (BENTO, 2005).
As iniquidades históricas observadas entre brancos e negros no que tange o acesso aos
serviços de educação, saúde, trabalho, justiça e, além disso, os papéis sociais racializados que
animalizam e/ou hipersexualizam o corpo negro são exemplos de uma série de violações que
o jovem negro sofre gradualmente até culminar na consumação da sua morte física. É a
juventude negra o principal alvo da violência urbana, violência sexual, da criminalidade
violenta e da violência policial (BENTO, 2005).
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O racismo tem uma estrutura tão fortalecida que faz com que seja possível manipular o
comportamento das pessoas negras e não negras. Os corpos negros são constantemente
mostrados de maneiras estereotipadas pela mídia, principal mantenedora do sistema racista.
Os homens negros são sempre aqueles mais dispostos para algum ato que infrinja a lei e/ou
para o ato sexual, são os que agem por instinto e não conseguem se controlar. “Mesmo que
tente se desvincular do seu pertencimento racial, seu corpo é aprisionado em um “esquema
histórico-racial” que lhe confere o lugar do ‘Outro’ (FANON, 1967, p. 112).
Para bem ilustrar, em diversos programas de TV como, por exemplo, o Cidade Alerta, exibido
pela Record TV, e nos jornais impressos, diariamente nos confrontamos com notícias de
violências acompanhadas de comentários escritos ou falados que desumanizam o acusado que
na maioria das vezes é um homem negro. A intenção é tornar toda pessoa que possua essas
características um selvagem, causando medo na sociedade. Sendo assim o estado ganha carta
branca para “eliminar o perigo” sem qualquer comoção social. “Neste regime de
representação, sustento, a desumanização discursiva praticada pela mídia de massa deve ser
lida como uma forma de violência simbólica que legitima e informa as práticas de
subordinação e dominação física” (ALVES, 2016, p. 60).
Entre os anos de 2002 e 2012 o número de homicídios de jovens brancos no Brasil caiu de
32,3% enquanto entre os jovens negros foi possível observar um aumento de 32, 4%. Para
cada jovem branco que é assassinado no país foram também assassinados aproximadamente
outros três jovens negros. (WAISELFISZ, 2014)
As disparidades encontradas nos números de morte de jovens negros e jovens brancos
denunciam a condição de assalto à vida negra. Tal fenômeno é possibilitado através do papel
estatal no decurso da intensificação do genocídio de base racial e do processo de
desumanização do homem negro, relegando a este a figura do inimigo e atrelando a
construção social da masculinidade negra signos da violência, pobreza e bestialidade.
(PINHO, 2014)
O estado da Bahia no ano de 2012 registrou uma taxa de 28, 9 homicídios a cada 100 mil
habitantes na sua população jovem branca, dentre a população jovem negra o número
apresenta um salto para 105, 6 (WAISELFISZ, 2014). No ano de 2015 a polícia baiana
apresentou o número de 299 mortes decorrentes de intervenção policial (FÓRUM
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016).
É fato, há uma série de privilégios na masculinidade, e até mesmo na masculinidade negra
quando comparado ao lugar que as mulheres negras ocupam na sociedade, mas, esses
privilégios não salvaguardam a vida dos homens negros, não garante direitos, e nem os
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colocam em pé de igualdade com as pessoas não negras. São por todas essas questões que a
luta, e as denúncias sejam elas escritas, declamadas, encenadas se fazem necessárias.
(ALVES, 2016, p. 66).
Nessa perspectiva o presente estudo tem por objetivo relatar a experiência compartilhada no
evento Hip Hop nas Quebradas, o qual surgiu como uma intervenção em conjunto com o
projeto de extensão Genocídio Negro: Impactos na Saúde das Mulheres Negras do Recôncavo
da Bahia. O evento buscou criar, planejar e aprimorar estratégias de resistência, denunciar e
combater a agenda genocida, através da construção de aparatos que possibilitem a preservação
da vida, a sobrevivência a conflitos e a construção de uma rede de proteção, cooperação
comunitária num território periférico da cidade de Santo Antônio de Jesus - BA.
As mortes em massa dos jovens negros, principalmente periféricos são naturalizadas. Diante
do exposto, é notória a necessidade de denunciar o genocídio negro, o que também é proposto
no presente relato.

MÉTODO
Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelos discentes vinculados ao
projeto de extensão do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS), do Curso de
Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia - UFRB, campus Santo Antônio de Jesus, na data de 23 de abril de 2017.
Inseridos numa sociedade estruturada através de uma perspectiva racializada vil que animaliza
o corpo dos jovens negros, e devido a este processo, legitima as mortes desses sujeitos, foi
construído por meio de uma articulação entre o NEGRAS, o coletivo de hip hop Quinta
Esquina e a sociedade civil um momento de formação com diferentes abordagens
metodológicas: o “Hip Hop nas Quebradas”. Este foi um encontro realizado na cidade de
Santo Antônio de Jesus, localizado no território de identidade do Recôncavo da Bahia, num
bairro periférico do munícipio chamado Alto do Santo Antônio. A atividade supracitada foi
organizada pelos discentes vinculados ao projeto “Genocídio Negro: Impactos na Saúde das
Mulheres Negras do Recôncavo da Bahia do NEGRAS”, sob a coordenação da Profª Denize
de Almeida Ribeiro com a colaboração do Coletivo Quinta Esquina coordenado por Val
Souza.
Para iniciar a construção do evento de formação foi realizada uma reunião onde ficou
acordado que ele estaria estruturado em duas etapas: rodas de conversa seriam realizadas
durante a manhã enquanto as oficinas e intervenções artísticas concentrariam o turno
vespertino. Foi decidido também que o evento ocorreria no dia 23 de abril de 2017.
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Posteriormente buscou-se um espaço aberto no bairro para desenvolver as atividades
propostas e o Centro Comunitário do Alto do Santo Antônio foi escolhido para a realização da
formação. Paralelamente a esta pesquisa também foram realizadas visitas a escolas, creches e
um grande número de casas com o propósito de convidar os moradores para participar desse
momento.
O “Hip Hop nas Quebradas” aconteceu no dia 23 de abril de 2017, as atividades foram
iniciadas às 9 horas da manhã no centro comunitário do bairro. No espaço foi promovido uma
mesa de abertura e logo após foi iniciado uma roda de conversa que possibilitou a troca de
experiências entre a universidade, sendo representada pelo NEGRAS, o Coletivo Quinta
Esquina e a comunidade do Alto do Santo Antônio, tendo como principal ponto de pauta o
genocídio da juventude negra, sendo que este ocorre desde a negação de um direito até morte
física de fato, a qual por muitas vezes é protagonizada pelo braço armado do estado. O
almoço estava marcado às 12:00 horas, entretanto, o evento se estendeu para além do
pretendido e a pausa foi feita uma hora após o programado.
Durante a tarde as atividades foram voltadas para crianças e adolescentes, onde foram
montadas caixas de som no passeio do Centro Comunitário e num muro ao lado, cedido por
uma moradora do bairro, as crianças construíram grafites. Durante esse período também
aconteceu oficina de rimas, de turbante e de graffiti, todo material utilizado foi cedido pelo
Coletivo Quinta Esquina, assim como os profissionais mediadores. O evento foi finalizado às
16:00 horas por Val Souza que agradeceu a todos os presentes e colaboradores.

RESULTADOS
Durante a realização do evento foi percebido pelos participantes a necessidade da elaboração
de outros momentos de formação, sobretudo com uma maior participação da população jovem
do bairro, para que seja possível construir, suscitados por esta aproximação iniciada, uma rede
capaz de fortalecer e criar novas estratégias para a compreensão e o enfrentamento do
genocídio de base racial vivenciado no bairro Alto do Santo Antônio. Isto porque chamou
atenção o fato de que as maiores vítimas da política de extermínio no bairro era a juventude
negra, sendo os homens os representantes da maior parcela de vítimas.
A criação e estruturação de uma rede de apoio às vítimas do genocídio negro no Recôncavo
da Bahia mostrou-se uma necessidade urgente, para que isto fosse possível, foram agendadas
reuniões com o objetivo de mobilizar e articular universidade, sociedade civil e equipamentos
sociais para a efetivação desta rede.
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Foi percebida também a necessidade de investigar, compreender, pesquisar, publicar e
denunciar de maneira critica e sistemática os conflitos, fenômenos, violências que emergiam
das falas dos moradores do bairro durante a realização da roda de conversa (figura 1). As
violências identificadas nessa roda denunciavam a existência de uma atividade genocida de
base racial no Recôncavo da Bahia. Diante disto, o NEGRAS assumiu o compromisso de
atender esta demanda através da elaboração de um projeto de pesquisa com o objetivo de
realizar o levantamento e acompanhamento da incidência e prevalência das mortes violentas
entre jovens, mulheres e comunidade LGBT dentre a população negra do Recôncavo da
Bahia.
As intervenções artísticas e culturais foram avaliadas de forma positiva, as crianças
participaram constantemente das atividades propostas (figura 2). Este dispositivo se revelou
uma interessante estratégia político-pedagógica de empoderamento da população do Alto do
Santo Antônio.
A realização deste evento possibilitou um estreitamento dos laços entre a UFRB, os
movimentos sociais atuantes na região e a comunidade que vive no bairro alto do Santo
Antônio. Tal movimentação se constitui e reitera um compromisso da UFRB e do NEGRAS
com a realização de atividades acadêmicas que assumam compromisso social com as
realidades do nosso território.

Figura 1. A roda de conversa
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Figura 2. Atividades artísticas e culturais

DISCUSSÃO
Os jovens do Alto Santo Antônio assim como outros jovens moradores de áreas periféricas,
sofrem diversos tipos de violências, sendo estas muitas vezes protagonizadas pela ação da
Polícia Militar, ações essas invisibilizadas por um sistema racializado. Esse comportamento
faz parte da realidade de muitos residentes no bairro Alto Santo Antônio, já que alguns
moradores relataram que necessitam omitir em alguns momentos, a sua origem para se
inserirem principalmente no mundo do trabalho.
É muito importante ressaltar que essa segregação sócioespacial sofrida pelos moradores e em
particular pelos jovens dessa localidade quando se trata de emprego e lazer, é um dos fatores
que implicam na marginalidade e no aumento da violência no bairro (SILVA, 2011).
Perpetua-se então um ciclo de pobreza, que num modelo societário capitalista, racista e
neoliberal, acaba contribuindo para a desvalorização da vida negra. (VIDAL, 2015)
Investigar o fenômeno de extermínio de jovens negros no bairro Alto do Santo Antônio
perpassa também uma análise da construção da masculinidade negra. Uma vez que a
construção da identidade negra masculina foi construída de maneira dicotômica a imagem da
masculinidade branca, e por isto, o corpo negro foi marcado por discursos que lhe
inferiorizaram. A masculinidade negra é marcada também por uma objetificação que lhe
impôs uma categorização marcada, sobretudo, com base nos seus atributos físicos e sexuais,
num claro processo de animalização (SOUZA, 2017). A identidade desse homem jovem
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negro é marcada pela truculência, virilidade, hipersexualização, antiintelectualidade e
hipermasculidade que vai cristalizar um modelo de masculinidade negra marcada pela
violência, neurose, incapacidade e grosseria (HOOKS, 2004).
A rede de significações sobre o corpo negro foi formulada culturalmente,
correspondendo à necessidade de se estabelecer um modelo do que é desejável. A
partir desse modelo é que se constituiu socialmente sobre o “corpo negro” o
repertório do execrável, ou seja, do inaceitável, ao mesmo tempo que se investiu a
representação do “corpo branco” relacionando-o a atributos morais e intelectuais
tidos como puros, belos e sagrados. (NOGUEIRA, 1998 apud. FERNANDES, 2016)

A construção dessa masculinidade negra distorcida pelos discursos de ódio, dominação e
opressão do colonizador acabou resultando na construção de uma representação social bestial
do homem negro. Este é um elemento que nos ajuda compreender, ainda que parcialmente, os
fenômenos de violência vivenciados em comunidades periféricas como o bairro Alto do Santo
Antônio porque a ideia compartilhada pela sociedade de que o homem negro é um ser
desumanizado vai influenciar diretamente na relação entre os negros e brancos, podendo
também, passar a ser justificativa para que sob este corpo sejam incididos e aceitados
processos as violências (FERNANDES, 2016).
Sendo assim, as formações voltadas para jovens, solicitadas pela comunidade tem por intuito,
pensar formas de minimizar essas séries de violências e violações de direitos sofridas sobre
tudo pela juventude masculina e negra.

CONCLUSÃO
Ao analisarmos o quadro de genocídio da população negra brasileira como também o da
Bahia, percebemos que os jovens do bairro Alto Santo Antônio, por ser de maioria negra e
residirem na periferia da cidade, vivem em um contexto de vulnerabilidade político social. Por
isso, proporcionar frequentemente encontros como esses, que discutam essa pauta,
mecanismos de combate e proteção contra ela, assim como de prevenção e promoção da vida,
se fazem de extrema importância para a comunidade.
Juntamente com essas demandas, percebe-se a carência da população por dispositivos de
apoio às mães, famílias e aos amigos que sofrem pela perda de algum dos seus familiares ou
conhecidos. Como também, é notória a necessidade de incentivos para continuar buscando
justiça por essas mortes que já os atingiram.
Para contribuir com esse cenário, o bairro trabalhado e examinado é negligenciado pelo
Estado e excluído socialmente, o que contribui para o sentimento de abandono e solidão dessa
população a qual necessita de atenção e equidade dos governantes e um olhar mais empático
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da população da cidade em geral. Um exemplo prático de como trazer benefícios para essa
população seria a instalação do programa de Redução de Danos, “A promoção de estratégias e
ações de redução de danos, destinadas para a saúde pública e direitos humanos, deve ser
organizada de maneira articulada inter e intra-setorial, visando à diminuição dos riscos, das
consequências adversas e dos danos associados ao uso de álcool e outras drogas para a pessoa,
a família e a sociedade” (BRASIL,2014), o que não existe no bairro e os morados veem como
um dos aparatos para viabilizar a preservação da vida e a sobrevivência a conflitos.
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O SOFRIMENTO PSÍQUICO DA MULHER NEGRA E A
IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO

Josiane Moreira da Conceição
Graduanda em Psicologia –FAT

Esta apresentação tem como objetivo analisar como o sofrimento psíquico de mulheres
negras expostas ao racismo, bem como psicólogos podem contribuir com a reparação desse
sofrimento, é importante. Racismo e machismo, juntos, fazem das mulheres negras as maiores
vítimas de violência doméstica no Brasil, Para além desta violência física, elas também
sofrem efeitos dos preconceitos, da falta de reconhecimento social, do racismo e da baixa
representatividade na televisão e na mídia em geral, o que afeta diretamente sua saúde mental.
Nesse sentido é perceptível que as mulheres negras sofrem com baixa autoestima, decorrente
do fato de serem muitas vezes menosprezadas e estigmatizadas, além de “não se enxergarem”
representadas na mídia em geral. Ainda falta muito avançar, não conseguimos garantir uma
visibilidade, papéis positivos que sirvam de referência para crianças. Assim, percebe-se que
os reflexos dessas vivências racistas e o impacto dessas experiências na subjetividade de
pessoas negras são muitos. Posso começar citando a posição socioeconômica já que este é um
dos impactos e diferença mais visível causado pelo racismo. A proposta aqui é justamente
colocar também o racismo em pauta, estudá-lo, compreender seus desdobramentos, para que o
primeiro impulso de qualquer pessoa não seja deslegitimar o sofrimento decorrente do
racismo. O psicólogo por sua vez, pode fazer intervenções direcionadas ao fortalecimento e
resistência daquele paciente com relação ao racismo e com isso, causar impactos e mudanças
na vida do paciente que procura a clínica com essa demanda de ordem indenitária e de
constituição de subjetividade.

1. Texto
O racismo historicamente imposto à população negra no Brasil é a principal causa do
sofrimento psíquico, que afeta muito mais os negros do que os brancos. A Política Nacional
de Saúde Integral da População Negra, promulgada em 2008, é referência para políticas
públicas do setor. Segundo o documento, os negros têm o direito ao atendimento psicológico
permanente do nascimento ao envelhecimento. Cabe à Psicologia, juntamente com outros
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saberes, ajudar a decifrar esse enigma, essa ideologia perversa que aprisiona e produz
sofrimento de diversas ordens.
As noções de “fatores de risco” e “comportamentos de risco” podem ser interpretadas
em uma perspectiva biopsicossocial ou sociopsicológica da Saúde Social. O reconhecimento
do racismo e do sexismo como determinantes das condições de saúde, assim como a
consideração da consequente produção de desigualdades raciais e de gênero, exigem inovação
e seu enfrentamento no campo da promoção da saúde e, portanto, demandam alargamento de
perspectivas, reformulações de teorias, técnicas e práticas.
A forte inspiração nos movimentos sociais de resistência e de enfrentamento do
racismo, de desigualdades e violação de direitos fortaleceu a noção de que a contribuição da
psicologia no campo da saúde deve ser desde uma perspectiva psicossocial. Mas o que isso
significa? O termo psicossocial é usado em vários sentidos na literatura, raramente recebe
alguma definição substantiva e ainda não se configura como descritor independente nas
diversas bases de dados (Paiva, 2013).
Atenção psicossocial, por exemplo, costuma ter o sentido de atendimento de
comprometimentos ou de sofrimento mental que prejudicam o convívio social; qualifica ainda
tanto estratégias para lidar com problemas advindos de vulnerabilidade social e pobreza
quanto um conjunto de cuidados paliativos. Cabe aos psicólogos enfrentarem o mito da
democracia racial, dentre tantos outros mitos, para que possamos criar uma ciência e profissão
realmente engajada na promoção dos direitos fundamentais, para a construção de uma
sociedade equânime.
O racismo tem atravessado a produção de subjetividade no Brasil de forma persistente,
os impactos das práticas racistas na saúde da população negra têm sido foco de investimentos
nas políticas públicas nacionais e diretrizes internacionais para eliminação do racismo. É
nesse contexto que se estrutura, em 2007, no Brasil, a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra. Apesar da existência de uma produção científica consistente no campo
biomédico sobre a relação entre racismo e saúde mental, esses conhecimentos não têm sido
incorporados nas práticas de atenção à saúde. Nesse contexto, é frequente que a visibilidade
dessa relação apareça apenas nos estágios mais graves e crônicos do sofrimento psíquico,
como a esquizofrenia e a adição a drogas.
Os impactos do racismo no estresse, na baixa autoestima, na depressão, na pressão
arterial e na violência doméstica contra as mulheres é um campo de estudos que ainda carece
de incorporação nas práticas de atenção à saúde. Além disso, convivemos com o genocídio da
população negra de forma naturalizada em nossa história, com dificuldades de legitimação

ISSN: 2525-5533
Caderno Sisterhood, 3ª Edição

169

social das políticas de ações afirmativas e retrocessos jurídicos que afetam mais diretamente a
população negra, como por exemplo, a redução da maioridade penal. Para isso, a oficina
convida a discutir os efeitos do racismo na saúde mental da população negra e branca, e, as
formas como as práticas da psicologia brasileira tem contribuído ou não para o enfrentamento
da estrutura racial que atravessa a nossa produção de subjetividade.
Assim, o sofrimento psíquico começa desde a infância, quando é negada a criança o
conhecimento da sua própria origem, ao ser-lhe oferecida apenas a história europeia, ao se
reproduzirem ideias, costumes e padrões europeus. As experiências de racismo na infância
podem deixar sequelas irreparáveis. Nesta fase da vida se iniciam os primeiros “tapas” na
identidade, autoestima e no sentimento de pertencimento das crianças negras. Afinal, não
haverá identificação com as histórias e os valores europeus que lhes são transmitidos, daí o
sentimento de inadequação.
Estas marcas são levadas para vida adulta, somadas, ainda, a outras situações de
racismo vivenciadas no seu dia a dia, no trabalho, na pouca representativa de na mídia e na
arte e nas relações em geral. Além de lidar com o racismo no seu dia a dia, precisa lidar com
as suas marcas trazidas da Infância, assim, o adulto negro precisa ser resiliente e se fortalecer.
A quem recorrer? A psicologia tem poucos estudos na área e tem se mostrado ainda pouco
efetiva no atendimento às pessoas em suas questões raciais. A psicologia precisa realizar uma
autocrítica séria e buscar uma efetiva contribuição nesta área, para assim, cumprir com o seu
papel de cuidar da saúde mental de todos aqueles que precisam.
A falsa crença de que não existe racismo no Brasil, dificulta a resiliência das pessoas
negras, pois é posto em dúvida o seu sofrimento e as suas feridas. Eles mesmos se questionam
se o seu sofrimento é genuíno, o que aumenta o sentimento de impotência, menos valia e
abate ainda mais a sua autoestima. Ainda assim, há quem diga que o mundo está ficando
“chato”, porque “tudo agora é racismo”. A sociedade não está acostumada a pensar
criticamente, pois se analisarmos esse “tudo” perceberemos o quanto de racismo há em nossa
volta e os que não o sofrem, logicamente não o sentem e não o notam.
Vamos exercitar um sentimento chamado “empatia” e vamos imaginar o quão chato é
o mundo para os que sofrem na pele o racismo dia após dia e carregam suas consequências ao
longo da vida. É preciso sim conversar sobre o racismo em todos os espaços, sobretudo, quem
trabalha com saúde mental, buscando compreender esta realidade que se arrasta por séculos e
enfrentando-a de frente. A psicologia não pode se eximir da sua responsabilidade nas questões
raciais.
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SOBRE AMAR HOMENS NEGROS
Fernanda Souza Santos Santanna
Graduanda em Licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
integrante do Coletivo de Mulheres Benedita Ribeiro, do Coletivo de Artes Almeidense e do Movimento Ôplas
fernandasantanna42@hotmail.com

Meu companheiro era um homem negro. E isso teria pouca importância se
estivéssemos em uma sociedade diferente, onde os pesos do racismo, da classe e do gênero
não nos esmagassem estruturalmente todos os dias. Relacionar-se com homens já é muito
difícil, todo momento as questões de gênero estão lá, em várias situações da relação as
mulheres vão se sentir encurraladas, pressionadas e frustradas. Em muitas situações, este
homem vai usar seus privilégios contra aquele ser mulher a sua frente. Mas relacionar-se com
homens negros, na minha experiência, tem se mostrado ainda mais desafiador.
Homens negros são forjados como aço, assim como mulheres negras. Homens negros
são desde muito cedo expostos a violências sociais profundas, eles serão rotulados, testados,
excluídos, invisibilidades, machucados e estigmatizados. Em um país onde ser um jovem
negro significa ter quase três vezes mais chance de ser morto do que um jovem branco, muito
provavelmente isso vai endurecê-los para suportar o peso da vida e da morte. Em um país,
onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, um igual, certamente homens negros
estarão constantemente assustados, desconfiados, traumatizados ou desesperados.
Estar com um homem negro não é fácil, em todas as minhas relações com homens
negros, caminhei entre extremos, que eram de identificação e momentos que não cabem em
palavras de tão felizes, e outros de muita dor, de opressão, até de violências. Mas quanto mais
apurava meu olhar para as questões sociais, mais despertava e conseguia distinguir o peso da
estrutura dentro das minhas relações. Comecei a perceber que alguns comportamentos e
alguns conflitos tinham origem em questões sociais estruturais.
Muito provavelmente, seu companheiro negro terá dificuldade em se encaixar no
modelo de romantismo Hollywoodiano. Será difícil para ele ser o cara das flores e corações
ao longo do dia, muito provavelmente ele terá dificuldade de dizer que ama e de demonstrar
isso explicitamente. Afinal, se você é forjado como aço, não será difícil lidar com a sutileza
de um coração?
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É muito provável que seu companheiro negro tenha baixa autoestima, se sinta
inseguro e não consiga se dar conta de todas a belezas que existem nele. Isso vai gerar muita
dor e vai aparecer dentro da relação na forma de inseguranças, desconfianças e ciúmes. E seu
companheiro pode expressar isso da pior maneira, muitas vezes de forma agressiva, pois
quem é forjado como aço terá dificuldade de abraçar a delicadeza das palavras em voo.
Meu último companheiro gritava comigo com a sua voz e com o seu corpo, ele
gesticulava mãos em minha direção e muitas vezes se levantava para gritar ficando duas vezes
mais alto e eu sentia como se ele fosse me engolir por inteira. Era difícil exigir dele que
falasse baixo, que maneirasse nas palavras, que gesticulasse menos. Se para ele, palavras eram
armas, eram instrumentos de autodefesa, quão difícil era que ele me compreendesse?
Algumas vezes estávamos na rua, discutindo coisas de casal, como o filme que
iríamos ver mais tarde, ou a qualidade daquele som que ouvimos, ou sobre aquele poema que
gostamos e nossas discussões pareciam de fora tão calorosas que eu notava os olhares em
volta de preocupação. As pessoas passavam e olhavam como que se perguntando se estava
tudo bem, porque era difícil entender o falar caloroso, alto e gesticulado, mesmo que os
assuntos fossem banalidades.
Me lembro de ter visto meu companheiro chorar algumas vezes, geralmente quando
recebia notícias de que algum amigo negro havia morrido. Porque sim, a morte é uma
companheira constante de homens e mulheres negras. E quando meu companheiro chorava,
ele cobria o rosto, virava de lado ou escondia a face no meu abraço. Ele precisava esconder o
rosto, esconder a “fraqueza”. Afinal, homens forjados como aço, também devem ser duros
como aço.
No sexo com um homem negro, os elementos da estrutura também estarão lá.
Provavelmente o homem negro terá inseguranças com o próprio corpo ao mesmo tempo em
que se sentirá na obrigação de ser másculo o tempo todo, broxar para ele será inaceitável e se
acontecer, não importa que você diga que o sexo vai além de um pênis ereto, ele vai se sentir
angustiado mesmo assim. Orgasmo provavelmente será visto como obrigação para ser sexo
“de verdade”, ele vai oscilar entre momentos egoístas de autossatisfação e momentos de
“servidão” que irão alimentar seu próprio ego e sua sensação de dever em demonstrar-se um
ser sexual, alimentando o estigma histórico de “homem másculo da cor do pecado bom de
cama”.
Fico me questionando o quanto o meu texto pode parecer inocentar os companheiros
negros dos inúmeros erros e acertos que todos nós cometemos dentro de relações, mas há um
elemento sutil em tudo isso, o peso da estrutura versus as nossas próprias escolhas. Escrevo
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tudo isso para dizer que não é fácil relacionar-se com homens sendo uma mulher e que
também não é fácil relacionar-se com homens negros. Escrevo para dizer que nem tudo que
há de difícil nesse contexto é de cunho individual, nossas relações estão impregnadas de
forças maiores, mas também escrevo para dizer que precisamos refletir sobre isso, que a
existência de forças maiores não nos inocenta completamente do que somos.
Aos homens negros, gostaria de dizer que vocês foram os melhores companheiros
com quem já estive, especialmente ao meu último companheiro, mas que nem por isso foi
fácil amá-los. Esse sistema nos adoece, nos fere, nos forja como aço nas posições sociais
inferiores que ocupamos. Todos e todas nós estamos machucados e machucadas, mas
podemos consertar a nós mesmos, podemos descolonizar as nossas mentes e a estrutura em
que vivemos. Se você se identifica com o que escrevi, quero te dizer que sua força histórica e
ancestral poderá ser sua arma para começar a revolução dentro de si mesmo. Lute para não
levar para suas relações o que impuseram a você, serão escolhas diárias e você é responsável
por elas.
Às mulheres que se relacionam com homens negros, especialmente às mulheres
negras, eu escrevo para que saibam que não estão sozinhas, que muito do que vivem nas suas
relações está sendo vivido por outras de nós. Escrevo para que não sintam culpa dentro das
relações de vocês. Você não é culpada se seu companheiro não consegue demonstrar afeto
explicitamente, ou se ele é grosseiro, ou se ele se sente inseguro em relação a você. Em tudo
isso pesa o sistema, a formatação que esse homem negro sofreu e as escolhas diárias que ele
faz para lidar com tudo isso ou não. Lembre-se também que, por mais amor que haja, você
deve respeitar seus limites e estar nessas relações até onde for possível. Você também precisa
olhar pra dentro de si, refletir suas próprias opressões e colonizações para enfrentá-las, usar
toda a sua força para lutar contra elas diariamente. Todo o meu amor e respeito a vocês,
minhas irmãs.
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ARAMINA, ENONTÉI E TXIARUÍ: AS ÚLTIMAS MULHERES DE UM
POVO GENOCIDADO
Felipe Milanez
Docente do CECULT/ UFRB

Com a morte de Konibu, lider do povo e xamã, em 2016, e Pupak, o grande caçador, ano
passado, hoje restam apenas três mulheres do povo Akuntsu, em Rondônia, na Amazônia:
Aramina, viúva de Konibu, e suas duas filhas Enontéi e Txiaruí. Contatados pela Funai em
1996, na última década o fim dessa nação indígena passou a se acelerar. Em 2009, uma
epidemia levou todos os akuntsu para hospitais em Rondônia, e foi uma nova experiência
traumática para o povo. As mulheres enjoaram no carro, era a primeira vez que andavam, e se
assustaram ao conhecer o mundo dos brancos canibais (como o corpo dos Akuntsu
assassinados por jagunços nos anos 1980 e 1990 desapareciam, os Akuntsu suspeitam que os
brancos são um povo canibal). E foi um choque para eles verem a cidade e tantos brancos
amedrontadores que traziam a memória do ataque que dizimou sua aldeia, em 1985. Txiaruí, a
mais nova, nesse ano teve que fazer uma cirurgia para retirar o útero e o ovário esquerdo.
Assim que Pupak, sua mãe adotiva e mais velha do grupo, Ururu, e Aramina e Enontéi
voltaram para a base da Funai dnetro da Terra Indigena Omere, onde vivem, uma grande
depressão abateu os Akuntsu. Ururu decidiu fazer a passagem espiritual, e deixou-se morrer
na rede, dentro de sua maloca, para não fazer a passagem em um hospital, cercada pelo povo
branco que a matou. Em uma analogia com uma descrição de Darcy Ribeiro, descrevi essa
morte como uma "tristeza índia" (referencia: http://rollingstone.uol.com.br/edicao/39/ururutristeza-india#imagem0 ) Na aldeia, elas foram cuidadas por Altair Algayer, um sertanista da
Funai dedicado a dar dignidade aos últimos momentos deste povo indígena pelo qual se
apaixonou diante do convívio com o desastre maior do genocídio, apoiado por uma pequena
equipe com gente da Funai, da Sesai e da organização Kanindé, com sua esposa e enfermeira
Jussara Faria.

O genocídio Akuntsu
Em 1985, o sertanista da Funai Marcelo dos Santos trabalhava no sul de Rondônia com os
Nambiquara, e foi a campo verificar a presença indígena em uma área demandada pela
Fazenda Guaratira, que negociava créditos do Banco da Amazônia e pediam à Funai uma
“certidão negativa da presença indígena”. Ao visitar a fazenda, Santos foi informado por
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trabalhadores de que teria ocorrido um massacre em uma fazenda vizinha: “Olha, não pode
falar, não, porque este lugar aqui é muito perigoso. Mas eu vou avisar para você. Aqui, nessa
fazenda, vocês não vão encontrar índio, não. Mas se vocês forem lá na Fazenda Yvypytã,
‘aconteceu’ alguma coisa. Teve uma confusão lá, porque acuaram os índios e eles correram”
(Memórias Sertanisas, página 332). A Yvypytã era de propriedade de Antonio José Rossi
Junqueira Vilela, acusado de comandar um massacre de garimpeiros dentro dessa mesma
fazenda, em 1983 (Inquérito Policial 114/83, na delegacia de Vilhena). Ao ser informado da
denúncia, Santos foi junto de um grupo de índios Nambikwara e do documentarista Vincent
Carelli procurar vestígios e encontrou uma pequena aldeia com quatro casas destruídas e
cápsulas de revolver. Essas cenas aparecem no filme Corumbiara, de Vincent Carelli, que
está disponível na internet.
Com as evidências da presença indígena, Santos negou a certidão e pediu a interdição da área.
A Funai enviou o sertanista Sydney Possuelo para comprovar as alegações, e o então
Presidente da Funai Apoena Meireles assinou a Portaria nº 2.030/E/1986, publicada em 11 de
abril de 1986, interditando 63.900 hectares, com base no levantamento de Santos, com o
nome de “Área Indígena Omere”.
A interdição envolvia três fazendas na época, e os sertanistas podiam entrar na área para
investigar os crimes, o que intimidava os fazendeiros a desmatarem e, possivelmente,
praticarem novos ataques. Até que em 12 dezembro de 1986, Romero Jucá revogou a portaria
assinada por Apoena Meireles e assinou uma “nova” portaria com o número 1.813 para
“desinterditar” a área e revogar a portaria 2030/E, assinada pelo seu antecessor, Apoena
Meireles. Ou seja: fez um novo ato administrativo, já que judicialmente a terra estava
garantida aos índios, para transferir a posse aos fazendeiros. A decorrência desse ato de Jucá
resultou em novas invasões no território indígena, o desmatamento da área, novos ataques aos
Akuntsu, aos vizinhos Kanoe (que hoje restam a líder e xamã do povo Txinamanty, seu irmão
Purá e seu filho Bakwa) e, sobretudo, também ao “índio do Buraco”, um outro povo indígena
que tem agora apenas um único sobrevivente.
Apenas em 1995, um mês depois do massacre de camponeses em Corumbiara, uma expedição
liderada por Marcelo dos Santos, junto de Altair Algayer e filmada por Vincent Carelli,
encontram dois irmãos Kanoe, Purá e Txinamanty, em uma pequena clareira que viram numa
imagem de satélite e, em campo, descobriram ser a aldeia dos Kanoe. As imagens de Carelli
foram ao Fantástico e foram fundamentais para dar visibilidade a tragédia e lutar pela
demarcação da terra. Um mês depois do contato com os Kanoe, os sertanistas foram guiados
por eles até os Akuntsu.
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A Terra Indígena Omere foi homologada em 2006, mas o gado branco nelore dos invasores
brancos, que aterrorizavam cotidianamente os Akuntsu e os Kanoe com as lembranças dos
ataques, só foi retirado, paulatinamente, nos anos seguintes.
A história do genocídio dos Akuntsu foi magistralmente registrada no filme Corumbiara, de
Carelli, e por isso não foi totalmente apagada da memória da violência da invasão do Brasil.
As três últimas mulheres Akuntsu hoje existem e resistem. Algayer, junto delas, reflete
cotidianamente sobre a barbárie do genocídio e a brutalidade do Brasil, sobre ser parte do
mesmo Estado que incentivou e apoiou os genocidas — e ainda hoje os protegem de
responder pelo crime com impunidade —e sobre ser branco e parte do mesmo povo que
destruiu covardemente uma nação indígena já no período da “democracia” no Brasil.
Por razões linguísticas, é muito difícil o diálogo das equipes da Funai e de saúde com as três
últimas mulheres do povo Akuntsu, que falam uma língua Tupari, e a comunicação é
prejudicada para a assistência e para a documentação da violência histórica a que foram
submetidas. A dimensão da tragédia sobre elas e sobre o povo nos coloca diante do fim
absoluto, que é o genocídio, não o fim do mundo, mas o fim da vida.
Algayer, um imigrante do sul, de origem camponesa, que foi para Rondônia em busca de
melhores condições para sua família e de terra para trabalhar a agricultura família, sua vida
passou a ser dedicada a tentar dar algum conforto e dignidade a estas pessoas vítimas do
genocídio. E com ele foi possível dialogar para compartilhar a experiência da tragédia que é
escondida da historia ufanista colonial do Brasil
“O genocídio é complicado. Muito complicado. Muito triste. Porque você vê o
desaparecimento não só de pessoas, como da língua, da cultura, dos poucos que sobram e não
tem mais o que fazer”, reflete em suas memórias (Algayer, 2015, p. 374). Segue: “E não é só
um: em Rondônia foram vários casos assim. Culpar a quem? Eu diria que a nossa política de
Estado seria a maior responsável, por mais que tenha um órgão para a política de proteção ao
índio, esse órgão não conseguiu impedir o extermínio de muitos povos indígenas no país”
(Idem)
“Eu tenho um sentimento de culpa por fazer parte dessa nossa sociedade. Caralho, o que é que
nos (sociedade nacional) fizemos e somos? (...) Não tenho um sentimento de culpa com
relação ao que eu fiz, pessoalmente, com esses grupos. Tenho um sentimento de incapacidade
de não poder fazer mais para ajuda-los.”
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FIGURA 1: Akuntsu
Fotografia: Felipe Milanez
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Poesias

Fotografia: Erivaldo Brito

“Feche a cara! Reaja!”
Josenilson Aragão
Graduado Bicult – CECULT/UFRB
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A COR DA DOR
Deise Oliveira

Somos os corpos destroçados no pelourinho;
somos o povo que teve a carne lascada, inflamada;
somos o povo que a razão de vida foi diminuída a nada;
somos os descendentes de estupro às negras da cozinha, das senzalas;
somos os narizes e bocas grandes ridicularizados;
somos o povo "de cor" marginalizado, repugnado e excluído.
Em cada esquina do Brasil, uma favela chora
Em cada quina há uma rima chorosa, um lamento de horror
Por favor
Por favor
Por favor, meu Senhor
Tem piedade da minha cor
A quantidade de melanina determina a nossa sentença
Olha só, meu Senhor
Olha essa cena de horror
Mataram o Chico a paulada,
Estupraram a Camila e deram facada,
A família da Maria não tem nem comida,
O Zezinho, tadinho, não tem nenhum galho pra fazer ninho
Olha só, meu Senhor, tudo por causa da nossa cor
Olharam os meus dentes, senhor
Me trataram sem pudor
A mãe matou o filho, para este não sentir dor
Em cada curva do destino tem um preto amargando de horror
Em cada margem há um pelô
Olha só o que é a cor da paz, meu Senhor
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SOU MULHER PRETA
Deise Oliveira

Sou mulher preta
Cabeça do meu Quilombo
Sou a que carrega o mundo nas costas, nos braços, no vente, no ombro.
Eu sou o corpo negro que arrastaram no asfalto;
que antes mesmo de nascer já me deram atestado de óbito.
Sou a “bunda grande”, a atração, objetificada;
a “tipo exportação”, que desde a infância já era violentada.
Eu sou o pulso negro automutilado,
sou o corpo dopado, embriagado, depreciado.
Sou mulher preta
cabeça decapitada
pelo homem branco,
mulher branca,
e até pelo parceiro negro ao lado.
Estou nos dados das negras mortas,
Estou nas estatísticas das que vivem morrendo.
O sangue do meu ventre até hoje é derramado,
e quem de mim descende, mal vai sobrevivendo.
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TEM DIAS
Deise Oliveira

Tem dias que minha cor dói.
Tem dias que a melanina coça, incomoda.
Tem dias que dá vontade de lascar, de rasgar, de ficar só com o músculo para ver se assim
param de discriminar.
Tem dias que caminho sem levantar a cabeça.
Tem dias que eu queria enlouquecer de vez e perder a noção da realidade.
Mas ainda assim eu seria, de um corpo negro, mais uma mente que adoeceu. E se adoeceu,
não há diferença para o agora.
Tem dias que eu só queria beber até perder.
Mas ainda assim eu seria um corpo negro que o racismo deu cachaça e caiu na calçada.
Tem dias que eu só queria não existir, vir a sumir, mas ainda assim eu seria mais um corpo
negro que o racismo matou.
Eu corro e ainda sou estatística.
Eu morro e ainda assim sou número.
Tem dias que são todos os dias.
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ENCRUZILHADA DE UMA PRETA VELHA

Elder Ribeiro
Graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas – CECULT/UFRB
E-mail: elderribeiro97@gmail.com

Encontrei uma Preta Velha
A Preta Velha Maria Joana
Com um coração enorme
Cheio de saberes, conselhos e ensinamentos
Ah! Quero viver junto ao seu lado
Grande mãe, excelente avó
Senhora que me acompanha
Que me ilumina
E me faz ser feliz ao seu lado
É para ela que comemoramos o 13 de maio
Com muita fé e dedicação
Tudo que sempre quis
Na hora certa a festejar
O filho que sou
E serei sempre o mesmo
Por todas as horas de fidelidade
Sempre a colaborar
Tornando seguro o meu caminhar
Quando for embora
Não se esqueça
A sua planta está abrilhantando
Sua memória
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SE ATENTE AO TEMPO
Arawé Dewá (Edmilson Xavier)
Graduando CECULT/UFRB

Não existe Machado que
não corte o mal pela raiz,
Olhos que enfeitiça, água doce que brota de pedras duras de furar.
Animais peçonhentos, tipo cobra que, após nevoeiro, um arco-íris no céu aparece,
Ondas calmas cristalinas que um dia enfureceu,
das pedras que estavam nos seus caminhos, suas ondas prevaleceu.
Rosas, espinhos pode até encontrar, mas cuidado nos lugares que ela vai brotar,
Uma borboleta aparenta a brisa da manhã, triste imensidão daquele que lhe faz torná-la um
furacão.
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Resenhas

Fotografia: Erivaldo Brito

“Minha herança, meu caminho”.
Maine Jesus
Graduanda de BICULT – CECULT/UFRB
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RESENHA FILME: “VÊNUS DE HOTENTOTE” / “VÊNUS NEGRA”
KECHICHE, Abdellatif. “Vênus Negra”. [Filme]. França, 2011.
Andressa Santos Viana

O filme “Vênus Negra” é um filme francês, da categoria drama/histórico, dirigido por
Abdellatif Kechiche e lançado em junho de 2011. É um filme baseado em fatos reais, que tem
como cenário a cidade de Paris, no início do século XIX, e que conta a história de Sarah
Baartman, uma mulher negra que deixou o Sul da África convencida pelo seu chefe Hendrick
César, dono da casa onde trabalhava como empregada doméstica, sob as promessas de se
apresentar artisticamente e conquistar a fama na Europa.
O filme se inicia com a apresentação de pesquisadores, cientistas e anatomistas,
interessados em estudar e detalhar uma Hotentote, com resultados de todo um processo. Essa
cena inicial foi culminada a partir de uma sina vivida e iniciada por Sarah 7 anos antes,
quando inocentemente partia da África do Sul com seu patrão Hendrick César.
A partir daí, a trama se desenrola mediante toda a trajetória de Sarah sob o domínio de
Hendrick. Sarah é uma mulher negra da etnia “Hotentote” e apesar das sedutoras promessas
de emprego e sucesso feitas pelo seu chefe, ela na verdade se vê obrigada a exibir seu corpo
para curiosos, tendo que se submeter a uma série de insultos, exposições e injúrias. Suas
características corporais são consideradas exóticas pelos europeus e isso desperta interesse
pelas “apresentações”.
Considerada um “fenômeno do continente africano”, a Vênus de Hotentote sofreu
extrema exposição corporal em apresentações diversas e teatros, “divertindo” os
telespectadores e sendo fonte de renda para seu patrão. Este, fizera a ela diversas promessas e
a enganou com a falácia de que “Londres inteiro estava ali para vê-la” e que ela era famosa. É
observado uma tentativa de ludibriar Sarah, quando esta é presenteada com sapatos, chapéus e
luvas – típicas simbologias da mulher europeia.
Por acreditar que estava “trabalhando no ramo do espetáculo”, Sarah nega em um
Tribunal que sofre maus tratos e afirma que está na condição de sócia de Henrick, perspectiva
que ele a fez acreditar. A situação do julgamento simboliza mais uma necessidade da
sociedade daquela época de legitimar seu compromisso com a liberdade e acolhimento de
diversos povos do que, necessariamente, uma forma de identificar coisas equivocadas e fazer
justiça sobre elas.
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Em outro momento do filme, Sarah é entrevistada por um jornalista que nitidamente
está em busca de uma “boa história” para contar, ao buscar o relato de fatos e elementos que
ele julga interessante para sua história – como o fato de ela ser ou não uma princesa no lugar
de onde vem.
O filme é recheado de cenas fortes e acontecimentos bem chocantes. Várias questões
estão presentes no decorrer do longa-metragem. Fatores culturais e religiosos, personificados
no batismo de Sarah, interesses pessoais e financeiros, na busca pelo “certificado de
autenticidade” a partir dos estudos anatômicos e diversas questões de assédio, prostituição
decorrente e processos de adoecimento são relatados no filme.
Uma vida toda transformada pela ganância, pela discriminação, pela pesquisa
científica, pela aversão ao diferente, pela perspectiva eurocêntrica dominante nas mais
diversas áreas. O filme é finalizado na cena do mesmo momento em que se iniciou, onde
achados anatômicos, comparações entre crânios e órgãos genitais e relação com os macacos é
explanada para toda uma Academia. A violência vivida por Sarah até sua levada compulsória
ao instituto de pesquisas, depois de sua morte por uma infecção grave, é o reflexo terrível de
uma desumanidade sem dimensão e falta de respeito absurda com a integridade humana.
O passado diz muito sobre o presente. A história é soberana na interpretação dos fatos;
ela determina como e porque as coisas acontecem e tomam determinados formatos. Nos dias
atuais, e mesmo depois de tanto tempo e tanto dito avanço, as sociedades e as pessoas ainda se
relacionam de modo hierárquico e com altas cargas de preconceito, que refletem diretamente
nas relações de trabalho, na política, nos laços afetivos e nas interações pessoais nos mais
diversos espaços.
A “Vênus de Hotentote” nos traz com riqueza de detalhes uma representação histórica
cinematográfica triste e real, dificílima de ser traduzida em palavras ou materializada de
qualquer outra forma; possível apenas de ser um tanto sentida, pelo menos dentro das
possibilidades e limitações que nossas experiências sensitivas alcançam.
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VÊNUS NEGRA
Abdellatief Kechiche. França. MK2 Productions. Imovision. 16:9 Widescreen (anamófico).
2010.Drama. 159 mim. Longa-metragem /colorido.
Maria Sandra de Jesus Costa
Discente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB

O filme Vênus Negra (Vênus de Hotentone) retrata a história de uma sul-africana - Saartijie
Baartman, ambientada no continente europeu como uma figura exótica, sofrendo preconceito,
racismo e inferiorização por sua origem e cor de pele. O filme aborda de forma bastante
intensa como os negros era tratados no século XIX, vistos como animais selvagens,
desprovidos de inteligência, descriminados por sua anatomia e condição como seres humanos.
Saartijie Baartman trabalhava numa fazenda como doméstica e por conta de uma tragédia na
família de Hendrick Cezar, o qual se intitulava como dono de Saartijie, vê na mesma a
oportunidade de obter vantagens sobre sua condição inferior.
No decorrer do filme, Saartijie era apresentada a sociedade suburbana europeia como um ser
exótico, num espetáculo que a colocava como uma selvagem, domada pelo homem branco
europeu, mantida numa sela, presa numa corrente e domesticada pelo mesmo que a induzia há
tal encenação para alegrar a plateia. Nessa fase em que ela era mostrada à plateia, Hendrick
Cezar a apresentava como uma selvagem capturada na Cidade do Cabo e trazida para a
Europa, este a manipulava com o propósito de obter lucro, subornando-a e iludindo-a que ela
ficaria rica e voltaria à sua terra natal. Devido à exposição física, mental e psicologia Saartijie
torna-se alcoólatra, suas apresentações começam a se torna mais populares a tal ponto de
alguns representantes que defendia a população negra questionassem a Hendrick Cezar tais
atos realizados nas apresentações. Consequentemente, devido a tal exposição Hendrick Cezar
é questionado no tribunal sobre tais atos e Saartijie nega qualquer tipo de violência sob
pressão e possíveis consequências de violência física. Com o passar dos tempos às
apresentações começam a se direcionar para um público mais elitizado - seletivo, onde
Saartijie era exposta de maneira pejorativa, após essa exposição e por não suportar tais ações
ela acaba se prostituindo para sobreviver e após ser diagnosticada com uma doença morre
sozinha num quatro. Após sua morte, aqueles que utilizavam de suas condições sociais e de
sua forma física para ter lucro, a vendem para cientistas médicos que já tinham se interessado
em estudar a sua anatomia.
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O filme retrata uma realidade tão assombrosa e impactante vivida não só pelos negros naquela
época, mas algo que se perpetua até os dias atuais mesmo que com uma roupagem que para
aqueles que diariamente não estão inseridos nesta realidade, não sabem o que é ser colocados
e vistos como um ser inferior. O fato de Saartijie ter sido exposta de tal maneira naquela
sociedade nos faz perceber o quanto o ser humano ainda não sabe o que é ver o outro
independente de sua cor, posição social, cultural ou qualquer outra denominação que o
particularize como um ser humano que deve ser respeitado e tratado como igual.
Quantas Vênus Negras vemos espetacularizadas na atualidade? Tempos modernos? Não!
Sociedade que propaga e perpetua esse amargo signo do colonialismo, da raça pura, da
superioridade sobre outros povos. Muitas são os questionamentos e aspectos negativos que
podemos observar no desenvolver do filme, desde a sua vinda para a Europa como uma
escrava que foi domesticada para servir a um senhor branco, a sua posição social vista como
um ser inferior sem se importarem com a pessoa ali exposta. Saartijie era vista como um
objeto de lucro, ainda viva foi usada até onde poderiam ter vantagens sobre o seu corpo, e o
fato que chama a atenção é a posição da ciência frente a esse brutal situação, que após a sua
morte a veem apenas como um corpo negro que para os mesmos deveria ser totalmente
explorado de forma minuciosa, visto que quando Saartijie ainda era viva e estava a
‘disposição’ da ciência para pesquisas dos chamados “seres diferentes”, não deixou que seu
corpo fosse explorado, no entanto com a sua morte, o seu corpo estava a serviço da ciência
para ser examinado e explorado totalmente.
Esse fato na história choca pelo nível de crueldade de exposição do corpo de uma mulher
negra quando viva e após a sua morte, esse mesmo corpo que para a sociedade europeia era
visto como diferente foi examinado e dividido as suas partes para demonstrar e legitimar a
superioridade do branco e a inferioridade dos negros comparando-os aos chimpanzés. O quão
grave e estarrecedor esses atos apresentados no filme nos faz perceber a cruel situação dos
negros que foram e ainda são descriminados pela sua cor de pele, comparados a animais,
vistos como seres desprovidos de inteligência e conhecimento.
A sociedade ainda não alcançou um nível de racionalidade onde o ser humano seja visto como
igual, como dono de seu próprio corpo, sendo negro, mulher, pobre. No sentido econômico,
estes ainda são vistos como marginais, como escravos, onde o trabalho braçal é o seu
principal lugar. Uma modernidade cada vez mais imbuída em camuflar o preconceito,
categorizando e estereotipando o negro ainda como exótico - o diferente, onde a sociedade
acéfala em perceber a legitimação desse triste passado partilha de um discurso velado onde o
negro quando alcança como qualquer outra pessoa um nível social coloca-o como aquele ser
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que era desprovido de conhecimento e inteligência e conseguiu alcança um patamar que até
então é apenas aceitável para os ‘brancos’. O quanto vergonhoso a cada dia a sociedade
perpetua essa situação as gerações futuras em nossa sociedade brasileira, quantos são os
inúmeros fatos que podemos enumerar sobre a posição da população negra, desde o cabelo,
tom da pele (‘é mulata’; ‘é negra, mas é branquinha’; ‘é uma negra bonita’, tem um perfil
delicado), tem um corpo de negra, ele é negão, além da sua figura exposta na teledramaturgia
ocupando posições de marginalizados, bandidos, favelado, sustando posições e trabalhos
menosprezados e vistos como vergonhosos na sociedade.
Vivemos tempo em que ainda muitos negros se veem por lentes do branco, o europeu que
retirou o negro de sua condição degradante e o colocou para trabalhar em sua cozinha.
Quantas são as lutas, quantos são os caminhos e batalhas alcanças por estes que sempre foram
visto ou melhor não vistos, as conquistas que os negros alcançam é um direito que foi ceifado
lá atrás por aqueles que se dizem superiores, ninguém deveria ter esse pensamento de
superioridade pois todos são seres humanos e merecem respeito.
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RESENHA CRÍTICA: VÊNUS HOTENTOTE
Anna Victória Mota Silva
Discente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB

Vênus Negra retrata a história de uma empregada doméstica sul-africana, chamada
Saartjie Baartman, levada a Europa durante o século XIX, com a promessa de torna-se artista,
mas enganada por seu patrão, converte-se em um espetáculo circense, em que expõe seu
corpo, como uma selvagem, durante apresentações humilhantes.
O filme inicia-se durante uma aula de anatomia, era comum na época o estudo de
“seres” com aspecto diferenciado, os cientistas queriam provar e justificar o racismo através
da ciência, com essa justificativa, Saartjie é vendida para ter suas formas analisadas por
médicos e cientistas, nessa oportunidade sua fisionomia é comparada com a de macacos, por
não ter as características de uma mulher europeia.
O filme continua, e vemos Saartjie ser apresentada como selvagem capturada na
Cidade do Cabo, considerada exótica por suas formas avantajadas é explorada e usada como
objeto, tem o seu corpo tocado e exibido para deleite do público, mas é perceptível que ela
não está satisfeita com a situação, porém assume uma postura passiva perante as situações de
abuso, no decorrer do filme, Saartijie passa a beber cada vez mais e com muita frequencia,
fica evidente que está é uma fuga utilizada por ela para suportar a miséria da sua condição.
Em consequência da grande popularidade do espetáculo “Vênus Hotentote”, percebese também o descontentamento de ativistas que levaram a causa aos tribunais para
esclarecimentos quanto a relação entre Saartijie e o seu dono, sob acusação de Hendrick Cezar
a tratava como escrava, após o caso ser arquivado, Cezar resolve partir para França para novas
apresentações, onde as explorações e abusos continuam, logo depois, o mesmo recebe uma
proposta do médico Georges Cuvier, que desejava comprar o direito de estudar as
características anatômicas da sul-africana. Depois de recursar-se a colaborar com os cientistas,
Saatijie volta para as apresentações. A protagonista torna-se resistente a fazer o que era
esperado e é abandona nas ruas, sem alternativa. Saartijie acaba por prostituir-se e dessa
forma é contagiada por uma doença infecciosa desconhecida. Com o tempo, a enfermidade se
agrava levando-a morte. Seu corpo, então, é vendido para ser dissecado e estudado pela
Escola Real de Medicina.
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Depois de assistir e analisar esse filme, entendo que essa mulher e o que ela sofreu é
a melhor representação da degradação humana. Um filme baseado em uma história real, que
retrata o racismo e o colonialismo em toda a sua barbárie. Uma mulher escravizada que sofreu
os mais diversos abusos em prol da ganância, viveu uma vida miserável, tornou-se um objeto
na mão dos seus donos, e não teve chance alguma de mudar seu destino.
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VÊNUS DE HOTENTOTE
Camile Cruz
Discente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB

O filme Vênus de Hotentote é um filme belga, francês e tunisiano, dirigido por Abdellatif
Kechiche e estrelado pela atriz Yahima Torres. O filme é baseado na história real e
surpreendente de Sarah "Saartjie" Baartman que nasceu, na atual província do Cabo Oriental,
na África do Sul.
O filme se passa no início do século 19 e relata a história de Saartje Baartman, que era
conhecida por Vênus de Hotentote por ter enormes nádegas. Saartje tinha um sonho de se
tornar uma famosa artista em países da Europa, porém ela acabou sendo enganada por seu
patrão Hendrick Cezar, que a submetia a uma situação realmente de exploração, que leva ela,
para Londres para fazer excursões como uma selvagem capturada dentro de uma jaula, sendo
exibida em apresentações extremamente chocantes, desumanas e bizarras. Através disto,
podemos perceber a visão eurocêntrica daquela pessoas, que sempre ligavam pessoas negras e
africanas a pessoas selvagens. Logo depois, a exploração de Saartje chama a atenção de um
tribunal, e então, ela tem a oportunidade de denunciar o patrão, mas acaba o poupando.
Submetidas a tamanhos atos tão cruéis, Saartje começa a encontrar no álcool uma forma de
esquecer tamanha dor que tinha na vida. Ao viajar para Paris, a sua situação piora, e ela
começa a ser explorada por um empresário circense chamado Olivier Gourmer, se tornando
então atração principal de várias festas particulares em que os convidados tocavam nas partes
intimas do seu corpo. Essas exibições que Saartje Baartman fazia, começaram a chamar a
atenção de muitas pessoas, e ate mesmo de grupos de cientistas que tinham grande interesse
em estudar cada parte do seu corpo, porém, ela se recusa a tamanha humilhação. Ao passar o
tempo, Sarah Saartjie Baartman, que continuou a ser explorada, passa a não querer aceitar
essa situação e, vai parar em um prostíbulo, onde é acometida por uma doença infecciosa que
a leva a morte.
Mesmo depois de morta, Saartje foi exposta a tamanha atrocidade quando foi vendida para
cientistas, que não desistiram de estudá-la tão fria e brutalmente, e ainda fizeram uma estátua
do seu corpo, a fim de que fosse exibida em uma instituição. Essa história aconteceu na vida
real e Saartje Baartman teve seu esqueleto e alguns de seus órgãos em exibição no Museu do
Homem, em Paris, até 2002, quando o presidente sul-africano Nelson Mandela conseguiu que
seus restos fossem enviados ao seu país natal para que fossem enterrados.
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Nós podemos ver, no filme, que naquela época, havia uma grande curiosidade de cientistas e
estudiosos em relação ao corpo de pessoas negras, que eram vítimas de um racismo científico
e frequentemente comparadas a primatas. É abordado ao longo do filme questões como o
racismo, sexismo, machismo, que não só eram gritantes naquela época, mas prevalecem
até hoje em nosso cotidiano. Apesar do filme se passar no século 19, ele traz uma dura
realidade, onde, várias pessoas negras e principalmente mulheres negras são humilhadas e
passam todos os dias por tamanha atrocidade. Podemos ver, a presença do racismo ao longo
da história, em momentos como a escravidão, o apartheid, o imperialismo. Diante destes fatos
precisamos ser antirracistas não aceitando, e combatendo a desigualdade e a descriminação
que é tão presente em nossa sociedade.
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VÊNUS
Mirela da Fonseca
Discente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB

O filme da Venus Hotentote relata a história de uma mulher negra que se chamava
Sarrtijie Baartman e era originalmente do território do Sul da África. Ela era usada como
atração de circo, para as classes européias. Ao se apresentar no circo esta se comportava como
um animal selvagem, sendo, usada para reforçar a crença de que as classes negras africanas
eram inferiores a todos as outras categorias raciais.
Ao ser exposta no espetáculo, sua cultura era apresentada em forma de selvageria,
contudo, o que mais chamava a atenção da platéia era o tamanho das suas nádegas.
Atualmente se sabe que o tamanho desproporcional de seus glúteos é devido a uma doença
que ela tinha que os estudiosos denominam de esteatopigia, que consiste em um acúmulo de
gordura.
Sarah Baartman era o nome do seu batizado. Era excessivamente explorada pelos seus
senhores e, com as contastes humilhações, ela refugiava-se na bebida como única forma de
eliminação de sua tristeza. Percebe-se, contudo, durante o filme, que as explorações no circo,
iam além da demonstração discriminatória da sua cultura.
Como relatado no filme, os senhores queriam também a exploração sexual de Vênus
hotentote. Porém, para isso, precisariam batizá-la na religião européia. Assim, a exploração do
seu corpo foi maciça, além de sofrer abusos sexual dos seus senhores, ela também teve todo
seu corpo exposto para classe européia de uma forma em que publicamente era forçada a abrir
suas pernas para ser exposta e tocada.
Visto que ela era explorada como um animal no circo, logo, apareceram cientistas
querendo comprovar que ela era realmente uma animal, assim como eram denominados os
negros na sociedade européia. Ao ser negociada pelos seus senhores para a ação cientifica,
eles então começaram a pesquisá-la, contudo, não concluíram a pesquisa enquanto ela estava
viva, pois, ela recusava-se a ser expor totalmente a eles. Com isso, ela foi devolvida aos seus
senhores e forçada a se desencobrir de suas vestes em público.
Dessa maneira, a depressão de Sarah Baartman foi se agravando e sua tristeza tornouse perceptível ao público, o que levou a população a desistir de assistir as atrações deste
espetáculo. Dessa forma, os seus senhores colocaram Vênus hotentote, em um cabaré pra
poder explorá-la sexualmente. Ao desenvolver uma infecção grave ela saiu da casa da
prostituição e foi fazer vida em um dos quartinhos que ela tinha arranjado.
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Com o agravamento de sua infecção, Sarah foi encontrada morta no quartinho e levada
para se explorada pelos cientistas. Eles tiraram partes do seu corpo e colocaram em amostra
numa exposição cientifica, explicando e reforçando a idéias da superioridade européia.
Desta forma, observamos que Sarah Baartman, foi vitima de abusos e explorações, da
cultura européia sendo, caracterizada como ser inferior naquela sociedade. Com isto, podemos
afirmar que Sarah mais uma vítima do processo de alterização naquela sociedade, ou seja, ela
foi rotulada, caracterizada pela sua descendência sócio-histórica. A alterização do caso da
Vênus hotentote foi usada como forma de marginalização e exclusão social contribuindo para
a utilização da ciência como a discriminação do processo de inferioridade do outro. Podemos
afirmar, então, que os processos de alterização correspondem aos processos de identificar,
nomear ou rotular aqueles que consideramos diferentes de nós mesmos (cf.weis, 1995).
Além disso, podemos pensar no racismo como a discriminação que foi herdada do
nosso passado colonial, tendo como explicação o simbolismo, que sustentava a violência que
era realizada por uma sociedade racista e colonial. Apesar de autores como Fanon, viverem
em uma sociedade racista como esta, eles denunciavam a forma inequívoca que era
estabelecida o lugar do branco e do negro na sociedade hierarquizada. Com isto, Fanon relata
que
em outras palavras, há uma constelação de dados, uma série de predisposição que,
lenta e sutilmente, graças às obras literárias, aos jornais, á educação, aos livros
escolares, aos cartazes, ao cinema, ao rádio, penetram no individuo, constituindo a
visão do mundo da coletividade à qual ele pertence (Fanon, 2008, p.135).

Desta forma, podemos concluir que a Vênus hotentote sofreu bruscamente o processo
de alterização imposta pelos seus senhores tendo a sua cultura considerada como inferior e
exposta aos maus tratos da sociedade européia. Com isto, podemos observar também que a
base cientifica teve uma elevada importância para a construção das práticas discriminatórias
que foram apresentadas na história da mulher considerada como a Vênus hotentote.
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Caderno Sisterhood
NORMAS DE SUBMISSÃO

Os Cadernos Sisterhood é uma publicação vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em
Gênero, Raça e Saúde – NEGRAS, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, inscrito
no CNPq, e que tem como objetivo divulgar, informar, orientar e permitir a reflexão sobre a
situação de saúde de grupamentos e coletividades, considerando as dimensões raciais e de
gênero, proporcionando ampliação do conhecimento para os diversos segmentos da
sociedade.

Periodicidade
Semestral

Regras de submissão
Idioma: Os trabalhos submetidos devem ser redigidos em português. Os resumos e palavraschave
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em

português
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inglês
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Folha de rosto:
O Título: em português, centralizado, em negrito, Times New Roman, tamanho 14 e com
espaçamento 1,5. O título em língua estrangeira (inglês ou espanhol) deve estar logo abaixo
do titulo em português (fonte Times New Roman, tamanho 12). Em caso de financiamento da
pesquisa, a instituição financiadora deverá ser mencionada em nota de rodapé.
Nome (s) do (s) autor (es): deve estar alinhado na margem esquerda abaixo do título (fonte
Times New Roman, tamanho 12). Abaixo do nome especificar: titulação máxima, filiação
institucional e endereço eletrônico.
Resumo e Palavras-Chave: O Resumo deve ter no máximo 250 palavras em um único
parágrafo, sem recuo na primeira linha, com espaçamento simples e ser seguido de 3 a 6
descritores para fins de indexação do trabalho, as quais deverão ser separadas por um ponto.
Resumo expandido: Deve conter de 300 a 500 palavras, apresentado de forma estruturada
explicitando em negrito os itens objetivo, materiais e método, resultados e conclusões, com
esses itens intitulados no início de cada sessão. Deve ser conciso e não conter citações,
abreviaturas e símbolos. As referências devem ser citadas no resumo.
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Texto:
Tamanho do Texto: Os artigos deverão ter entre 12 e 20 laudas, incluídos todos os seus
elementos (imagens, notas, referências, tabelas etc.). Os relatos deverão ter entre 5 e 10
laudas, com todos os seus elementos incluídos (folha de rosto, imagens, notas, referências,
tabelas etc.). As resenhas deverão ter no máximo 3 laudas. As entrevistas ficarão a critério da
Comissão Editorial.
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Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas. Configurações das
margens em 2,5 cm para direita, esquerda, superior e inferior em papel A4.

Citações: Devem estar de acordo com a ABNT (NBR10520/2002):
a) Citação Direta:
As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As
aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. As citações diretas,
com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com
fonte tamanho 10 e sem as aspas. É obrigatório colocar o autor, o ano de publicação e página.

b) Citação Indireta:
É a transcrição livre do texto, isto é, usamos nossas próprias palavras para expor a ideia do
autor. Podemos, ainda, se o trecho for muito longo, interpretar a ideia do autor e fazer uma
síntese. Nesse tipo de citação, não se utiliza as aspas; mas o autor e o ano de publicação
devem ser citados. Não é obrigatório colocar o número da página, mas se o fizer, deve repetir
em todas as outras citações.

Notas de rodapé: devem ser ordenadas por algarismos arábicos que deverão ser sobrescritos
no final do texto ao qual se refere cada nota.

Figuras: As Figuras devem estar com suas respectivas legendas. Serão aceitas no máximo 05
(cinco) figuras por artigo ou relatos. Deverão estar preferencialmente no formato JPG ou PNG
e gravadas com qualidade suficiente para boa exibição na web, ficando a critério da equipe da
revista o veto a imagens consideradas de baixa qualidade, ou cujo arquivo seja demasiado
grande.

Tabelas: As Tabelas, incluindo título e notas, deverão estar inseridas no texto com as devidas
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legendas. As Tabelas deverão estar em Word ou Excel. Cada tabela não poderá exceder 17cm
de largura x 22cm de comprimento. O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas,
incluindo título e rodapé(s).

Referências: Serão apresentadas ao final do texto, em folha separada, seguindo as normas da
ABNT (NBR6023/2002).

Garantias e direitos autorais
Ao submeter o manuscrito, os autores garantem que todo o trabalho é original e inédito;
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responsabilidade dos autores obter permissões de direitos autorais escritas provenientes de
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