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“Há homens que valem pela posição que ocupam, outros – bem raros, 

aliás, num país que é um verdadeiro ‘deserto de homens e de ideias’ – 

que dignificam e ilustram, com o seu valor pessoal, os postos a que 

servem.  

 

Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de 

trajetória efêmera e desaparecem sem deixar vestígios; estes, muito ao 

contrário, se perpetuam e se destacam no meio que atuam, 

centralizando as atenções e irradiando luz, como astros de primeira 

grandeza dentro de uma órbita precisa e imutável. ” 

 

Que a estrela maior, denominada Ubirajara de Holanda, eterno diretor 

da nossa querida “Soizinha”, continue irradiando sua luz perpetuamente 

por todas as gerações da Mini SOI, e que seus esforços para fazer desse 

um grande projeto jamais sejam esquecidos. 

 

 

 

 

 

Esse guia foi elaborado como forma de 

homenagear todas as gerações de diretores e 

delegados, responsáveis por construir e lapidar a 

nossa brilhante Mini SOI. 
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LISTA DE ABREVIAÇÃO  

 

 

AGNU – Assembleia Geral das Nações Unidas  

 

 

CEDD – Coletivo Drogas e Estudos de Direito  

 

 

EUA – Estados Unidos da América 

 

 

KKK – Ku Klux Klan  

 

 

NAACP – Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor  

 

 

OEA – Organização dos Estados Americanos  

 

 

ONU – Organizações das Nações Unidas 

 

 

PM – Polícia Militar  

 

 

UNODC – Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Queridos(as) delegadinhos e delegadinhas, 

 

A espera acabou! Olhaaaa ela chegando mais uma vez: a Mini SOI. Mais esperada que o 

aniversário de 18 anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio de semana, whatsapp do 

contatinho ou a curtida na foto pelo crush.   

Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura! 

Como no ano anterior, resolvemos apresentar para vocês todos(as) os(as) diretores(as) que 

compõem a Mini SOI, e não somente os diretores do seu comitê. Além disso, não poderíamos 

deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos que fazem parte da nossa história. 

Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma família e, como em qualquer família, temos 

nossas diferenças e características, mas que são fundamentais para tornar o projeto tão singular. 

Cada uma dessas pessoas que serão apresentadas trabalhou com toda dedicação e carinho para 

construir esse projeto. Então, caros delegadinhos(as), apresentamos a vocês a família Mini SOI 

2017: 

Começaremos as apresentações pelo cara dos textões, dos balões vermelhos, dos áudios de 

5 minutos: Ângelo Menezes. O nosso doutor pofexor, mas podem chamar também de vovô que ele 

gosta, resolveu dar umas voltas nas terras paraibanas, mas sempre que possível estará por aqui 

marcando presença com sua formosa carequinha. Sua idade é um mistério, o que muitos de vocês 

têm de anos de idade ele tem em anos na SOI. Sua capacidade de cegar os coleguinhas em festas e 

micaretas é coisa do passado, Ângelo agora está efetivando o direito ao amor (own) e anda muito 

feliz, obrigado. Para você delegadinho que curte uma sobremesinha, pode contar com ele: além de 

ser mestre em Direito Constitucional, ele é doutor em cozinhar doces (mas não criem muita 

expectativa, a realidade pode ser um pouco torta e amassada). Só não contem muito com ele para te 

responder no famigerado WhatsApp, dizem que ele adora ignorar as pessoas e jogá-las em um 

limbo eterno. #pas  

Vamos falar agora de outro mito que tem grande importância para a Mini SOI: Daniel 

Gustavo Augusto, ou Gugu para xs íntimxs. Ele é o produtor de memes oficial da Mini SOI, com 

seu vasto acervo de fotos constrangedoras de todos e com um meme pronto para criar torta de 

climão em qualquer situação. Bicampeão da categoria DeleGato, já fez muitas meninas (e senhoras) 

suspirarem de amor. Depois de um intenso romance com uma mulher madura, Claudete, agora só 

tem olhos e coração para Tinha (até sorrindo ele está) – portanto, tirem os seus cavalinhos da chuva. 

Além disso, também foi bicampeão da categoria DireHitler e agradeçam, pois, ele não irá moderar 

esse ano, pois está no Secre sendo o braço direito da SG Maíra. Mas não precisam se assustar com o 
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jeito sério dele, pessoal; a cara é de ranzinza, mas o coração é deTinha, ops! Mocinha.  

Outra pessoinha muito especial, embora tenha nos trocado pelo Secre #pas, é Bianca, 

chamada também de Quinha ou queixada. Essa singela moça já fez muito sucesso na paródia 

vocacional do Marista, no entanto, ganhou de fato o estrelato no comercial do Lollapalooza 2016, 

ficando famosa no Brasil inteiro. Por falar em música, Bianca curte as bandas mais alternativas que 

você possa imaginar, além – é claro – da batida do DJ Johny Glovez. Dizem as más línguas que 

essa coloração das poucas madeixas de Quinha é comprada, mas ela nega veemente. Outra 

informação extremamente importante é para não mexer no pescoço dessa moça, ela tem um tipo de 

ataque bastante incomum. Mas não se assustem, ela é dona de um coração enorme, bastante sensível 

(embora não pareça), e capaz de deixar qualquer um de queixo caído com sua competência (até ela 

mesmo). Essa, delegadinhos(as), é a nossa querida Bianca seringueira.  

Começando as apresentações do IGF (Iguify), temos o nosso queridíssimo MAGÃO, Alan 

Monteiro, também conhecido como advomago depois da sua mais nova aquisição! Dizem que o 

bloco do carnaval de Caicó é em sua homenagem. Será? Sei que o que não faltam são histórias 

desse dire, que, apesar de gago, consegue falar 50.000 palavras por segundo. Ele sabe dar os 

melhores sermões e conselhos quando preciso, e é verdadeiramente sentido com amigos fura-olho. 

Como ele mesmo sempre conta, a sua entrada na mini se deu porque os diretores da época 

precisavam de alguém engraçado para compor o comitê, mas a paixão foi tamanha que, mesmo 

depois de tanto tempo, o mago é hoje o ícone/dinossauro mais respeitado da mini.  

 Nosso engenheiro, o diretor Andrei, além de tirar fotos maravilhosas, gosta de ir a micaretas 

e levar seus amigos, principalmente quando se trata de uma religiosa. Simula a SOI desde 2010 e 

compõe o fã clube dos apaixonados por esse projeto incrível. Curiosamente, toda quinta-feira, nosso 

francófono favorito gosta de “VAMO DALE”, animando todos que esperam ansiosamente pelo 

final de semana.    

 Continuando, temos no-no-nossa queri-ri-rida diretora Clara Rocha que apesar de estar 

estreando na Mini SOI 2017, já mantém uma sociedade forte com a veterana Babi. Concorrendo ao 

título de maior cangueira do projeto, a sensibilidade de Clarinha é geralmente acentuada pelo álcool, 

que muitas vezes transborda pelos olhos. Se você, nobre leitor, quiser encontrá-la sugiro que 

procure próximo aos pilares do Paçoca de Pilão, mas caso esteja em época carnavalesca, será mais 

fácil encontrar uma bela garota fantasiada de uva, fazendo sucesso nas ladeiras de Olinda.  

 O nosso famosíssimo doutorzinho do amor é o dire mais eficiente que você respeita. Diego 

Fernandes pode aparentar ser o dire mais fofinho, mas não se enganem com essa carinha de santo e 

com seus dotes culinários, meninas. O Diremédico, dr. do amor, estreante na mini, veio para 

mostrar que o amor pode ser o remédio mais adequado para diversas endemias, usando a Mini-Soi 

como seu laboratório. PS: dizem as más línguas que esse dire está aceitando beijo em troca do seu 



6 

 

 
 

maravilhoso cheesecake, quem se dispõe a verificar se essa afirmação é verdadeira? 

 Agora chegou a vez dela, a nossa direfofa: @julialyra_. Julia, além de chamar a atenção de 

pessoas desconhecidas, também chama a atenção de pessoas conhecidas, tanto é que só passou 6 

dias solteira. Essa façanha não é para qualquer um, caros delegados. Vale ressaltar, ainda, que nossa 

virginiana favorita é a rainha das vírgulas. Além disso, preocupa-se bastante com as pessoas que 

estão a sua volta, principalmente com a pornografia não consensual que acomete os seres detentores 

de “frajolinhas”.  

A nossa dyry mais bruta (ou seria fofa?) que você respeita: Julyana theMônia. Por baixo 

dessa carinha de brava e dos seus pedidos firmes por decoro bate um coraçãozinho movido de fortes 

emoções e uma fofura sem igual. Faz-se importante lembrar também que Lorena Improta perde ao 

lado dessa dyry. Alguém aqui já viu ela dançando? É de deixar qualquer um babando, mas seu 

coração é exclusivo do dono dos melhores hambúrgueres gourmet de Natal. A fofoca que rola é que 

ela comprou a carteira no DETRAN. Será que é verdade? Quem se arrisca a pegar uma carona?  

 A nossa querida direfit é também conhecida como Janaininha (fica o mistério do porquê). 

Letícia não perde um dia de academia, mas também não nega uma boa diversão, principalmente se 

for uma rodada de tequila. Devido aos últimos acontecimentos, no entanto, essa belíssima diretora 

está fugindo de um drink, caracterizado por ela como infernal, o “Cowboys From Hell”. Dizem 

ainda, ou melhor, ela diz ser tímida, mas quando baixa a gravida de Taubaté nela, podem ter certeza 

de que está garantida a melhor performance. E, por fim, reza a lenda que ela faz um risoto 

maravilhoso, mas é só lenda mesmo, porque ela nunca nos mostrou seus dotes culinários, apesar de 

ter muitos.  

 Chegou a vez dela, da nossa atleta, a mais requisitada por todas as equipes de F1: Maria 

Antônia. Além de rápida, a nossa MA é bastante culta, o que pode ser percebido em sua vasta 

experiência com línguas; é a maior poliglota da Mini SOI. Dizem as boas línguas que ela já se 

tornou um ícone do Mahalila, atraindo uma larga clientela a fim de charlar e ser feliz. Essa mulher é 

tão maravilhosa que, além de todas as qualidades citadas anteriormente, ainda é romântica; garante 

buquê de flores e jantares românticos em Pipa. Se, em algum momento, vocês precisarem de mais 

um integrante para a equipe de tiros, podem chamá-la. #MAtiradora #UmBeijoPorUmCheesecake 

#QueimandoALargada 

 Messias, vulgarmente conhecido como Pedro, compõe a banda Cafuçias desde que se 

entende por gente, orgulhando a todos nós com suas canções e voz arrebatadoras. Quem o viu por 

Olinda, pôde perceber que ele gosta de ir ao Carnaval como veio ao mundo, pena que não sentimos 

a mesma alegria que sua mãe ao vê-lo pela primeira vez. Pedro Henrique, em uma de suas várias 

promessas, disse que ia à simulação com um blazer sem mangas, e todos estamos ansiosos para ver 

mais uma de suas peças integrantes da coleção de regatas – ele tem alergia às roupas que têm 
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mangas. Se você não foi à Olinda e acha a feição de Pedro familiar, pode ter certeza de que 

esbarrou nele em algum restaurante de sushi.  

Apresentaremos agora o comitê mais família dessa Mini SOI: UNICEF.  

Chegou a vez da diretora mais eficiente da Mini, Ana Cecília, ou Cecsi para os íntimos é o 

modelo de competência da SOIzinha, ela consegue se virar entre estágio, SOI e altíssimas notas na 

faculdade. O mais impressionante é que ela consegue fazer tudo isso dirigindo a 20km/h (é real!), 

mas não se enganem achando que nossa diretora é extremamente certinha, ela compensa a 

responsabilidade na vida profissional com uma vida amorosa agitadíssima arrebatando corações de 

porteiros a professores do colégio, a dica para chegar em seu coração é mandar recadinhos do 

coração em negrito. 

Todo mundo tenha cuidado com esse aqui, porque ele integra com louvor o pacote de 

DIREHITLER's da MiniSOI. O nome do mito é Caio Vanutti e antes de qualquer coisa, queríamos 

deixar claro que Vanutti não é sobrenome, é nome mesmo.... pois é, também tivemos esse impacto 

ao descobrir! No entanto, alguns membros da Soizinha seguem acreditando que Vanutti é apenas o 

nome de uma marca de danone. Nosso diretor, assim como os demais componentes do seu comitê, é 

famoso, porém seu sucesso é motivado, especialmente por duas coisas: sua vivência como coroinha 

na igreja (há fotos comprovando) e oS estragoS feitoS nos Churrassois que esse jovem compareceu. 

Porém, delegadinha, se seu coração foi nocauteado, lamentamos informar que o de Caio também já 

foi e ele hoje compõe o #timesorvetaria, carregando seu passado de solteiro apenas como memórias 

remotas.  

Agora é hora da rainha do twitter e estreante na MiniSOI, Camila Diógenes, mais 

conhecida no submundo da criminalidade como Miloca. Frequentadora assídua do Ateliê da Ribeira 

e das rodas de "Ê Janaína" do setor II, camila se define como descolada e desconstruída ao extremo. 

Vive um dilema entre paqueras #foratemer e #ficatemer, mas ela não é mole não... já deu uma 

passagem só de ida para um deles para a terra de "nunca mais beija minha boca". Por viver sempre 

absorta em seus pensamentos e mundos paralelos, é normal que ela tenha "insights" e lhe assuste 

quando você menos esperar. Duas frases seguem como mantra de vida de nossa querida diretora, 

são elas: "DALE,DALE,DALE!" e "Quando eu entro no fusca, desconheço limites!".  

Chegou a hora da Diretora Acadêmica do UNICEF, Fernanda é uma verdadeira lenda na 

MiniSOI, no seu tempo livre aproveita para tomar café, almoço e janta no McDonald’s e arriscar a 

vida no trânsito, em uma das suas aventuras acabou por atingir um cone que não resistiu. Dizem que 

sua atração por cones só se compara com seu amor por deixar textos em negritos, aliás se fosse por 

ela 90% deste guia estaria em negrito. É também nossa rainha das referências e uma exímia 

pesquisadora, encontrando suas principais fontes em 

“USER//USER//FERNANDA/DOCUMENTOS”. Vocês terão o prazer de contar com essa diretora 
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muito prestativa e que está sempre pronta para ajudar o próximo, mas é bom não ficar muito 

próximo, ela já passou mais de 30 dias sem lavar os cabelos e bem... o cheiro não é muito 

agradável. 

Seguindo na trilha da fama, apresentaremos agora a bloggeira da MiniSoi: Layse Dias, 

popularmente conhecida no mundo das arrobas como "lalyfitdiary", nome do seu blog de dicas 

fitness. Sempre rodeada de contatinhos, nossa diretora vive pintando suas madeixas para não ser 

reconhecida pelos seus ex-paqueras. Porém não é todo contatinho que ganha o coração da bela, 

dizem as línguas informadas que o prazo mínimo para engatar um romance com ela é de 3 meses de 

charlação. Gostando de ser reconhecida como dançarina frenética de fitdance e aecete, isto é, 

seguidora forte de Aécio Neves, Layse espalhou todo seu charme na França, de onde voltou com a 

mala lotada de ~ADIVINHEM~ mais contatinhos.  

Agora apresentamos nossa outra sub-celebridade, proveniente da nobreza inglesa e mais 

importante tutora do UNICEF <3. Melissa tenta manter viva as tradições da sua ascendência nobre, 

preferindo não se misturar sua peble e os farofeiros do seu feudo na Praia de Cotovelo. Seus hobbys 

variam de dançar fit dance com LalyFitDiary e tomar seu chá das 17h e assistir The Crown. 

Nosso ex-BBB e sub-celebridade da MiniSOI, Netinho que já foi Secretário Geral saiu do 

ostracismo para voltar aos tempos de diretor e tem nos agraciado com sua ilustre presença. Há 

boatos que no tempo em que ficou afastado da SOI, esteve assíduo em calouradas, carnatal e nos 

melhores bares da cidade, nesses eventos o rapaz variava da euforia que o fazia subir em treliças 

PORCO-ARANHA (crianças não façam isso em casa!) e dormir. Sim, caros delegadinhos, Netinho 

quando tem vontade de dormir esta é incontrolável e ele repousa em qualquer lugar. Contudo não se 

animem, esse tempo já passou o Rei do Direito agora é #teamSorveteria, o coração dele ganhou 

uma dona (#BruTinho) e largou a farra. 

Na sequência, mais uma iniciante na Mini SOI, estrelando Renata Alecrim ou 

onipresentinha, para os íntimos. E bote "estrelando" nisso, você pode até não conhecê-la por nome, 

mas essa celebridade estampa seu rostinho em ônibus, padarias, outdoors, panfletos e até 

propaganda do Facebook. Não satisfeita com sua fama de modelo fotográfica, ela também lançou 

carreira como youtuber, onde desenvolve suas habilidades de digital influencer. Há uma teoria da 

conspiração que diz haver uma irmã gêmea dela por aí, carregando o nome de Bruna, porém 

sabemos que isso não é verdade.  

Disputam hoje o coração de nossa diretora: um ursinho esbelto e raivoso chamado Gugu e o cantor 

Criolo. Por fim, mas não menos importante, fiquem cientes que Renata não é muita adepta de 

vírgulas, acredita que elas são opcionais, esperamos que ela perdoe a escrita de sua cartinha com 

vírgulas. 

Conheçam agora os(as) diretores(as) da OEA – também conhecido como #ComitêDoBar. 
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Começaremos por ela: Carol Sedda – a tutora mais fofa que você irá conhecer. Conhecida também 

por ser uma tremenda Master Chef, ela está sempre cozinhando para os seus amigos (menos os da 

Mini SOI #dizemquesomos). Carol é protagonista do reality show mais engraçado dos últimos anos: 

a sua própria vida. Sabe aquela frase “só acontece comigo”? Pronto! Foi feita para ela. Descobrir 

que sua carteira de motorista venceu, há meses, após passar por blitz, dirigir até o aeroporto e ir a 

Pipa; ser perguntada se era advogada no seu próprio trabalho e responder que não (sim! Ela é); ter 

problemas inúmeras vezes com o seu automóvel quando mais precisa dele; comprar três ingressos 

de festas diferentes para o mesmo dia, e praticamente mesmo horário, e depois não saber para qual 

ir; e até mesmo sofrer bullyng da própria mãe, são algumas das façanhas dessa moça. Se você 

quiser conquistar essa gata, doce é o ponto fraco dela, principalmente um certo cheescake – o qual 

já foi utilizado até como moeda de troca em calouradas (as amigas que o digam).   

Lucas Arieh está fazendo sua estreia como diretor esse ano na Mini SOI, e os boatos são 

que ele já chegou ficando bem íntimo de todas as outras diretoras da OEA. Esse pequeno prodígio 

entende tudo de filosofia e economia, pode perguntar! Só não chama ele para fazer um jantarzinho 

no final de semana, o jovem é conhecido por grandes façanhas culinárias como ter incendiado uma 

panela de macarrão (nem ele sabe como). Mas o que falta em habilidades de cozinha sobra no 

levantamento de garfo: esse mimoso rapazinho não mede os pratos em gramas, mas em centímetros 

de altura. E é pratos no plural mesmo, porque enquanto tiver ele tá repetindo. É claro que nem só de 

comida vive o homem, você pode encontrar Arieh fritando nas mais diversas festas raves, mas não 

se animem muito delegadinhas, o rapaz já teve seu coração domado por uma linda jovem – também 

diretora – também deste comitê. Se preparem para shippar e morrer de amores pelo casal que você 

mais respeita: Florieh.  

Nazigrammar, a rainha das correções ortográficas e fiscalizadora-chefe das regras da 

ABNT, esta garota pequena de estatura, mas imensa de compreensão acerca do mundo e dedicação, 

faz de tudo pela SOI, até a estudar como modelo pedagógico. Floris, florinha, mozão™ (para o gato 

do namorado #Florieh), é a sócia-proprietária da empresa de medicamentos homeopáticos, visto que 

para domina a arte de achar novas culturas as quais resolvam problemas de saúde dos amiguinhos e 

amiguinhas. Além do mais, esta comedora de açúcar, formiguinha de nascença e por conveniência, 

é uma cozinheira de mão cheia, responsável por desenvolver um nhoque top de gritar “toppy”. 

Como diz Tontz, é aquela garotinha de quem gostaríamos (acredito que todos e todas do comitê) de 

ser amigos na escola para poder compartilhar um recreio saudável e popular. Ah, como esquecer 

também as incontáveis vezes (3, se encaminhando para 4) que assistiu Grey’s anatomy. Já deve ter 

cumprido a carga horária de medicina, ein, garota? Umbora ganhar dinheiro.  

Caio Ribeiro é outro dos nossos estreante como diretor, sendo (RE)conhecido por ter o 

melhor abraço entre os estados americanos. Dono de um coração gigante - há quem diga que apenas 
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é proporcional ao seu fígado - Caio também é famoso pela sua habilidade em dançar funk e "sarrar 

no ar". Metade carioca, metade potiguar com um pequeno toque pernambucano, esse prodígio 

cresceu em meio às históricas ruas da ribeira, notabilizando-se pelos seus min-achers. Segundo seus 

amigos ele foi declarado "ausente" pela autoridade policial 3 vezes, sempre no período do carnaval. 

Hodiernamente, pode ser encontrado em qualquer festa rave (Iih, que isso? Michael Douglas!) ou 

nas ladeiras de Pirangi, com sua já tradicional vestimenta de hula e uma garrafa de 51. Contudo, os 

próprios amigos já advertem: ele gosta de estragar roles. Inclusive, uma certa diretora quase viu o 

seu relacionamento chegar ao fim quando o "tio" encaminhou áudios inapropriados para o crush da 

amiga.  

Krysna Paiva – ou Krystiane Guerra para os íntimos – é o que podemos chamar de mito. Se 

você nunca esteve diante de um, aproveite a oportunidade, puxe a cadeira e venha aprender o que é 

dar show! Dizem por aí que ela teve umas aulinhas na melhor escola possível: MA Colégio e Curso. 

Essa mocinha foi responsável por garantir cenas históricas no carnaval de Olinda; o uber que a 

transportou ainda está se perguntando sobre a cena da janela #descubra. Além disso, se aquelas 

ladeiras falassem certamente lembrariam da sua fatídica, porém greosa, queda.  Há quem diga 

também que ela só tem mandala na cabeça, mas sabemos que não é bem assim. A natureza também 

habita bastante a mente dessa mocinha, bem como as poucas lembranças do Ateliê, Paçoca de Pilão 

e diversas raves. Vale lembrar que ela pode até não ser filiada a nenhum partido, mas gosta de um 

PT que é uma beleza. Krys também é conhecida por defender bastante o que acredita, então não 

queira ver o “monstro nascer”, frase brilhantemente dita por ela em outros tempos. Então fiquem de 

olho nessa mocinha, porque com certeza ela estará de olho em vocês, sempre fofa e competente, 

pronta para ajuda-los(as).  

O nosso direcomunista, também conhecido como LC, é mais um no bonde dos estreantes 

Mini SOI. Ele é um rapaz extrovertido, cervejeiro raiz, é também o MITO da Habeas com o maior 

saldo positivo no bar nunca visto antes, a cada copo de gela é um beijo diferente, o rapaz destrói 

tudo que vê pela frente, é conhecido também por seus amigos como primo de São Jorge, sempre 

alcoolizado demais para topar tudo pelos seus parceiros. O jovem amante de boteco, com gostos 

variados é o detentor do "MIM ACHER" mais poderoso da Mini SOI, aplicando em todos os roles: 

de palestras a calouradas ele aplica tal habilidade, mas além de tudo isso, é um jovem dono de 

ótimos conselhos, verdadeiro e risonho. Este, senhores(as), é Luiz Cláudio, famoso LC. 

Bárbara Bruna, a nossa Babi, formada em Gestão de Políticas Públicas, era assídua 

frequentadora de cirandas no Setor II na sua época de graduanda. Depois de assumir o posto de 

goleira da SOI, passou a frequentar ainda mais os hospitais da cidade, mas o que vale é competir, 

não é mesmo?!. Conhecida por suas habilidades como "administradora" dos grupos do Whatsapp, 

essa garotinha com cara de meiga não pensará duas vezes se tiver que te remover de um!! :o 
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#dizemquesomos. Nacionalmente renomada por ser uma das organizadoras da famosa casa do 

Carnaval de Olinda "O Muquifo" - e dos seus eventos adjacentes -, reza a lenda que a nossa Babi 

pouco se importa em ir para uma festa com a roupa RASGADA, contanto que o copo esteja cheio! 

(Prioridades né, mores?!). 

Antonio Gurgel – o nosso Tonez, Tonton ou Tonhão – é um indivíduo para lá de especial 

que compõe a nossa amada Mini SOI. Dono da risada mais contagiante que este mundo já teve 

conhecimento e dos cachinhos mais sedosos e definidos – AMÉM, ÓLEO DE COCO – do Brasil, 

Tony é um dançarino esplêndido, sendo famoso pela sua coreografia do HINO DA MINI SOI, 

“Oudri Kanda Larrai”. Ele também é conhecido pelo seu gosto musical peculiar, o qual sempre 

enaltece a música popular brasileira e traumatiza os migos(as). Importante informar também que 

Tonts chega, no ano de 2017, com mais fôlego do que nunca para a disputa pelo título de 

“DireFashion”, muito embora ainda prossiga tentando curar o seu coraçãozinho depois de ter 

perdido a sua coroa no Parlasul 2016 #sad L. Além disso, Tonez emana um dos mantras mais 

poderosos deste Universo: o #vdc, que pode ser usado em qualquer situação, e garantimos que 

funciona. 

Essas, queridas(os) delegadinhas e delegadinhos, são todas as pessoas que integram essa 

imensa família que é a Mini SOI. O que nos une é o sentimento de amor que construímos pelo 

projeto, e esperamos, de coração, que vocês consigam sentir isso. O final do processo, ou seja, os 

dias de simulação, são extremamente gratificantes, no entanto, o decorrer desse processo também é 

mágico, basta olhar para cada um de nós. As discussões, os temas, as brincadeiras que vão surgir 

durante esses três dias, com certeza, ficaram gravadas na memória de todos(as). 

 

ATÉ A SOI, PESSOAL!!! 

Com carinho, 

Família Mini SOI 2017 
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1. HISTÓRICO - “TEMOS A COR DA NOITE, FILHOS DE TODO AÇOITE. FATO REAL 

DE NOSSA HISTÓRIA”1 
 

A história do negro na América começa com o tráfico de escravos realizado pelos 

colonizadores europeus, que traziam à força pessoas dos mais diversos lugares da África para 

trabalhar nas colônias americanas de norte a sul. Vê-se, então, que a história do negro nessas terras 

já se inicia sob influência de uma mentalidade que o concebe como inferior ao branco, ideia que até 

hoje repercute na maneira como os afrodescendentes são tratados na sociedade. Todavia, apesar 

dessa concepção de inferioridade estar presente entre os colonizadores de toda a América, e do 

trabalho escravo ser um denominador em comum entre todas as colônias, a história dos negros se 

desenvolve com diferentes peculiaridades em cada local. Para melhor discutir essas diferenças, 

trataremos o assunto em três seções: Estados Unidos, Brasil e América Latina. 

 
1.1 Estados Unidos   

 

Os Estados Unidos começam sua história como uma colônia britânica. Os ingleses, tal qual 

os portugueses no Brasil, utilizavam a mão de obra escrava dos negros traficados até suas terras. Lá, 

a escravidão só foi abolida formalmente em 1865, quando Abraham Lincoln aprovou a 13ª emenda 

à Constituição, que diz: “Nem escravidão ou servidão involuntária, exceto como punição por crime 

em que a parte tenha sido devidamente condenada, devem existir nos Estados Unidos, ou em 

qualquer lugar sob sua jurisdição”2. Todavia, ainda que a escravidão tivesse sido abolida legalmente, 

a liberdade demorou para chegar aos negros na prática. 

Desde que se constituíram enquanto estados, o sul do país permaneceu a favor da 

escravidão e da manutenção da supremacia branca, mesmo após a abolição. Na tentativa de fazer 

com que o antigo sistema socioeconômico prevalecesse, ainda que sob a vigência da 13ª emenda, os 

estados do Sul homologaram uma série de leis conhecidas como Black Codes3, também chamadas 

Leis de Jim Crow. 

Ao contrário da 13ª emenda, que passou a valer para o país inteiro, pois é parte da 

Constituição, os Black Codes eram leis estaduais e, por isso, variavam entre os estados. Alguns 

estados do Sul chegaram a permitir que negros votassem e firmassem contratos, por exemplo, 

enquanto outros lugares eram mais rígidos e negavam esses e outros direitos como o de possuir 

terras ou andar com armas4. Ou seja, as leis de Jim Crow eram leis que objetivavam restringir a 

liberdade dos negros para manter a supremacia branca. 

 
1 DANOITE pro dia. Intérprete: Jorge Aragão. Música: Identidade. [s. L.]: Warner Music, 2010. DVD, son., color. 

Legendado. 
2 ESTADOS UNIDOS. Constituição (1787). Constitution of the United States. Amendment XIII. Tradução livre. 
3 Em português: Códigos Negros. 
4 KHAN ACADEMY. Black Codes. Disponível em <https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/civil-

war-era/reconstruction/a/black-codes>. Acesso em 02 mar. 2017. 
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Paralelamente às tentativas legais de conservar isso, uma organização de sulistas tentava 

atingir esse objetivo por meio de atos violentos voltados diretamente à população negra, em 

especial aos negros que tentavam concorrer a algum cargo eleitoral. Essa organização era o Ku 

Klux Klan (KKK)5, que cometeu mais de 3500 atos de violência contra negros e brancos que 

apoiavam publicamente o ideal de igualdade entre raças e chegou a contar com 4 milhões de 

membros na década de 19206.  

Enquanto os crimes cometidos contra negros afetavam diretamente aqueles que lutavam 

para tornar seus direitos uma realidade, os atentados contra brancos serviam principalmente para 

cercear as oportunidades dos negros, pois o KKK retaliava os empregadores que contratassem 

pessoas de cor. Além disso, inúmeros membros da organização ocupavam cargos de senadores, 

deputados etc., o que influenciava bastante nas decisões sobre as leis que envolviam os direitos da 

população negra no país. 

Para inibir o tratamento desigual e a violência sofridos pelos afro-americanos, os estados 

do Norte submeteram e aprovaram, na década de 60, a 14ª e 15ª emendas da Constituição. A 

primeira proibia que os estados se utilizassem de leis discriminatórias, enquanto a segunda garantia 

a todos os homens o direito ao voto7. Quanto aos ataques do KKK, as ações do governo foram 

pouco efetivas em proteger os cidadãos. O grupo perdeu sua força somente depois de décadas após 

1920, quando vários de seus líderes haviam sido processados por corrupção, estupro e assassinato8, 

enquanto outros membros de menor hierarquia foram julgados por atentados devastadores – e foram 

todos eventualmente considerados culpados9. 

  

1.2 The times they are a-changing 10 

 

A Era dos Direitos Civis foi o período entre 1946 e 1968, em que ocorreram diversos 

movimentos sociais que lutavam pela efetivação dos direitos dos negros11. Após a Segunda Guerra 

Mundial, essa luta ganhou ainda mais força, em especial graças aos veteranos negros, que 

 
5  Apesar do auge de suas ações ter acontecido no final do século XIX até meados do século XX, o KKK existe até 

hoje, ainda que não atue de forma tão violenta nem tenha a mesma difusão que no passado. 
6 KHAN ACADEMY.The first KKK.Disponível em: <https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/civil-

war-era/reconstruction/a/the-first-kkk>. Acesso em 02 mar. 2017. 
7 ESTADOS UNIDOS. Constituição (1787).Constitution of the United States. Amendment XIV e Amendment 

XV. 
8 RICCIO JR, Charles. The Downfall of the Klan in the 1920s.Disponível em 

<http://www.latinamericanstudies.org/academic/klan-downfall.htm>. Acesso em 06 mar. 2017. 
9 UTAH STATE UNIVERSITY. Effects of the Ku Klux Klan. Disponível em 

<http://ocw.usu.edu/English/introduction-to-writing-academic-prose/effects-of-the-klu-klux-klan.html>. Acesso em 

06 mar. 2017. 
10  “Os tempos estão mudando”. (Tradução livre). 
11 KHAN ACADEMY. Introduction to the Civil Rights movement.Disponível em: 

<https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-

civil-rights-movement>. Acesso em 14 mar. 2017. 

http://www.latinamericanstudies.org/academic/klan-downfall.htm
http://ocw.usu.edu/English/introduction-to-writing-academic-prose/effects-of-the-klu-klux-klan.html
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retornavam da guerra com uma nova visão da sua situação na sociedade. Tendo colocado sua vida 

em risco pelos ideais americanos, fortemente veiculados em propagandas, era inaceitável que eles 

não pudessem usufruir de todos os seus direitos enquanto cidadãos estadunidenses.  

Nessa época, as Leis de Jim Crow ainda vigoravam em vários estados. Para tentar 

combatê-las, a Associação Nacional pelo Avanço das Pessoas de Cor (NAACP12), que contava com 

a participação de inúmeros veteranos negros, foi às cortes em todo o país processando o Estado 

contra as medidas racistas. O objetivo era acabar com os fundamentos legais dos Black Codes, para 

assim garantir aos negros o acesso a todos os seus direitos. 

Além dessas ações, os protestos pacíficos e a desobediência civil foram alguns dos 

recursos utilizados na busca pela igualdade. Marchas eram realizadas, com os manifestantes 

levantando cartazes e gritando palavras de ordem que exigiam a efetivação de direitos como o voto, 

o acesso à educação etc. A repercussão desses atos foi enorme, pois, apesar de seu caráter pacífico, 

os manifestantes eram repreendidos pela polícia de forma completamente desproporcional e 

violenta, tudo isso sob intensa cobertura da mídia. Um dos nomes mais famosos dessa vertente do 

movimento pelos direitos civis foi Martin Luther King, conhecido pelo discurso em que proclamou 

as célebres palavras: “I have a dream”13. 

Um dos casos mais marcantes de desobediência civil foi o boicote aos ônibus de 

Montgomery. Os lugares dos ônibus eram divididos entre assentos para brancos e para negros. No 

caso de os assentos para brancos estarem todos ocupados, os negros deveriam ceder seu lugar para 

os brancos que quisessem se sentar. Após Rosa Parks, uma costureira negra que voltava para casa 

de ônibus, ter sido presa e multada por se recusar a ceder seu lugar para uma pessoa branca, a 

NAACP organizou um boicote, que foi amplamente aderido pela população negra. Como os negros 

representavam a maior parte dos usuários de ônibus, as empresas tiveram um grande prejuízo com o 

protesto. Assim, quando os líderes do boicote levaram o caso à justiça, as leis que segregavam os 

lugares nos transportes tornaram-se ilegais. 

Todavia, apesar de casos como o de Rosa Parks, em que a não-violência trouxe resultados 

positivos para a luta pelos direitos civis, a realidade da maioria dos protestos era de repressão 

violenta por parte dos policiais – às vezes até mesmo da população. Muitos negros morreram e 

muitos outros foram feridos enquanto lutavam por seus direitos. Por esse motivo, e também em 

decorrência do crescente aumento da participação de brancos nas marchas, um grupo de ativistas 

resolveu tomar uma postura mais drástica. Eles não acreditavam que a igualdade poderia ser 

atingida por meios pacíficos, já que o próprio Estado usava a violência física para reprimir os 

 
12 National Association for the Advance of Colored People. (Tradução Livre.) 
13 I HAVE a dream – Eu tenho um sonho – Martin Luther King Jr. Discurso de Martin Luther King na Marcha de 

Washington de 1963. 6'26''. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=fz_7luovxPc>. Acesso em 06 

mar. 2017. 
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movimentos sociais. Além disso, viam a participação de brancos nos protestos como uma tentativa 

de tomar dos negros o poder e a liderança no movimento pela sua própria emancipação. Esses eram 

os ativistas do Black Power14, que acreditavam que os sentimentos de autossuficiência e orgulho 

pela própria raça eram os pilares para que os negros atingissem uma igualdade real. Embora o Black 

Power não fosse exatamente uma organização, e sim uma vertente ideológica da luta pelos direitos 

civis, os ativistas dessa corrente organizavam aulas de defesa pessoal, atendimento médico, creches, 

entre outras ações – todas elas gratuitas e exclusivamente para negros. A corrente ganhou ainda 

mais força após o assassinato de Martin Luther King por um supremacista branco em 196815. 

 Enfim, como resultado das inúmeras ações realizadas a favor dos direitos civis dos negros, 

em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson passa o Decreto dos Direitos Civis, seguido do Decreto 

dos Direitos ao Voto em 1965, uma série de leis altamente complexas que tornavam ilegais as Leis 

de Jim Crow e qualquer outra medida segregacionista ou desigual16. 

 

1.3 Guerra à pobreza 

 

Todavia, é preciso ressaltar que séculos de segregação tornaram quase impossível a 

ascensão econômica da população negra, fazendo com que ela represente 23,9% das pessoas abaixo 

da linha da pobreza nos Estados Unidos17. A maioria dessas pessoas são jovens: os negros entre 18 

e 24 anos, e entre 25 e 34 anos representam 3,3% e 3,2% de todasas pessoas em situação de 

pobreza no país18. Vale ressaltar que a primeira faixa etária, que compreende 6 faixas etárias, tem 

quase a mesma porcentagem que a segunda, que compreende 10 faixas etárias, o que demonstra 

quão expressiva é a quantidade de jovens negros pobres de 18 a 24 anos. 

É importante ter isso em mente para compreender a situação social do negro entre o final 

da década de 60, quando o presidente Lyndon Johnson passa o Ato dos Direitos Civis, até os dias de 

hoje. Tomemos o próprio presidente como exemplo. Apesar de ter sido um dos principais nomes 

por trás do maior marco legal da história dos direitos civis dos EUA, sua administração foi 

responsável por elaborar políticas que prejudicavam massivamente a juventude negra. Isso porque, 

durante a década de 60, a violência e a alta taxa de criminalidade eram tidas como dois dos maiores 

problemas do país. 

 
14 KHAN ACADEMY. Black Power. Disponível em: <https://www.khanacademy.org/humanities/us-

history/postwarera/civil-rights-movement/a/humanities/history/euro-hist/civil-rights-movement/a/black-power>. 

Acesso em 14 mar. 2017. 
15 Idem 
16 KHAN ACADEMY. Introduction to the Civil Rights movement. Disponível em: 

<https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-

rights-movement>. Acesso em 14 mar. 2017. 
17 U.S. CENSUS BUREAU. Current Population Survey, 2016 Annual Social and Economic Supplement. 

Disponível em <https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pov/pov-01.html>. 

Acesso em 14 mar. 2017. 
18 Idem. 

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/humanities/history/euro-hist/civil-rights-movement/a/black-power
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/humanities/history/euro-hist/civil-rights-movement/a/black-power
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Na tentativa de resolver essa questão, Johnson declarou o que chamava de Guerra ao 

Crime, que consistia em uma série de políticas que tornavam as leis mais severas e aumentava a 

atuação da polícia nas áreas em que se acreditava haver uma alta taxa de criminalidade. Essas áreas 

eram os bairros mais pobres, cuja população consistia principalmente de negros e latinos.  

A pesquisadora Elizabeth Hinton afirma que ainda que não fosse explicitado pelos 

elaboradores dessas políticas, a pobreza dos negros era considerada “patológica”, decorrente de 

deficiências individuais e culturais19. Ou seja, apesar das décadas de luta pela igualdade racial, a 

ideia de que negros estariam mais propensos à pobreza ou a cometer crimes ainda prevalecia na 

sociedade. Prova disso é que quando a administração de Johnson tornou as leis mais severas e 

focadas na punição por meio do cárcere, e a juventude branca começou a passar pelo sistema de 

justiça de forma significativa, o congresso interveio, descriminalizando justamente os delitos 

associados a crianças e adolescentes brancos.  

Todavia, em paralelo a isso, a nova legislação taxava como “possíveis delinquentes” 

qualquer jovem de cor que tivesse algum membro da família com registro de prisão, frequentasse 

escola pública, vivesse em alojamento público ou recebesse auxílio financeiro de programas 

sociais20. A Guerra ao Crime, portanto, estigmatizou ainda mais os jovens negros e foi a origem do 

problema de encarceramento em massa dos Estados Unidos. 

Os EUA possuem o maior sistema prisional do mundo, que abriga 5% da população 

mundial e 25% das pessoas presas no mundo. Entre esses presos, 59% são negros ou latinos 

(embora eles constituíam somente um quarto da população). Apesar de parte considerável dessas 

duas populações viver abaixo da linha da pobreza, esse é também um problema racial. Ainda que 

desconsideremos a condição econômica, os afro-americanos são os que tem mais probabilidade de 

passarem pela cadeia. Além disso, 50% dos jovens negros de sexo masculino estão encarcerados ou 

em liberdade condicional. Entre aqueles que não terminam o Ensino Médio, as chances são maiores 

ainda21. 

 

1.4 Black lives matter22 

 

Não é coincidência, então, que a maioria da população negra não confie na polícia ou no 

sistema de justiça23. São inúmeros os casos de policiais que atiraram e mataram negros, em sua 

maioria jovens, em circunstâncias extremamente duvidosas. Apesar desses episódios serem 

 
19 HINTON, Elizabeth. From the war on poverty to the war on crime.Cambridge, Massachusstes: Harvard 

University Press, 2016. 
20 Idem 
21 Idem 
22 “Vidas negras importam” (tradução livre). 
23 Idem. 
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recorrentes ao longo de toda a história dos EUA, foi a partir da década de 90 que os assassinatos de 

negros por policiais começaram a chamar a atenção da mídia e da população. Só em 2016, 233 

negros foram mortos a tiros pela polícia, dos quais quase metades eram jovens entre 18 e 29 anos. 

Ou seja, os negros representam 24% das 963 mortes causadas por disparos de policiais, sendo os 

jovens negros 11% desse contingente24. 

Vários desses casos resultaram em protestos emblemáticos como os de Ferguson, em 2014, 

motivados pela morte de Michael Brown, um adolescente que estava desarmado25. Mas foi ainda 

em 2012 que o movimento Black Lives Matter surge, quando o policial George Zimmerman foi 

absolvido pelo assassinato de Trayvon Martin, que, depois disso, foi acusado como resposável pela 

própria morte26. O movimento surgiu apenas como uma hashtag (#blacklivesmatter), mas depois se 

consolidou em uma organização nacional que luta pelo fim do extermínio dos negros. 

 

1.5 Brasil  

 

Os portugueses, ao colonizarem o Brasil, também usaram mão-de-obra escrava e negra. A 

abolição da escravidão aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei 

Áurea. Apesar de, nessa época, muitos já questionarem a ideia de tratar um ser humano como 

propriedade, ou a própria hierarquia entre as raças, a abolição foi finalmente assinada graças à 

pressão exercida pela Inglaterra27. Os ingleses eram o maior parceiro comercial do Brasil à época e 

defendiam o fim da escravatura em todas as colônias. Por isso, ameaçaram cortar relações 

econômicas com o Brasil se a escravidão não fosse abolida no país. Diante disso, temendo as graves 

consequências que o fim das relações comerciais com a Inglaterra traria, mas também em meio ao 

clamor dos intelectuais brasileiros pelo fim da escravatura, a Lei Áurea foi assinada no Brasil28. 

Contudo, por mais que o negro tivesse recebido sua liberdade, ele agora era um homem 

livre, sem terras, sem pertences, sem direitos e sem ter para onde ir. Todos os homens livres 

estavam procurando lugares para ir e muitos seguiram para os grandes centros, entretanto, ainda 

estavam sob a ótica racista de que o negro só servia para trabalhos braçais ou informais29. Então, os 

 
24 WASHINGTON POST. Fatal Force. Disponível em <https://www.washingtonpost.com/graphics/national/police-

shootings-2016/>. Acesso em 14 mar. 2016. 
25 NEW YORK TIMES. What Happened in Ferguson? Disponível em 

<https://www.nytimes.com/interactive/2014/08/13/us/ferguson-missouri-town-under-siege-after-police-

shooting.html?_r=0>. Acesso em 15 mar. 2017. 
26 BLACK LIVES MATTER. About the Black Lives Matter Network. Disponível em: 

<http://blacklivesmatter.com/about/>. Acesso em 15 mar. 2017. 
27 KALIL, Mariana. A pressão externa para o fim da escravidão no Brasil. In: 1º Seminário Nacional de Pós-

Graduação, 2012. Brasília. Anais... Brasília, 2012. 
28 Idem. 
29  PERIÓDICOS UFPB. Os modos de fazer dos/as trabalhadores/as negros/as na capital do trabalho (1900-

1930). Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/index.php/ci/article/viewFile/13513/7672>. Acesso em 15 mar. 

2017. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/national/police-shootings-2016/
https://www.washingtonpost.com/graphics/national/police-shootings-2016/
https://www.nytimes.com/interactive/2014/08/13/us/ferguson-missouri-town-under-siege-after-police-shooting.html?_r=0
https://www.nytimes.com/interactive/2014/08/13/us/ferguson-missouri-town-under-siege-after-police-shooting.html?_r=0
http://blacklivesmatter.com/about/
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negros que agora lotavam as cidades morando nas ruas, em cortiços e nos mais variados lugares, 

trabalhavam como carregador, empacotador, profissões que exigiam o “bom uso” da força física e 

brutalidade que possuíam aos olhos dos brancos. Tudo isso aconteceu porque, antes da assinatura da 

Lei Áurea, não houve preparação para o recebimento dessa nova população30: não houve oferta de 

emprego ou melhora na estrutura da cidade para comportar todos os afrodescendentes que se 

alojariam ali. O negro nunca esteve tão jogado para as margens da sociedade quanto foi jogado 

nesse período pós abolição.  

Ainda assim, os negros não eram mais vistos como propriedade, e sim como trabalhadores 

livres, os intelectuais brasileiros passaram a estudar com mais afinco a sua posição na sociedade e 

seu papel na construção da identidade brasileira. Foi nesse momento que surgiu a famosa ideia de 

que “o brasileiro é uma mistura de três raças: o branco, o negro e o índio”31. Todavia, as teorias 

elaboradas ainda eram de teor extremamente racista. 

A linha de pensamento que mais influenciou os pensadores brasileiros nesse momento foi 

o Darwinismo Social, ou Evolucionismo, segundo o qual todas as sociedades sairiam de um estado 

de barbárie e evoluiriam ao longo do tempo, até chegar ao estado de civilização32. A referência para 

o que era civilização, ou seja, a definição de “evoluído”, eram as sociedades europeias, o que 

claramente demonstra a concepção do eurocentrismo - o que, por tabela, colocava os brancos como 

superiores às demais etnias. Mais tarde, essa teoria seria superada pelo Relativismo Cultural, que 

dizia que na verdade as sociedades seguiam cada uma o seu percurso na história, modificando-se 

toda vez que entravam em contato com outras, mas sem que uma fizesse a outra avançar ou 

retroceder33 . Entretanto, logo após a abolição e até o ano de 1914, era o Evolucionismo que 

vigorava entre os intelectuais brasileiros. Assim, eles elaboraram uma série de teorias raciais, que 

creditavam aos negros e índios o atraso do Brasil em relação aos países da Europa34. 

Após várias críticas terem sido feitas ao teor racista dessas teorias, novas correntes foram 

elaboradas. O Brasil passa a ser pensado como uma Democracia Racial, ou seja, se o brasileiro é 

formado pela mistura de várias raças, todas elas têm igual importância e nenhuma teria como ser 

considerada superior à outra35. Embora muitos intelectuais tenham demonstrado que a Democracia 

Racial é um mito, e que na verdade a ideia de que brancos são superiores aos negros permanece, 

 
30 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O destino dos negros após a abolição. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemid=23>. Acesso 

em: 15 mar. 2017. 
31 DA MATA, Roberto. Relativizando. Petrópolis: Vozes, 1981. 
32 MACHADO, Igor José de Renó; AMORIM, Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia Hoje. São Paulo: 

Ática, 2014. 
33 Idem. 
34 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. 5a ed. 
35 MACHADO, Igor José de Renó; AMORIM, Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia Hoje. São Paulo: 

Ática, 2014. 
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esse tipo de pensamento vigora até hoje na sociedade brasileira, quando se diz “Não sou racista, 

tenho até amigos/parentes negros!” ou “Não achar negras bonitas é uma questão de gosto, não é 

racismo”, “Eu não sou racista até ‘fiquei’ com uma negra”. Essa mentalidade torna ainda mais 

difícil desconstruir o preconceito do brasileiro, fazendo com que ele atente para as desigualdades 

que os negros enfrentam na sociedade. 

Assim, foi em uma sociedade com essa mentalidade que os negros brasileiros começaram a 

viver enquanto trabalhadores livres. Tal qual nos Estados Unidos, os séculos de opressão e a 

mentalidade racista da sociedade fizeram com que o negro continuasse em situação de pobreza, pois 

ele não era considerado capaz de trabalhar nas profissões de brancos e nem tinha o mesmo acesso à 

educação para se qualificar. 

O exemplo da educação é ótimo para percebermos que essa situação permanece igual até 

hoje, na medida que os negros são a maioria dos alunos nas escolas públicas, a minoria nas escolas 

particulares, e é sabido que a educação pública tem desempenho extremamente inferior à rede 

particular de ensino. Todavia, no âmbito do ensino superior o gráfico muda de figura: os negros que 

estavam em escolas públicas de péssima qualidade agora são obrigados a pagar pelo ensino superior, 

pois não têm condições de passar em uma universidade federal, devido ao ensino precário que 

recebeu durante toda sua formação básica. Enquanto isso, o jovem branco, que possui muito mais 

oportunidades e também está em maior número inserto na classe mais abastada ocupa mais da 

metade das vagas nas instituições federais de ensino, a título de comparação a taxa de negros na 

universidade, no ano de 2013, é inferior a quantidade de brancos na universidade no ano 200436. 

A taxa de homicídios também nos fala muito da situação do negro no Brasil, em especial 

dos jovens, pois são eles quem mais morrem no país: a chance de uma pessoa negra ou parda no 

Brasil ser assassinada é 147% a mais comparada aos indivíduos de outras raças aos 21 anos de 

idade37 . Todos os anos são assassinados 23.100 jovens negros no Brasil, essa média é de 63 

assassinatos de jovens negros por dia, um dado de 1 assassinato a cada 23 minutos38. Entre as 

mortes causadas por policiais, que por si só já são um número alarmante, as vítimas também são, 

em sua maioria, negras e jovens.  

Também devemos ressaltar o número de prisões de jovens negros no país, que é 

extremamente maior que o número de jovens brancos presos, a média é de 35 negros a cada cem 

 
36 MORENO, Ana Carolina. Nº de negros na faculdade em 2013 é menor que o de brancos em 2004: Em 2013, 

40,7% dos negros entre 18 e 24 anos estavam no ensino superior. Já o nº de universitários brancos foi de 47,2%, em 

2004, para 69,4%, em 2013.. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/12/n-de-negros-na-

faculdade-em-2013-e-menor-que-o-de-brancos-em-2004.html>. Acesso em 26 mar. 2017.  
37 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas da violência 2016. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_2016_finaliza

do.pdf>. Acesso em 15 mar. 2017. 
38  ESCÓSSIA, Fernanda da. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, diz CPI. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295>. Acesso em 26 mar. 2017. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_2016_finalizado.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_2016_finalizado.pdf
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mil habitantes e 14 brancos presos na proporção39. Posto isso, poderíamos afirmar que os jovens 

negros cometem mais delitos, entretanto, a prisão não é a condenação: a facilidade que um policial 

tem em decidir entre um negro e um branco que negro deve ser preso é três vezes maior.  

Em 2015, 77% das pessoas que a polícia do Rio de Janeiro matou eram negros e pardos40, 

enquanto a de São Paulo mata três vezes mais negros do que brancos e 79% dos agentes envolvidos 

nas ações que terminam na morte de um jovem negro, são brancos41. Portanto, todos os dados 

apresentados apontam uma única conclusão: a juventude negra no Brasil está sendo exterminada 

pouco a pouco, silenciosamente.  

Esse problema, entretanto, tem solução o primeiro passo é desinstitucionalizar o racismo, 

retirando do sistema a premissa de que o branco é superior ao negro; e de que todo negro é bandido 

e deve ser punido – ou seja: de que sua própria existência merece punição.  

 

1.6 América Latina  

 
Na América Central, o grande pioneiro na luta contra escravidão, que até hoje detém 

respeito e admiração nesse quesito, foi o Haiti. Durante o período colonial, a população negra era 

dez vezes maior que a população branca no país. Assim, quando os negros finalmente se rebelaram 

contra a escravidão, muitos massacres ocorreram, o que praticamente extinguiu os brancos do local. 

Com isso, além de se tornarem homens livres, os negros assumiram o poder no próprio país que 

deixou de ser uma colônia para se tornar independente. O exemplo do Haiti se espalhou pelo 

continente e vários outros países se espalharam nele, fazendo com que ele virasse o estandarte do 

movimento abolicionista e da independência na América Latina42. 

Sendo o Haiti o primeiro país, em 1804, a abolir a escravidão na América Latina e o Brasil 

o último, em 1888. Tendo em vista o grande decurso de tempo entre a primeira e a última abolição 

da escravidão na América Latina, é possível perceber que nesse século a situação da maioria da 

população negra ficou incerta, muitos preferiram continuar nas fazendas em que trabalhavam e 

trocar seus serviços por condições de sobrevivência, outros decidiram ir para as cidades e morar nas 

 
39  REIS, Thiago. Taxa de negros mortos pela polícia de SP é 3 vezes a de brancos, diz estudo: Policiais envolvidos, 

entretanto, são, em sua maioria, brancos (79%). Professora da UFSCar fala em 'racismo institucional'; SSP analisará 

dados.. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-

3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html>. Acesso em 26 mar. 2017. 
40  MARTINS, Marco Antônio. Negros e pardos são 77% dos mortos pela polícia do Rio em 2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/1742551-negros-e-pardos-sao-77-dos-mortos-pela-policia-do-rio-

em-2015.shtml>. Acesso em 26 mar. 2017. 
41  REIS, Thiago. Taxa de negros mortos pela polícia de SP é 3 vezes a de brancos, diz estudo: Policiais envolvidos, 

entretanto, são, em sua maioria, brancos (79%). Professora da UFSCar fala em 'racismo institucional'; SSP analisará 

dados.. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-

3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html>. Acesso em 26 mar. 2017. 
42 HISTORIA UFF. Revolución haitiana. Disponível em: 

<http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/Revolucao_Haitiana_e_a_Declaracao_dos_Direitos_do_Homem_e

_do_Cidadao.pdf >. Acesso em 26 mar. 2017. 
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ruas, os negros que tinham melhores condições moravam em cortiços. O fato de a segregação racial 

afirmar que os negros serviam apenas para serviços brutos e braçais, fez com que o número de 

vendedores ambulantes, carregadores etc. aumentassem, ou seja, o mercado periférico ficou inchado 

pela a população afrodescendente que buscava meios para viver.  

Em 1824, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua (que na época eram 

um só país: República Unida da América Central) aboliram a escravidão na mesma data43. Não 

muito diferente dos demais países do continente a situação dos homens livres era precária: não 

tinham emprego nem fonte de renda. A peculiaridade era que os negros participaram ativamente do 

processo de independência, então depois que a escravidão foi abolida e os países se separaram em 

nações independentes, os negros que lá viviam foram incorporados na sociedade. Contudo, os 

afrodescendentes que ali habitavam continuaram sem boas condições de vida44.  

A abolição da escravatura nas Américas foi uma combinação do movimento abolicionista45 

emergente com a nova política de mão de obra assalariada de europeus, que eram uma mão de obra 

mais barata que a escrava, pois os escravos eram mantidos em cativeiro e a manutenção deles era 

constante, desde sua adesão até o fim de sua vida, literalmente, tendo seus custos aumentados desde 

a proibição do tráfico.  

Enquanto isso, a mão de obra europeia era trazida através de programas do governo e a 

manutenção era baixíssima, pois a remuneração era baixa e muitas vezes os trabalhadores 

compravam produtos de mercadinhos/mercearias montadas pelo próprio patrão. Então, o patrão 

fazia o pagamento do trabalho e ainda fazia a venda de produtos básicos utilizados pelos seus 

empregados, logo, era ainda mais abusivo do que o serviço escravo onde o empregador só tinha 

custos com os escravos46.  

A América ficou muito marcada pelos grandes latifúndios, após a abolição da escravatura 

não houve mudanças significativas, então, os latifundiários continuaram possuindo grande parte das 

terras e os escravos que anteriormente tinham abrigo e alimentação certos, mesmo que em 

condições de extrema miséria, agora, eram pessoas livres que não tinham abrigo, não tinham 

alimentação, estavam jogadas nas ruas. Lima Barreto afirmou: “Nunca houve anos no Brasil em que 

os pretos (...) fossem mais postos à margem”47. É de chocar que, ao passo que a liberdade chegou, a 

 
43 LA PRENSA GRAFICA. La herencia africana en la historia salvadoreña. Disponível em: 

<http://especiales.laprensagrafica.com/2011/bicentenario/la-herencia-africana-en-la-historia-salvadorena/>. Acesso 

em 26 mar. 2017. 
44 WIKIPEDIA. Esclavitud en América. Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_América>. 

Acesso em 26 mar. 2017. 
45 WIKIPEDIA. Esclavitud. Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud>. Acesso em 26 mar. 2017. 
46 INTERTEMAS. Da escravidão à imigração: a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado 

no brasil. Disponível em: 

<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/121/124>. Acesso em 26 mar. 

2017. 
47 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O destino dos negros após a abolição. 
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vida dos ex-escravos piorou de forma abrupta, pois não houve nenhum tipo de preocupação para 

ampliar as vagas no mercado de trabalho para incluir os negros; não foram feitas residências; não 

havia saúde; nem educação para a população, que em quase sua totalidade era analfabeta e possuía 

mazelas dos anos de trabalhos forçados extremamente pesados48.  

Apesar da liberdade ter chegado para os escravos de todos os países da América, a luta 

pela igualdade de direitos não cessou. Em todos os países, com exceção do Haiti, os ex-escravos 

estavam jogados ao léu. Pensou-se em juntar todos os negros trazidos da África e encontrar métodos 

para voltar para seu continente de origem. No ano de 1914, Marcus Garvey fundou na Jamaica a 

Associação Universal para Melhoramento dos Negros, a qual, em seis anos, já tinha um milhão de 

filiados, que concordavam com a ideia de voltar para a África. Contudo, percebeu-se que os 

afrodescendentes já estavam inseridos em uma nova realidade histórica e cultural, e o foco da luta 

deles já não era mais o continente de seus avós e sim, as terras americanas. Diante dessa realidade, 

surgiram vários seguimentos de uma espécie de nacionalismo negro que se espalhou pelo mundo, 

buscando uma identidade forte e a autodeterminação dos povos negros, principalmente depois da 

Segunda Guerra Mundial. Até os dias atuais ainda há muito contra o que se combater do racismo, 

da segregação, da humilhação, da separação e o expurgo que os negros sofreram, pois, o 

pensamento de que são inferiores aos brancos ainda prevalece em alguns lugares do continente.49 

 

2. A CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE NEGRA - “EI, MUNDO JOVEM, O FUTURO 

É DE VOCÊS!”50 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) de 1985 definiu este ano, pela primeira 

vez, como o Ano Internacional da Juventude. Nessa AGNU, dentre os debates que produziram um 

documento chamado de “Resolução da Assembléia Geral sobre o Ano Internacional da 

Juventude”51, os países participantes definiram o conceito de “jovens” como pessoas de faixa etária 

entre 15 a 24 anos, porém, permitindo o devido espaço para cada país adotar a margem de idade que 

melhor se adeque aos seus padrões políticos, econômicos e culturais.52 

Vale salientar, que apesar do ano de 1985 ter sido considerado como o Ano Internacional 

da Juventude, 20 anos antes, em 1965 a Organização das Nações Unidas já movia a diplomacia das 

                                                                                                                                                                  
Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemid=23>. Acesso 

em 26 mar. 2017. 
48  Disponível em: <http://edurd.com/consecuencias-de-la-abolicion-de-la-esclavitud/>. 
49  Idem. 
50 MUNDO Jovem. Interprete: Negra Li. Son., color. 2006. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=QPJoHQEDjAU>. Acesso em 07 fev. 2017. 
51 AGNU. Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz. Nova York: [s. N.], 1985. 

Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/9-A_res_40_14_port.pdf>. Acesso em 07 fev. 2017. 
52 UNRIC. Alguns dados sobre a juventude. [s. L.]: Centro de Informação das Nações Unidas em Portugal, 2016. 

Disponível em: <https://www.unric.org/html/portuguese/ecosoc/youth/Jovens-3.pdf>. Acesso em 07 fev. 2017. 
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nações para debater a educação da juventude como essencial ao desenvolvimento humano tal como 

da promoção da paz entre os povos53. Nesse sentido, à época já se mencionava nos documentos 

produzidos a discriminação étnica como fonte de violação da própria Carta da ONU54, que foi o 

Tratado Internacional fundador das Nações Unidas.55 

Nesse sentido, a Resolução acima mencionada deixou diretrizes para serem seguidas pelos 

países-membros na formação de políticas públicas56 para os jovens: entes públicos e/ou privados 

devem fazer uso de suas potencialidades financeiras, administrativas, legislativas ou judiciárias, no 

intuito de assegurar determinados direitos à sociedade no geral ou a um segmento étnico, social, 

econômico ou cultural específico. Desde já, duas das maiores preocupações demonstradas em 

relação a essa faixa de idade foram a educação e o trabalho57, uma vez que a garantia desses direitos 

é imprescindível para o desenvolvimento sólido de uma sociedade globalmente justa com respeito a 

cada jovem que precisa estar socialmente incluído para viver com dignidade.  

Importa salientar que o entendimento de juventude varia conforme às diferenças históricas 

e culturais de cada sociedade, várias formas de ser jovem diante de toda possibilidade de expressão 

de gênero, cultura, classe social e geração. Inclusive, trazendo repercussões diferentes para cada 

uma delas.58 

A título de exemplo, o sociólogo argentino Margulis fala sobre uma espécie de “moratória 

social” que cerca a vida de jovens de classe média alta. Por meio desse fenômeno, as 

responsabilidades de um “universo adulto” podem ser adiadas independentemente da etapa da vida 

em que eles se encontram, permitindo que haja avanço nos estudos, em razão de um bom suporte 

financeiro para uma projeção social que se articula com uma identidade cultural fundamentada em 

padrões disseminados pela indústria e pela mídia, mas incapaz de representar a todos em sociedades 

culturalmente diversas e socioeconomicamente desiguais.59 

Desse modo, para os jovens que possuem baixa renda familiar, as perspectivas são 

 
53 AGNU. Declaração nº 2037, de 1965. Declaração Sobre A Promoção Entre Os Jovens dos Ideais de Paz, 

Respeito Mútuo e Compreensão Entre Os Povos. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/1-

A_RES_30_2037_port.pdf>. Acesso em 07 fev. 2017. 
54 CELEBRANDO a Carta da ONU. [s. L.]: Onu, 2015. Son., color. Legendado. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=90Hjm59qeb8>. Acesso em 07 fev. 2017. 
55 AGNU. Declaração nº 2037, de 1965. Declaração Sobre A Promoção Entre Os Jovens dos Ideais de Paz, 

Respeito Mútuo e Compreensão Entre Os Povos. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/1-

A_RES_30_2037_port.pdf>. Acesso em 07 fev. 2017. 
56 “Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente 

ouindiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 

cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas 

públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por 

parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros 

bens materiais ou imateriais” (BELINOVSKI, 2013, p. 12). 

57 AGNU. Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz. Nova York: [s. N.], 1985. 

Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/9-A_res_40_14_port.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2017. 
58 AGNU. Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz. Nova York: [s. N.], 1985. 
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mínimas. O sistema de proteção do Estado é fadado ao fracasso para essa parcela da sociedade que 

muitas vezes vem de famílias nas quais a mãe solteira tem que dar conta de tudo, a falta de 

melhores condições de vida acaba os impulsionando a procurar trabalho muito cedo, geralmente 

informal, chegando, até mesmo, a afastá-los da escola.60 

É diante de um cenário análogo que Knight afirma que nos Estados Unidos da América a 

evasão escolar da juventude negra tem a pobreza como a principal causa61, isso em razão do 

histórico de segregação étnica que assolou a nação62 desde o colonialismo até a década de 1970 por 

meio de Decretos como o dos Direitos Civis, de 1964, e decisões judiciais da Suprema Corte como 

Browder v. Gayle, 195663, e Brown v. Board of Education, 195464. Esse sistema segregador foi 

parte de um mecanismo de manutenção de poderio econômico e status social do grupo dominante65, 

carregando suas repercussões até os dias atuais e por toda a América. 

Isso porque, apesar das peculiaridades da América Latina na relação histórica entre 

brancos e negros por carregar consigo as ideias de democracia racial, no Brasil, ou de nación 

mestiza,na Colômbia 66 , descobriu-se, com o passar das décadas, o verdadeiro mito que esses 

conceitos representaram uma vez que o racismo não deixou de se manifestar na exclusão da 

juventude. Nessa lógica, se tem como base o Relatório “La matriz de la desigualdad social de la 

América Latina” publicado em 2016 pela Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

(CEPAL), o qual revela que, na faixa etária entre 15 e 29 anos, enquanto homens não-

afrodescendentes tem uma taxa de desemprego de 9,9%, mulheres negras possuem um percentual 

elevado de 19,4%. No Uruguai, a disparidade se agrava: enquanto eles possuem 11,9%, elas ficam 

 
60 Idem 
61 KNIGHT, Michael Charles Cochies. Why are African American Males Dropping out of High School?: A case 

study. 2015. 69 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Education Commons, School Of Education, Hamline 

University, Saint Paul, 2015. Disponível em: 

<http://digitalcommons.hamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1227&context=hse_all>. Acesso em 10 fev. 2017. 
62 “A Nação é ‘uma realidade sociológica’. Nação é a expressão da reunião dos habitantes que possuem a mesma 

língua,são regidos pelo mesmo sistema jurídico e apresentam, por assim dizer, uma ‘identidade nacional’. Trata-se 

da confluência de interesses e sentimentos de uma comunidade em função da identidade de origem” (DIAS, 2012). 
63 “Em um dia como hoje, no ano de 1956, a Suprema Corte dos EUA decidiu que a segregação racial nos ônibus era 

ilegal e inconstitucional na cidade de Montgomery e no estado do Alabama. O caso na Justiça teve início com a 

prisão de Rosa Parks, uma negra norte-americana presa por negar dar o seu assento no transporte público para um 

branco, em Montgomery, no Alabama. Sua prisão, no dia 1o. de dezembro de 1955, deu início a um boicote da 

comunidade negra ao transporte público. Os negros representavam 3/4 dos usuários.” HISTORY. Suprema Corte 

dos EUA ordena fim da segregação racial nos ônibus. 2016. Disponível em: <http://seuhistory.com/hoje-na-

historia/suprema-corte-dos-eua-ordena-fim-da-segregacao-racial-nos-onibus>. Acesso em 11 fev. 2017. 
64 THE LEADERSHIP CONFERENCE. Brown v. Board of Education. 1954. Disponível em: 

<http://www.civilrights.org/education/brown/?referrer=https://www.google.com.br/>. Acesso em 15 fev. 2017. 
65 RAMOS, Marilia Patta. Racismo e Segregação Racial: Uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. As 

Ciências Sociais nos Espaços de Língua Portuguesa: Balanços e desafios, Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 1, p.43-54, 

jan. 2002. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7083.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
66 NASCIMENTO, Valéria Luciene do; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. O movimento negro na América 

Latina: Brasil e Colômbia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL PENSAR E REPENSAR A AMÉRICA LATINA, 

2., 2015, São Paulo. Anais... . São Paulo: [s. N.], 2016. p. 01 - 14. Disponível em: <http://sites.usp.br/prolam/wp-

content/uploads/sites/35/2016/12/NASCIMENTO_SP01-Anais-do-II-Simpósio-Internacional-Pensar-e-Repensar-a-

América-Latina.pdf>. Acesso em 12 mar. 2017. 
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com 29,1%.67 

Consonante à conjuntura das oportunidades do mercado de trabalho apresentadas nesses 

países da América Latina, embora de caráter multidimensional68, é perceptível que a situação de 

exclusão se intensifica com a degradação das condições de trabalho, assim como dos sistemas de 

proteção social correlatos ao emprego.69 

Evidentemente, os dados apresentados significam que existe uma sociedade diferente 

dependendo de onde o indivíduo se encontra nela. Nesse caso, enquanto uma parte cresce 

economicamente ou vive em condições melhores, outras são impedidas de compartilhar da 

prosperidade de forma igual, isso porque ocorrem apropriações dos benefícios do crescimento 

econômico que, por conseguinte, provocam situação de inclusão social precária na qual predomina 

o sentimento de inadequação que configura a exclusão social.70 

Portanto, as barreiras multidimensionais de acesso aos direitos humanos interferem nas 

possibilidades de participação social dos cidadãos, tal como, de determinar os seus próprios 

destinos 71  engatilhando um processo social de criminalização fundamentado no aumento da 

repressão e da violência72. Nesse aspecto, uma pesquisa no Canadá mostra que dos 2.400 estudantes 

de ensino médio entrevistados, 50% dos jovens negros foram parados pela polícia duas ou mais 

vezes, no período de dois anos anteriores, contra 23% dos brancos.73 

Apesar da semelhança entre esses países, a construção da identidade negra se deu de 

maneira muito distinta em cada nação. Enquanto na América do Norte todo afrodescendente já era 

tido como negro, no Brasil, por exemplo, criaram-se categorias de afrobrasileiros74 (preto, mulato, 

cafuzo e moreno, e.g.) como forma de negar a etnia e a unidade negras, visto as tentativas históricas 

de “embranquecimento” da sua população75. 

 
67 “En el Brasil, mientras los jóvenes no afrodescendientes presentan una tasa de desempleo del 9,9%, esa cifra se 

eleva al 19,4% en el caso de las jóvenes afrodescendientes. En el Uruguay, a su vez, si bien la escolaridad de los 

jóvenes no afrodescendientes supera la de las jóvenes afrodescendientes en solo 0,7 años de estudio, es muy 

significativa la diferencia entre sus tasas de desempleo, que llegan al 11,9% y el 29,1%, respectivamente” (CEPAL, 

2016). 
68 “Em resumo, os processos de exclusão podem ser descritos como multidimensionais, pois remetem tanto ao acesso 

a bens e serviços quanto à não incorporação de grupos e setores sociais ao desenvolvimento socioeconômico” 

(ABRAMO, 2014). 
69 ABRAMO, Helena et al. Estação Juventude: conceitos fundamentais: pontos de partida para uma reflexão 

sobre políticas públicas. 2014. 
70 Idem 
71 Idem 
72 AZEVEDO, Anna Carolina de Oliveira; FERNANDES, Rômulo Magalhães. Mídia, controle social e 

criminalização da juventude. Serviço Social em Revista, [s.l.], v. 18, n. 1, p.120-137, 26 dez. 2015. Universidade 

Estadual de Londrina. http://dx.doi.org/10.5433/1679-4842.2015v18n1p120. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/23533/17725>. Acesso em 12 mar. 2017. 
73 WORTLEY, Scot; TANNER, Julian. Discrimination or “Good” Policing?: The Racial Profiling Debate in 

Canada. Our Diverse Cities, Toronto, v. 1, n. 1, p.197-201, out. 2004. Disponível em: 

<http://canada.metropolis.net/pdfs/WortleyTanner_e.pdf>. Acesso em 13 mar. 2017. 
74 GATES JUNIOR, Henry Louis. Os Negros na América Latina. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 16 p. 

Disponível em: <http://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13350.pdf>. Acesso em 13 mar. 2017. 
75 “The early twentieth century saw the mass migration to Brazil of approximately 5.2 million Western 
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Paralelamente, a insurgência do movimento pelos direitos civis da população negra na 

América do Norte, influenciou o desenvolvimento do movimento social contra o preconceito étnico 

na América Latina 76  visto ser o povo de descendência africana aquele que compartilhava as 

opressões escravistas ao longo de todo o continente. Essa relação com o movimento negro é 

importante como condição social para desenvolver o sentimento de pertencimento de um povo à sua 

própria cultura, etnia e valor 77  e, por conseguinte, implica a identidade da pessoa e da sua 

coletividade como negra que, para além dos navios negreiros vindos da África, também passou a 

fazer parte da América: 

 

“Eu, Também 

 

Eu, também, canto a América 

Eu sou o irmão mais preto. 

Quando chegam as visitas, 

Me mandam comer na cozinha. 

 

Mas eu rio 

E como bem, 

E vou ficando mais forte. Amanhã, 

Quando chegarem as visitas 

Me sentarei à mesa. 

Ninguém ousará, 

então, 

me dizer, 

“Vá comer na cozinha”. 

Além do mais, 

Eles verão quão bonito eu sou 

E se envergonharão – 

 

Eu, também, sou a América.”78 
 

 
3. RACISMO E POLÍTICA CRIMINAL - “THEY DON’T REALLY CARE ABOUT US”79 

 

 

3.1 Conceituação de Estado e organizações socialmente utilizadas no combate ao 

comportamento desviante 

 

                                                                                                                                                                  
Europeans,facilitated by immigration policies of “branqueamiento” (whitening), which were designed to boost the 

white population and “improve” the racial balance of the country” (UNODC; IZSÁK, 2015). 
76 NASCIMENTO, Valéria Luciene do; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. O movimento negro na América Latina: 

Brasil e Colômbia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL PENSAR E REPENSAR A AMÉRICA LATINA, 2., 2015, 

São Paulo. Anais... . São Paulo: [s. N.], 2016. p. 01 - 14. Disponível em: <http://sites.usp.br/prolam/wp-

content/uploads/sites/35/2016/12/NASCIMENTO_SP01-Anais-do-II-Simpósio-Internacional-Pensar-e-Repensar-a-

América-Latina.pdf>. Acesso em 12 mar. 2017. 
77 Idem. 

78 HUGHES, Langston. Eu também sou América. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/hughes/hughes.pdf>. 

Acesso em: 13 maio 2017. 
79 Eles não ligam pra gente (Tradução livre). THEY Don't Care About Us. Intérprete: Michael Jackson. Salvador: MJJ 

Productions Inc., 1996. Son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q>. Acesso 

em 26 mar. 2017. 



28 

 

 
 

O Estado é a instituição80 que detém o monopólio da violência, segundo Max Weber81; ou 

seja, ele proíbe que os indivíduos utilizem da violência entre si, mas se utiliza dessa para manter a 

ordem entre a população. Com isso, o Estado é capaz de moldar comportamento, determinando o 

que é normal e o que é desviante.  

Neste mister, a política criminal é o braço mais evidente da atuação do Estado - é a 

violência no seu sentido mais puro: polícias, forças armadas e demais organizações82que integram o 

sistema de combate à “criminalidade”, ou sistema penal83. Em conjunto, elas têm a missão de 

promover o enforcement (implementação) das leis produzidas pelo Poder Legislativo. 

Assim, o que se verifica é uma comunhão de interesses embutidos na formação das leis. 

Notada e marcadamente, as leis penais -- ou leis de repressão -- são entendidas pelos estudiosos das 

ciências sociais como projetos sistêmicos de combate a uma determinada categoria de pessoas ou 

comportamentos tidos por ameaçadores. 

 
3.2 Política criminal – Conceitos básicos 

 

O campo do saber por trás da política criminal chama-se criminologia. Há diversas 

divergências sobre esse conceito, entretanto, uma definição que parece englobar os mais diversos 

posicionamentos é84: 

 

É a atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas penais e das normas 

sociais que estão relacionadas com o comportamento desviante dessas normas; e a reação 

social, formalizada ou não, que aquelas infrações ou desvios tenham provocado: o seu 

processo de criação, a sua forma e os seus efeitos. 

 

Em mãos o conceito acima, pode-se buscar entender qual o papel da criminologia ao 

 
80    “[...]estrutura institucional, que é a combinação de normas formais, limitações informais e suas características de 

implementação”. NORTH, Douglass. Understanding The Process Of Economic Change. Princeton University 

Press, 2005, p. 06, tradução livre. 
81     “O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território – este, o ‘território’, faz parte de 

suas características – reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física legítima” WEBER apud BIANCHI 

(2014, p. 84). BIANCHI, Alvaro. O CONCEITO DE ESTADO EM MAX WEBER. Disponível em 

<www.scielo.com.br/pdf/ln/n92/a04n92.pdf>. Acesso em 21 mar. 2017. 
82    Organizações, aqui, pensadas no sentido trazido por HAYEK (1985, p. 55-59) em contraposição a organismos. 

Enquanto estes representam a ordem não-criada, e.g. os mercados, aquelas, as organizações, representam as 

propriamente criadas com o fim de desempenhar uma função, tais quais as polícias, o judiciário e, sobretudo, o 

Estado. Cf., para maiores aprofundamentos: HAYEK, Friedrich August von. Direito, legislação e liberdade: Uma 

nova formulação dos princípios liberais de justiça e economia política. São Paulo, Visão, v.1, 1985. 
83    “Por sistema penal, como preleciona Zaffaroni, entende-se “o controle social punitivo institucionalizado”, que 

abarca várias agências reguladoras, desde a elaboração do crime, passa pela persecução, julgamento, imposição da 

pena e execução penal. Pressupõe a atividade normativa, do legislador; de perseguição aos desviantes, da polícia, e 

de condenação e fixação da sanção, dos juízes e administração da pena, dos juízes e funcionários da execução 

penal” LIBANO, Taiguara Soares e Souza. Estado Policial e Criminalização dos Movimentos Sociais: Notas 

Sobre a Inconstitucionalidade do Decreto nº 44.302/13 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_185.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017, 

p. 189. 
84     BATISTA, Vera Malaguti. Introdução à criminologia crítica brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011,p. 15. 

http://www.scielo.com.br/pdf/ln/n92/a04n92.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_185.pdf
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estudar as respostas institucionalizadas mediadas pelo poder punitivo (ius puniendi, do latim) ao 

comportamento desviante.Entende-se “a política criminal como conjunto de princípios e 

recomendações para a reforma ou transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados 

de sua aplicação” 85 . Assim sendo, “o conceito de política criminal abrangeria a política de 

segurança pública, a política judiciária e a política penitenciária, mas estaria intrinsecamente 

conectado à ciência política”. 

 

3.3 O paradigma dos Estados Unidos da América  

 

Destaca-se o caso dos Estados Unidos pois sua política criminal serviu de base para os 

outros países da América, principalmente por serem a maior potência mundial e serem capazes de 

influenciar as decisões por meio das quais nascem as leis penais nos países americanos, como se 

pretende mostrar. As práticas, embora variem entre Estados-nação, mantém um perfil semelhante ao 

longo dos territórios que constituem a América, de norte a sul. 

 

3.3.1 Os movimentos de política criminal nos Estados Unidos 

 

Pager (2007)86 inicia seu livro – um detalhado estudo sobre as relações entre raça, crime e 

suas implicações no mercado de trabalho e na vida em comunidade como um todo – contando a 

história de Darrell, um jovem norte-americano, negro e recém-liberto da prisão em busca de um 

emprego. 

Na breve história, Pager relata que “Darrell ainda tinha para receber retornos de alguns dos 

empregadores aos quais ele houvera visitado naquela semana. Mais de quinze entrevistas de 

emprego foram feitas, e nem uma simples oportunidade surgira”87. Os motivos pareciam claros; 

Darrell era apenas mais um entre “centenas de milhares de jovens negros sendo liberados da prisão 

a cada ano, dando de cara com pretensões de futuro resultadas de suas raças e ficha criminal”88. 

Felizmente, no caso de Darrell, este deu a sorte de trabalhar com a autora do livro num 

projeto no qual esta estuda as barreiras de acesso ao mercado de trabalho enfrentadas por pessoas 

com ficha criminal. 

Narra-se esta história para precisar os efeitos das mais recentes políticas criminais dos 

EUA: conforme já foi falado, os Estados Unidos são responsáveis por lançar tendências no 

desenvolvimento de políticas públicas89, e, sem fugir à regra, as políticas criminais pela América se 

 
85 Ibid., p. 23 
86 PAGER, Devah. Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration. Chicago, IL: 

University Of Chicago Press. 2007. 
87 Idem. Tradução livre. 
88 Idem. Tradução livre. 
89 “Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
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movimentam conforme à dança. 

A primeira grande fase de política criminal dos EUA surge, emblematicamente 

representada, com um discurso do presidente do país, no outono de 1970, no qual vociferou o 

político90: 

 

Nós ouvimos um grandiloquente coro retórico durante os anos sessenta no qual a palavra 

“guerra” tenha, talvez, muito frequentemente, sido usada—guerra à pobreza, guerra à 

miséria, guerra às doenças, guerra à fome. Mas, se há uma área onde a palavra “guerra” é 

apropriada, esta é a luta conta o crime. Nós devemos declarar vitória contra os elementos 

criminosos os quais gradativamente ameaçam nossas cidades, nossas casas e nossas vidas. 

(Tradução livre) 

 

Surge aqui o conceito de “Guerra ao Crime”, que substitui o controle local, por estado, pela 

elevação da “política criminal ao nível de preocupação nacional, clamando para uma coordenação 

de esforços para combater os problemas do crime e da decadência social”91. 

Esse movimento traz consigo um anseio de atenção aos apelos populares por lei e ordem, 

que foram explorados pelo presidente Nixon num contexto em que boa parte da população se 

preocupava com “a desordem social associada com movimentos de protesto das décadas 

antecessoras”. 

A dureza frente às atividades criminosas é uma boa síntese do cenário. Para se ter uma 

ideia, “por grande parte do século XX, a população carcerária dos estados e federal foi constante, 

um pouco menos de 100 (cem) internos por 100.000 (cem mil) habitantes/residentes”. Enquanto 

isso, os anos iniciais da década de setenta já se mostraram tenebrosos em relação ao aumento da 

população por trás das barras: dobrou-se a relação acima citada “entre os anos de 1972 e 1984 e, 

novamente, entre os 1984 e 1994”92. 

A mídia alardeava aos quatro cantos que a população carcerária houvera crescido em 

virtude do aumento da criminalidade. Inclusive, segundo um estudo feito entre os anos de 1990 e 

1996, notícias sobre crimes eram as mais frequentes, à frente de tópicos como a economia e o 

sistema de saúde93. 

Acreditava-se no poder inocuizador94, isto é, de incapacitação do potencial de cometer 

crimes do apenado, além de fornecê-lo o tempo fora da vida em sociedade necessária para que a 

                                                                                                                                                                  
governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo 

ou curso dessas ações (variável dependente) ”. SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura, 2006, 

p. 26. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16>. Acesso em 14 mar. 2017. 
90 PAGER, Devah. Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration. Chicago, IL: 

University Of Chicago Press. 2007, p. 09. 
91 Idem. Tradução livre. 
92 Idem. Tradução livre. 
93 Ibid., p. 12 
94 STRICKER, Gabrielle. “ULTRAVIOLÊNCIA”: CRÍTICA À PREVENÇÃO ESPECIAL EM “LARANJA 

MECÂNICA”, p. 76. Disponível em: <http://www.direito.ufpr.br/petdireito/pdfs/ultra%20violencia.pdf>. Acesso 

em 10 mar. 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16
http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
http://www.direito.ufpr.br/petdireito/pdfs/ultra%20violencia.pdf
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propensão à reincidência esfriasse95. A visão sobre o crime passou reabilitar o indivíduo para 

retornar pacificamente ao convívio social para o aspecto meramente retributivo, o famoso “se fez, 

tem que pagar”, ideário conservador bastante apregoado naquele momento. 

Depois da Guerra ao Crime, o novo semblante de um movimento de política criminal 

emergiu com certas modificações; agora, sob o comando de Ronald Reagan, dando continuidade 

com viés mais moral, à justificação do aumento do número de prisões. 

Contrariamente à percepção mais progressista de que a criminalidade estava associada a 

fatores sociais como a pobreza e a falta de estrutura familiar, o discurso conservador estava 

associado à ausência de um arcabouço moral, ou seja, cuidava-se de um elemento individual, de 

traço marcadamente psicológico, inerente ao indivíduo que cometia delitos. Reagan bem enquadrou 

a percepção no seguinte trecho: “Escolher uma carreira no crime não é resultado de pobreza ou de 

uma infância infeliz ou de uma conturbada adolescência; isso é o resultado da escolha de uma 

vontade consciente”96. 

Deu-se, por conseguinte, a substituição do discurso anterior – o combate à pobreza, por 

meio de políticas sociais, ações filantrópicas e educativas nos anos que antecederam a década de 

1970 – pelo aparecimento daqueles que apregoavam mais e mais motivos para a expansão da 

atividade punitiva do estado, a retórica da “guerra contra a pobreza moral”97. 

A partir de então, as categorias de crimes mais repelidos passaram a dar ênfase na atual e 

mais contemporânea fase destes: a Guerra às Drogas. Lançada durante o governo Reagan, e 

fortemente lastreada na ideia moral de que o usuário de drogas cometia um ato imoral98, a guerra às 

drogas mobilizou o foco nacional e, por consequência, os recursos estatais para o combate ao uso e 

distribuição de entorpecentes pelo país99. 

Neste cenário se descortinou algumas das maiores injustiças que o sistema criminal 

conseguia mascarar: jovens negros eram, e continuam a ser, presos em larga escala – e muito mais 

quando em comparado a outras seções da sociedade estadunidense. 

Segundo estima Pager100, nenhuma outra ofensa simples contribuiu mais para a disparidade 

étnica nos aprisionamentos do que os crimes relacionados a drogas. Para se ter ideia das proporções, 

ela menciona:  

Entre 1983 e 1997, o número de afro-americanos levados à prisão por crimes de drogas 

aumentou mais de vinte e seis vezes, relativamente às sete vezes que se expandiu o de 

brancos. Em 2001, havia duas vezes mais afro-americanos presos do que brancos por 

crimes de drogas (139.700 contra 57.300). Embora pesquisas domiciliares sugerissem que a 

 
95PAGER, Devah. Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration. Chicago, IL: University 

Of Chicago Press. 2007, p. 12. 
96 Ibid., p. 17. Tradução livre. 
97 Idem. Tradução livre. 
98 Ibid., p. 18 
99 Ibid., p. 18  
100 Ibid., p. 20 

http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
http://scholar.harvard.edu/pager/publications/marked-race-crime-and-finding-work-era-mass-incarceration
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vasta maioria dos usuários de drogas fossem brancos (mesmo no que diz respeito à cocaína), 

o grosso da persecução criminal recaiu sobre os afro-americanos. (Tradução livre) 

 

A guerra às drogas, portanto, consolidou-se como sendo um grande fator a corroborar com 

a expansão maciça das populações carcerárias negras em idade de trabalho: a juventude. Com isso, 

a estabilidade das comunidades e suas redes sociais se deterioravam, e dificilmente conseguiriam se 

recompor 

Contrária às demandas por criminalização e robustecimento do Estado-policial 101 , a 

corrente teórica nominada “garantismo” se colocava a favor das garantias processuais e dos direitos 

à liberdade102, defendendo que o Estado deve intervir minimamente na esfera de liberdade do 

cidadão, sobretudo no que se refere ao âmbito penal. 

 

4. A POLÍTICA CRIMINAL EM NÚMEROS - “ME VER POBRE, PRESO OU MORTO JÁ 

É CULTURAL”103 

 

 

O encarceramento se tornou o principal instrumento utilizado na maioria dos países da 

América para tentar garantir a manutenção da ordem pública e o controle social. No entanto, cada 

vez mais as prisões não assistem a quantidade de pessoas que chegam até elas, apresentando 

problemas de superlotação, defasagem estrutural, más condições de higiene, precariedade ou 

ausência dos serviços da saúde, bem como ocorrências de maus tratos aos apenados(as) com 

castigos, surras, torturas, proibição de visitas, etc.104 A seguir, consta os números da população total 

de presos (as) nos países que compõem a Organização dos Estados Americanos – OEA:   

 

 

Países Taxa 

populacional  

População total de presos 

(as) 

 

 

 

 

 

Argentina 43.63 milhões 

(2015) 

72.693  

(2015) 

Bolívia 11.21 milhões 

(2016) 

14.598  

(2016) 

Brasil 206.28 milhões 650.956 

 
101 FOUCAULT apud LIBANO, p. 186-187. Estado Policial e Criminalização dos Movimentos Sociais: Notas 

Sobre a Inconstitucionalidade do Decreto nº 44.302/13 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_185.pdf>. Acesso em 14 mar. 2017. 
102 GÓES, Silvana Batini Cesar; VIEIRA, José Ribas. Política criminal no Brasil democratizado: visões de uma 

crise. 2011. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito, 2011, 

p. 238. Disponível em: 

<http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=0621493_2011_Indice.ht

ml>. Acesso em 14 mar. 2017. 
103 Negro Drama. Racionais, 2002. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/racionais-mcs/63398/>. Acesso em 15 

mar. 2017. 
104 EL PAIS. A superpopulação das prisões da América Latina atinge níveis críticos. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/27/internacional/1409162170_051108.html>. Acesso em 03 mar. 2017. 

http://www.prisonstudies.org/country/bolivia
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_185.pdf
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América do 

Sul 

(fev. 2017) (fev. 2017) 

Chile 18.07 milhões 

(2016) 

42.488  

(2016) 

Colômbia 50.48 milhões 

(jan. 2017) 

118.925  

(jan. 2017) 

Equador 16.03 milhões 

(2014) 

25.902  

(2014) 

Guiana Francesa 271.000 

(jan. 2017) 

907 

(jan. 2017) 

Guiana 759.300 

(2015) 

1.944  

(2015) 

Paraguai 7.09 milhões 

(2015) 

12.741 

(2015) 

Peru 31.71 milhões 

(2016) 

81.599  

(2016) 

Suriname 547.000 (2014) 1.000  

(2014) 

Uruguai 3.43 milhões 

(2015) 

9 996  

(2015) 

Venezuela 31.24 milhões 

(2015) 

49.664  

(2015) 

América do 

Norte 

Canadá 35.62 milhões 

(2014) 

40.663  

(2015) 

EUA 322.3 milhões 

(2015) 

2.145.100  

(2015) 

 

 

 

 

 

 

América 

Central 

Belize 352.000 (2015) 1.443  

(2015) 

Costa Rica 4.95 milhões 

(2014) 

17.440  

(2014) 

El Salvador 6.49 milhões 

(2017) 

37.244  

(jan. 2017) 

Guatemala 16.68 milhões 

(2016) 

20.697  

(2016) 

Honduras 8.59 milhões 

(2016) 

17.017  

(2016) 

México 121.9 milhões 

(2016) 

233.469  

(2016) 

Nicarágua 6.19 milhões 

(2014) 

10.569  

(2014) 

Panamá 4.04 milhões 

(2014) 

17.197  

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caribe 

Antígua e 

Barbuda 

93.000 (2016) 375  

(2016) 

Bahamas 385.000 (2014) 1.396  

(2014) 

Barbados 286.900 (2015) 924  

(2015) 

Cuba 11.25 milhões 

(2012) 

57.337  

(2012) 

Dominica 73.000 (2015) 219  

(2015) 

http://www.prisonstudies.org/country/belize
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Haiti 10.78 milhões 

(2015) 

11.046  

(2015) 

Jamaica 2.81 milhões 

(2016) 

3.866  

(2016) 

Republica 

Dominicana 

10.81 milhões 

(2016) 

25.129  

(2015) 

Santa Lucia 185.500 (2016) 607  

(2016) 

São Cristóvão e 

Nevis 

56.000 (2016) 219  

(2016) 

São Vicente e 

Granadinas 

109.000 (2014) 412  

(2014) 

Trindade e 

Tobago 

1.36 milhões 

(2016) 

3.700  

(2016) 
 

Fonte: World Prison Brief  

 

 

Ressalta-se que os Estados Unidos da América (1º) e o Brasil (4º) estão entre os países que 

mais encarceram no mundo. Ambos possuem características semelhantes, principalmente quanto ao 

perfil das pessoas que se encontram presas: jovens, negros e pobres. Nos EUA, os negros 

representam 13% da população, mas correspondem a maior parcela dos que estão encarcerados, 

com 36,5% do total. Em um grupo de 100 mil negros, 2.841 estão atrás das grades, já entre os 

brancos, a proporção é de 463 em cada grupo de 100 mil.105 

Quanto a realidade brasileira, em 2012, havia 515.482 presos no país, sendo 292.242 

negros e 175.536 brancos, ou seja, 60,8% da população prisional era negra. Para cada grupo de 100 

mil habitantes brancos acima de 18 anos havia 191 brancos encarcerados, enquanto para cada grupo 

de 100 mil habitantes negros acima de 18 anos havia 292 negros encarcerados. Além de que, 56% 

dos presos eram jovens com idade entre 18 a 29 anos, conforme faixa etária definida pelo Estatuto 

da Juventude106.  

Na maioria dos países da América Latina, há um aumento sistemático do encarceramento, 

principalmente após a mudança da legislação de drogas, tendo como consequência a 

superpopulação carcerária e o elevado número de pessoas em prisão provisória. Tratando 

especificamente sobre o encarceramento de mulheres, um estudo realizado pelo Coletivo Drogas e 

Estudos de Direito (CEDD) mostrou o perfil das mulheres presas na América Latina. Elas se 

encontram presas principalmente por crimes não violentos: micro-tráfico ou o transporte de drogas. 

 
105 Análise feita pelo The Sentencing Project, instituição que defende mudanças no sistema criminal e o fim do 

encarceramento em massa. Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/blogs/claudia-trevisan/1-em-cada-

3-negros-tem-chance-de-ser-preso-nos-estados-unidos/>. Acesso em 03 mar. 2017. 
106 BRASIL. Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil. Brasília: Presidência da República. Secretaria-Geral da 

Presidência da República e Secretaria Nacional de Juventude, 2015. Disponível em: 

<http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0010/1092/Mapa_do_Encarcer amento_-_Os_jovens_do_brasil.pdf>. 

Acesso em 15 fev. 2016. 
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O estudo mostra que essas mulheres são majoritariamente jovens, pobres, mães solteiras e chefes de 

família, com baixa ou nenhuma escolaridade, responsáveis pelo cuidado dos filhos e de outros 

membros da família e, que muitas vezes correspondem a minorias étnicas, como negras ou 

indígenas107.  

A mulher jovem, pobre e negra enfrenta ainda mais dificuldades para acessar os meios 

formais de trabalho, por isso permanece em subempregos, além de ser a maioria da população 

desempregada. Com base nisso, muitas dependem financeiramente do marido ou tendem a 

desempenhar atividades ilícitas como forma de sustento. Em geral, no tráfico, as mulheres ocupam 

as posições mais subalternas, como avião, mula, vendedora, vapor, etc. Estas posições são também 

as mais vulneráveis, pois exigem contato direto com a droga e, consequentemente, mais fáceis de 

serem flagradas. Essas funções permitem que as mulheres possam trabalhar na própria casa sem 

utilizar muito de seu tempo, fazendo com que tenham maior flexibilidade para trabalhar e sustentar 

a casa, e ainda exercer as atividades domésticas pré-estabelecidas para o sexo feminino108. 

No Uruguai e no Colorado (EUA), existem algumas regulamentações sobre a produção, 

distribuição e comércio de determinadas substâncias109. No Brasil, a política de drogas implantada 

em 2006 adotou a despenalização da pessoa usuária e, concomitantemente, o endurecimento das 

penas para tráfico de drogas e para associação ao crime organizado110. Na prática, quem geralmente 

é enquadrada pela polícia, que vai passar por julgamento e cumprir uma pena, é a pessoa usuária 

negra, pobre e periférica.  

No que se refere a taxa de homicídios, países como Chile, Cuba e Argentina são os que 

possuem as taxas de homicídio mais baixas da América Latina, segundo o Estudo Global sobre 

Homicídios 2013, realizado pelo UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime).111 

Em 2012, o Chile teve uma taxa de homicídios de 3,1 por 100 mil habitantes, seguido por Cuba, 

com 4,2. A Argentina teve uma taxa de 5,5 homicídios por 100 mil pessoas (2010); e o Brasil, 

apresentou uma taxa de 25,2. Possuem taxas baixas comparadas ao resto da América Latina: 

Honduras, Venezuela e Belize com 7,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2012, 36% dos 

 
107 COLECTIVO ESTUDIOS DRIGAS Y DERECHO. Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas. Disponível 

em: <http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Luciana_v08.pdf>. Acesso em 03 mar. 2017.   
108 BOITEUX, L; CHERNICHARO, L. Seletividade Penal, Tráfico de Drogas e Encarceramento Feminino em 

uma perspectiva Feminista Crítica. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/9832437/Encarceramento_Feminino_Seletividade_Penal_e_Tr%C3%A1fico_de_Drog

as_em_uma_perspectiva_Feminista_Cr%C3%ADtica>. Acesso em: 12 mar. 2017. 
109 O Colorado legalizou a maconha para uso recreativo. Já o Uruguai, em 2014, regulou a produção e o consumo de 

maconha para uso recreativo. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/revista/859/da-guerra-ao-

comercio-7458.html>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
110 INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. Políticas de drogas e encarceramento.  Disponível em: 

<http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MAPA_01_Z_3.swf>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
111    ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIMES. Estudo Global sobre Homicídios 2013. 

Disponível em: <http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_crime/Publicacoes/Estudo-Global-

Homicidios/2014/PT_SumarioExecutivo_-_final.pdf>. Acesso em 04 mar. 2017.  
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homicídios ocorreram no continente americano, 31% na África e 28% na Ásia. Portanto, se constata 

que a alta taxa de homicídios na América, somado ao fato de que 43% de todas as vítimas de 

assassinato têm idades entre 15 e 29 anos, uma em cada sete vítimas no mundo é um homem, entre 

os 15 e os 29 anos, vivendo em alguma parte da América.  

Muitos desses homicídios de jovens, principalmente negros, ocorrem por meio da ação 

policial. No México, 43 estudantes de uma escola rural foram vítimas de desaparecimento forçado. 

Os estudantes tinham sido detidos pela polícia local, que atuava em conivência com as redes do 

crime organizado. Meses depois, o procurador-geral da República anunciou que restos mortais de 

um dos estudantes havia sido identificado por peritos criminais independentes. Em 2014, Michael 

Brown, um jovem negro de 18 anos, foi alvejado de modo fatal por um policial nos Estados Unidos; 

depois do ocorrido, as pessoas saíram às ruas para protestar, e em novembro daquele ano, houve 

novas manifestações de protesto pela decisão do grande júri de não indiciar o policial. Na 

Venezuela, em fevereiro de 2014, Daniel Quintero, um estudante de 23 anos, foi agredido com 

chutes e socos no rosto e nas costelas, tendo sido ameaçado de estupro, quando estava detido por 

suposta participação em uma manifestação contra o governo112. 

O Continente Americano possui alguns dos mais consistentes mecanismos e leis de 

combate à tortura tanto em nível nacional quanto regional.113 Mesmo assim, a tortura e outros maus-

tratos continuam sendo praticados e os responsáveis raramente têm que enfrentar a Justiça. A 

violência impede que grande parte dos jovens usufrua de avanços sociais e econômicos alcançados 

por sua nação, além disso, muitos poderiam ser futuros talentos e promessas para o 

desenvolvimento do país. Ademais, a política de encarceramento em massa se mostra ineficaz e 

cheia de falhas, visto que não extinguem a violência da sociedade e geram inúmeras violações de 

Direitos Humanos.  

 

5. A JUVENTUDE NEGRA NA MÍDIA - “EU VEJO NA TV O QUE ELES FALAM SOBRE 

O JOVEM NÃO É SÉRIO”114 

 

 

A partir do século XVIII, sob a influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa, os 

Estados passaram a compor um movimento de luta pela independência dos seus povos. É nesse 

mesmo contexto – de combate às opressões dos governos absolutistas – que se torna evidente uma 

 
112 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2014/2015 – O Estado dos Direitos Humanos no Mundo. Disponível 

em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Informe-2014-2015-O-Estado-dos-Direitos-Humanos-no-

Mundo.pdf>. Acesso em 09 mar. 2017. 
113 Idem.  
114 NÃO é sério. Intérprete: Charlie Brown Jr.. [s. L.]: Emi Music, 2009. Son., color. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=w_HUCmMnB5o>. Acesso em 09 mar. 2017. 
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nova necessidade, que por muito tempo foi menosprezada pelos detentores do poder: a proteção dos 

Direitos e Garantias Fundamentais da Pessoa Humana.  

A grande maioria dos Estados passa então a proclamar, em suas Constituições, um rol de 

Direitos Humanos Fundamentais, os quais se tornam base para os ordenamentos jurídicos, além de 

representarem as principais limitações da atuação estatal na esfera individual. Dentre essas garantias 

constitucionais, existem duas que simbolizam de modo ímpar os ideais de “Democracia” tão 

defendidos nesse período histórico: a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à 

informação.  

Na Constituição Federal do Brasil de 1988, tais direitos estão expressos no art. 5º, incisos 

IX e XIV, nos seguintes termos:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional.115 
 

De igual modo, e com vistas a ilustrar o afirmado, têm-se a Primeira Emenda – feita no ano 

de 1791 – da Constituição dos Estados Unidos da América, que exprime a proibição do Congresso 

de redigir leis que venham a limitar o exercício da liberdade de expressão ou de imprensa116. 

É seguindo essa mesma linha que a Constituição de El Salvador, em seu artigo 6º, prevê – 

como forma de impedir com que o Estado limite a livre expressão dos particulares – que as 

empresas destinadas à veiculação de informações não podem ser objeto de estatização117. 

Muito embora a liberdade de imprensa e o direito à livre expressão do pensamento sejam 

garantias constitucionais de inegável valor para regimes democráticos, alguns Estados passam por 

problemas no que diz respeito à democratização dos meios de informação. O maior desses entraves 

reside no fato de que, atualmente, grande parte dos veículos midiáticos é detida por uma parcela 

pequena de pessoas – no caso, aquelas que detêm maior capital – o que acaba por fazer com que os 

 
115 SENADO FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 15 fev. 2017.  
116 “Amendment I (1791). Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” U.S.A. SENATE. Constitution of the 

United States. Disponível em: <https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments>. 

Acesso em 15 fev. 2017.  
117 “Articulo 6. No podrán ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro 

procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y demás empresas de 

publicaciones. Esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios.” ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. Constitucion de la Republica de El Salvador. Disponível em: 

<http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-

la-republica>. Acesso em 15 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica
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fatos sejam narrados sob uma perspectiva apenas, de modo que reduz o caráter “democrático” que 

se deve prezar na informação.   

Surge então o debate a respeito da possibilidade de se regular a mídia nos países onde a 

concentração dos meios de comunicação nas mãos de um pequeno número de indivíduos acaba por 

reduzir a pluralidade e a diversidade nas informações. Sobre esse tema já houve, inclusive, 

discussões no âmbito da Organização dos Estados Americanos – OEA, com vistas a pensar em 

medidas de combate a essa realidade, seja por meio da criação de “Marcos Regulatórios” ou até por 

intermédio de atos administrativos118. 

No tocante à regulamentação da mídia, os diferentes países adotam regimes distintos: na 

Argentina – bem como nos Estados Unidos –, por exemplo, há regulação quanto ao mercado 

midiático, com o intuito de impedir com que os meios de comunicação fiquem detidos nas mãos de 

um número pequeno de empresas.119 O Brasil, de outro modo – apesar de contar com um grande 

número de portarias e decretos que trazem regulamentações à mídia –, não possui um Marco 

Regulatório que venha evitar os monopólios e oligopólios pelas grandes emissoras e editoras120. 

Já em países como a Venezuela, há o debate sobre se a atual lei regulamentadora – datada 

de 2005 – que proíbe a transmissão, por exemplo, de eventos que incitem a violência ou a desordem 

pública. Alguns afirmam que isso se enquadraria como uma censura prévia.121 

Outra grande questão é a de que, na sociedade atual, as empresas detentoras dos meios de 

informação acabam por agir com o intuito de obter o maior lucro possível com a sua atividade, o 

que faz com que elas concentrem os seus esforços mais na tentativa de aumentar o número de 

leitores/telespectadores, do que na qualidade do que é veiculado122.  

Esse desejo incessante pelo aumento no acúmulo de riquezas alimenta também a “cultura 

do espetáculo”, que faz com que as pessoas condicionem seus modos de vida aos padrões que a 

mídia expõe, além de ter suas opiniões sobre questões sociais e políticas influenciadas pelo que os 

meios de comunicação evidenciam 123 . Sabendo dessa forte influência que detêm, as grandes 

 
118 TERRA. Para OEA, regulação da mídia está atrasada na América Latina. Disponível em: 

<https://noticias.terra.com.br/brasil/relator-da-oea-diz-que-regulacao-da-midia-esta-atrasada-na-america-

latina,5760f34793aaca3377e57f761a69aececz0oRCRD.html>. Acesso em 15 fev. 2017.  
119 BANDEIRA, Luiza; CARMO, Marcia; CORRÊA, Alessandra; JARDIM, Claudia. Como funciona a regulação de 

mídia em outros países?. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab>. Acesso em 15 fev. 2017.  
120 BBC BRASIL. O que significa regular a mídia?. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141128_regulacao_midia_lab>. Acesso em 15 fev. 2017.  
121 BANDEIRA, Luiza; CARMO, Marcia; CORRÊA, Alessandra; JARDIM, Claudia. Como funciona a regulação de 

mídia em outros países? Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab>. Acesso em 15 fev. 2017. 
122 MELLO, Carla Gomes de. Mídia e crime: liberdade de informação jornalística e presunção de inocência. Revista 

de Direito Público, Londrina, v. 5, n. 2, p.106-122, ago. 2010. p. 111.  
123 ZALUAR apud KELLNER, Douglas. Cultura da mídia e triunfo do espetáculo. In: MORAES, Dênis de (Org.). 

Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006. p. 119-147. 

https://noticias.terra.com.br/brasil/relator-da-oea-diz-que-regulacao-da-midia-esta-atrasada-na-america-latina,5760f34793aaca3377e57f761a69aececz0oRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/brasil/relator-da-oea-diz-que-regulacao-da-midia-esta-atrasada-na-america-latina,5760f34793aaca3377e57f761a69aececz0oRCRD.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141128_regulacao_midia_lab
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141128_midia_paises_lab
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corporações utilizam-se de situações do cotidiano para criar verdadeiros “espetáculos midiáticos”, 

capazes de promover ampla comoção social, atraindo um grande número de espectadores.  

 

5.1 O medo do crime e a espetacularização da mídia  

 

Aliado a esse contexto, têm-se o fato de que a sociedade atual se encontra imersa em uma 

sensação de constante medo, em decorrência do aumento nos índices de criminalidade nos últimos 

tempos. Sobre essa questão, trata Zaluar124:  

(...) graças a uma peculiar configuração cultural, institucional e econômica, o medo realista 

do crime, cujas taxas vêm aumentando sistematicamente nas últimas décadas, transformou-

se em pavor ou terror irracionais e propiciou a volta da dicotomia nítida e absoluta entre o 

bem e mal. 

 

O medo da criminalidade gera, então, um clamor por punições mais severas por parte das 

autoridades policiais e pela criminalização de condutas. A mídia passa a se apropriar desse 

sentimento com vistas a atrair mais espectadores, 

 

 (...) ela banaliza a violência, transforma um fato superficial em um acontecimento mundial, 

dramatiza a dor humana e a explora, de forma a catalisar a aflição das pessoas, suas emo-

ções e suas iras125. 
 

Têm-se, então, uma indústria midiática que se utiliza dos veículos informativos para 

propagar notícias de modo sensacionalista, reproduzindo um discurso de intolerância e instaurando 

um sentimento coletivo de “medo do crime”126. Também deve-se atentar para as possíveis violações 

a princípios constitucionais na divulgação de fatos delituosos.  

É o caso das inúmeras notícias veiculadas que contam com nomes, fotos e vídeos dos 

acusados que, ainda que não tenham passado por um processo criminal que os condene, passam a 

ser enxergados como “criminosos” pela população, representando, assim, grave violação ao 

Princípio da Presunção de Inocência127 e ao Direito à Imagem128.  

Ademais, deve-se dar destaque ao fato de que a mídia criminaliza os indivíduos de maneira 

distinta, de acordo com os atributos pessoais de cada um. Assim, e valendo-se das considerações de 

ALMEIDA129, tem-se que:  

 

 
124 ALMEIDA, Bruna Gisi Martins. Medo do crime e criminalização da juventude. Disponível em: 

<http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294> Acesso em 06 mar. 2017.  
125 GOMES apud MELLO, Carla Gomes de. Mídia e crime: liberdade de informação jornalística e presunção de 

inocência. Revista de Direito Público, Londrina, v. 5, n. 2, p.106-122, ago. 2010. 
126 Idem. 
127 Tal princípio consiste na garantia legal de que todo indivíduo deve ser considerado inocente até que a sua 

culpabilidade seja comprovada por um processo criminal devido.  
128 MELLO, Carla Gomes de. Mídia e crime: liberdade de informação jornalística e presunção de inocência. Revista 

de Direito Público, Londrina, v. 5, n. 2, p.106-122, ago. 2010. P. 116.  
129 ALMEIDA, Bruna Gisi Martins. Medo do crime e criminalização da juventude. Disponível em: 

<http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294>. Acesso em 09 mar. 2017. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294
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Como já destacado anteriormente, o medo e a fala do crime produzem preconceitos e 

estereótipos, reforçando assim o processo social de criminalização de certos grupos, todos 

pertencentes às camadas pobres. 

 

Isso colabora para a estigmatização de certo grupo de pessoas, que acaba sendo 

criminalizado por pertencer ao estereótipo de “suspeitos”, como bem explica Almeida130 ao tratar de 

pesquisa realizada com policiais militares do Rio de Janeiro:  

 

Ainda que os policiais entrevistados tenham se mostrado bastante contrários à admissão da 

existência de um tipo social específico associado ao crime, nas falas transcritas pelas 

autoras é possível identificar que eles consideram a população pobre mais suspeita, em 

especial os jovens. 

 

Isso se dá – como explica Almeida131  ao se referir aos estudos de Edmundo Campos 

Coelho (1978) – devido ao fato de que, em uma tentativa de culpabilizar algum grupo de pessoas 

pela violência urbana instaurada, é dada preferência àquele composto pelos “menos favorecidos”, os 

quais já estão imersos em uma situação congênita de negação de direitos e não detêm tamanha 

influência político-econômica como os grupos de pessoas mais bem providos economicamente. 

Tratando desse aspecto, continua:  

 

A influência dos preconceitos nas estatísticas faria delas uma definição cultural de crime 

que diferencia o criminoso oficial dos que violam a lei, mas não se tornam legalmente 

criminosos, ainda que o comportamento de ambos seja objetivamente o mesmo: os crimes 

white collar132, por exemplo, apesar de serem considerados ilegais, não são considerados 

criminosos. A diferença é que aos marginalizados ficam reservadas as formas desaprovadas 

de crime enquanto para as classes médias e altas as neutras e aprovadas. 
 

Como forma de exemplificar o que se afirma, comparam-se dois casos: no primeiro 

deles 133 , noticia-se a apreensão de sete quilos de maconha com uma jovem de 21 anos, no 

Loteamento João Lisboa da Cruz, em Guripi-TO. Observando a reportagem, é possível ver uma foto 

nítida e frontal da jovem – uma mulher, de cor parda/negra –, além de constar o seu nome completo. 

No segundo134 caso, de outro modo, anuncia-se a apreensão de 967 comprimidos de Ecstasy com 

uma “jovem universitária de 21 anos”; mulher branca que, no entanto, não teve o seu nome – ou 

qualquer imagem de seu rosto – divulgado.  

 

 
130 Idem. 
131 Idem. 
132  Tradução: Crimes de colarinho-branco.  
133 VIEIRA, Nando. Jovem é presa com sete quilos de maconha em Gurupi. Disponível em: 

<http://www.atitudeto.com.br/jovem-e-presa-com-sete-quilos-de-maconha-em-gurupi/>. Acesso em 09 mar. 2017. 
134 CRATO NOTÍCIAS. Jovem universitária é presa com droga grudada entre as pernas e no sutiã. Disponível 

em: <https://cratonoticias.wordpress.com/2012/05/31/jovem-universitaria-e-presa-com-droga-grudada-entre-as-

pernas-e-no-sutia/>. Acesso em 09 mar. 2017. 

http://www.atitudeto.com.br/jovem-e-presa-com-sete-quilos-de-maconha-em-gurupi/
https://cratonoticias.wordpress.com/2012/05/31/jovem-universitaria-e-presa-com-droga-grudada-entre-as-pernas-e-no-sutia/
https://cratonoticias.wordpress.com/2012/05/31/jovem-universitaria-e-presa-com-droga-grudada-entre-as-pernas-e-no-sutia/
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Torna-se perceptível, então, a distinção entre o tratamento conferido à jovem do primeiro 

caso – a qual teve a sua imagem completamente exposta – em relação àquele dado à outra jovem – 

que teve a sua honra e a sua imagem resguardada pelo veículo de comunicação. Configura-se, 
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portanto, um contexto de forte predileção da mídia pelo sensacionalismo no âmbito no jornalismo 

criminal, utilizando-se de toda sorte de artifícios para atrair o maior número de espectadores sem, 

contudo, preocupar-se com a veracidade dos fatos alegados ou com o respeito às garantias 

constitucionais dos suspeitos.  

 

 

6. VIOLÊNCIA ESTRUTURAL - “DEIXA O ERÊ VIVER”135 
 

Quando pensamos em violência, pensamos geralmente em fenômenos que envolvem a 

quebra de uma ordem e de uma tranquilidade posta. Costumeiramente, quando vemos esses casos, 

eles têm uma relação significativa com uma violação ou ameaça à vida ou ao patrimônio de 

alguém136.  

Contudo, alguns pensadores como Slavoj Zizek e Pierre Bourdieu (1930-2002) têm 

questionado essa visão unilateral e apontado outras formas de violência; tão brutais, truculentas e 

ríspidas quanto as que estamos habituados a identificar nos telejornais e na vida cotidiana. Como 

aponta Zizek em seu livro intitulado Violência137, esta possui outras facetas que por vezes passam 

despercebidas aos olhos de um observador menos cauteloso. Assim, teríamos em um primeiro 

momento uma violência objetiva, causada pela naturalização das desigualdades, pela ausência de 

oportunidades e pela criminalização histórica de certos grupos e classes.  

Ao olhar a história recente e observar a criminalização do jazz138, do samba, de práticas 

culturais como a capoeira e de certas religiões, tem-se também uma espécie de violência em 

desfavor de certos sujeitos sócio históricos. Ademais, vale ressaltar que esse cerceamento de 

liberdades aparece de uma forma estrutural e por vezes sistemática; tendo, em muitos casos, a 

anuência ou a participação do Estado como incentivador ou responsável pela sua prática. Como 

exemplo claro desses atos, podemos recordar a tipificação penal da capoeira no código penal de 

1890 em seu artigo 420, inserido no capitulo XII, intitulado Dos vadios e capoeiras: 

 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal 

conhecida pela denominação de Capoeiragem: andar em carreiras, com armas ou 

instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, 

ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal; Pena de prisão 

celular por dois a seis meses. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante 

pertencer a capoeira em alguma banda ou malta.   

 
135   DEIXA o Erê Viver. Direção de Lu Daiola. Produção de Lu Daiola, Sérgio Pererê, Mestre Negoativo. Realização 

de Nós Temos Um Sonho. Música: Deixa O Erê Viver. 2016. (5 min.), son., P&B. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JX4Mx0sDFS4>. Acesso em: 14 maio 2017. 
136   Violência Objetiva. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/violencia-objetiva/>. Acesso em 14 mar. 

2017. 
137   ZIZEK, Slavoj. Violência. São Paulo: Boitempo, 2014. 
138   HOBSBAWM, Eric J.. História Social do Jazz. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, [1989]. 
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Juridicamente, ao observar que os negros não eram considerados como cidadãos e sujeitos 

do direito civil, mas que poderiam ser responsabilizados penalmente pelo exercício de uma pratica 

cultural, vista como uma ameaça à ordem social a continuidade de um regime agro açucareiro cruel 

e violentador, evidencia-se o teor classicista também presente na criminalização de outras práticas 

culturais. 

 

6.1 A criminalização de um povo 

 
Talvez, falar sobre a criminalização da capoeira – quase um século depois da sua adoção 

como prática cultural brasileira – dificulte a percepção do quanto segregada e naturalizada podem 

ser tais atitudes. Contudo, recentemente o fenômeno popularmente conhecido como “rolézinho”139 

trouxe à tona o quanto a sociedade pode ser abusiva e discriminatória. Nele, grupos de jovens 

marginalizadosforam impedidos de entrar em espaços públicos por carregarem alguns estereótipos, 

quase todos negros e oriundos de áreas periféricas.  

 Dialogando com o exposto pelo filósofo esloveno, Pierre Bourdieu140acrescenta ao debate 

aspectos como a violência sistêmica e a violência simbólica. Para ele, a produção de discursos 

criminalizadores, a veiculação de programas abusivos tidos como jornalísticos e a proliferação de 

pseudoverdades – como a falácia da redução da maioridade penal – também constituem formas de 

violência. 

Ao longo do século XX, muitos foram os sociólogos e pensadores financiados e 

instrumentalizados a defenderem certas posições coerentes com o pensamento de grandes empresas. 

Como exemplo, podemos citar a atuação do Centre for Policy Studies e Institute of Economic 

Affairts (IEA) na concessão de vultuosos auxílios para a publicação de trabalhos voltados a defesa 

do movimento de lei e ordem141, conforme expõe o criminólogo Loïc Wacquant em Prisões da 

Miséria. Além de defenderem politicas criminais voltadas à tolerância zero, tais práticas também 

tinham o intuito de criminalizar certos grupos étnicos, como a juventude pacifista e o movimento 

negro. 

Ainda para Bourdieu 142 , a fabricação de discursos ou falsas crenças que induzem o 

indivíduo a acreditar, a consentir e a se comportar de acordo com os padrões desejados por uma 

classe dominante é tão ofensivo quando a naturalização das desigualdades sociais e econômicas. A 

 
139 Encontros de jovens que acontecem em espaços públicos, como shoppings, parques e praças. Ver mais em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/rolezinho-capitalismo-e-gente-bonita-6318.html>. 
140 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: Cursos no Collège de France. [s.i.]: Companhia das Letras, 2014. 

D'AGUIAR, ROSA FREIRE. 
141 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. (9788571105966). Tradução de André 

Telles. 
142 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: Cursos no Collège de France. [s.i.]: Companhia das Letras, 2014. 

D'AGUIAR, ROSA FREIRE. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/rolezinho-capitalismo-e-gente-bonita-6318.html
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partir da produção desses tipos de enunciado, potencializa-se a criminalização de certos grupos 

sociais, como os movimentos sociais, movimentos artísticos, a juventude marginalizada, o 

movimento feminista, setores da classe trabalhadora, defensores dos direitos humanos e quaisquer 

sujeitos que questionem o status quo.  

Por outro lado, ao falarmos em violência subjetiva, encarada como a que está presente e 

em expansão na sociedade, contata-se que por vezes ela apresenta-se de forma semelhante a ponta 

de um iceberg. Conforme apontam especialistas143, há uma nítida relação entre a violência letal e 

contextos de marginalização social, baixos níveis educacionais e a ausência de um Estado de Bem-

Estar Social 144 . Ao longo do século XXI, a expansão do Estado Policial se deu de forma 

concomitante a implementação de um modelo insustentável de neoliberalismo, como bem expõem 

Loïc Wacquant145 em Prisões da Miséria e Punindo os pobres. 

A defesa de um movimento de aumento das forças policiais desencadeou, em Manhattan a 

partir da década de 90, um aumento das forças policiais que culminou em uma empreitada de para 

civilizar a cidade146. Para que isso fosse possível, houve o aumento em cerca de 10 vezes do efetivo 

policial, a aplicação de uma lei inflexível sobre pequenas contravenções – embriaguez, jogatina, 

mendicância – e a sistematização das informações dos rádios.  

Aplicando essas alterações de forma simultânea a uma polícia ideologicamente racista, 

pode-se constatar que 80% dos jovens homens negros e latinos residentes na cidade foram detidos 

ou revistados pelo menos uma vez, conforme dados do New York Daily News147. Não obstante, 

como ainda aponta Wacquant, das cerca de 45.000 detenções realizadas pelas forças policiais nesse 

período, aproximadamente 80% foram classificadas como “gratuitas” e 8.000 tidas como inválidas 

pelo poder judiciário. 

Tais dados mostram a seletividade e a forma como por vezes a violência está 

institucionalizada e posta de uma maneira estrutural dentro dos próprios órgãos estatais. 

Recentemente, cos excessos da abordagem policial cometidas no caso Garner148 e a sua consequente 

morte em decorrência da asfixia, mesmo gritando que não conseguia respirar; o desaparecimento do 

 
143 RUOTTI, Caren; MASSA, Viviane Coutinho  and  PERES, Maria Fernanda Tourinho. Vulnerabilidade e 

violência: uma nova concepção de risco para o estudo dos homicídios de jovens. Interface (Botucatu) [online]. 

2011, vol.15, n.37, pp.377-389.  Epub Mar 18, 2011. ISSN 1807-5762.  http://dx.doi.org/10.1590/S1414-

32832011005000004. 
144  Estado de bem-estar social, Estado-providência ou Estadosocial é um tipo de organização política e econômica que 

coloca o Estadocomo agente da promoção social e organizador da economia. 
145 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. (9788571105966). Tradução de André 

Telles. 
146 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. (9788571105966). Tradução de André 

Telles. 
147 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. (9788571105966). Tradução de André 

Telles. 
148 CASO GARNER. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/05/internacional/1417759105_218357.html>. Acesso em 15 de mar. 2017. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RUOTTI,+CAREN
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MASSA,+VIVIANE+COUTINHO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PERES,+MARIA+FERNANDA+TOURINHO
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/05/internacional/1417759105_218357.html


45 

 

 
 

Amarildo em meio a uma favela “pacificada”; e o caso da morte da Claudia – arrastada por 300m 

em uma viatura da PM –; constata-se que a seletividade e a criminalização de certos grupos étnicos 

não são exclusividades de nenhum Estado em especial, mas sim uma pratica adotada 

sistematicamente.  

 
6.2 Segregação socioespacial: o que não tem medida, nem nunca terá  
 

A desigualdade, a exclusão e a criminalização da juventude acontecem em um determinado 

território que para além das ideias de contiguidade do espaço e características físicas, é o “nosso 

quadro de vida”149. Nessa perspectiva, se faz necessário perceber que um determinado território 

tende a apresentar características de diferença entre uma região e outra por refletir um jogo de 

forças sociais, políticas e econômicas que cria relações de poder para a apropriação do espaço150.  

Exemplarmente, levando essa questão ao espaço urbano, onde se concentram os problemas 

sociais relativos à negação do Direito à Cidade151, alguns grupos terão maiores condições de se 

afirmar no território produzindo o espaço da forma como bem entendem. Diante disso fatores como 

os espaços urbanos de áreas de risco, periferias de grandes cidades, a relação predatória da 

sociedade com o meio ambiente e reduzida mobilidade urbana, marginalizam grupos étnicos e 

culturais locais, especialmente, no tocante aos jovens fortemente atingidos por desigualdades 

econômicas.152 

Em suma, a centralização de equipamentos sociais voltados ao lazer e à cultura, associada 

ao alto custo para usufruí-los, a dificuldade de percorrer trajetos entre as comunidades e aos centros 

urbanos onde se concentra a oferta de empregos, representam limitações aos jovens para ter acesso 

a esses direitos. Reflexo disso foi o fim da segregação legal nos Estados Unidos que não impediu 

que negros estadunidenses tivessem quatro vezes mais chances de viver em bairros onde os índices 

relativos à pobreza chegam a 40% (tradução livre) 153 . Ou então, como o Brookings Institute 

detectou, que em um índice que vai de de 0 à 100, as grandes áreas metropolitanas no país 

 
149 NASCIMENTO, Valéria Luciene do; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. O movimento negro na América 

Latina: Brasil e Colômbia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL PENSAR E REPENSAR A AMÉRICA LATINA, 

2., 2015, São Paulo. Anais.... São Paulo: [s. N.], 2016. p. 01 - 14. Disponível em: <http://sites.usp.br/prolam/wp-

content/uploads/sites/35/2016/12/NASCIMENTO_SP01-Anais-do-II-Simpósio-Internacional-Pensar-e-Repensar-a-

América-Latina.pdf>. Acesso em 12 mar. 2017. 
150  Idem 
151  “[...] direito à cidade se identifica coma luta pelo direito de criação e plena fruição do espaço social” (DUARTE, 

2015). 
152 ABRAMO, Helena et al. Estação Juventude: conceitos fundamentais: pontos de partida para uma reflexão 

sobre políticas públicas. 2014. 
153  “Blacks in particular are significantly more likely than other Americans to live in high-poverty neighborhoods—

neighborhoods characterized by poor schools and limited access to healthcare, jobs, and beneficial social 

networks—resulting in inequality of opportunity, as life chances are diminished for residents of such 

neighborhoods. In addition, the greater exposure to crime, noise, and congestion implies a lower quality of life, on 

average, for black Americans” (FIREBAUGH; ACCIAI, 2016). 
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chegavam de 50 a 70 em níveis de segregação étnica154. No maior país da América Latina, o Brasil, 

a constatação é óbvia: a população negra é a mais presente nas favelas (tradução livre)155. 

Portanto, a interação do jovem com o espaço urbano precisa ser um agente produtor de 

relações democráticas, exigindo políticas públicas específicas para a juventude, principalmente, 

quando uma enorme parcela sofre com a discriminação pela sua etnia sendo impossibilitada de 

acessar de forma fácil e livre a cidade que lhe é um direito156.  

Parece assistir razão ao sociólogo Jessé de Souza quando esse define a desigualdade como 

um processo moderno, ligado aos valores e as instituições tipicamente modernas. Para ele, com o 

fim da escravidão e a “tida” incapacidade dos negros para o trabalho livre, tem-se o 

aprofundamento de um processo de marginalização social e de pobreza sistêmica. Ao privar os 

negros de oportunidades, a sociedade acabou por sujeita-los a contextos extremamente vulneráveis. 

Daí, surge e se intensifica ideia do vagabundo sistêmico, do criminoso em potencial 157  ou do 

malandro; que, mesmo tendo lutado na guerra do Paraguai, volta ao Brasil totalmente desassistido e 

é obrigado a residir em comunidades periféricas como o Morro da Providência. 

 

 

 
154 BBC; VAIDYANATHAN, Rajini. Por que brancos e negros ainda vivem separados em algumas partes dos 

EUA. 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_eua_segregacao_fn>. 

Acesso em: 14 mar. 2017. 
155 “The Special Rapporteur also notes the situation of extreme disadvantage experienced in favela and periferia 

communities, which are often dominated by Afro-Brazilians. For youth in such neighbourhoods, limited access to 

quality education, a lack of community and leisure spaces, high rates of school dropout and of crime mean that 

youth have few ambitions or life perspectives. Living on the margins of society, residents reported that they felt that 

their communities were forgotten and being completely left behind”(UNODC; IZSAK, 2015).  
156  ABRAMO, Helena et al. Estação Juventude: conceitos fundamentais: pontos de partida para uma reflexão 

sobre políticas públicas. 2014. 
157 SOUZA, Jessé de. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica. 

Belo Horizonte: Ufmg, 2003. 
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Ainda hoje, cerca de um terço dos brasileiros ainda estão inseridos em situações com 

algum grau de vulnerabilidade social, fazendo com que um dos princípios tidos como fundantes da 

sociedade brasileira seja a naturalização da desigualdade social; constituindo, na prática, várias 

espécies de cidadania: gente, sub-gente e não gente. 

 

A naturalização da desigualdade periférica não chega à consciência de suas vítimas, 

precisamente porque construída segundo formas impessoais e peculiarmente opacas e 

intransparentes devido à ação, também no âmbito do capitalismo/industrialismo periférico, 

de uma ideologia espontânea do capitalismo, que traveste de universal e neutro o que é 

contingente e particular.158 
 

Segundo Antônio Garcia-Pablo de Molina159, cada sociedade possui a criminalidade que 

produz e merece. Por mais retribucionista que essa ideia possa parecer, ao observar a sociedade 

brasileira, constatar a sua extrema desigualdade e notar que ela traz, não coincidentemente, uma 

taxa elevadíssima de homicídios (25 a cada 100 mil habitantes)160, percebe-se uma relação entre os 

contrastes sociais e a violência.  

Ao assistir “Notícias de uma guerra particular”161, premiado documentário que deu origem 

ao famoso filme Tropa de Elite162, podemos observar que o aumento da taxa de homicídios nas 

comunidades periféricas ocorreu de forma paralela ao crescimento das drogas e a implementação de 

uma politica proibicionista. Também é possível constatar o nível de vulnerabilidade e como o 

Estado está ausente em determinadas comunidades.   

De acordo com o relato de alguns moradores163, a entrada no tráfico acontece geralmente 

como uma forma de sustentar propriamente a família – assemelhando-se a um emprego informal; 

como uma forma de auxiliar a renda familiar; mas também como uma forma de afirmação de poder 

e reação as violações cometidas pela atividade policial. De forma idêntica, tem-se hoje o surgimento 

e a ampliação das facções criminosas dentro e fora do sistema penitenciário, pleiteando ‘’paz, 

justiça e liberdade’’ mas, sobretudo, dirigindo uma crítica a forma violenta com a qual o Estado tem 

atuado sistematicamente. 

 
158 SOUZA, Jessé de. A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Ufmg, 2009. 
159 STRECK, Lenio Luiz. Crônicas de tragédias anunciadas. 2013. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2013-jan-31/senso-incomum-cronicas-tragedias-anunciadas-porque-dizer-dito>. Acesso 

em: 22 mar. 2017.  
160 SIMAS, Fernanda. Taxa de homicídios cresce 124% nos últimos 30 anos no Brasil. 2011. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/taxa-de-homicidios-cresceu-124-nos-ultimos-30-anos-no 

brasil/n1597408258382.html>. Acesso em: 22 mar. 2017.  
161 NOTICIAS DE UMA GUERRA PARTICULAR. Direção de João Moreira Salles, Kátia Lund. Produção de Raquel 

Freire Zangrandi. Rio de Janeiro, 1999. P&B. 
162  Filme Tropa de Elite. Direção de José Padilha. Rio de Janeiro: Universal Pictures, 2007. P&B. 
163  Notícias de uma guerra particular. Direção de João Moreira Salles, Kátia Lund. Produção de Raquel Freire 

Zangrandi. Rio de Janeiro, 1999. P&B. 
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