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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar o uso da abordagem policial de forma racializada, 

centrada em jovens negros aracajuanos, diante de um cenário em que o estado de Sergipe 

tem a quarta maior taxa de mortalidade em intervenções policiais. Dessa forma, objetiva-

se investigar a relação racial deste fenômeno, assim como a influência do racismo 

institucional nele e a percepção da juventude negra sobre essa possível relação. Para este 

propósito, o trabalho realiza um estudo sobre a construção da abordagem policial pela 

fundada suspeita, vigente no art. 244, do Código Processual Penal e como o racismo 

institucional presente na corporação influencia em sua definição. Além disso, examina-

se a associação da imagem do jovem negro a um potencial suspeito, visualizando-o como 

inimigo do Estado. O trabalho também averigua como a abordagem policial racializada é 

usada enquanto ferramenta da política de morte, versando breves noções acerca da 

necropolítica e do genocídio da população negra. Por fim, realizou-se um grupo focal em 

busca de compreender a percepção da juventude negra (população-alvo) a respeito das 

ações policiais. A metodologia usada se iniciou com a pesquisa bibliográfica, a partir dos 

estudos de Sinhoretto (2014) e Anunciação (2020), assim como a teoria do direito penal 

do inimigo de Jakobs (2012) e Zaffaroni (2011) e a noção de necropolítica de Mbembe 

(2019). Outrossim, utilizou-se a metodologia do grupo focal para colher os dados 

necessários que foram tratados a partir de inspiração na Teoria Fundamentada nos Dados. 

O trabalho conclui pela existência de uma abordagem policial racializada que tem um 

impacto direto na qualidade de vida da população negra aracajuana, principalmente aos 

homens jovens, assim como uma relação racial que visualiza essas pessoas como um 

perigo. Evidencia-se, também, que essa manutenção do negro como potencial suspeito é 

feita e financiada pelo sistema estatal que perpassa tal visão para seus agentes através do 

racismo institucional. 

 

Palavras-chave: Criminologia. Abordagem Policial. Racismo Institucional. Segurança 

Pública. Necropolítica.  

 

  



9 

 

   

 

ABSTRACT 

This essay pretends to analyze the use of Stop and Frisk in a racialized way, centered on 

black young people from Aracaju, facing a scenario wherein Sergipe’s state has the fourth 

highest mortality rate in police interventions. Thereby, the study aims to investigate the 

racial relationship of this acting, as well as the institutional racism’s influence on it and 

the black youth’s perception about this posible relation. For this purpose, the essay 

produces a analysis about the Stop and Frisk’s construction by founded suspicion, current 

at the art. 244, of the Criminal Procedural Code and how the institutional racism present 

in the Corporation influences in your definition. Besides, it discusses the association of 

black young people to a potential suspect, visualizing them as the State’s enemy. Also, 

the essay examines how the racialized stop and frisk is used as a death politic’s tool, 

exploring brief notions concerning necropolitics and black people’s genocide. Finally, it 

performs a focal group in search of understand the perception of black youth (target 

population), regarding police acts. The metodology started with bibliographic research, 

as from Sinhoretto’s (2014) and Anunciação (2020) studies, as well as theory of enemy’s 

criminal law by Jakobs (2012) and Zaffaroni (2011) and necropolitic notions by Mbembe 

(2019). Futhermore, focal group’s metodology was used to colect data that was treated 

from inspiration by the  Data Grounded Theory. The essay concludes existence of a 

racialized stop and frisk that has a impact in life’s quality of black people from Aracaju, 

mainly black young men, as the racial relationship which views them as danger. 

Therefore, it points to a maintenance of black men as potential suspect that is made and 

funded by the system that run through its vision over to their agents over institutional 

racism. 

 

Keywords: Criminology. Stop and Frisk. Institutional Racism. Public Security. 

Necropolitics.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A princípio, é necessário estabelecer aqui que minha fala está centrada a partir do 

lugar que estou dentro da sociedade e do acúmulo ancestral que carrego enquanto uma 

mulher negra nordestina. Tomando emprestado o conhecimento de Flauzina (2006): 

 

 [...] me expresso no coletivo por acreditar ser essa única forma possível de 

expressão. Nada parecido com a vontade de me esconder, mas de me reforçar. 

Falo a partir do acúmulo de homens e mulheres negras que me antecederam e 

deles compartilho. Valho-me do plural porque não me encontro no singular. 

Faço-o dessa maneira porque, nesse fluxo intenso, não me iludo, as palavras 

nunca poderiam ser exclusivamente minhas. (FLAUZINA, 2006, p.11) 

 

Com isso esclarecido, a análise acerca das abordagens policiais dentro do Brasil é 

escassa, principalmente pela falta de informação unificada produzida e fornecida pelas 

Secretarias de Segurança de cada estado sobre os resultados das ações policiais. Desse 

modo, o meio utilizado para análise, segundo Sinhoretto (2014) será a letalidade policial, 

a partir das taxas de morte a depender de cada grupo racial, a fim de analisar a 

“desigualdade assim como a persistência do racismo institucional no campo da 

segurança” (SINHORETTO, 2014, p. 123). 

Segundo o Atlas da Violência de 20201, homicídios são a principal causa de morte 

da juventude masculina, sendo Sergipe o sexto estado que mais mata jovens – um total 

de 108,2 mortes a cada 100 mil habitantes. A taxa aumenta quando se especifica o 

homicídio para homens jovens, sendo 215,3 mortes a cada 100 mil habitantes e ocupando 

o quarto lugar dentre as Unidades Federativas, inclusive possuindo uma média maior que 

a do Brasil (112,4 mortes por 100 mil habitantes). Ainda segundo a mesma pesquisa, “os 

jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídio do país e as taxas de 

morte de negros apresentam forte crescimento ao longo dos anos, entre os brancos os 

índices de mortalidades são muito menores quando comparados aos primeiros e, em 

muitos casos, apresentam redução” (CERQUEIRA, 2020, p. 47). Sergipe teve uma taxa 

de crescimento de homicídio de pessoas negras em torno de 59,4% no ano de 2018, as 

 
1 Atlas da Violência organiza e disponibiliza informações sobre a violência e segurança pública no Brasil. 

O portal realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com ajuda do FBSP (Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública) – o primeiro é uma fundação pública federal criada em 1964 vinculada ao 

Ministério da Economia enquanto que o FBSP é uma organização não governamental, apartidária e sem 

fins lucrativos, com a missão de construir referência e cooperação técnica na área da segurança pública. 
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chances de uma pessoa negra em Sergipe ser morta é 5,1 vezes maior do que uma pessoa 

branca. 

Ao mesmo tempo, o Anuário de Segurança Pública2 revela que Sergipe tem a 

quarta maior taxa de mortalidade em intervenções policiais (7,2 quando a média brasileira 

é de 3). Um fato triste e interessante ressaltado por esse estudo é que, no primeiro semestre 

de 2020, assim que a pandemia do COVID-19 estabeleceu, forçadamente, medidas de 

prevenção baseada no isolamento social, “as mortes provocadas por intervenções 

policiais cresceram em 6% em números absolutos” (BUENO, 2020, p. 88). As vítimas de 

intervenção policial, de acordo com os dados, são 99,2% do gênero masculino, sendo 

74,3% com idade máxima de 29 anos – um dado eloquente visto que, em relação aos 

demais homicídios, os jovens totalizam 51,6%. Em relação a cor das vítimas, 79,1% são 

pretos e pardos, acima da média nacional de mortes violentas intencionais, em que o total 

de vítimas negras são de 74,4%. Por fim, a taxa de mortalidade de intervenções policial é 

4,2 quando se refere a negros (em que o estudo une pretos e pardos), enquanto que para 

brancos é de 1,5. 

Casos de mortes e agressões dentro da intervenção policial são incontáveis dentro 

do Brasil e tomaram uma grande área de debate durante alguns meses devido a morte de 

George Floyd nos Estados Unidos. Em Sergipe, o caso Clautênis tomou a atenção 

midiática por algumas semanas em 2018 – a morte se deu por uma abordagem policial de 

agente encapuzados que o confundiu com outra pessoa, admitindo, no mesmo momento, 

terem atingido a pessoa errada. Dois anos após o fato, dois policiais foram denunciados 

pelo Ministério Público do Estado por homicídio culposo, alegando que a vítima não teria 

obedecido o comando de descer do veículo – ainda que o irmão da vítima tivesse afirmado 

que os policiais já teriam chegado atirando. Em setembro de 2021, os réus e testemunhas 

foram convocados, embora apenas três deles tenham sido ouvidos, sendo marcado a 

próxima audiência para março de 20223. 

Outro caso recente relacionado a agressividade dos agentes policiais em Aracaju 

ocorreu em outubro de 2021. Durante um sarau realizado pelo Ocupe-se4, um coletivo 

 
2 O Anuário Brasileiro de Segurança Pública realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 

é um portal baseado nas informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, assim 

como as instituições policiais em suas diversas esferas, buscando promover transparência e contribuindo 

para a qualidade de dados e conhecimento público. 

 
3 Disponível em <https://bityli.com/AOgeWh; https://bityli.com/KOO9j8; https://bityli.com/7IlaAH> 

Acesso em 01 de novembro de 2021. 

 
4 0CUPESE. Repost com atualização de data!!! 26 out. 2021. Instagram: 0cupese. Disponível em: 
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focado em levar ações sociais referente a arte, cultura e politização das quebradas, que 

tinha como localização o Bairro Industrial, na Ponte Aracaju/Barra, conhecida localmente 

por ser uma região de prática de esportes e batalhas de rap, foi alvo de uma abordagem 

policial coletiva. No vídeo em referência, é possível ver um jovem negro ajoelhado no 

chão, ao mesmo tempo que um agente policial chuta sua pena para que se ajoelhe 

propriamente. No mesmo momento, outro jovem é empurrado do palco pelo policial e ao 

cair, tenta ajudar o outro jovem ajoelhado, mas é agredido com um chute na costela, 

reagindo com gritos ao policial que o agride fisicamente com a arma que está carregando. 

No vídeo, também é possível perceber a presença de crianças enquanto a ação policial 

acontece5. 

Diante desse cenário, a pesquisa em questão investiga criticamente o uso da 

abordagem policial de forma racializada, especificamente em jovens negros aracajuanos, 

através de pesquisa bibliográfica e análise de dados resultante de um grupo focal, a partir 

do problema: “existe uma relação racial durante a abordagem policial que constrói o 

jovem negro como principal suspeito das ações em Aracaju?”. 

A pesquisa também pretende resolver os seguintes subproblemas: “qual a 

influência do racismo institucional no processo de aplicação da fundada suspeita pelos 

agentes policiais?”, “como é construída a imagem do suspeito (negro) enquanto inimigo 

do Estado?” e “como a abordagem policial é vista por jovens negros aracajuanos?”. 

Nesse contexto, busca-se verificar se a abordagem policial ocorre de forma 

racializada, isto é, de maneira mais agressiva e em maior quantidade para a população 

negra, tornando-a foco das ações. Além disso, objetiva-se entender a influência do 

racismo institucional na realização da fundada suspeita pelos agentes policiais no 

momento da abordagem e como é realizada essa associação do homem jovem negro 

enquanto potencial suspeito. 

Dessa forma, a relevância do tema é aferida ao partirmos do estudo de Sinhoretto 

(2014) que identifica uma filtragem racial na abordagem policial, existindo um público-

alvo em suas ações – a população preta. Signos culturais negros são vistos como sinais 

de suspeição, ainda que percebidos de outras formas quando utilizados por pessoas 

brancas. Pauta-se, portanto, a pretensão de entender as consequências a longo prazo que 

 
https://www.instagram.com/p/CVff2h4r5oY/. Acesso em: 01 nov. 2021. 
5 OCAOSERGIPANO. Truculência policial: qual a necessidade disso aqui, polícia sergipana?. Aracaju, 

31 out. 2021. Instagram: @ocaosergipano. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVsWDJZvsin/. 

Acesso em: 01 nov. 2021. 
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essa atenção estatal, muitas vezes agressiva, pode causar na qualidade de vida de grande 

parte da população brasileira.  

Nesse ínterim, o trabalho consiste na pesquisa bibliográfica focada em estudos 

sobre abordagem policial relacionada a população negra, baseados em pesquisas 

etnográficas com entrevistas ou grupo focais voltados para a população atingida ou os 

agentes policiais, assim como o estudo da suspeição do homem negro brasileiro à luz da 

teoria do Direito Penal do Inimigo e a teoria de necropolítica de Mbembe (2019) 

vinculada a ideia de “morte em vida” das pessoas negras.  

Outrossim, utilizamos da pesquisa por meio de grupo focal com jovens negros 

aracajuanos em busca de resolvermos nosso terceiro subproblema. A metodologia 

utilizada será posteriormente aprofundada no item 4, em que definiremos a escolha dos 

participantes para a discussão que propõe como consígnia de partida a experiência destes 

dentro da abordagem policial, tendo oito homens negros entre 21 e 26 anos. 

O trabalho, portanto, é estruturado em três capítulos. O primeiro (item 2) tratará 

sobre a influência que o racismo institucional tem no conceito de fundada suspeita, 

presente no art. 244, do Código Processual Penal Brasileiro, sendo o aval para que 

qualquer agente policial realize a busca pessoal em um potencial suspeito, recorrendo a 

teoria do etiquetamento social para fundamentar a construção do racismo dentro das 

instituições brasileiras. 

O segundo capítulo (item 3) versará sobre a associação da imagem do suspeito ao 

corpo negro – principalmente ao jovem negro, buscando entender porque seus atos são 

criminalizados diante do Estado. Usaremos a teoria do Direito Penal do Inimigo, na visão 

de Jakobs e Zaffaroni, a fim de visualizarmos a construção e o processo de criminalização 

dessa pessoa considerada como ameaça pelo Estado que recai, muitas vezes, a pessoas 

negras. Aprofundaremos brevemente a noção de necropolítica exposta por Mbembe 

(2019) e como está atrelada ao processo de genocídio da população negra brasileira, 

concluindo no último tópico como a abordagem policial fortalece a política de morte, isto 

é, quem merece ou não viver de forma digna. O capítulo irá demonstrar como as 

abordagens policiais realizadas de maneira agressiva propiciam para uma qualidade de 

vida que repercute na saúde da comunidade negra. 

Por fim, no capítulo terceiro (item 4), após apresentar a metodologia utilizada para 

coleta e tratamento dos dados, passa-se à análise dos dados com participação de jovens 

negros aracajuanos que já foram abordados. Para tanto, será utilizado a metodologia 

inspirada no tratamento de dados sugerida pela Grounded Theory (Teoria Fundamentada 
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nos Dados), especificamente de parte de seu procedimento em que versa sobre a tradução 

dos códigos e a codificação destes em conceitos mais abstratos para que examinemos os 

dados recolhidos no grupo focal. Nesse contexto, o tópico é dividido em três subtópicos 

que delinearam sobre as categorias e os códigos agrupados para cada, referenciando frases 

que foram ditas por cada participante. 

  



19 

 

   

 

2. ABORDAGEM POLICIAL RACIALIZADA: A COR DA FUNDADA 

SUSPEITA  

2.1. ABORDAGEM POLICIAL E A ORIGEM DA FUNDADA SUSPEITA  

 

A necessidade da abordagem policial é vista como uma maneira de assegurar a 

ordem pública, de forma que a instituição mantenha um controle e consiga atuar para a 

diminuição da criminalidade nas ruas. Considera-se um encontro entre o agente e o 

público que poderá variar o grau de sua realização, de acordo com as circunstâncias que 

se encontram, segundo Tânia Pinc (2007, p.7). 

A autora considera que esse momento de encontro é uma relação cotidiana 

prevista legalmente, portanto tanto o policial quanto o abordado devem seguir regras para 

que a abordagem seja realizada de maneira segura. Pinc (2007, p.8) indica três pontos 

relevantes que devem ser analisados durante o momento de uma abordagem: o fato de ser 

respaldada em lei, a conduta do policial baseada no risco da situação – uma vez que o 

suspeito pode estar armado – e a pessoa abordada deve sempre seguir as orientações do 

policial, ainda que não esteja de acordo. 

Neste ponto, entenderá Ramos e Musumeci (2005) que, na teoria, qualquer 

cidadão poderá ser parado e revistado por um agente policial, afirmando, inclusive, que a 

abordagem policial será um dos únicos momentos em que o cidadão não acionará a 

instituição policial, vez que não há uma ação positiva em busca desta e estará fora da 

ocorrência criminal, inexistindo referências em relação a determinada situação para 

levantar suspeitas. 

Contudo, como referido acima, a abordagem policial possui uma permissão 

legislativa impressa no art. 244, do Código Processual Penal: 

 

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando 

houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for 

determinada no curso de busca domiciliar.  

 

A fundada suspeita é um elemento essencial para a efetivação da ação policial em 

si. Para o doutrinador Aury Lopes (2019), a fundada suspeita é “uma cláusula genérica, 

de conteúdo vago, impreciso e indeterminado, que remete à ampla subjetividade (e 

arbitrariedade) do policial” (p. 630). Tal amplitude permite que os agentes tenham acesso 
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a buscas pessoais ou em automóveis sem a necessidade de uma ordem judicial, baseando 

a intervenção em uma suspeição acerca do cidadão, considerada como legítimo exercício 

do direito. 

Em contrapartida, Pinc (2014) considera que três fatores ocorrentes no momento 

do encontro cidadão/policial pode explicar a fundada suspeita, sendo eles: atitude da 

pessoa abordada no encontro policial, taxa de criminalidade no entorno e características 

do ambiente neste mesmo local.  

Ao analisar a aplicação desse conceito dentro das abordagens no Brasil, a autora 

entende que “os parâmetros que definem a atuação policial na abordagem funcionam mais 

no sentido de dar discricionariedade para decidir, do que fixar parâmetros para garantir 

que a decisão seja legal” (PINC, 2014, p. 40). De fato, é possível apreender que tal 

ausência de requisitos expressos legalmente tendem a aumentar a autonomia do agente 

durante a ação, notando a raridade das situações em que essas tomadas de decisões no 

momento são levadas a uma análise. As situações em que os encontros policiais são 

considerados a um controle judicial deve-se a disseminação provocada pela mídia, grupos 

de militância e redes sociais, como o caso Luana Barbosa6, na periferia de Ribeirão Preto. 

 A pesquisa relata que em um grupo focal realizado entre policiais em São Paulo, 

o resultado entendeu que fundada suspeita poderia ser conceituado como “menos que uma 

certeza de que a pessoa tinha relação com o crime no momento do encontro com a polícia, 

no entanto, fatores situacionais levam o policial a acreditar que essa relação existia” 

(PINC, 2014, p. 41).  

 Contudo, de acordo com os dados de Anunciação (2020), os fatores basilares para 

a fundada suspeita são mais amplos, considerando o fenótipo, pertencimento 

territorial/situação econômica, aparência, atitudes/comportamentos e características 

externas. A análise admite uma situação para cada critério, relacionando com o que foi 

concluído na pesquisa. Os dois que se diferenciam da leitura de Pinc (2014) são 

importantes a serem ressaltados: i) o fenótipo que focará na pele negra ou parda, nariz 

achatado e cabelos crespos, ii) a aparência, traduzida pelos aspectos estéticos, isto é, a 

forma de se vestir, acessórios, cicatrizes.  

 

 
6 Luana Barbosa foi uma mulher negra, lésbica e moradora da periferia de Ribeirão Preto que morreu em 

abril de 2016, por policiais militares durante a abordagem policial em que seu direito de ser revistada por 

uma policial do gênero feminino não foi atendido. Disponível em: 

<https://www.justificando.com/2019/04/02/caso-luana-barbosa-faz-tres-anos/> Acesso em 06 de fev. 

2021. 

https://www.justificando.com/2019/04/02/caso-luana-barbosa-faz-tres-anos/
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 O desencontro entre o discurso de Anunciação (2020) e Pinc (2014) é ressaltado 

quando se analisa o pertencimento territorial ou a taxa de criminalidade presente naquele 

território quando realizada a ação policial, para Anunciação essa questão se resumiria a 

situação econômica da pessoa abordada. Para ela, o pertencimento ao local demonstrará 

a ligação do sujeito com o território em que se encontra conjugado com a situação 

econômica que apresenta, por exemplo alguém destoante do padrão que está em um bairro 

nobre.  Outrossim, a autora descreve quais seriam os comportamentos considerados 

suspeito quando abordado, desde a linguagem abordada, o modo de gesticular, se desvia 

o olhar, joga algo no chão ou ainda, se já é conhecido pela polícia. 

Da mesma forma, Sinhoretto (2014) demonstra que a atitude policial perante a 

sociedade será baseada em um saber-fazer das ruas. A pesquisa de campo em relação a 

suspeição criminal dos agentes para realizar a busca pessoal e/ou a prisão em flagrante 

foi realizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para os entrevistados, a 

fundada suspeita seria um conhecimento adquirido nas ruas vindo pela experiência de 

como identificar uma pessoa suspeita ao primeiro olhar pelos signos que carrega. Tal 

experiência é chamada por tirocínio policial – uma expressão usada para o tempo que o 

policial teria na rua. 

A pesquisadora ressalta, ainda, que essa fundada suspeita se aplica a um grupo 

específico que exibem marcadores corporais voltados ao seu comportamento (a forma de 

andar e falar), onde moram ou onde foram abordados e como se vestem. Em São Paulo, 

por exemplo, os policiais entrevistados abordam mais pessoas que se utilizam de 

elementos de vestimenta do hip hop. Esses signos citados remetem a características da 

cultura negra, também conhecida como “cultura de periferia”. A autora descreve a 

materialidade do tirocínio como: 

 

[...] quando o policial tem a habilidade de mapear lugares, horários, condições 

em que é possível realizar uma operação policial ‘bem sucedida’, bem como 

quando é capaz de avaliar a existência de armas ou de objetos ilícitos a partir 

de uma leitura dos movimentos corporais dos transeuntes ou dos motoristas. 

Nas entrevistas foram descritos detalhes minuciosos que supostamente 

permitem ao policial reconhecer, por exemplo, que uma pessoa que transporta 

uma arma protege mais a parte do corpo onde a guarda. O tirocínio reconhece 

sutilezas em gestos e olhares que não são perceptíveis às pessoas comuns. E, 

ao ser orientado pelo tirocínio, o momento anterior à abordagem, ou seja, o 

processo de concretização da suspeição, é algo dificilmente passível de ser 
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regulado. (SINHORETTO, 2014, p. 134-135) 

 

 A questão levantada, em relação à fundada suspeita, por Lopes (2019) está no 

intermédio entre até onde se mantém a fundada suspeita e em que momento poderá 

começar um abuso de autoridade. É necessário ressaltar que o autor entende o elemento 

de suspeição pelos policiais como um “ranço” estabelecido e mantido desde Código 

Procesual Penal de 1941. Entretanto, para que seja averiguada possível abuso de 

autoridade, seria necessário que a busca pessoal tivesse um resultado “positivo”, isto é, a 

fundada suspeita do agente deve ter sido concreta, vez que se a busca pessoal ocorrer de 

forma infrutífera, a diligência nem seria objeto a ser analisado (GALDURÓZ, 2015, p. 7) 

 Perceba-se que há uma tenuidade existente entre a suspeição, consequentemente 

a ação da abordagem, e a supressão de direitos fundamentais pelo cidadão-alvo. Galduróz 

(2015) compreende tal situação como uma necessidade de resguardar a segurança pública 

que atinge a intimidade, a dignidade humana e a privacidade, visto que a posição do 

cidadão-alvo leva a um constrangimento social – mãos na parede, pernas afastadas, visão 

precária ao seu redor. 

 Nesse sentir, o autor conclui que a busca pessoal deverá seguir dois nortes. O 

primeiro deles será que a suspeita não pode se basear em uma mera desconfiança ou nos 

antecedentes do cidadão, nem em suas vestimentas ou na atitude que sustenta. Em 

segundo lugar, é necessário a existência de requisitos fáticos concretos para que a ação 

seja realizada e não feita como marco inicial da persecução penal.   

 Em nossa jurisprudência7, é possível encontrar decisões nas quais os julgadores 

identificaram aprisão por “fundada suspeita” que se deu de forma racializada pelos 

 
7 Nações Unidas, por meio do Comitê de Direitos Humanos, emitiu uma sentença, em 2009, acerca de uma 

abordagem policial racializada que aconteceu em 1992 com Rosalind Williams. Nesse ano, Rosalind foi 

detida por policiais que pediram seu documento, ainda que não tivessem pedido a nenhuma outra pessoa 

que estava na estação – nem mesmo seu marido ou filho – e quando pediu explicações acerca das razões de 

ter sido parada, o policial respondeu que “tinha a obrigação de verificar a identidade de pessoas como ela, 

já que muitos eram imigrantes ilegais” (tradução livre). A Espanha alegou que, enquanto Estado, poderia 

tomar certas características físicas ou étnicas como indicação razoável da origem de ser espanhol, já que 

considerava que poucas pessoas negras são espanholas. O Comitê, em suas razões na sentença, identificou 

que os controles de identidade têm fundamento legítimo, contudo o uso de características físicas ou étnicas 

não podem ser vistas como indicativo de sua presença ilegal no país ou que as autoridades só abordem essas 

pessoas, visto que afetaria negativamente a dignidade humana e contribuiria para atitudes xenofóbicas. O 

Comitê decidiu que a autora foi abordada unicamente devido a suas identidade racial e que foi elemento 

decisivo para o policial suspeitar de uma conduta ilícita. Disponível em: 

<https://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos/rosalind-williams-lecraft-v-espana> 

Acesso em 11 de novembro de 2021. 
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agentes policiais. Assim, por exemplo, no caso do acórdão8 do Superior Tribunal de 

Justiça em relação ao Habeas Corpus nº 660930,  fica claro que agente policial teria 

baseado a suspeita do paciente pela sua cor de pele ao dizer que “avistou ao longe um 

indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele 

estava em pé junto o meio fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele, como 

se estivesse vendendo/comprando algo” e ao se aproximar, o reconheceu por estar sempre 

naquele lugar “sabendo que é um participante em crimes de tráfico” (BRASIL, STJ, 2021 

p. 7). O relator do HC no STJ foi perspicaz ao perceber que o agente decidiu fundar sua 

suspeita em algo que “avistou ao longe”, focando “originariamente na cor da pele” do 

indivíduo, isto é, “a cor de pele foi o fator que primeiramente despertou a atenção do 

agente de segurança pública, o que não pode ser admitido” (BRASIL, STJ, 2021, p.8), 

complementando que o reconhecimento da fundada suspeita no formato apresentado 

acima seria um “risco de ratificação de condutas tirânicas violadoras de direitos e 

garantias individuais, a configurar tanto o abuso de poder quanto o racismo” (BRASIL, 

STJ, 2021, p. 13). Deve-se alertar, ainda, que a decisão do juiz singular no Tribunal de 

Justiça de São Paulo não só não percebeu a fragilidade da justificativa, como ainda 

valorou,  na primeira fase da dosimetria da pena, a personalidade do paciente como sendo 

“distorcida”, devido a condenação anterior ao caso transitada em julgado, mais que isso, 

usou o mesmo argumento para majorar a pena na segunda fase, em relação a reincidência, 

no STJ,  o relator discordou de tal sentença, retirando quaisquer valoração negativa da 

personalidade do paciente. O ministro Sebastião Reis Júnior, então relator do processo 

discutido, ainda entendeu pela nulidade das provas obtidas devido a fundada suspeita 

baseada no racismo, entretanto a Sexta Turma do STJ indeferiu a absolvição do paciente 

sugerida pelo relator, concedendo para o paciente o regime aberto e a diminuição da pena 

estabelecida pelo juiz singular.   

 Embora a decisão do relator tenha sido notável e recente sobre o tema da fundada 

suspeita e como o agente policial apenas verificou-a, primeiramente, devido a cor de pele 

do paciente, este não é o mesmo caminho que os Tribunais de Justiça vem tomando acerca 

das prisões em flagrante realizadas em virtude da busca pessoal. A título de ilustração, 

apresenta-se a apelação criminal9 feita no Rio Grande do Sul, o Ministério Público 

 
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 660930. Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF, 

14 de setembro de 2021. Habeas Corpus Nº 660930 - Sp (2021/0116975-6). Brasília, 21 set. 2021. 
9 BRASIL. Turma Recursal Criminal. Acórdão nº 71006050264. Ministério Público do Rio Grande do 

Sul. Dieverson da Silva Barros. Relator: Desembargor Luiz Antônio Alves Capra. Porto Alegre, RS, 04 
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recorreu da decisão que absolvia os réus que definia as provas insuficientes vez que 

estavam apenas baseadas na fundada suspeita e que se seguisse com tal decisão o juiz 

singular “colocaria em xeque a autoridade estatal” (BRASIL, TJ-RS, 2016, p. 2). O 

relator, entretanto, demonstra que a fundada suspeita dos agentes policiais se formou 

porque um dos réus carregava uma mochila grande e embora não tivesse nenhum processo 

documentado, já tinha vários “informes”, isto é, ocorrências na polícia, tendo-o apenas 

como suspeito (e não acusado) de furtos qualificados e simples que acontecia na cidade 

com base em sua experiência policial. O recurso foi negado. 

 No mesmo sentir, apresenta-se o HC nº 8130510 em que o paciente – também 

advogado-, enquanto estacionava na frente de sua casa, foi abordado de forma violenta 

por policiais sob a mira de fuzis. Isto porque, os agentes suspeitaram do carro com farol 

ligado, pedindo para que o paciente e seu amigo, presente no carro, descessem do veículo, 

entretanto aquele respondeu que não permitiria a busca pessoal devido a forma truculenta 

que a abordagem foi feita. Os agentes, entretanto, desconfiaram do advogado vez que este 

usava um “blusão” que poderia esconder alguma arma e o encaminhou até a delegacia 

por desobediência. O relator, Ilmar Galvão, não considerou a fundada suspeita pertinente 

vez que esta se fundamenta “só o fato de o paciente estar trajando a citada indumentária, 

já que os policiais não foram capazes de apontar qualquer outro motivo que pudesse 

justificar a revista.” (BRASIL, STF, p. 4). Note-se ainda que nada foi encontrado no 

impetrante, sendo verificada excesso na conduta dos policiais. O Habeas Corpus foi 

deferido por unanimidade. 

 French (2017) relata que a denúncia da vítima acerca de uma fundada suspeita que 

pode levar um falso aprisionamento é raro – e continua sendo pelo que é considerado 

“normal” durante a abordagem. Em sua pesquisa – uma análise de 60 processos da 19ª 

Vara e 18ª Vara em Aracaju entre 1996, 1999 e 2000 -, restou evidenciado que havia um 

esforço dos juízes de não relatar a relação racial existente entre o suspeito e o policial, 

acreditando que era “parte dos esforços para distanciar um novo e democrático Brasil da 

natureza histórica violenta de um ‘velho’ Estado brasileito” (p. 21), isto é, as ações 

policiais herdadas pela ditadura militar. 

As três decisões a tese de que a busca pessoal acaba se fundamentando em 

elementos subjetivos que partem da discricionariedade do agente, confirmando, assim, o 

 
de julho de 2016. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 
10 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 81305. Impetrante: Marcelo Carmo Godinho. 

Relator: Ministro Ilmar Galvão. Brasília, DF de 2002. Brasília, 22 fev. 2002. 
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entendimento de Lopes (2019). Da mesma forma, ressaltando que os nortes tentados por 

Galduróz (2015) não são levados em consideração, vez que i) os agentes se baseiam em 

mera desconfiança e antecedentes criminais e ii) não existem situações fáticas concretas 

para fundar a suspeita. 

2.2. ABORDAGEM POLICIAL RACIALIZADA E O RACISMO 

INSTITUCIONAL  

 

É justamente durante a ação da abordagem policial que ocorre o fenômeno que se 

pretende observar e podemos identificar como abordagem policial racializada.  

Em virtude a instituição policial ser baseada em hierarquia, é possível encontrar 

este fenômeno em vários níveis, não sendo apenas um comportamento individual do 

agente. Deve-se salientar que o racismo se adapta a sociedade em que existe, embora não 

seja considerado tão óbvio para o grupo predominante e que mantém o poder nas 

instituições, o racismo mimético é ainda mais perigoso por se confundir com o meio, 

existindo nas práticas institucionais junto à comunidade atingida (BARROS, 2008). Tal 

fato será demonstrado nas pesquisas abaixo em que os policiais entrevistados 

repetidamente não aferem sua atitude como racista, ainda que admitam sua fundada 

suspeita em signos pertencentes a comunidade afrodescendente.  

Na pesquisa de Barros (2008) realizada em Pernambuco, devido à falta de dados 

disponibilizada pelo Estado, foi realizado um questionário com agentes policiais. Foi 

indagado a 469 policiais quem era mais e menos suspeito dirigindo um carro de luxo. 

Para 2,6% deles foi considerado mais suspeito uma pessoa branca dirigindo um carro de 

luxo enquanto 21,7% entenderam como mais suspeito uma pessoa preta no mesmo lugar 

– 56,7% disseram que independe quem esteja dirigindo. 

Em relação ao critério de menos suspeição, 17,3% consideram menos suspeito 

uma pessoa branca dirigindo um carro de luxo e 5,3% consideraram menos suspeito uma 

pessoa preta na mesma situação – 53,1% admitiram que independe.  

Nesse contexto, o fenômeno que nomeia essa preferência no momento da 

abordagem é chamado de filtragem racial. Amar (2005) entende o conceito de abordagem 

policial racializada, como sendo um conjunto de práticas que admitem uma pessoa como 

suspeita baseada em sua cor de pele – foi usado nesse contexto social estado-unidense em 

relação aos motoristas que eram parados em rodovias -, acreditando que esta pessoa esteja 

realizando um comportamento delitivo. 
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No mesmo sentido, entenderá Engel (2015) acrescentando que o entendimento da 

abordagem discriminatória aplicado para toda decisão feita por policiais baseada 

parcialmente ou completamente na raça do suspeito. A autora destaca a preocupação, de 

certa forma recente11, em relação a discricionariedade nestas decisões baseadas em 

motivos extralegais – no caso brasileiro, o que seria a fundada suspeita. A discussão 

brasileira sobre a abordagem policial racializada também pode ser considerada recente, 

vez que para tal conclusão é necessário a identificação do racismo, não só institucional, 

mas também estrutural, devido a criação de uma violência perpetrada pela polícia 

existente como meio de produção de consenso feito pelo grupo dominante que não é o 

público-alvo do fenômeno racial.  

Amar (2005) entende que a racialização da pessoa é construída a partir da 

filtragem racial, posto que esta usará de marcadores visuais e comportamentais – como 

visto empiricamente pela pesquisadora Sinhoretto (2014) – para construir um grupo 

cultural compreendido como produtor do crime. Importante salientar que é uma 

construção formada por estereótipos de classe, de gênero e da cultura jovem.  

A partir dessa leitura, é possível ver essa teoria na pesquisa empírica apresentada 

acima. Em Sinhoretto (2014), por meio dos marcadores sociais utilizados que foram a 

letalidade policial nos estados abordados – visto que não havia dados disponíveis nas 

Secretarias de Segurança sobre abordagem policial – foi possível identificar que o alvo 

dos agentes policiais eram homens negros com idade entre 15 e 29 anos.  

Em relação ao marcador de classe, em suas entrevistas, os policiais argumentaram 

que a cor não é utilizada como forma de fundamentar a suspeita e sim, a “discriminação 

de classe” – a autora demonstra que isso compõe uma recusa de admitir o racismo, 

assumindo como um tabu na fala. Ainda que argumentem desse modo, ao exemplificarem 

a suspeita, voltam para os padrões de marcadores referentes a cultura periférica, 

associando características negativas a grupos sociais, criminalizando símbolos raciais e 

culturais: 

Ainda que muitas vezes a cor da pele não seja a principal característica 

apontada pelos policiais, este diacrítico, associado com a corporeidade, tipo de 

vestimenta, local, horário, é um dos elementos que deterioram a identidade do 

abordado, reiterando a lógica da suspeição policial, transformando o estado de 

 
11 Segundo sua pesquisa em justiça criminal nos Estados Unidos, o impacto da discriminação racial 

diminuiu consideravelmente nos últimos 30 anos legalmente. Contudo, em 1985, o Departamento de 

Segurança de Flórida exibiu diretrizes para seus agentes acerca das “Características Comuns de 

Traficantes” em que a raça/etnia era mencionada explicitamente como uma das características. A autora 

entende esse momento como uma das formas de nascença da filtragem racial no formato institucional. 



27 

 

   

 

sua identidade: de cidadão a potencial suspeito. [...] Não é apenas um processo 

de criminalização da vestimenta, da música, da cultura; é também uma 

criminalização das formas de manifestação política e cultural, que pode ser 

vislumbrada, mais recentemente, também a partir das manifestações que se 

estenderam pelas ruas do país, desde junho deste ano. Assim, tais grupos 

constituem-se como principais alvos da ação policial, bem como dos efeitos 

negativos dela, como o abuso policial. (SINHORETTO, 2014, p. 137)  

 

Deve-se ressaltar que os resultados concluídos se basearam em entrevistas com 

policiais do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santos e Minas Gerais. Além disso, a 

pesquisadora se baseou em dados acerca da letalidade (homicídios cometidos na 

localidade) e letalidade policial, nesta onde a leitura da filtragem racial pode ser feita de 

forma mais evidente. Para incorporar os dados, a pesquisadora se utilizou dos números 

de vítimas decorrentes da ação policial oferecidas pelo estado de São Paulo: 58,5% eram 

pessoas negras, equivalendo 1,4 vítimas a cada 100 mil habitantes enquanto que para a 

população não negra, seria 0,5 vítimas a cada 100 mil habitantes. Outrossim, a autora se 

baseou nos dados de prisão em flagrante do mesmo estado sendo que 34 presos são negros 

a cada 100 mil habitantes para 14 presos brancos. 

Em 2018, houve uma redução do número geral de letalidade no Brasil, comparado 

ao ano anterior, a redução foi de 12%, sendo considerado dados favoráveis, de acordo 

com o Atlas da Violência de 202012. Em relação aos jovens (grupo etário de 15 a 29 anos), 

também foi possível perceber uma diminuição de 13,6% comparado com o ano anterior 

(2017). Ainda sim, consideramos importante ressaltar que Sergipe – o estado objeto do 

nosso estudo – é o sexto estado do país que mais mata jovens, um total de 108,2 a cada 

100 mil habitantes. As taxas tornam-se alarmantes quando observa os números para 

homens jovens sendo 215,3 mortes a cada 100 mil habitantes – nesse caso, Sergipe toma 

o quarto lugar no país. Apesar dessas informações, os dados mostram uma melhoria lenta 

e gradual, vez que o crescimento de 2013 a 2018 foi de 2,5%, comparado ao crescimento 

de 13,5% de 2008 e 2018. 

Entretanto, o cenário difere quando se trata da população de homens jovens e 

negros. No ano de 2018, avaliado pelo Atlas, o homicídio para esse grupo foi de 75,7% 

das vítimas, sendo 37,8 mortes de jovens negros, comparada a 13,9 mortes de pessoas 

não negras a cada 100 mil habitantes. Embora tenha ocorrido diminuição dos homicídios 

 
12 Cerqueira, D. et al. Atlas da violência, 2020. Rio de Janeiro: Ipea, 2020. Disponível em: 

<https://bityli.com/oQZu4> Acesso em: 18 de agosto de 2021. 
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em geral entre 2017-2018 de 12%, essa redução foi concentrada nos indivíduos não 

negros – inclusive entre 2008 e 2018, houve um aumento nas taxas de homicídios para a 

comunidade negra de 11,5% ao tempo que houve uma diminuição de 12,9% para a 

população não negra. 

Ao avaliarmos a situação do estado de Sergipe, as taxas se tornam ainda mais 

preocupantes. A cada 100 mil habitantes, 59,4 mortes são de jovens negros enquanto que 

para jovens não negros são 11,7 mortes. A chance de um jovem negro ser morto no menor 

estado do Brasil é cinco vezes maior de que um jovem não negro. Note-se que, embora 

tenha sido qualificado uma diminuição gradativa da violência no país em geral, em alguns 

estados do Nordeste, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, a população jovem 

negra vive uma vulnerabilidade à violência e uma realidade completamente distinta 

quando comparada a população jovem de outras raças – tudo isso incluído no mesmo 

território.  

Em relação a mortalidade da população jovem negra, podemos fazer uma leitura 

conjunta com as mortes decorrentes de ação policial. O Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública de 2020 contabilizou o total de 6.375 vítimas da letalidade policial apenas no ano 

de 2019. Em Sergipe, especificamente, houve um aumento de 81,4% de mortes realizadas 

pela polícia entre 2019-2020, neste último ano foi um total de 107 vítimas – o estado 

ocupa o quarto lugar como polícia que mais mata (7,2 vítimas a cada 100 mil habitantes). 

A pesquisa ainda informa que as intervenções policiais são voltadas, na maioria 

das vezes, para jovens, negros e do sexo masculino. O debate do racismo no contexto das 

abordagens policiais, segundo a pesquisa realizada pelo Anuário, ficou mais evidente por 

causa da trágica morte de George Floyd, mas não é necessário sair do país para uma 

avaliação de abordagem policial violenta e abusiva. O caso de Filipe13, Rogério14 e em 

 
13 Em maio de 2021, Filipe Ferreira, ciclista, estava gravando suas manobras em um parque aberto em Goiás 

quando foi abordado por policiais militares, de forma truculenta, argumentando com a vítima para que 

colocasse as mãos na cabeça. Quando questionados o porquê da abordagem, os policiais retrucaram dizendo 

que era uma ordem legal e que ela deveria ser obedecida. Após discussão, o ciclista coloca a câmera no 

chão e tira a camiseta – o policial desliga a câmera em seguida. Um mês depois, a vítima continuou a 

receber ameaças da polícia e os grava novamente. Disponível em: <https://bityli.com/MqJwm> e < 

https://bityli.com/P2Lv5> Acesso em 18 de agosto de 2021 

 
14 O fato aconteceu em agosto de 2020. Rogério tinha 19 anos e estava com a moto emprestada do amigo, 

após a comemoração do seu aniversário. Foi abordado e perseguido por dois policiais, em que um deles 

atirou por legítima defesa por acreditar que o jovem estava armado e iria atirar. Contudo, os próprios 

policiais admitem não terem encontrado nenhuma arma com a vítima. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/10/jovem-sai-de-moto-para-comemorar-aniversario-e-

morre-apos-abordagem-da-pm-em-sp-veja-video.ghtml> Acesso em 18 de agosto de 2021 

 

https://bityli.com/MqJwm
https://bityli.com/P2Lv5
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específico, Clautênis15 são alguns dos casos que ganharam atenção midiática e que 

puderam ser investigados, ainda que seus agressores não tenham sido responsabilizados. 

Os dados colecionados indicam que 79,1% das vítimas de intervenção policial que 

resultaram em morte eram pretos/pardos, inclusive 74,3% das vítimas tinham, no 

máximo, 29 anos. 

Os números são alarmantes. Os fatos recentes e cotidianos, até aqueles que não 

chegam aos nossos olhos e ouvidos, demonstram uma evidente desigualdade racial na 

preferência da abordagem policial, relatando a filtragem no momento da vigilância e que 

podem resultar na fatalidade de vidas. Tal conhecimento, contudo, não é surpreendente 

vindo de um país com herança escravocrata e com o racismo ainda tão presente em nossa 

estrutura social.  

Para o advogado Silvio Almeida (2018, p. 32), o racismo é um fenômeno 

conceituado pela discriminação baseada na raça e manifestada por ações conscientes ou 

inconscientes que geram privilégios e desvantagens, a depender do grupo racial que está 

incluído. O autor entende que existem as concepções individuais, institucionais e 

estruturais para a propagação do racismo. A concepção individual admite a existência do 

preconceito, vez que parte de um individuo ou grupo em face da diferença racial, que ele 

considerará como natureza política. Enquanto isso, a concepção estrutural do racismo é 

sua reprodução por meio de comportamentos individuais e processos institucionais que 

aderem o fenômeno de discriminação como regra e não exceção. 

Em relação ao racismo institucional, Almeida (2018) o define como “o resultado 

do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, 

ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça” (p. 38). É 

necessário entender a força do racismo institucional como uma manutenção de poder do 

grupo dominante que conseguiu institucionalizar seus interesses de forma a considerar 

natural aquilo que é seu domínio e estranho, aquilo que pertence ao outro. 

Nesse ângulo, para manter a homogeneidade do grupo dominantes nas 

instituições, será necessário o controle destas por mecanismos que lidem com os conflitos 

provenientes de tal fato, sendo estes: o uso de violência e produção de consensos sobre 

 
15 Clautênis estava em um veículo de aplicativo, voltando para a casa em abril de 2019, junto com um 

amigo que também era passageiro. O veículo foi abordado por policiais encapuzados que atiraram contra 

os passageiros, atingindo apenas a vítima em questão. O seu amigo, também passageiro, confirma ter 

ouvido que os policiais admitiram ter matado a pessoa errada na abordagem. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/04/09/designer-de-interiores-e-morto-dentro-de-veiculo-de-

aplicativo-em-aracaju.ghtml> Acesso em 18 de agosto de 2021 

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/04/09/designer-de-interiores-e-morto-dentro-de-veiculo-de-aplicativo-em-aracaju.ghtml
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/04/09/designer-de-interiores-e-morto-dentro-de-veiculo-de-aplicativo-em-aracaju.ghtml
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sua dominação (ALMEIDA, 2018, p. 41). Compreendemos, assim, que a agência policial 

se insere como uma instituição reprodutora do racismo institucional e nasce a partir da 

produção de consenso realizado pelo grupo dominante – dessa forma, é imprescindível 

entendermos que o racismo institucional existe enquanto parte da agência e daqueles que 

a representam. 

No tópico a seguir, iremos discutir e analisar como essa desigualdade se construiu 

desde o pós-abolição. Iremos entender a criação da instituição policial, o nascimento de 

suas funções atuais no período republicano, analisando o racismo perpetuado pelos seus 

agentes. 

  

2.3. TEORIA DO ETIQUETAMENTO SOCIAL, SUA CONSTRUÇÃO PELO 

GRUPO SOCIAL DOMINANTE E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 

O sistema penal tem, em sua base, uma necessidade da manutenção do status quo, 

mantendo cada classe em seus personagens pré-identificados pelo que consideramos o 

grupo dominante. Entretanto, para que prossigamos em nossa crítica, será necessária uma 

noção ampla da existência do grupo dominante e como esse determinado grupo impõe as 

regras do que deve ser seguido para toda uma sociedade. 

Recorremos, nesse ponto, ao conhecimento da teoria criminológica conhecida 

como etiquetamento social ou labeling approach, especificamente o autor Howard 

Becker (2008). Segundo o autor, as atitudes criminalizadas são realizadas pelos outsiders, 

isto é, pessoas consideradas fora da sociedade por realizarem atos que não são 

compactuados com o contrato social realizado. Em sua pesquisa etnográfica, essa atitude 

é chamada de desvio, mas diferente do que podemos pensar a priori, o desvio não se 

realiza a partir de fatores sociais em que o desviante se encontra. Para o autor, o desvio é 

criado por uma parcela da sociedade – grupos sociais – que definem o que seria ou não, 

rotulando as pessoas que praticam o desvio como outsiders, concluindo: 

 

Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, 

mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um 

‘infrator’. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso, 

o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como 

tal.(BECKER, 2008, p. 19) 
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Desse modo, sua pesquisa raciocina que este grupo social é refletido pelas pessoas 

que tem o poder de produzir essas regras. Entendemos, assim, que as sociedades 

modernas são organizações complexas, divididas em classes com linhas étnicas, 

ocupacionais e culturais completamente diferentes. Cada classe será organizada de sua 

maneira, existindo problemas diferentes que devem lidar, consequentemente produzindo 

regras específicas para serem aplicadas em sua bolha social. Quando essas regras se 

chocam, isto é, entram em desacordo nessa organização complexa, deve ser definida 

regras gerais para todos os grupos sociais. Nesse ponto, os grupos sociais que detém mais 

poder (político e econômico) serão aqueles criadores das regras gerais, de modo que a 

atitude considerada desviante não será aquela que os representa, mas sim a de classes 

menos privilegiadas. 

Assim, é necessário entendermos que para um desvio ser considerado de fato uma 

infração é preciso ter uma reação social, isto é, “o grau em que um ato será tratado como 

desviante depende de quem o comete e de quem se sente prejudicado por ele” (BECKER, 

2008, p. 22). O autor entenderá, assim, que a lei será aplicada diferentemente a quem 

cometeu o desvio, um dos seus exemplos diz respeito a um homem negro que atacou uma 

mulher branca tendo mais probabilidade de ser punido penalmente que um homem branco 

que tenha cometido um homicídio.    

É essencial perceber que o desvio não é apenas um conceito simples, vez que não 

existe por si só. Não é apenas necessário que uma pessoa realize o desvio para ser punida, 

é essencial que a sociedade tenha uma reação quanto aquela infração já que o mesmo 

comportamento poderá ser cometido por diferentes sujeitos e um ser impune, enquanto o 

outro é processado penalmente. Nesse momento, entendemos como fundamental 

racializarmos e aprofundarmos tal pensamento, pois que a reação social em relação a um 

desvio cometido por uma pessoa negra levará a sua imediata punição e inserção dentro 

do sistema penal. Neste ponto, podemos retornar a tese de Flauzina (2006) em que o 

pensamento hegemônico branco, em seu imaginário social, vê o corpo negro como 

escravizado – atualmente, podemos entender como trabalhador – ou criminoso, ou seja, 

o racismo estrutural irá definir qual será a reação social obtida a partir de um mesmo 

comportamento realizado por uma pessoa de cor e posteriormente, também definirá sua 

punição. 

Outrossim, devemos reiterar que, conforme a teoria da reação social, a produção 

de leis que irão reger a sociedade é criada por esse grupo dominante que impõe “a toda 

sociedade regras, padrões de conduta e modos de racionalidade que tornem ‘normal’ e 
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‘natural’ seu domínio” (ALMEIDA, 2019, p. 40) e este modo de imposição será feito de 

forma “menos evidente, muito mais sutil, menos identificável” dos grupos e indivíduos 

que praticam esse racismo. 

Nesse ínterim, note-se que esse grupo social dominante - que retém o poder 

politicamente e economicamente – definirá quais serão as regras e realizará a 

etiquetamento social de quem será o desviante e aquele que, mesmo que desviante, não 

será punido. Por fim, notaremos que esse grupo criador de regras e leis as realizará de 

forma a beneficiá-los, sendo que mesmo ocorrendo a infração enquanto participante da 

sociedade não será punido da mesma forma em relação ao grupo etiquetado como 

desviante, vez que essas regras foram feitas com um intuito predisposto a quem seria 

afetado, isto é, a população etiquetada como possível criminosa. 

 Nesse contexto apresentado, será necessário entender qual espaço ocupa os grupos 

vulneráveis em questão, isto é, as pessoas de cor, especificamente, as pessoas negras e as 

pessoas sem cor (brancas). Em sua tese de doutorado, Sueli Carneiro (2005) analisa o 

conceito de racialidade que será visto como “uma dualidade entre positivo e negativo, 

tendo na cor da pele o fator de identificação do normal, e a brancura será sua 

representação.” (p. 42). Dessa forma, a autora entende que esse parâmetro de brancura irá 

hierarquizar as dimensões humanas de acordo com sua proximidade ou distanciamento 

desse padrão estabelecido. 

 A autora usa o entendimento de Foucault acerca de seu conhecimento sobre grupo 

dominante que reconhece apenas um corpo como aquele que deve ser preservado dentro 

da sociedade, de forma que mantenha seu status como diferencial. Desse modo, a autora 

propõe: 

 

Daqui é que deriva o senso comum, segundo o qual a vida dos brancos vale 

mais do que a de outros seres humanos, o que se depreende, por exemplo, da 

consternação pública que provoca a violência contra brancos das classes 

hegemônicas, em oposição à indiferença com que se trata o genocídio dos 

negros e outros não-brancos em nossa sociedade. (CARNEIRO, 2005, p. 44) 

 

 Partindo desse princípio, entende-se que o corpo negro não é visto ou aceito pela 

sociedade como membro integrante desta ou que não deveria ser preservado da mesma 

forma que o corpo padrão é, vez que não vale tanto quanto este. Flauzina (2006) buscará, 

então, perceber como esse entendimento é visto dentro do Direito Penal.  

A autora entende que existem mecanismos seletivos dentro do sistema penal, 
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inclusive sendo sua marca estrutural, e usa como exemplo os crimes de colarinho branco 

e aqueles considerados da “cifra oculta da criminalidade” (p.23). O fenômeno demonstra 

que aqueles feitos pelo grupo hegemônico tem a tendência de serem imunizados enquanto 

que aqueles praticados por grupos vulneráveis são atingidos facilmente pelo sistema 

penal, dando a interpretação que a criminalidade prevalece nestes grupos.     

Para nossa pesquisa, é importante ressaltar o entendimento da seletividade do 

sistema penal. Flauzina (2006) demonstra que existe uma diferença entre a criminalidade 

real e aquela que passa pelo critério da polícia, Ministério Público e do Judiciário. Desse 

modo, a criminalidade se perde por essas instâncias, se mantendo naquela população que 

é selecionada pelo sistema. Nesse momento, relacionamos com o tópico anterior em que 

concluímos que existe uma preferência na vigilância policial – o primeiro critério – em 

grupos de jovens homens negros. Esse ponto é considerado por Flauzina (2006) como 

seletividade quantitativa.  

O segundo ponto que define o sistema penal é a seletividade qualitativa que tem 

como função se relacionar “mais concretamente ao controle e perseguição de 

determinados indivíduos do que com a contenção das práticas delituosas” (p. 25).  No 

entanto, isso dependerá da ferramenta da criminalização que se dividirá em 

criminalização primária – aquela instituída pelo Executivo e Legislativo ao definir o que 

seria penalmente punível – e a criminalização secundária – determinada por parâmetros 

sociais que cataloga e define quem é a vítima e o autor, por meio de estereótipos. Flauzina 

conclui, portanto, que a clientela do sistema penal vai ser montada de forma harmônica: 

 

Sempre os mesmos, sempre pelos mesmos motivos, os criminalizados parecem 

mesmo representar a parcela da humanidade que não cabe no mundo. A ideia 

de inadequação dos indivíduos, forjada pelos mecanismos de controle penal, 

entretanto, acaba por revelar sua vocação estigmatizadora, manuseada para a 

reprodução da violência estrutural. [...] salta aos olhos um instrumento que, 

pelo uso ostensivo da violência opera em todo mundo, em prejuízo dos grupos 

vulneráveis, visando a manutenção do status quo. (FLAUZINA, 2006, p. 26) 

 

Entende-se, então, que esse status quo seria definido como a manutenção da 

seletividade quantitativa e qualitativa voltada para esses grupos vulneráveis e a 

impunidade para o grupo dominante. Nesse ínterim, a autora retoma a ideia de falência 

do sistema penal, destacando que sua eficácia não está relacionada com igualdade da lei 

ou segurança jurídica, vez que não há falência de um sistema que foi criado para manter 
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as pessoas onde elas estão – os grupos vulneráveis enquanto selecionados do sistema 

punitivo e o grupo dominante, impunes.  

O sistema penal, assim, é uma forma de legitimar e justificar as ações das agências 

do sistema, “naturalizando as ilegalidades e os excessos como meio de legitimação do 

aparelho de controle” (FLAUZINA, 2006, p. 27). Desde essa consideração, 

compreendemos que a dualidade entre as pessoas negras e não negras, especialmente as 

pessoas brancas, sugere que aquelas terão um valor social inferior a estas, desta forma 

caberia a agência policial – como primeiro momento de exercício do sistema penal – 

reproduzir a violência estrutural, focando no grupo inferiorizado.  

Não só, podemos depreender que a agência policial, enquanto participante do 

sistema penal, exerce e exerceu, por muito tempo, uma atividade de controle social. 

Flauzina (2006) entende que esse papel se iniciou desde o período Imperial com a 

desumanização dos escravizados que eram vistos como pessoa para o Direito Penal, mas 

como objeto em relação a todos os outros segmentos, inclusive aplicando penas que foram 

abolidas no Código de 1830, tais quais açoites, torturas e marcas de ferro. Segundo 

Gonzalez (apud FLAUZINA, 2006, p. 56), naquele momento, o Brasil estava 

“africanizado”, sendo uma massa de pessoas negras desgovernadas que podiam se 

organizar sem resistência, causando um medo à hegemonia branca. Sendo assim, era 

necessário existir algum tipo de controle para que o status quo fosse mantido. 

É nesse momento que a autora inferirá que essa insegurança contida pela 

população branca se converteria  num projeto policial “num mantra que nunca pararia de 

se repetir, tem na obsessão do controle dos corpos e do modo de vida da população negra 

seu principal mote.” (p. 55). Nesse misto vivido, os corpos negros seriam vistos em 

apenas dois papéis: escravizados ou criminosos, sendo mantidos sobre vigilância 

constante para que não saíssem dos personagens impostos. Podemos ver que essa 

vigilância antiga ainda é fomentada pelas pesquisas e casos cotidianos citados acima, 

existe um projeto de controle e extermínio da comunidade negra que perpassa a história 

do nosso país em modalidades diferentes de racismo. 

No momento pós-abolição, a atividade policial enquanto controle social de corpos 

negros se manteve por meio de aparatos legais que criminalizavam a vadiagem e 

desordem. Importante buscar o conhecimento de Boris Fausto (1984) que define tal crime 

como “um caso claro de exemplo de criminalização de um comportamento com o 

propósito de reprimir uma camada social específica, discriminada pela cor.” (p.35).  

Flauzina (2006), por fim, conclui que este controle social, além de iniciar o 
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fenômeno de encarceramento em massa por meio das penas privativas e impossibilidade 

de fianças nos crimes voltadas para a população negra, esse patrulhamento torna-se 

ideológico, de forma a impedir a articulação dessa comunidade, devido ao medo branco 

que não se dissipou com a mudança de Estado – note-se aqui que houve poucas mudanças 

do Código Penal do Império para o Código de 1890. 

Em vista do que foi apresentado, é possível concluir que a imagem do sujeito 

negro enquanto população com seus atos criminalizados não se acabou com a abolição da 

escravidão. Tal ação evoluiu para o que entendemos como racismo estrutural, delineando-

se em um racismo institucional que é mantido pela forma de agir da agência policial 

enquanto ferramenta primária do sistema penal. 

No capítulo a seguir, nos aprofundaremos na construção do corpo negro enquanto 

inimigo do Estado, eis que o sistema penal é uma representação do mesmo para controle 

social de uma população específica.  
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3. SUSPEITO (NEGRO) COMO INIMIGO  

3.1. DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

Diante do exposto, iremos analisar os fundamentos do direito penal do inimigo. A 

priori, podemos entender que o inimigo também será uma forma de etiquetamento 

realizado por um grupo dominante que será reconhecido enquanto Estado que, sentindo-

se ameaçado por uma possível extinção de sua forma de existir, encontrará dentro de si e 

em sua própria população um inimigo. 

Jakobs (2012), um dos principais teóricos acerca do Direito Penal do Inimigo, vai 

identificar a existência de dois tipos de direito penai: aquele feito para o cidadão e aquele 

feito para o inimigo. Para tal conclusão, o autor estuda os modelos de Estado construídos 

a partir do contrato social, como o de Rosseau que verá como cidadão todo membro que 

aderir ao direito social, sendo infrator aquele que descumprir as regras da relação jurídica 

formada. Para esse autor contratualista, qualquer malfeitor já estaria em guerra com o 

Estado. 

Jakobs (2012), portanto, irá justificar esse outro pensamento sobre o direito penal, 

de forma a compreender uma diferença entre aquele que descumpre uma regra e aquele 

que se porta contra o próprio ser do Estado. Para tanto, ele avalia o ensinamento de 

Hobbes, outro contratualista, que conceberá a necessidade da existência do criminoso 

dentro do ordenamento jurídico já que estará previsto dentro das próprias regras uma 

punição para aquele que as descumprir, sem alterar seu status de cidadão. De outro modo, 

buscará pela eliminação do mesmo infrator que for de encontro com a auto-organização 

e procedimentos do Estado, este terá cometido uma alta traição e poderá ser usado a 

coação para retirá-lo do contrato. 

Importante demonstrar que, para Jakobs, a coação deve buscar ser efetiva “não 

contra a pessoa em Direito, mas contra o indivíduo perigoso” (2012, p. 17, grifo seu). Isto 

é usado como um conceito introdutório de seu pensamento para legitimar esta força pelo 

Estado em busca da manutenção de sua própria organização. Para esse indivíduo 

considerado perigoso, é necessário a aplicação de uma medida de segurança e não de uma 

pena, pois entende-se que a ele, não é possível sua ressocialização – a partir desse 

momento, seria aceito o Direito Penal do Inimigo. 

Por último, o autor citará o pensamento kantiano em relação ao seu uso do modelo 

contratual social para legitimar o uso da força e expulsão daquele agente que é uma 
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ameaça constante. O autor partirá do ponto que: 

 

O Direito Penal do cidadão é Direito também no que se refere ao criminoso. 

Este segue sendo pessoa. Mas o Direito Penal do inimigo é Direito em outro 

sentido. Certamente, o Estado tem direito a procurar segurança frente a 

indivíduos que reincidem persistentemente na comissão de delitos. Afinal de 

contas, a custódia de segurança é uma instituição jurídica. [...] O Direito Penal 

do cidadão é o Direito de todos, o Direito Penal do inimigo é daqueles que o 

constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar 

à guerra.(JAKOBS, 2012, 20-21) 

 

Neste momento, ele indica que o cidadão quando comete algum delito realiza um 

deslize reparável, algo que poderá ser reparado por meio de subtração de alguns direitos 

e garantias, vez que o Estado não sucumbirá por um delito qualquer – ou seja, o direito 

aceita e prevê este erro, já impondo a possível pena que o cidadão deveria cumprir. O 

inimigo, contudo, é aquele que está no âmago de uma revolução e ataca a permanência e 

legitimidade do Estado e de suas instituições. Entende-se, assim, que o Estado não deveria 

tratar o sujeito deste comportamento enquanto pessoa – Jakobs (2012), em seu estudo, o 

considerará terrorista. 

Para ele, o legislador buscará a formação de leis que combata o terrorismo em si 

e não, os terroristas, sendo considerado “a pena é um meio para um fim policial, um passo 

na luta pela segurança” (JAKOBS, 2012, p. 36). Diante disso, sua conclusão segue em 

busca de responder se existe legitimidade no Direito Penal do inimigo, reafirmando que 

o Estado não deveria arriscar sua configuração por uma periculosidade constante: 

 

A constatação de que um Estado que não reconhece a custódia de segurança, 

que castiga a fundação de uma associação terrorista, exclusivamente, enquanto 

direito contra a ordem pública, que são alheios à incomunicabilidade, às 

numerosas escutas, aos agentes secretos e a muitos outros instrumentos, 

aproxima-se mais ao ideal de um Estado de Direito do que um que permita tais 

instituições e medidas é somente uma constatação que se pode fazer em 

abstracto; por outro lado, em concreto é possível que a renúncia a estas 

instituições anule o conteúdo do direito do cidadão à segurança, e esse direito 

à segurança é outra denominação do direito do estado de vigência real do 

Direito.(JAKOBS, 2012, 42) 

 

O autor analisará como é dever do Estado manter a segurança daqueles 
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considerados cidadãos, eliminando os inimigos – terroristas – por meios que anulem sua 

cidadania – já que abdicaram de tal condição. Para isso, o terrorista deve ser limitado de 

direitos fundamentais, tal qual o direito à liberdade, impedindo sua locomoção para 

realização de atos que confrontem a organização estatal.  

Reconhece, então, o autor que os atos realizados pelo terrorista se traduzem em 

uma autoexclusão deste. Sua punição, portanto, não se encontra materializada no Estado 

de Direito, uma vez que seu próprio ato malfeitor frente ao Estado não se encontra neste 

ordenamento, de tal forma que tais situações pertencem ao direito de exceção. Este direito 

deverá estar devidamente regulamentado quando for necessário a implantação do Estado 

de exceção, de maneira que seja dirigido apenas ao terrorista, explicitando quais as 

punições cabíveis a ele, distinguindo-o do que é cabível ao cidadão – se isso não for feito, 

o Direito Penal do inimigo afetará o do cidadão. 

Nesse ínterim, concluirá Jakobs (2012) pela impossibilidade do Direito Penal 

usual dentro do Estado de Direito para lidar com esses inimigos, ditos terroristas, vez que 

eles deveriam ser tratados como pessoas e não como fontes de perigos que ameaçam a 

existência do Estado. Para ele, a igualdade deverá ser suprimida em troca da manutenção 

da segurança coletiva. 

De outra forma, entenderá Zaffaroni (2011) que a criação do inimigo se origina 

por um caráter político. Isto porque, para o autor, quem seria capaz de definir o ser 

humano como um perigo ou dano seria aquele com mais poder político, considerando-os 

inimigos declarados “não porque declarem ou manifestem sua animosidade, mas sim 

porque o poder os declara como tais: não se declaram a si mesmos, mas antes são 

declarados pelo poder.” (p. 23)  

Ao enfrentar a discussão sobre o inimigo ser ou não cidadão, Zaffaroni (2011) 

entende que, no combate ao inimigo, eventualmente os direitos e garantias fundamentais 

de alguém que comete algum delito serão desrrespeitados, mas a questão não está na 

privação e sim, na razão de fazê-la, considerando-se  a existência de uma ameaça ou um 

perigo constante. Inclusive, ao questionar essa situação, o autor ergue o debate acerca da 

busca por essa segurança coletiva, afirmando que esta busca incansável seria mais um 

meio que o Estado usaria para legitimar o controle social punitivo. 

Para demonstrar a construção da essência e da definição de inimigo, o autor traça 

uma linha histórica desde à Revolução Mercantil até o que ele chamará de autoritarismo 

cool do século XXI, tendo como exemplo evidente os Estados Unidos. Zaffaroni (2011, 

p. 62)cita a alta seletividade no controle repressivo desse país, cujo sistema penal se 



39 

 

   

 

caracteriza pelo encarceramento em massa, caracterizada por uma desproporcionalidade 

absurda entre os encarcerados se considerarmos marcadores como raça, principalmente 

em função das legislações identificadas pelo termo three strikes16 que estabelecem 

critérios para aplicação da prisão perpétua, sendo os EUA o único país das Américas e da 

Europa que ainda a pratica. Entretanto, em 2001, o país encontrou para si um inimigo, 

considerado o terrorismo e para o autor, a busca pela aniquilação por meio da guerra 

preventiva seria uma evidência da “identidade do poder bélico com o poder punitivo da 

busca desesperada do inimigo” (p. 65), após o fim da implosão soviética. 

Embora o autor cite, a princípio, que o inimigo é o estrangeiro, aquele que não se 

enquadra no país ou que ameaça o Estado nacional e sua organização, observará 

posteriormente uma individualização do inimigo realizado pelos códigos, 

especificamente pelo Código Penal brasileiro de 1940. Embora o código afirme seguir os 

limites penais impostos pela Constituição, é possível perceber medidas que violavam este 

limite com a explicação de que se trata de medidas e não, de penas, portanto aceitáveis. 

Zaffaroni (2011) entenderá pela internalização e naturalização do tratamento dado 

ao que seria considerado inimigo, tendo esta figura caminhado do estrangeiro-terrorista, 

para a própria população do Estado nacional, público-alvo do seu Código Penal. Isto é, 

existirá uma identificação pela própria legislação de quem seriam esses inimigos, uma 

vez que:  

[...] o inimigo não é um mero produto de sinalização política, não se trata de 

um ato de poder que o individualiza. O que se pretende é que sua natureza surja 

de sua própria existência, dos próprios fatos; é ôntica e, por conseguinte, está 

fora de toda arbitrariedade política. O inimigo é quem anda na má vida [...] 

(ZAFFARONI, 2011, p. 103) 

 

Nesse contexto, existirá um risco da arbitrariedade política ao definir que “inimigo 

é quem é inimigo”, como se a identificação do inimigo pudesse ser realizada com um 

simples olhar. Um inimigo ôntico, isto é, aquele que é tal, pois é inerente a ele, cria uma 

suposta segurança, vez que é possível detectar quem é aquela não-pessoa dentro da 

comunidade, afastando, assim, a prudência da sociedade que começa a se questionar do 

 
16 O termo é  three strikes and you’re out, expressão típica do beisebol, que irá identicar as diferentes 

legislações que estabelecem que pessoas que realizam três ou mais delitos, serão condenadas à pena 

perpétua. Esse processo dentro do sistema penal ocasionou o boom do sistema prisional estado-unidense e 

é discutido, de forma profunda, no documentário 13ª Emenda em que demonstra como a política contra as 

drogas (ou guerra contra as drogas) ocasionou prisões desenfreadas, principalmente em relação a população 

negra que era considerada a principal autora deste crime.  
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porquê o Estado direciona recursos para essas não-pessoas ou inimigos irrecuperáveis, 

em tese, identificáveis, afinal “por que não neutralizá-los por meios menos custosos e 

mais seguros?” (ZAFFARONI, 2011, p. 104). Esse contexto foi apresentado no século 

XX, em busca de legitimar o genocídio causado pelo direito penal, especificamente com 

a construção dos judeus enquanto inimigo no Estado nazista.  

Desse modo, o autor perceberá que “por trás de toda individualização de um 

inimigo há um mito que lhe pretende conferir um caráter ôntico” (ZAFFARONI, 2011, 

p. 105), no caso em tela, insere-se fato dos judeus e comunistas estarem na categoria de 

traidores da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, sendo alimentado por outros mitos 

antissemitas para construção desse inimigo da sociedade alemã. Sendo assim, o autor 

observará: 

A enorme segurança ôntica de encontra-se diante de uma categoria de inimigos 

que sempre criaria obstáculos à construção de uma sociedade melhor (a má 

vida) e de outros que haviam sido a causa de sua destruição (os judeus), somada 

à necessidade da guerra, só poderia conduzir à conclusão de que se tratava de 

vidas sem valor de vidas (lebensunwerten Leben) e, consequentemente, à 

necessidade de sua eliminação, como também à da imposição da pesada carga 

a todas as vidas restantes que nunca alcançariam a plenitude e que eram mostra 

de decadência e degeneração da raça. (ZAFFARONI, 2011, p. 106) 

 

Nesse contexto, ao interpretarmos esse discurso de uma forma racializada, 

podemos perceber que se aplica a visão que o Estado brasileiro tinha dos escravizados no 

período pós-abolição, isto é, estas pessoas recém-libertas eram vistas como um obstáculo 

para evolução do país, inclusive que “o que restava dessas pessoas era a sua nuda vita, 

uma vida privada de todo direito, inclusive do direito de conservá-la” (ZAFFARONI, 

2011, p. 106).  Necessário relembrar o conhecimento de Flauzina (2006) ao discorrer 

sobre uma construção história baseada no medo hegemônico de uma possível organização 

e revolução dessa comunidade, podendo assimilá-la como essa “ameaça constante”. O 

sistema penal, ao realizar seu poder punitivo em relação aos seus inimigos 

individualizados e definidos, irá continuar a recebe-los como não-pessoas, considerando-

o como um objeto, aplicando um “tratamento discriminatório, neutralizante e 

eliminatório” (ZAFFARONI, 2011, p. 115). 

Diferente de Jakobs (2012) que discutirá esse movimento estatal para a garantia 

da segurança pública, negando a cidadania e direito de ser do inimigo – podendo, 

eventualmente, atingir um cidadão e isso seria um efeito colateral para manter a segurança 
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-, Zaffaroni (2011) perceberá que essa função desesperada do Estado de aniquilar 

possíveis ameaças permitirá que seja ultrapassado os direitos da sociedade como um todo. 

O autor visualizará isso na discricionariedade dada a agência policial para “invasões de 

domicilio, revistas de pessoas, veículos automotores e residências, investigações e 

registros de comunicações de toda índole, detenções de suspeitos” que será fundamentada 

na simples “suspeita de terrorismo”, inclusive alega que para tamanha independência na 

definição de suspeição, seria necessário instituições executivas e políticas íntegras, pois 

“do contrário, sabe-se perfeitamente que esses elementos declararão ter encontrado as 

coisas por acaso [...]” (ZAFFARONI, 2011, p. 118). 

Enquanto Jakobs (2012) acredita na impossibilidade da existência de um Estado 

de Direito em que haja inimigos sem o estado de exceção para puni-los diante de sua 

ameaça, Zaffaroni (2011) entenderá pela inexistência de um Estado de Direito em que 

subsista um sistema penal diferenciado para cada pessoa, pois se concluirá em um 

tratamento repressivo, não só para o inimigo, mas para todos. Em outro ângulo, ambos 

acreditam que existe uma guerra contínua existente fora dos limites da legislação que 

Zaffaroni considerará como uma guerra suja, impossível de distinguir quem seria a 

população civil e quem seria o inimigo, sendo aceitável o uso da violência frente a 

aniquilação da ameaça, na medida que seja necessário – vez que este é uma não-pessoa 

sem a posse de garantias fundamentais. 

Note-se, por fim, que a conclusão de Zaffaroni (2011) vê a teoria de inimigo no 

Direito Penal pensada por Jakobs sendo aplicada quase que inteiramente na América 

Latina para todos aqueles presos provisoriamente, isto é, suspeitos de cometerem uma 

infração, são tratados como inimigos do Estado, ainda que não tenha uma sentença 

definitiva contra aquele. Dessa forma, as condições a que são submetidos não demonstra 

uma diferença entre os presos processados (os que seriam “inimigos”, pois teria sido 

comprovado) e os presos não processados. Nota-se, então, que os inimigos, na América 

Latina, não são apenas os presos e sim, os criminalizados que sequer foram processados 

– estes não serão tratados como pessoas (ZAFFARONI, 2011, p. 164-165). 

A partir desse recorte, é importante delimitar e pensar este entendimento também 

sob a perspectiva racial. No Brasil, de acordo com os dados do Infopen (2019)17, os presos 

provisórios equivalem a 29,75% da população carcerária, sendo esta composta por 

 
17 INFOPEN é um software que coleta dados do Sistema Penitenciário do Brasil, criando banco de dados 

de extensão federal e estadual sobre estabelecimentos penais e população penitenciário, de forma que 

deveria auxiliar a construção de políticas públicas por meio de ações articuladas de seus agentes. 
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66,69% de pessoas pardas ou negras. Em Sergipe, o total de presos provisórios representa 

45,27% da população privada de liberdade, enquanto que esta é composta por 87,18% de 

pessoas negras ou pardas, comparada a 11,1% de pessoas brancas.  

Essas pessoas presas provisoriamente ainda não foram condenadas de seus 

possíveis crimes, são suspeitas de terem realizado uma infração e por tal suspeita, é 

retirado sua noção básica de ser humano, inerente a qualquer pessoa, seja ela vista como 

suspeita, cidadã e até mesmo, inimiga. É possível reparar, ainda, que a suspeição – como 

já revelada no capítulo anterior – possui uma cor e é veiculada a um grupo social 

específico, da mesma forma, é possível notar essa discriminação nas prisões preventivas 

que, como dito por Zaffaroni, serão vistos e tratados como inimigos do Estado. 

Outrossim, resta a questão da correlação entre a teoria da reação social ou 

etiquetamento social e o Direito Penal do Inimigo. Ambos buscam, de alguma forma, 

etiquetar aquela pessoa que seria o indesejável, buscando sua marginalização perante a 

sociedade. Para o labelling approach, haverá a definição dessa comunidade pelo grupo 

dominante e além disso, sua antecipação de punibilidade será definida a partir da reação 

social que aquele determinado grupo causará caso cometa uma infração. Similar, o Direito 

Penal do Inimigo definirá uma ameaça que será tratada como uma não-pessoa, isto é, não 

fará parte da sociedade, não será um cidadão, podendo ser tratado fora do que estabelece 

o Direito, pois vive além das fronteiras estabelecidas em uma guerra contínua.  

Desse modo, ambas as teorias se cruzam na pretensão de encontrar quem seria 

aquele ser culpável, indesejável e possivelmente, descartável para o sistema penal. No 

próximo tópico, aprofundaremos essa relação em busca de perceber quem seria esse 

inimigo ou esse grupo vulnerável, notaremos, assim, a construção da pessoa negra 

(especificamente, o corpo negro masculino) enquanto inimigo. 

 

3.2. CONSTRUÇÃO DA PESSOA NEGRA COMO INIMIGO DO ESTADO 

 

Apesar de não existir, oficialmente, um “direito penal do inimigo”, instiuído 

enquanto tal pelos poderes do Estado, é possível analisarmos sua reprodução na sociedade 

e nos processos de criminalização. Como visto, segundo o pensamento crítico de 

Zaffaroni, o inimigo se desloca da figura unicamente do estrangeiro e passa a ser vista 

dentro da população, sendo qualquer pessoa que apresente uma ameaça para o ser estatal. 

Nesse contexto, um sujeito visto como criminoso é encarado como uma ameaça que deve 
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ser aniquilada. A questão, no entanto, ultrapassa apenas o quesito criminoso e adentramos 

o questionamento de quem seria a figura desse criminoso para o Brasil.  

É evidente pelo que foi demonstrado, principalmente a partir da discussão de 

abordagem policial racializada, que comumente a figura do inimigo, daquele que nos 

ameaçaria pois seria um potencial agente de crime, recai sobre as pessoas negras. 

Novamente, é necessário pensar na linha histórica, que  permite compreender como tal 

construção foi sendo consolidada: segundo o pensamento de Thula Pires (2013), durante 

o século XX, houve uma necessidade de embranquecer a história brasileira – assim como 

a população18 - e durante o I Congresso Internacional das Raças, o direito do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro defendeu que “o progresso do Brasil estaria diretamente 

relacionado à substituição do presente negro pelo futuro cada vez mais banco” (p. 33). É 

possível reconhecer que, nesse momento, a visão de um país forte e moderno estava 

diretamente relacionado ao apagamento da população negra que foi a base para seu 

crescimento. 

Flauzina (2006), no início de sua tese, demonstra que com a abolição, surgiram 

ações proativas do Estado para realizar a retirada da massa negra das ruas. O instrumento 

policial, por meio da lei da vadiagem, seguida das prisões por ofensa à ordem pública 

(que em 1840, definia 65% das detenções), são um exemplo de como as normas jurídicas 

eram utilizadas para restringir o direito de ir e vir, essa foi uma das maneiras que o sistema 

estatal encontrou para lidar com as consequências da abolição: se livrar desse “mal” que 

assolava o país. Além da exclusão desta comunidade, houve a vigilância constante para 

que essa população não tivesse oportunidades e fosse expulsa do centro da cidade, 

mantendo residência nas mazelas e nas periferias, criando as conhecidas favelas.  

Podemos entender que, historicamente, a população negra foi renegada pelo Estado, 

sendo retirada de oportunidades que eram dadas para estrangeiros em sua própria terra, 

surgindo uma classe baixa que era predominantemente negra19, ao longo das gerações.  

Assim, a imagem da pessoa negra foi sendo sistematicamente atrelada aos 

principais males que aterrorizavam o solo brasileiro, tendo recaído na população negra 

 
18 Uma das maneiras para o embranquecimento da população brasileiro foi feita pelo incentivo de trazer 

estrangeiros para o país, vez que era entendido pelos etnógrafos da época que a branquitude era o elemento 

superior e por meio da miscigenação, a “mancha negra” desapareceria em algum momento. O tema será 

tratado no próximo capítulo quando discutirmos sobre genocídio negro. (NASCIMENTO, 2016)  

 
19 Segundo o IBGE, entre os 10% de menor rendimento per capita, 75,2% são negros e 23,7% são brancos. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-

entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm/> Acesso em 06 de fev. 2021. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm/
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brasileira a “culpa” do atraso da sociedade. Neste caso, faz-se necessário citar Nina 

Rodrigues, antropólogo, médico baiano e grande adepto das ideias do Cesare Lombroso, 

aquele ficou conhecido por suas teorias raciais que não via possibilidade de civilização 

do negro, vez que estava em sua genética ser “atrasado” em questão de civilidade 

comparado a civilização europeia, alertando, inclusive, que era devido a este atraso que 

os negros (e indígenas) estariam desaparecendo das Américas (NUNES, 2006). Além de 

considerar a inferioridade do negro como um fator incontestável, a noção de atraso do 

país para Nina Rodrigues surgia da miscigenação, vez que o gene negro era o próprio 

impedimento, afirmando que a conversão dos negros para o cristianismo não teria impacto 

já que o verdadeiro problema era geneticamente transmitido (NUNES, 2006, p. 94).  

Percebe-se que a criação de um inimigo, daquele que é contra o próprio Estado é 

iniciado e direcionado, inclusive Pires (2013) demonstra que essa visão do negro 

enquanto ameaça é estimulada e determinada pelos pensadores brasileiros: 

 

Além de preguiçosos, degenerados, depravados sexuais e incivilizados, 

ganham entre os intelectuais brasileiros a pecha de criminosos e responsáveis 

pelo enfraquecimento biológico da população. Com o agravante de que nesse 

momento, essas qualificações não eram produzidas pelo olhar do estrangeiro 

que considerava exótico o que encontrava em solo brasileiro, mas 

demonstradas ‘cientificamente’ pelos pensadores pátrios. (PIRES, 2013, p. 34) 

 

 A visão do negro como indesejável traduz-se, ainda, na própria legislação penal, 

quando é criado leis que proíbem o exercício da capoeira e a vadiagem (o ato de não fazer 

nada) que significava a criminalização da própria liberdade, pela não participação da 

população negra recém-liberta ao quadro social enquanto trabalhador – isto é, o processo 

de etiquetamento social destes como sujeitos dos crimes legislados. Da mesma forma, 

percebe-se a demarcação da democracia racial na Constituição de 1934, proibindo 

privilégios baseados em sexo, raça, profissão – em um momento que esses privilégios já 

estavam alicerçados socialmente. Essa demonstração do racismo institucional no aparato 

normativo brasileiro busca uma aparência de neutralidade, embora seja perceptível sua 

pretensão seletiva, consagrando qual seria o ‘perfil’ de criminoso na sociedade brasileira 

(PIRES, 2013). 

Dessa forma, é possível perceber quem será o escolhido do Estado para assumir o 

papel de inimigo ou de grupo dominado, baseado na proteção oferecida pelas normas de 

acordo com a dinâmica social. Pires (2013, p. 300) ressalta ainda que o negro não é visto 
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como um sujeito de direito, colocado diante da neutralidade abstrata oferecida pelas 

normas, vez que – como demonstrado – as leis tinham uma função segregacionista, sem 

a necessidade de estabelecimento de uma segregação institucional, devido ao nosso 

contexto de democracia racial. 

A autora conclui que esses aparatos normativos foram e são usados como forma 

de desumanizar, desvalorizar e criminalizar práticas culturais20 e formas de vida de um 

grupo social específico. Pires (2013) demonstra que os órgãos de criminalização primária, 

assim como as agências de controle secundário (como a agência policial) são responsáveis 

por perpetuar atos de “captura, tortura, humilhação e isolamento que os relega e às suas 

gerações a situações de dominação e opressão difíceis de serem revertidas.” (Pires, 2013, 

p. 301). 

Vislumbra-se que a ideia do inimigo também se constitui na capacidade daquele 

ser humano, antes visto como cidadão, deixar de ostentar tal título pela possível ameaça 

que oferece. É o que vemos diante do pensamento acima. Normas pátrias que definiam 

sutilmente quem era o inimigo, construindo por meio de mecanismos estatais o perfil que 

se encaixaria perfeitamente na população preta, vendo esta como um mal que precisa ser 

combatido. 

A partir desse processo de desqualificação de toda uma comunidade de sujeitos 

de direito, decodificados como perigosos e possivelmente criminosos, restam estigmas 

sociais que servirão para legitimar os funcionamentos e abusos das agências de controle, 

como o Judiciário e especificamente, para o nosso tema perpetuado em ações policiais. 

Para Paulino (2016, p.74), a consequência desse pensamento irá produzir a aceitação 

social do uso da força pelas agências policiais pelo bem da segurança pública e o combate 

da criminalidade, segregando o direito de liberdade de uns em detrimento de outros – não 

restringindo ao cárcere, mas “a liberdade de viver em sociedade sem segregações” (p. 

74). 

Paulino (2016) criticará a ausência do Estado enquanto produtor de política 

públicas para amenização da criminalidade, usando a força policial ou o endurecimento 

das leis penais para este fim que atinge, principalmente, as camadas mais pobres, 

restringindo tal população para a comunidade preta. Neste ínterim, a autora definirá que 

o criminoso será considerado um inimigo social e este inimigo é aquele que nunca será 

 
20 No capítulo anterior, no tópico sobre filtragem racial, muito dos policiais, na pesquisa de Sinhoretto 

(2014) e de Anunciação (2020), ressalta que existem marcadores corporais e culturais que definem o caráter 

de suspeição, sendo elas a forma de falar, de se vestir e aspectos do que é considerado “cultura de periferia”.  
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visto como semelhante pela sociedade. Desse modo, haverá um esforço de corrigir essas 

pessoas:  

As mudanças de comportamento podem ser enquadradas nas tentativas do 

Estado e da sociedade em domesticar as ‘classes perigosas’, desde os 

malandros presos por vadiagem, as políticas de higienistas urbanas do passado 

até os dias de hoje, em força tarefa de policiamentos, para que adolescentes do 

morro não possam utilizar espaços públicos, como praias, parques e Shopping, 

nos famosos ‘rolezinhos’ como uma forma de prevenção de atos infracionais 

(PAULINO, 2016, p. 77) 

 

Nesse processo de domesticação e correção em relação a ‘classes perigosos’, a 

autora conclui que existirá uma produção de um ‘direito penal informal’ que é praticado 

nas ruas, em que haverá uma aplicação do direito de exceção para combater o inimigo. 

É preciso ressaltar, entretanto, que a política de guerra às drogas atua como um 

processo fundamental para entender a população jovem negra enquanto possível inimigo. 

Note-se, a priori, que aqueles presos por tráfico de drogas equivale o total de 41,65% da 

população carcerária do país, em Sergipe, esse número equivale a 54,12% - como vimos 

acima, mais da metade dessas pessoas privadas de liberdade são consideradas negras ou 

pardas. Demonstra-se que, ao existir uma guerra, existirá um inimigo que será alvo dos 

esforços estatais, não sendo possível a coisa, isto é, a droga ser inimiga, Karam (2013) 

mostrará que o inimigo será considerado aqueles desprovidos do poder, marginalizados, 

moradores de favela e negros. 

Existe, atualmente, um discurso racializado que associa continuamente a 

juventude negra com drogas e violência, sendo corroborada por ações do Estado que 

tentam justificar tal posicionamento ao manterem suas ações por meio da segurança 

pública, enfatizando o contexto de vulnerabilidade e violações de direitos e garantias 

sofridas por essa comunidade (OLIVEIRA; RIBEIRO, 2018). Mais uma vez, é possível 

notar uma alta vigilância do Estado, em relação ao crime de tráfico de drogas que terá 

dois resultados diferente a depender da pessoa abordada: 

 

Os resultados desastrosos do combate ao crime organizado e tráfico de drogas 

criminalizam ainda relações sociais em territórios ‘periféricos’ inteiros, onde as 

forças de segurança agem de maneira mais ostensiva, utilizando-se 

prioritariamente da violência, além da flagrante corrupção de seus agentes. Esse 

modelo de combate ignora completamente a existência em igual incidência 

quanto ao uso e à constituição de outras formas de organização do tráfico de 
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drogas nas demais camadas sociais, com privilégios de mercado seguro para 

pessoas brancas e de classes altas neste circuito. Ainda, não leva em 

consideração que não existem extensões de terra nas favelas para o plantio de 

maconha ou folha de coca e nem fábricas de armas. Ou seja, não existe 

justificativa racional para a concentração de recursos e ações ostensivas nesses 

lugares, fosse o real objetivo o desmonte do comércio ilícito das substâncias 

determinadas. (OLIVEIRA, RIBEIRO, 2018, p. 38-39) 

 

As ações estatais contra a guerra às drogas tornam-se apenas uma ferramenta do 

racismo institucional para manutenção da seletividade penal e das classes dominantes e 

vulneráveis. Sua aplicação, inclusive, é voltada para territórios onde o direito é ignorado, 

criando esses vácuos legislativos – ou espaços de exceção (MARTINS, 2014). A lei 

11.343/06 também acentuará essa dinâmica, devido a discricionariedade mantida dentro 

de seu texto legal, sem critérios objetivos para diferenciação entre traficante e usuário, 

aquele terá seu perfil preenchido pelo imaginário dos agentes policiais que será reforçado 

pela mídia, focando nos jovens negros periféricos (JÚNIOR, 2016).  

Não só, Carvalho (2006) evidenciará uma ampliação do conceito de inimigo, um 

outro marco dentro dos ‘grupos terroristas’ evidenciado por Jakobs, como as organizações 

criminosas que fornecerá “condições de expansão das malhas de punitividade com a 

radical ruptura dos sistemas de garantias” (p. 259). Para o autor, a constituição dessas 

organizações dará o respaldo suficiente ao Estado para sobrepor os interesses revestidos 

de segurança pública à dignidade humana, haverá uma transformação do sujeito em “mero 

objeto de intervenção policialesca” (p. 259). Ainda sim, é interessante considerar nessa 

narrativa que a maioria dos presos por tráfico são formados por réu primário, com 

pequenas quantidades de droga e sem envolvimento com o crime organizado (BOITEUX, 

2015), isto porque, em nossa legislação, tal crime é equiparado com o crime hediondo, 

contribuindo para a superlotação das penitenciárias em condições desumanas, sem 

alternativa de penas alternativas. 

Desse modo, percebe-se que a legislação penal manterá seu intrínseco caráter de 

seletividade penal, focando especificamente na população negra, independentemente de 

seu envolvimento ou não com a criminalidade. Sendo o crime organizado uma nova 

identificação de terrorismo, por estar de encontro com o próprio ser do Estado, este 

possuiria legitimidade de aniquilá-lo e não somente a ele, mas a todos que considere 

participantes destes – como vimos, sua construção histórica baseada no racismo apontará 

apenas para indivíduos com características determinadas como suspeitas ou criminosas, 
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ou seja, jovens negros periféricos. 

De forma a complementar a discussão, é preciso ressaltar o pensamento da juíza 

aposentada Maria Lúcia Karam (2013) ao analisar a chamada “guerra às drogas”, 

demonstra que as Forças Armadas com a expansão das suas funções típicas para atuar 

também em ações de segurança interna,  ao invadirem certas comunidades – seu exemplo 

foi o Complexo da Maré – na tentativa de combater o ‘inimigo’, acabam por desviar-se 

da sua função precípua na medida em  que consideram sua própria população uma ameaça 

do ser estatal21.  

Percebe-se que essa construção do inimigo, enfim, recai, no Brasil, sob o corpo 

do jovem negro – embora seja importante ressaltar que em outros países, outros grupos 

são vistos como inimigos a depender da construção histórica e social realizada naquele 

território. Retomando a realidade brasileira, percebe-se que é realizado um esforço de 

associar o jovem negro frequentemente ao crime, ao usuário ou traficante de drogas e 

inseri-lo na narrativa de inimigo criada por esta guerra, reforçada pela mídia que aplicará 

o termo como “traficante” quando o suspeito é negro e de “estudante”, “profissional” 

quando o suspeito é branco. Congruente a tal pensamento, a própria comunidade, inserida 

no contexto histórico secular e no repasse de informação pela grande mídia, aceitará se a 

morte vier daquele considerado como “criminoso” e quando não, haverá um esforço 

contrário de demonstrar que este jovem negro, também da comunidade, não é do crime, 

era um estudante ou trabalhador22. A morte dessa população é encorajada, em busca de 

aniquilar este inimigo forjado, de forma que ainda é aceita – pela branquitude – ainda que 

a vítima não tenha associação ao crime, ela é registrada como mero “desvio” ou “efeito 

 
21 Neste relato de Karam, deve-se ressaltar que as Forças Armadas ao adentrarem o Complexo da Maré – 

formada por 16 favelas – estava em uma situação de Garantia de Lei e Ordem (GLO), uma medida 

provisória que só pode ser concedida pelo Presidente da República, dando ao exército poder de polícia 

quando há esgotamento das forças tradicionais da segurança pública. Embora não explícita, as Forças 

Armadas usam da forma de combate ao inimigo e a aderem a situação de GLO, dando fundamento ao 

pensamento de Karam ao dizer que há um implemento de inimigo para população que deveria defender. 

Com a retirada das Forças Armadas do Completo da Maré em 2015, esta foi substituída pelas UPP (Unidade 

Policial Pacificadora). Disponível em <https://bityli.com/pGgnmr> e <https://bityli.com/7K085a> 

Acessado em 23 de setembro de 2021. 

 
22 As histórias de assassinato de jovens negros por policiais que chegam ao conhecimento da grande mídia 

costumam trazer o tom de afastamento deste com o crime, ressaltando que, de forma contrária, que se fosse 

qualquer outro jovem negro envolvido, sua morte sem motivo e sem abordagem correta seria aceitável. Da 

mesma forma, as famílias e conhecidos das vítimas reforçam que era trabalhador e por tal fato, não merecia 

ter sido morto assim. Um exemplo desse caso é o do jovem Rogério Ferreira da Silva Júnior, de 19 anos, 

que foi morto em agosto de 2020 levou um tiro nas costas por ter feito um gesto em direção a cintura, 

entendido pelos policiais que estaria armado, o pai lamentou: “tiraram a vida de um trabalhador”. 

Importante ressaltar aqui que, associado ou não ao crime, nenhum jovem negro merece ser morto de 

maneira truculenta, sem a garantia mínima de sua dignidade enquanto ser humano. Disponível em: 

<https://bityli.com/3543q> Acessado em 14 de setembro de 2021. 

https://bityli.com/pGgnmr
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colateral” e se tiver, é vista como uma reafirmação de sua aniquilação, ignorando sua 

dignidade humana pela forma truculenta que é realizada (SANTOS, 2020, p. 117). 

Note-se, portanto, que existirá uma narrativa aceita socialmente que verá a 

presença da pessoa negra como criminoso em potencial, legitimando a violência e o 

controle sobre esses corpos. Ao abordarmos especificamente a agência policial, é 

perceptível essa “associação entre negritude, desvio e criminalidade” (FREITAS, 2020, 

p. 92) o que ocasionará: 

 

[...] o corpo negro é tomado como um corpo inumano, desprovido de 

significado político, seja como vítima de agressão, seja como protagonista 

social e articulador de desejos e de representações sociais. As polícias 

aprendem o que é ‘combate ao crime e a criminalidade’ reiterando a imagem 

de homens negros violentos algemados ou avolumando-se como corpos 

abatidos na guerra cotidiana e se autoimpedindo de produzir outras leituras 

sobre como promover outra resposta social às demandas por controle da 

criminalidade.” (FREITAS, 2020, p. 91) 

 

Isto posto, a visão do corpo negro como principal inimigo brasileiro é uma 

realidade do nosso cotidiano. Somos vistos como corpos descartáveis, matáveis e 

esquecidos. Fatos, como o sequestro das crianças de Belford Roxo23, a morte de João 

 
23 Três crianças (Fernando Henrique, 11 anos; Alexandre, 10 anos e Lucas, 8 anos) desapareceram nas ruas 

de Belford Roxo em novembro de 2020. Os parentes das crianças compareceram no mesmo dia à delegacia, 

mas foram instruídas a voltarem no dia posterior e as testemunhas só foram ouvidas uma semana depois. A 

Polícia Civil revelou que não tinha imagens disponíveis, mas em março de 2021, após pedidos do Ministério 

Público, foi divulgada imagens dos meninos caminhando nas proximidades de onde foram sequestrados. 

Por muito tempo, a polícia seguiu a linha investigativa que as crianças – pobres e pretas – teriam sido 

vítimas de traficantes locais, embora nenhuma conclusão tenha ocorrido.  Em agosto do mesmo ano, ainda 

sem conclusões concretas acerca do desaparecimento, foi encontrada uma ossada às margens de um rio da 

região nas buscas pela polícia, mas foi descartado, pois se tratava de vértebras caudais de animais. Até o 

momento da conclusão deste trabalho, não houve nenhum acréscimo público em relação às investigações. 

O debate que é gerado ao redor desse episódio – que não deve ser lido como isolado – é porque aceitamos 

o desaparecimento ou morte de algumas crianças e de outras, não. Isto porque o caso de Henry Borel, uma 

criança branca que foi assassinada pelo seu padrasto, teve uma busca e conclusão rápida pela polícia, 

inclusive tomando vários espaços na mídia nacional – diferente do caso dos meninos de Belford Roxo em 

que as notícias são mais esparsas e difíceis de encontrar. O fato sugere uma ausência de interesse estatal, 

performado pelos seus agentes policiais, para garantir direitos básicos da infância dessas crianças 

desaparecidas – ainda que o caso tenha sido denunciado à ONU e com as frequentes manifestações das 

famílias. Uma das questões que se instaura é: se fosse uma criança de classe média, branca, em um bairro 

privilegiado, haveria o mesmo desinteresse?  Disponível em: < https://bityli.com/rvRU9; 

https://bityli.com/BMYB3; https://bityli.com/joqOz> Acesso em 30 de agosto de 2021 

 

https://bityli.com/rvRU9
https://bityli.com/BMYB3
https://bityli.com/joqOz
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Pedro24 e o trágico caso de Rafael Braga25 são exemplos que nos mostram a indiferença 

do Estado para aqueles descendentes de escravizados que, como relata Nascimento 

(2016), “construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra de sua espinha 

dorsal” (p. 59). Embora os maiores casos de truculência policial sejam alcançados pela 

mídia no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, é necessário lembrar que, de acordo com o Atlas 

da Violência (2020), Sergipe é o quarto estado que mais mata pessoas negras (59,4 a cada 

100 mil habitantes), comparado com 9,8 e 50,6 de São Paulo e Rio de Janeiro, 

especificamente26. 

Essa realidade é uma forma de analisarmos qual é o direito aplicado a comunidade 

negra. Vimos que em um direito penal do inimigo, ainda que não-normatizado, isto é, 

mesmo que não seja institucionalizado ou implantado formalmente pelas agências de 

segurança pública, outro Direito é usado e não aquele que preza pela igualdade entre as 

pessoas ou que usa o direito penal como ultima ratio. Para a população negra em questão, 

as reações truculentas das agências policiais vindas por meio da abordagem policial é um 

exemplo claro de que uma simples suspeita pode ocasionar a prisão indevida de uma 

pessoa inocente ou que nem chegou a iniciar seu procedimento e, nos piores dos casos, 

levar a morte de uma comunidade.  

Entendemos que para chegar ao ato puro de morte por um agente policial tão 

 
24 O jovem de 14 anos foi baleado com um tiro na barriga em uma operação que ocorreu por volta das 15h 

da Polícia Federal e Polícia Civil no completo do Salgueiro, em maio de 2020. Segundo o depoimento de 

um amigo da família, o garoto estava jogando sinuca com vários parentes quando a polícia entrou atirando. 

Embora o garoto tenha sido resgatado por um helicóptero do Corpo dos Bombeiros, os primeiros-socorros 

foram feitos por um primo que estava de carro e João desapareceu pelas hora seguintes, sendo encontrado 

pela família na manhã seguinte, no Instituto Médico Legal da mesma cidade – segundo o jornal O Dia, João 

já teria sido deixado sem vida no heliponto. De acordo com a polícia, a ação buscava cumprir um mandado 

de busca e apreensão que seguiu para uma perseguição, sendo que estes participantes da facção criminosa 

teriam jogado granadas – as testemunhas presentes no local alegam que a única granada vista foi 

arremessada pela própria polícia. Disponível em: < https://bityli.com/RCcf1> Acesso em 30 de agosto de 

2021 

 
25 Rafael Braga é, infelizmente, conhecido como o símbolo da seletividade penal – uma imagem que causa 

repercussão, mas pouco poder efetivo quando se trata da situação dele. Rafael era um catador de materiais 

recicláveis que, muitas vezes, dormia pelo centro por não ter dinheiro para passagem de ônibus. Em 2013, 

durante as manifestações para diminuir o preço da passagem, Rafael foi preso por estar carregando Pinho 

Sol e Água Sanitária, no momento da apreensão, foi considerado um potencial coquetel molotov pelos 

policiais – o laudo resultou que a capacidade para explosão seria mínima, mas ainda sim, ele continuou 

preso, progredindo para regime aberto em 2015. Entretanto, em janeiro de 2016, foi abordado por policiais 

e teria ocorrido um flagrante forjado, vez que o próprio Rafael negava portar tais drogas e a quantidade era 

pouca. Seu regime aberto foi revogado e durante seu cumprimento de pena, foi internado com tuberculose, 

ao mesmo passo que era condenado por 11 anos e o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela 

impossibilidade de tratamento de saúde durante a reclusão. Até o momento da conclusão desse trabalho, 

Rafael se encontra em prisão domiciliar. Disponível em: < https://bityli.com/UJeRf> Acesso em 30 de 

agosto de 2021 

 
26 Dados referentes ao ano de 2018. 

https://bityli.com/RCcf1
https://bityli.com/UJeRf
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humano quanto a outra pessoa morta, haverá um processo de desumanização tão intenso 

e uma estigmatização daquele corpo como inimigo, criminoso e perigoso que sua morte 

não é vista como uma tragédia e sim, como a solução. Ainda que uma abordagem policial 

não se encerre em morte, poderemos entende-la como parte desse processo de retirada da 

humanidade do outro, acreditando que sua prisão temporária ou a violência no momento 

da abordagem será uma forma de correção ou punição pretendida pelo Estado pela visão 

que este criou das pessoas negras. 

Dessa maneira, conseguimos assimilar que existem inimigos, construídos social e 

historicamente, no Brasila ponto de que, nos dias atuais, é internalizado a essência de que 

o corpo negro – especialmente os jovens homens negros – são a causa dos males do país, 

de acordo com o foco de nossa pesquisa.  

Os corpos dos jovens negros considerados criminosos pelo Estado, são ativamente 

despejados em prisões ou os agentes estatais o encaram como tal, mantendo a vigilância 

especificamente nessa comunidade. A partir disso, sabe-se que por ser considerado 

indesejável e fora do padrão construído pelo grupo dominante, existe uma aplicação 

informal do direito penal do inimigo em que é construído um direito à parte que seria 

efetivado para os territórios onde nossa população se encontra – no caso, bairros 

periféricos. 

Nesse ponto, retomamos, brevemente, de modo a ampliarmos o discurso acima, a 

teorização de Mbembe (2019) que discorre sobre a aplicação da excepcionalidade estatal, 

isto é, a aplicação de um direito estranho para certa parte da população, considerada 

inimiga, inserida em um determinado local, ainda que dentro do espaço também zelado e 

protegido pelo soberano. Sendo assim, a imputação de uma exceção parte de um soberano 

que cria normas gerais para o povo, buscando sua autonomia por meio de 

“autoinstituição” e “autolimitação” que seria baseado no processo do sujeito ser o 

detentor de suas ferramentas de autocontrole. Em contrapartida, a manutenção da 

excepcionalidade dentro de uma sociedade parte da quebra romântica do conceito 

conhecido de soberania para sua outra forma que está longe da busca de autonomia e 

busca a “instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de 

corpos humanos e populações” (MBEMBE, 2019, p. 10). 

O soberano, para Mbembe, governará sobre dois princípios: i) a igualdade jurídica 

entre todos os Estados, traduzido pelo direito de fazer guerra e ii) determinação de suas 

fronteiras, estas que devem ser protegidas – neste ponto, as colônias dos países europeus 

“civilizados” seriam uma área impossível de manutenção da paz, conhecida como zonas 
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de guerra e definidas como um local em que a ordem jurídica deveria ser suspensa, sendo 

constantemente aplicado um estado de exceção para que estas zonas também fossem 

civilizadas. 

Mbembe (2019), ainda, relaciona a estas duas aplicações do estado de exceção – 

Estado nazista e colônias -, que as tecnologias usadas no nazismo foram criadas nas 

colônias, tais quais a “subjugação do corpo, regulamentação médicas, darwinismo social, 

eugenia, teorias médico-legais sobre hereditariedade, degeneração e raça”, assegurando 

que a “Segunda Guerra Mundial é a extensão de métodos anteriormente reservados aos 

‘selvagens’ aos povos ‘civilizados’ da Europa” (MBEMBE, 2019, p. 32). Dessa forma, 

deve-se reiterar que o autor discute sobre o conceito da excepcionalidade enquanto: a 

existência de uma suspensão da ordem jurídica, retirando do indivíduo o que, 

intrinsecamente, o torna ser humano. 

Desse modo, Salo de Carvalho (2006), ao estudar sobre o direito penal do inimigo 

e sua forma estatal correspondente, perceberá uma tendência nos Estados 

contemporâneos em criar eventos de excepcionalidade para que esse estado contínuo seja 

mantido. Na América Latina, especificamente, nota-se o uso do discurso de emergência 

por agências repressivas em busca de combater o inimigo visível – seja o crime 

organizado ou o terrorismo – para a permanência da exceção, demonstrando que embora 

o poder punitivo aja, aparentemente, em respeito às regras, sua atuação está sendo 

realizada diante de um vazio de direitos e garantias fundamentais que, ao longo do tempo, 

desestabilizará a própria Constituição (CARVALHO, 2006, p. 260). 

Entretanto, é importante ressaltar que essa privação de direitos e garantias em prol 

da sociedade determina a naturalização da exceção, isto é, o próprio povo – integrante do 

poder soberano – aceita a minimização de direitos para o bem da segurança. Tal fato 

constrói o poder punitivo enquanto um instrumento do processo penal para manutenção 

do que seria considerado o bem-estar social, quando, em realidade, deve ser o freio [do 

processo penal]. Os Estados, ao adquirirem um poder essencialmente repressivo, passam 

a visualizar o Direito Penal enquanto instrumento de guerra e não, meio de contenção de 

violências públicas (CARVALHO, 2006, p. 261). 

Nesse caso, o autor apresenta que o Poder Judiciário, enquanto ferramenta de 

contenção de excessos punitivos, dentro desse processo de sacrifício de direitos em busca 

da segurança coletiva, deixa de frear os outros Poderes, agindo enquanto uma legitimação 
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da exceção27. Dessa forma, a união dos Poderes na aplicação do poder punitivo gera um  

 

círculo vicioso segundo o qual as medidas autoritárias que se justificam como 

idôneas para a defesa das Constituições democráticas são aquelas que levam a 

sua ruína, pois não há nenhuma salvaguarda institucional capaz de garantir que 

os poderes de emergência sejam efetivamente usados com o objetivo de salvar 

a constituição. (CARVALO, 2006, p. 262) 

 

Nesse ínterim, o que se observa é que existe um direito normativo sendo aplicado, 

concomitante ao estado de exceção que existe enquanto forma de contenção em territórios 

exteriores ao direito. Os bairros periféricos, as conhecidas favelas, são o ponto de 

aplicação contínuo da exceção, considerada uma parcela da população que é “puramente 

matável” (MARTINS, 2014, p. 277). O autor faz referência ao espaço zelado pelos 

narcotraficantes e o território onde ocupam, contudo é importante ressaltar que esse 

território é formado por uma população pobre e majoritariamente negra28, inclusive que 

a suspensão da ordem jurídica é uma formação alinhada com os interesses de mercado – 

o que mantém este formato estendido apenas para certo de tipo de pessoa (MARTINS; 

SANTOS, 2017). Neste ponto, os autores demonstram que o Estado de Exceção cria uma 

situação de guerra que legitima o Estado a tomar medidas fora do ordenamento para 

combater o inimigo, sendo este abandonado pelo direito e não alheio ou excluído dele. 

O aumento de criminalidade nesses territórios e a inserção da agência policial, 

 
27 A ação do Poder Judiciário na manutenção da excepcionalidade enquanto forma estatal para aniquilação 

ou contenção do inimigo, isto quando estamos falando do inimigo brasileiro – a população negra – será 

efetivada pelo fenômeno da seletividade criminal, ao definir quem será mantido em prisão provisória, quem 

será condenado por crime X ou quem será absolvido porque não é considerado criminoso, vez que não se 

enquadra no símbolo criado historicamente. A título de exemplo, cita-se a juíza de Campinas que, em seu 

acórdão, considerou que o réu suspeito por latrocínio não teria características típicas de um ladrão, vez que 

era branco com cabelos e olhos claros. Em contrapartida, outra juíza, dessa vez de Curitiba, ressaltou a raça 

do réu em sentença de condenação três vezes, sem antecedentes criminais e sem especificação acerca da 

conduta social, a juíza diz que “seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de 

forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento juntamente com os demais, causavam 

desassossego e a desesperança da população.” Disponível em: <https://bityli.com/SoIvZ; 

https://bityli.com/t7F8s> Acesso em 08 de agosto de 2021. 

 
28 Segundo IBGE, a população negra ocupa 75,2% quando se trata dos 10% da população com menor 

rendimento. Ressalta o estudo que o rendimento médio domiciliar per capita da população branca, em 2018, 

foi quase o dobro do alcançado pela população preta e parda. Da mesma forma continuou em relação a 

população que vive com mais inadequações domiciliares, posses de bens e acesso a serviço de saneamento 

básico, como exemplo note-se a maior proporção da população preta ou parda de não ter coleta de lixo 

(12,5% para 6% da população branca) ou sem esgotamento sanitário por rede coletora (42,8% contra 26,5% 

da população branca). Tais dados demonstram a condição de vulnerabilidade e a confirmação da frase 

emitida por Sueli Carneiro: pobreza tem cor. Disponível em: <https://bityli.com/Z8Zwi> Acesso em 08 de 

agosto de 2021. 
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como forma de conter esse inimigo que, embora seja revestido como narcotráfico, 

também podemos visualizar o foco na população negra (principalmente, se realizarmos 

uma leitura diante do racismo estrutural), mantém o uso do poder punitivo pelo Estado 

de Exceção para esta população e para esses locais. Martins (2014) conclui que essa 

pessoa no papel de narcotraficante seria “um ser matável, que é objeto de demonstração 

do poder soberano, mas que, entretanto, não se submete ao rito sagrado da sanção 

jurídica” (p. 278). 

 

3.3.NECROPOLÍTICA E O GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL 

 

Anteriormente, ao discutirmos a situação de escolha de inimigo pelo Estado e, 

consequentemente, as medidas que são tomadas para aniquilá-lo, demanda-se explicitar 

de que este soberano aduz um poder inerente a sua posição. Neste tópico, iremos nos 

aprofundar sobre as diversas maneiras de uso desse poder, iniciando pelo pensamento de 

Foucault (2005) que relata a transição do poder de soberania para o poder sobre a vida. 

Para Foucault (2005, p 286-287), o poder de soberania clássico se baseava no fazer 

morrer ou deixar viver, entretanto durante o século XIX, houve uma complementação 

deste direito para o fazer viver e deixar morrer, vez que pela visão dos contratualistas 

sociais a necessidade de viver constituirá o soberano, o detentor do poder absoluto para 

manutenção da harmonia e da vida de cada um da comunidade que aceitou aquele 

contrato. Até o século XVIII, o tipo de poder exercido pelo soberano tinha a função de 

disciplinar o corpo, vigiá-lo, técnicas que buscavam reforçar o sistema de vigilância e 

hierarquia. Desse momento em diante, houve uma nova técnica de poder que se baseava 

em uma disciplina voltada para vida, e não corpo, do homem – a esse movimento, 

Foucault o nomeará de biopolítica. 

Para ele, a biopolítica se iniciará com uma delimitação de sua atuação de poder, 

onde poderá intervir, sendo estes “a natalidade, a morbidade, as incapacidades biológicas 

diversas, os efeitos do meio” (FOUCAULT, 2005, p. 292). Desse modo, com essa coleta 

de saber, o Estado pode impor ações, tais quais instituições assistenciais, centralização e 

informação do saber médico, principalmente em relação a higienização pública e o meio 

natural da cidade, se é possível de causar doenças ou não. Finaliza, então que a 

“biopolítica lida com a população, e a população lida com o problema político” (p. 292-

293). Desse modo, torna-se cada vez mais evidente que o poder busca intervir na maneira 
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de viver, prolongando-a, controlando as eventualidades e aumentando sua expectativa de 

vida. 

O problema do biopoder, que busca a todo custo intervir na vida em busca de seu 

melhor funcionamento, está no exercício do poder da morte dentro desse contexto. Para 

Foucault (2005), essa divisão será feita pelo racismo que definirá quem deverá viver e 

quem deverá morrer. Mbembe (2019) acrescenta que a raça interfere neste exercício, 

justificadamente vez que “mais que um pensamento de classe, a raça foi a sombra sempre 

presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se 

trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros – ou a dominação a ser exercida 

sobre eles” (p. 18). A raça, portanto, seria o fator que distribuiria a morte e moldaria as 

funções de regulamentação da morte pelo Estado, sendo assim uma ferramenta vital para 

o estabelecimento do biopoder: 

 

A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade 

de normalização. Quando vocês tem uma sociedade de normalização, quando 

vocês tem um poder que é, ao menos em toda sua superfície e em primeira 

instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável 

como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos 

outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o 

Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo (FOUCAULT, 2005, p. 

306) 

 

É desse ensejo que partirá Mbembe (2019) para explicar sua tese de necropoder. 

A priori, pois, o pensamento de Foucault era baseado nas ocorrências europeias e em suas 

formações de sociedade e Estado, enquanto Mbembe pensará nessa trajetória por meio 

das colônias. Nesses territórios, o poder de matar do soberano era irrestrito unido a uma 

manutenção contínua do estado de exceção, enquanto que a vida do escravizado pertencia 

ao seu senhor. 

Desse modo, haverá uma desumanização do escravizado por meio da retirada de 

seu lar, de direitos sobre seu corpo e de seu estatuto político, causando uma “dominação 

absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social”, assegurando sua perda 

completa de identidade enquanto ser humano. (MBEMBE, 2019, p. 27). Portanto, é 

perceptível que esta pessoa é mantida viva para um fim específico que não está atrelado 

à sua comunidade ou à sua própria vida, mas voltado para servir uma estrutura que 

repetidamente o exclui. Embora esse status de “não dono de seu próprio corpo” 
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(MBEMBE, 2019, p. 30), o autor pontua que, apesar disso, o escravizado é capaz de 

utilizar as relações humanas impostas a ele para se expressar e amplificar a cultura do 

território inserido, por meio de música e de seu corpo próprio – que não lhe pertence. 

A construção desse momento também é marcada pelo terror que seria um processo 

de deslocação do povo, enquanto figura concreta para uma figura retórica, acreditando na 

possibilidade de distinguir o erro do inimigo do crime do cidadão, nesse ponto, o terror 

seria uma “tentativa errática de criar um espaço em que o ‘erro’ é minimizado, a verdade, 

reforçada e o inimigo, eliminado” (MBEMBE, 2019, p. 23), posteriormente essa 

formação do terror será visualizada enquanto uma união do biopoder, estado de exceção 

e estado de sítio. Tal processo encandeará no que Mbembe considera como guerra sem 

fim em relação aos colonizados ou aos selvagens, aqueles que estão fora da civilização 

criada na Europa. 

Nesse ínterim, para a caracterização do necropoder, o soberano terá a capacidade 

de determinar quem seria descartável ou não, da mesma forma que o terror seria intrínseco 

e constante para as pessoas retratadas na figura do Outro. Na visão de Mbembe (2019), o 

terror será aplicado por meio da fragmentação do território, delimitando que alguns 

seriam zonas proibidas que chamará de “ocupação colonial” por ser dividida em enclaves 

periféricos e os condomínios fechados, findando em uma proliferação dos espaços de 

violência (p. 43-48). Essa ocupação colonial tomará a forma dos poderes disciplinar, 

biopolítico e necropolítico, de forma que domine completamente sua população e gerando 

“uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o externo. [...] 

A vida cotidiana é militarizada. É outorgada liberdade aos comandantes militares locais 

para usar seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar” (MBEMBE, 2019. p. 

48) 

A diferença essencial entre essas duas teorias sobre poder (biopolítico e 

necropolítico) está no momento de percepção quanto à existência do racismo. Enquanto 

Foucault marcará a diferença das raças a partir da Segunda Guerra Mundial, Mbembe 

foca seus esforços desde a colonização e escravização dos povos africanos nas colônias, 

assim como o extermínio de população indígenas nas Américas. Enquanto a biopolítica 

define seu soberano como aquele que tem o poder de “fazer viver, deixar morrer”, no 

contexto necropolítico, o soberano decidirá quem merece ou não viver, isto é, quem terá 

a dignidade de viver. A importância de analisarmos as duas formas é de percebermos que 

a biopolítica se torna insuficiente para dar conta das relações humanas contemporâneas, 

principalmente quando se trata da interação com a raça preta.  



57 

 

   

 

A necropolítica pode ser visualizada no modo de governo neoliberal, em zonas 

periféricas do nosso país, não sozinha, contudo, mas partícipe essencial para “crescente 

aumento das práticas discriminatórias, no vertiginoso aumento dos discursos de ódio, nos 

grandes extermínios étnicos ocorridos em várias partes do mundo” (NEGRIS, 2019, p. 

98). No Brasil, é possível visualizar sua formação em espaços que, segundo Negris (2019, 

p. 99), estão sujeitos a morte dentro de um aspecto real, isto é, voltado pelos grupos 

armados, pobreza extrema e submissão a doença, e a morte simbólica, causado pelo 

abandono sistemático do país em relação a esses territórios. 

Nesse ínterim, para Mbembe (2019) a morte do corpo negro não carregará o 

simbolismo de algo trágico, pois está no cerne da necropolítica multiplicar a mesma morte 

centenas de vezes. É construída, então, uma narrativa antiga que se mantém repetitiva em 

países colonizados que é encorajada por políticas públicas de seu Estado de que a morte 

do corpo negro é uma garantia de que haverá ordem, vida e segurança (SANTOS, 2020). 

Insere-se, assim, que o necropoder é um ponto crucial para o entendimento do 

genocídio da população negra. A convenção imposta pela ONU, imposta pelo Brasil 

(1948), como decreto nº 30.822, definirá como genocídio todos atos que tem como 

intenção destruir um grupo ético, racial ou religioso, a partir do: i) assassinato de 

membros do grupo; ii) dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

iii) submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a 

destruição física total ou parcial; iv) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio 

do grupo; v) transferência forçada de menores do grupo para outro grupo.  

O primeiro ponto é o que trabalhamos nos capítulos acima, desde a maior 

vigilância voltada para os jovens negros, como a constatação por meio de dados expondo 

que eles são o grupo que morrem em comparação com jovens brancos. Em relação ao 

segundo ponto, percebe-se que o dano é causado pelo racismo diário que busca isolar do 

convívio social e exclusão de oportunidades de trabalhos, a não ser que sejam serviços 

subalternos. No terceiro âmbito, entende-se que essa aplicação teria sido construída pela 

transição não realizada na abolição, não existindo nenhum tipo de compensação, 

planejamento ou adaptação, inclui-se também a criminalização das pessoas negras como 

parte desse projeto. Por último, os dois últimos tópicos serão entendidos como i) violência 

obstétrica, assim como negligência médica em relação a mulheres negras e ii) o 

afastamento de crianças de famílias com alta vulnerabilidade social para casas 

institucionais estatais, onde crescerão afastadas do núcleo familiar (FLORES, 2017, p. 

525-526). 
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Diante disso, é possível visualizar o genocídio de forma concreta, com ações 

cotidianas que podem ser absorvidas como políticas usuais do Estado, mas que, 

obviamente, estão direcionadas para uma população em específico. 

Fanon (2008) ao tratar sobre o genocídio, demonstrará que o direito de matar foi 

amplamente visto pelo Estado nazista e admitido, internacionalmente, como genocida vez 

que seus feitos foram realizados contra pessoas brancas – uma minoria religiosa, mas 

branca, portanto relevante para a comunidade internacional. Afirma que o genocídio 

contra a população negra não é visto e portanto, discutido em busca de meios para 

evidenciá-lo porque trata-se de indivíduos que sempre foram vistos como inferiores e 

muitas vezes, selvagens ou animais, não possuidores de sentimentos ou emoções. O autor, 

em uma de suas reflexões, demonstra que esse aceite da morte se dá pelo status de 

superioridade da minoria branca que se vê como tal, ainda quando é minoria em territórios 

colonizados. Relata, ainda, uma de suas vivências, uma tentativa compartilhada entre 

pretos existindo em território do colonizador, a de passar despercebido, a de não ser 

notado para não ser recriminado: 

 

[...] o judeu pode ser ignorado na sua judeitude. Ele não está integralmente 

naquilo que é. As pessoas avaliam, esperam. Em última instância, são os atos e 

comportamentos que decidem. É um branco e, sem levar em consideração alguns 

traços discutíveis, chega a passar despercebido. Ele pertence à raça daqueles que 

sempre ignoraram a antropofagia. [...] O judeu só não é amado a partir do 

momento em que é detectado. Mas comigo tudo toma um aspecto novo. 

Nenhuma chance me é oferecida. Sou sobredeterminado pelo meu exterior. Não 

sou escravo da ‘ideia’ que os outros fazem de mim, mas da minha aparência” 

(FANON, 2008, p. 108) 

 

A comparação que Fanon (2008) faz entre o genocídio detectado pela Europa em 

relação aos judeus e o mesmo genocídio vivido pelos negros nas colônias na África se faz 

necessário para se perceber o uso de “dois pesos, duas medidas”. Para ele, o judeu como 

branco não será definido pela sua ideia, ainda que tenha características identificáveis 

como parte de um grupo, esses “traços discutíveis” que Fanon cita acima, podem ser 

escondidos dentro da convivência social, embora não os apaguem enquanto grupo. 

Noutro ângulo, o autor entenderá que uma pessoa negra sempre vai ser negra, 

independente do que pense ou da ideia/religião que siga e desse modo, seria um alvo 

constante dentro da sociedade que vive. Ressalte-se, aqui, que não está sendo diminuída 
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a crueldade sofrida nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, a 

questão, entretanto, é porque existe a comoção quando se trata de uma comunidade e a 

cegueira ordenada quando se trata da comunidade preta.  

Flauzina (2012) relembra que o Holocausto tornou-se parâmetro para definição 

do que seria genocídio, vez que é o mais conhecido e politicamente reconhecido 

internacionalmente, além de seu status único de tragédia, sendo necessário tal 

comparação para que as reivindicações de genocídio alcancem o requerimento político 

mínimo (p. 23). A autora, entretanto, não trata apenas do genocídio negro, mas chama 

atenção do genocídio contra nativos americanos, indígenas, Tutsi na Ruanda, hindus na 

Indonésia, Kurds no Iraque, Aché no Paraguai, entre outros, e problematiza esse uso dos 

termos único e sem precedente, em relação a outros genocídios: 

 

Nesse ponto de vista, o paradigma do único pousa como um obstáculo de 

reconhecimento e confronto com outros genocídios. Mais explicitamente, isto 

ajuda a silenciar as exterminações passadas responsáveis pela própria fundação 

dos estados modernos. De um jeito mais discreto e ainda sim, efetivo, é usado 

como escudo simbólico e político, de forma que as práticas genocidas atuais 

possam ser minimizadas e negligenciadas. (FLAUZINA, 2012, p. 37, tradução 

livre)29  

 

No Brasil, há outro aspecto que nublará a existência do genocídio contra a 

população negra, especificamente, o mito da democracia racial e a ideia fantasiosa de que 

a escravização brasileira teria sido mansa para entendermos que a morte de uma 

população inteira tem sido um projeto estatal de apagamento (NASCIMENTO, 2016). A 

democracia racial supõe que “negros e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando 

iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência, nesse jogo de paridade 

social” (NASCIMENTO, 2016, p. 48) que é aceito pelo fato de não ter existido um 

racismo propriamente legislado e assumido pelo Estado, atuando nas entrelinhas e 

assumindo o slogan que não existe diferença racial, afinal todos somos brasileiros. Abdias 

(2016) ressalta que, embora não institucionalizado, o racismo foi feito por “níveis oficiais 

do governo” junto com a classe dominante branca que usou de seu controle social e 

cultural (mídia, sistema de educação, produção literária) para implementar a inferioridade 

 
29 “From this standpoint, the uniqueness paradigma poses obstacles to the recognition and confrontation of 

other genocides. More explicitly, it helps to silence the past exterminations responsible for the very 

foundation of modern states. In a more discrete and yet effective way, it is used as symbolice and political 

shield so that the current genocidal practices can be minimized and neglected.” (FLAUZINA, ano, p. 37) 
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e marginalidade do negro dentro da sociedade brasileira (p. 111-112) 

 Para Nascimento (2016), a forma que o Estado mantém o genocídio é feito pelo 

apagamento histórico (ato de 1899, incineração de documentos relevantes sobre a 

escravização a mando do ministro Rui Barbosa), a exploração sexual da mulher negra 

como reprodutora, posteriormente usada como argumento para o embranquecimento da 

sociedade, existindo um forçado processo de miscigenação e que posteriormente, seria 

“aceito” culturalmente pela população negra como forma de ascender socialmente. Essa 

construção de genocídio é perceptível, em conclusão, em vários aspectos, na saúde, 

cultura, segregação residencial, de forma que determina um apagamento e uma morte de 

um indivíduo que ainda está em vida. 

Como já entendemos, o povo negro seria considerado uma das ameaças, 

“problemas” e inimigos do Estado, sendo sua única solução: a busca por extermínio. 

Nesse modo, o projeto do Estado brasileiro em relação a esta população não pode ser 

visto apenas como negligência (NASCIMENTO, 2016), mas sim como abandono por 

meio de um esforço ativo com o exercício do necropoder. Avelar (2017) afirma a 

existência de políticas públicas que reafirmam o genocídio da população negra, incluindo 

que embora a maior parte dessas violências estatais sejam consideradas fora do espectro 

de legalidade, ainda seria “legitimadas e/ou mediadas pelo direito, adquirindo uma 

roupagem ‘legal’” (p. 349). 

Por fim, podemos perceber que o conceito dado pela ONU, em 1948 e aceito pelo 

Brasil, em 1952, não suporta a amplitude que o genocídio, de fato, pode tomar na nossa 

atualidade. Para isso, Lemkin pontua (apud FLAUZINA, 2012): 

 

De um modo geral, genocídio não necessariamente significa a imediata 

destruição de uma nação, exceto quando feita por meio de assassinato em massa 

de todos os membros da nação. Sua intenção é de montar um plano coordenado 

de diferentes ações buscando a destruição de fundações essenciais da vida de 

grupos nacionais, com a função de aniquilar os próprios grupos. Os objetivos 

desse plano seria de desintegrar as instituições políticas e sociais, da existência 

da cultura, linguagem, sentimentos nacionais, religião e econômica destes 

grupos, além da destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e 

até da vida das pessoas que pertencem a esse grupo. Genocídio foca diretamente 

no grupo nacional como uma entidade e as ações envolvidas são direcionais 

contra os indivíduos, não sua capacidade individual, mas aos membros desse 
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grupo nacional (LEMNKIN apud FLAUZINA, 2012, p. 14, tradução livre)30 

 

Buscamos evidenciar, neste tópico, que o exercício do necropoder e o seu 

resultado como sendo o genocídio da juventude negra, acarreta o que Avelar (2017) 

considerará como mortes antes da morte. O processo de matar não está sumarizado 

unicamente no tiro que derrubará o jovem negro, mortes simbólicas antecedem esse 

momento e legitima a negligência da sociedade quando o indivíduo preto é de fato morto. 

Notamos, aqui, que o processo de desumanização dos jovens negros é frequente e uma 

das ferramentas utilizadas para restabelecer essa condição é a abordagem policial.  

 

3.4.ABORDAGEM POLICIAL ENQUANTO FERRAMENTA DA POLÍTICA DA 

MORTE  

 

Dessa forma, é possível perceber que o necropoder e o genocídio estão 

intrinsecamente ligados, de forma que um influencia o outro para atingirem seu resultado 

final – eliminar aquele considerado inimigo, marginalizado e fora do contexto de cidadão. 

Como dito por Mbembe (2018) e Nascimento (2016), tais fenômenos se utilizam de 

ferramentas, tais quais o encarceramento, o embranquecimento, a segregação residencial 

e a delimitação da guerra para o território do inimigo. Outrossim, também pode-se 

considerar a desumanização uma das formas essenciais para alcançar o exercício da 

necropolítica, vez que as mortes simbólicas são necessárias para que a eliminação 

biofísica não cause comoção diante da sociedade.  

Nesse ínterim, Scheper-Hughes (2008) entenderá que a violência não pode ser 

vista apenas em termos de força física ou imposição de dor. O uso da violência também 

deverá ser visto como um ataque a personalidade, dignidade e senso de valor da vítima, 

complementando que a depender da dimensão social e cultural da aplicação da violência, 

esta terá seu poder e significado emanado do contexto (p. 161). Em um ambiente nacional 

 
30 Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, excepct 

when accomplished by mass killings of all the members of a nation. It is intended rather to signify a 

coordinated plan of diferente actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national 

groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be 

disintegration of the political and social institutions, of cultural, language, national feelings, religion, and 

the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, 

dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups. Genocide is direct Against the 

national group as na entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual 

capacity, but as members of the national group. 
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de racismo institucional e personificação da pessoa negra como um dos inimigos, já 

conseguimos visualizar o exercício do genocídio voltado a população negra, 

desempenhado por diversos braços estatais, evidenciados pelos “atos hostis diariamente 

endereçados a populações racializadas, à marginalização estruturalmente arquitetada e 

aos processos político-ideológicos de permanente desumanização” (SILVA, 2018, p. 18). 

Não só, é possível identificar que as agências de controle social e formal, como agência 

policial, Poder Judiciário e as prisões, exercem um papel notório para definição dos alvos 

sociais – em específico, focando em nosso objeto, nota-se que a política de segurança 

pública no Brasil, baseando nas atividades policiais com intuito repressivo resulta em 

uma violência letal contínua contra esses alvos (SILVA, 2018). 

Como vimos, a abordagem policial no Brasil31, muitas vezes, torna-se uma 

abordagem racializada, baseada em uma fundada suspeita que tem como fundamento 

signos culturais da população negra (SINHORETTO, 2014), tornando-os os únicos 

suspeitos possíveis. A questão, entretanto, é quando essa abordagem ultrapassa uma 

suspeição infundada, uma possível prisão em flagrante e torna-se um processo de 

humilhação, reforçando a inexistência de dignidade humana que foi instituída para jovens 

negros. 

Flacks (2018) irá pesquisar acerca das consequências punitivas da abordagem 

policial em um estudo de caso, conhecido como Mohidin, que ocorreu em Londres acerca 

de uma abordagem de três jovens em um bairro periférico que, no depoimento dos 

policiais, estavam menosprezando os agentes. O autor relaciona a abordagem policial 

dentro do contexto necropolítico já debatido acima, sinalizando que esta ação pode ser 

um meio de distinguir quais os corpos jovens que são merecedores ou não de vida 

(FLACKS, 2018, p. 4).  

A abordagem policial – e de uma maneira mais abrangente, a própria instituição 

policial – pode ser considerada como táticas de guerra, no Brasil, se notarmos sua 

construção para retirar o corpo negro incorporado como inimigo nas ruas no período pós-

abolição (FLAUZINA, 2006) e também usada para contribuir nessa morte em vida, 

considerada civil, política, social e física, segundo Flacks (2018). Em sua pesquisa, notou-

 
31 No programa espanhol “¿Qué hace un negro como tú en un programa como este?”, Youssef Ouled, 

ativista do SOS Racisme em Catalunha discute as abordagens policiais racializadas não só na Espanha, mas 

em toda Europa, demonstrando que é um acontecimento comum para os negros europeus. Em sua breve 

fala, o jornalista admite que há uma interiorização de ver as ações policiais como normais pela própria 

comunidade negra e que demora anos para perceber que é uma prática racista e discriminatória. Disponível 

em <https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/colapso-sistema-petando_132_8470701.html> Acesso 

em 11 de novembro de 2021. 
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se que a abordagem influencia a entrada para o sistema criminal de justiça desses jovens 

e não só, essa parte da população admitiu não sentir confiança ou ativamente desconfiar 

da polícia, sentir-se vitimizado pela sua raça, classe e com medo, ansiosos, caso se 

encontrem com a polícia (FLACKS, 2018, p.7). Para ele, este fato causa um “corrosivo 

impacto na solidariedade social” e serve como uma ferramenta importante para 

demonstrar que esses corpos não pertencem a sociedade, de tal forma que considera a 

ação policial como uma tecnologia governamental de “deixar morrer” certas comunidades 

em detrimento de outras (p. 7). 

Entende-se, portanto, que o exercício da abordagem racializada e a negação de seu 

fundamento racista autoriza e legitima suas práticas necropolíticas que promete uma 

proteção de apenas parte da população que, em tese, merece proteção – isto é, apenas os 

brancos seriam merecedores da proteção policial (FLACKS, 2018, p. 13). Para isso, é 

essencial que notemos que apesar do necropoder almejar a eliminação biofísica, a 

abordagem policial enquanto sua ferramenta prossegue com o intuito de morte em vida, 

por meio de ações truculentas, humilhantes com uso da violência verbal e física - como o 

caso do ciclista, Filipe Ferreira (já citado no tópico 1.2) e tantos outros que não ganharam 

a atenção midiática -, e tal modo de atuar não necessariamente demonstrará uma maior 

eficiência na manutenção da segurança coletiva. 

Dessa forma, deve-se notar que a questão acerca da morte simbólica na abordagem 

racializada é o tratamento dos policiais em relação aos jovens negros. Poucas dessas 

situações chegam à mídia, vez que passam como uma abordagem usual, considerada 

“normal” em periferias, mas a morte simbólica inicia no momento em que não há o 

tratamento dignificado para esta pessoa, fazendo-a acreditar que não é digna de respeito, 

não é digna de ser tratada tal qual uma pessoa branca que passa pelo mesmo 

procedimento, tendo resultados completamente diferentes. 

Kwate e Threadcraft (2017) reiteram que a abordagem policial deve, 

necessariamente, ser avaliada enquanto uma ferramenta necropolítica ainda que não cause 

a morte do indivíduo negro, vez que essa interação polícia/pessoa preta, em virtude da 

construção histórica e política do país, causará, além de desconforto, um estado de morto-

vivo e continuam: 

 

Enquanto as mais severas instâncias de violência policial (como casos de 

brutalidade e morte) são facilmente interpretadas como necropolítica, a 

abordagem policial, até em sua forma mais benigna, impõe injúria racial e faz 
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com que o corpo caminhe em direção à morte. Uma abordagem pode durar 

alguns minutos e talvez falhe em impor qualquer violência física, mas ainda 

sim causa um prejuízo significante, ao qual as pessoas brancas não são 

expostas. Além de uma ofensa discreta aos direitos constitucionais, a 

necropolítica da abordagem policial herda uma perda nas chances de viver uma 

vida normal ou uma vida em seu potencial total para pessoas pretas. (KWATE 

E THREADCRAFT, 2017, p. 540, tradução livre)32 

 

Note-se, portanto, que esse tipo de ação policial deve ser visto como uma 

continuação do necropoder, não sendo sua única forma de manifestação e tendo a morte 

biofísica como o limite. A análise das autoras está centrada nos Estados Unidos, 

demonstrando que o país já definiu seu inimigo e a abordagem policial torna-se uma 

política de eliminação, e que a questão não mais se centra em “quem deve morrer” e sim, 

“quando as pessoas negras irão morrer?”. Nesse sentir, elas compreendem que a 

abordagem policial possui um controle ainda maior que o encarceramento, vez que há um 

controle subentendido que paira por dezenas de milhares de pessoas pretas, existindo no 

imaginário público que perpetua um medo – da polícia - na comunidade preta. Percebe-

se uma similaridade gigantesca com o que foi apresentado nos tópicos anteriores – o uso 

da abordagem racializada, como o próprio nome já diz, tem seu público alvo específico e 

é dessa forma que será usado como uma ferramenta.  

Outrossim, ao complementar o pensamento de Mbembe acerca de quem deve ou 

não morrer, Kwate e Threadcraft (2017) alegam que o necropoder também definirá qual 

morto realmente está morto e qual será a causa da morte, usando como exemplo Eric 

Garner, um homem negro morto por enforcamento pela polícia em 2014 que, em uma 

tentativa (falha) de se responsabilizar pelo ato, culpou as condições de saúde pessoais de 

Eric, assim como sua condição física, interpretando tais fatores como a causa de sua morte 

e não o estrangulamento  de 19 segundos durante a abordagem, enquanto a vítima dizia, 

repetidamente, que não conseguia respirar. (p. 546). 

Um ponto interessante a se notar é como esse entendimento de que há grande 

possibilidade de ser parado pela polícia, caso saia pelo seu bairro periférico – que por ser 

 
32 Tradução original: While the most severe instances of police violence (i.e., cases of brutality and killings) 

are easily interpretable as necropolitical, Stop and Frisk even at its most benign inflicts racial injury and 

moves the body towards death. A stop may last only a few minutes and may fail to inflict any physical 

injury, but still causes significant harm to which Whites are not exposed. Beyond compromising discrete 

constitutional rights, the necropolitics of Stop and Frisk inheres in its undermining of Black chances to live 

to the end of a  normal life or to live a life at its full potential. 
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tal é constantemente vigiado – torna um problema que afeta a saúde da população negra 

como um todo. O risco mais evidente é um aumento de comportamento sedentário, perda 

de uma vida pública em que tanto a comunidade quanto o indivíduo sofrem com tais 

prejuízos (KWATE E THREADCRAFT, 2017). 

Ao assimilarmos a abordagem policial enquanto esse exercício contínuo do 

necropoder, as autoras o comparam, pelo entendimento de Paul Butler, com a tortura leve, 

isto é, um tipo de ameaça considerada menos grave porque não deixa marcas físicas no 

corpo, ressaltando que suas similaridades são: situação que inspire terror, humilhação, 

um estado de incapacidade em que o sujeito possa fazer pouca ou nada para sair daquele 

momento. Nesse sentir, a análise afirma que todas essas “pequenas” situações são parte 

do projeto necropolítico, que podem deixar o corpo negro vivo, de forma tênue, esperando 

a morte debaixo do controle e vigilância constante da polícia. (KWATE E 

THREADCRAFT, 2017, p. 548-549) 

Ao analisarmos o Brasil, podemos perceber que a atitude da polícia ao abordar 

jovens negros também é documentada no sentido de desrespeitar, humilhar, por meios de 

xingamentos ou termos pejorativos e indicar um status de poder sobre este. Especialmente 

em relação aos jovens negros e pobres, é observada uma maior probabilidade de “sofrer 

ameaça, intimidação, coação e violência física ou psicológica” (RAMOS E MUSUMECI, 

2004, p. 10). 

French (2017) narra uma situação de abordagem policial, descrita pelo livro 

“Racismo: São Paulo fala”, publicado pela Secretaria de Cultura de São Paulo em 2008, 

direcionado a um jovem negro de 16 anos em que o policial o chamou de “neguinho” e 

“preto filho da puta”, sendo afirmado pelo jovem [Eduardo] que isso é um acontecimento 

usual em seu cotidiano. O abuso policial em que uma linguagem de insulto racial utilizada 

é comum em abordagens racistas, sendo retirado da pessoa negra o mínimo de dignidade 

e auto respeito enquanto a ação policial é realizada – o caso de André Mezzete33 e do 

adolescente baiano34 são exemplo recentes de tal fato.  

 
33 André Mezzete foi abordado por um policial em seu intervalo como motoboy enquanto estava fumando 

um cigarro de maconha. O policial o abordou, xingou e bateu, afirmando que ele estava cometendo um 

roubo de uma moto, ainda que Mezzete estivesse desarmado e com sua própria moto, ignorando também 

as tentativas da vítima de afirmar, pelos pedidos e comandas, que era motoboy. André foi levado para o 

pronto-socorro onde precisou fazer uma tomografia devido aos ferimento, e logo depois, para a delegacia 

onde foi autuado em flagrante por roubo. Disponível em: < https://bityli.com/Lbypl7> Acesso em 21 de 

setembro de 2021. 

 
34 Por ser menor de idade, sua identidade não foi publicizada. O vídeo mostra a ação dos policiais e as falas: 

“Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí [o chapéu], vá! Essa 

desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador, é viado?” O adolescente tinha 16 anos e usava o cabelo 
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Os dois casos afirmam um medo criado na população negra (da polícia e de sofrer 

a mesma violência injusta novamente), o uso de insultos racistas ou difamadores que 

diminuem aquilo que é essencial no ser humano. Torna-se coerente perceber que a 

necropolítica possui outras ferramentas para desumanizar a pessoa preta, especialmente 

o jovem, buscando sua morte em vida. Existe, entretanto, tentativas de órgãos do Estado, 

como a construção a construção de uma cartilha sobre abordagem policial feita pela 

Defensoria Pública da Bahia (2019) que relata como os agentes policiais devem se 

comportar ao realiza-la: sem gritaria ou xingamentos. Apesar de sua existência e de 

conselhos desses órgãos, o fato do adolescente baiano previamente citado aconteceu em 

fevereiro de 2020, contradizendo os conselhos dos defensores públicos.    

Ainda nesse ínterim, French (2017) discorre, em sua pesquisa, acerca de um caso 

que aconteceu em Sergipe, em 1998. Américo da Conceição, um homem negro de dreads, 

foi preso injustamente por um roubo ao banco – em que testemunhas presentes no banco 

alegavam que o crime teria sido feito por outra pessoa. Em busca de um advogado, vez 

que a mesma situação aconteceu com seu cunhado, conseguiu danos morais de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e na entrevista da pesquisadora, Américo relatou que foi 

chamado de “negão safado” e quando mencionou que vinha da Bahia, o policial retrucou 

com “Na Bahia, só tem ladrão”. Importante relembrar, aqui, que o estado da Bahia é 

considerado o estado com maior concentração de pessoas negras no Brasil35. Na época (a 

entrevista foi feita em 2003), o advogado (branco) de Américo disse que esperava que o 

caso servisse de modelo para corrigir a questão do racismo nas prisões indevidas, 

ressaltando que em sua queixa, havia uma “referência explícita à história da escravidão e 

à importância da luta da população negra por direitos” (FRENCH, 2017, p. 19) 

Sua esperança, contudo, não foi alcançada. Hoje, em 2021, ainda se preserva 

situações de desumanização e humilhação feitas por agentes da polícia contra jovens 

negros, especialmente moradores de periferia. O continuum da necropolítica, como 

introduz Kwate e Threadcraft (2017), em que os agentes se utilizam de dispositivos 

devido ao seu poder no exercício de sua abordagem, não tem previsão de acabar. Para 

 
crespo, usualmente conhecido como “black power”, não por moda, mas por ser parte de sua construção 

enquanto pessoa. Após a agressão, a mãe do adolescente, Karina Barros e o próprio confirmam que não 

querem mais utilizar o penteado com medo da abordagem. Importante frisar que o adolescente deixou de 

sair de casa com medo da repercussão da denúncia por meio de vídeo e que pode ter alguma violência 

novamente feita contra si. Disponível em < https://bityli.com/RC1pPq> Acesso em 21 de setembro de 2021. 

 
35 Na Bahia, ao somarmos pretos e pardos, o total chega a 81,1% em 2018. Disponível em < 

https://bityli.com/cZk58Q> Acesso em 21 de setembro de 2021. 
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isso, seria necessária uma admissão do Brasil do racismo estrutural impregnado por 

centenas de anos, uma avaliação do sistema penal enquanto meio para criminalizar a 

comunidade preta e uma reforma estrutural que atingiria todas as classes vigentes.  

Entretanto, passos lentos estão sendo tomados pela própria comunidade, um 

exemplo disso é a coragem absurda que vítimas, como Filipe, tem de gravar a própria 

abordagem para conseguir provar a agressão que vive e organizações da própria 

comunidade em busca de responsabilização dos agentes envolvidos, feitas por amigos e 

famílias das vítimas, assim como Institutos e organizações, também preparadas pelas 

comunidades negras, para apoio mútuo e denúncia pública de abordagens racializadas. 

Aos poucos, órgãos do Estado também entendem a importância de reconhecimento do 

racismo estrutural presente em suas instituições, como a publicação da Cartilha sobre 

Abordagem Policial pela Bahia (2019) previamente citada, embora tais entendimentos 

não sejam a regra, principalmente quando este debate apenas é levantado quando uma 

tragédia ocorre e não feito pelo Estado como forma de prevenção. 

No próximo capítulo, discutiremos o resultado dos grupos focais realizados entre 

homens jovens de 18 a 29 anos, explicaremos a metodologia utilizado e a escolha destes 

para serem integrantes do grupo, assim como as dinâmicas feitas. O grupo focal se 

centrará em perceber como a abordagem policial racializada funciona dentro do espaço 

aracajuano e como estes jovens percebem a polícia, como essa ação participa de sua vida 

e qual impacto desta em seu cotidiano. 
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4. A VISÃO DA JUVENTUDE NEGRA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL 

EM ARACAJU  

4.1. DA METODOLOGIA RELATIVA À COLETA DE DADOS 

 

O grupo focal é uma metodologia que privilegia a escolha de participantes que 

tenham características ou vivências semelhantes, por meio de um roteiro guiado por um 

moderador ou facilitador que, muitas vezes, pode ser o próprio pesquisador e um 

observador que o auxiliará durante a discussão. Este tipo de metodologia deve ser lido 

como uma discussão informal feito por um pequeno grupo de pessoas acerca de um tema 

particular ou um conjunto específico de questões, dando confiança ao grupo para a 

manutenção de uma participação ativa (BRAGA e ANGOTTI, 2017, p. 167).  

É importante, a priori, que os objetivos do grupo focal estejam definidos e 

explícitos para a equipe (moderador e facilitador) para operacionalização do grupo que 

será iniciada a partir de sua composição. Para Gatti (2005), é necessário que a composição 

tenha o mínimo de seis participantes que devem ser escolhidos com base nos objetivos da 

pesquisa. Em nossa pesquisa, nosso objetivo dentro do grupo focal é analisar e perceber 

como os jovens negros de Aracaju que, conforme as pesquisas previamente citadas 

(Sinhoretto, 2014 e Anunciação, 2020), são os mais abordados em ações policiais, 

compreendem esse tipo de abordagem e como se relacionam com as mesmas. Para isso, 

a composição do grupo teve como recorte a busca por jovens negros, entre 18 e 29 anos 

que já tivessem sido abordados – note-se aqui que a Atlas da Violência (CERQUEIRA, 

2020) define como jovem aqueles entre 15 e 29 anos, entretanto devido a incapacidade 

relativa dos menores de idade, a pesquisa procurou selecionar jovens a partir da 

maioridade civil. 

Embora o grupo focal presencial fosse preferível, ao longo dos anos, nota-se um 

uso crescente uso do grupo focal online, sobressaindo-se seu uso em áreas de 

enfermagem, ciências sociais e marketing (BORDINI; SPERB, 2013). Especialmente 

considerando a pandemia de COVID-19, em que o encontro de várias pessoas dentro de 

um ambiente fechado torna-se um risco. 

Optamos36 pelo formato online. A coleta de dados foi realizada em outubro de 

2021, momento em que o Brasil já está flexibilizando as medidas de segurança em relação 

 
36 Neste tópico, o uso da primeira pessoa do plural foi utilizada como padrão, vez que eu e minha 

orientadora, Andrea Depieri, decidimos, em conjunto, as escolhas em relação a metodologia escolhida. 
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a pandemia do COVID-19, entretanto como o número ideal para a realização de um grupo 

focal está entre 6 a 12 pessoas, não consideramos viável que a reunião fosse feita de modo 

presencial em uma sala fechada (o que permitiria que a gravação audiovisual pudesse ser 

realizada perfeitamente) e em um ambiente aberto, como o recomendado para evitar o 

contágio da doença, a gravação se tornaria inviável, principalmente pelo áudio que 

poderia não estar em boa qualidade quando chegasse a fase de análise de dados.  

Decidimos montar um grupo com oito participantes, a partir de três critérios 

primários descobertos ao longo de nossa pesquisa bibliográfica, baseado nas taxas 

apresentadas em que homens negros jovens tem mais chances de ser morto pela polícia 

(como apresentado acima). Assim, procuramos por participantes homens, com idade entre 

18 a 29 anos e que já tivessem sido abordados por agentes policiais. Em nosso trabalho, 

a seleção dos participantes do grupo focal passou por duas fases: a primeira delas foi um 

formulário-convite online, divulgado amplamente pelas redes sociais (Twitter e 

Instagram) dirigido a homens negros dentro das especificações prévias. Ao total foram 

71 respostas ao formulário que continha as seguintes perguntas: i) nome; ii) melhor forma 

de entrar em contato; iii) idade; iv) escolaridade; v) renda familiar mensal; vi) já foi 

abordado pela polícia em Aracaju?; vii) teria interesse em participar de um grupo de 

discussão sobre sua vivência durante a abordagem?.  

Dentre as respostas, 49 já tinham sido abordados dentre esses,  32 tinham interesse 

em participar do grupo focal. Os filtros iv e v seriam usados como forma de montar um 

grupo focal que fosse plural, considerando que de acordo com os dados do IBGE37, os 

jovens em torno de 25 anos, que já deveriam ter finalizado o processo de escolarização, 

é distribuído da seguinte maneira: 4,5% com ensino médio incompleto, 27,4% com ensino 

médio completo ou equivalente, 4% com superior incompleto e 17,4% com superior 

completo – 46,6% seriam aqueles sem instrução, com fundamental incompleto ou 

fundamental completo ou equivalente. Nessa proporção, para um grupo focal de, no 

mínimo, 8 pessoas, deveríamos selecionar 1 pessoa com ensino médio incompleto, 4 

pessoas com ensino médio completo, 1 pessoa com superior incompleto e 2 pessoas com 

superior completo. De acordo com as respostas recolhidas, era possível realizar esse 

grupo focal ideal, entretanto devido a desistências durante o percurso e incompatibilidade 

de horários, nosso grupo focal terminou formado por: quatro pessoas com ensino superior 

 
37 IBGE. Educação - 2019. Rio de Janeiro: Ibge, 2020. 16 p. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101736>. Acesso em: 

01 nov. 2021. 
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incompleto, duas com superior completo, um com ensino médio incompleto e um com 

ensino médio completo. Este sendo, então, os critérios utilizados na segunda fase de 

escolha dos participantes. 

O Grupo Focal realizou-se online, via plataforma Meet, com a presença de 8 

homens negros, todos com câmeras abertas a maior parte do tempo, tendo tido uma 

duração de uma hora e trinta e um minutos, sendo por todos autorizada a gravação da 

sessão. Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido 

relativamente a sua participação na pesquisa. 

  

4.2. DO TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Neste ponto, demonstraremos o método de tratamento dos dados recolhidos. Para 

tanto, nos inspiramos na metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados para 

sitematizar os dados coletados durante as falas dos participantes. Diferente da TFD que 

parte de um método indutivo para criação de seu problema e subproblemas, apenas 

utilizaremos seu método a partir da codificação – isto é, quando os dados já foram obtidos 

em busca de entender a que ponto eles podem ser abstraídos. 

Essa metodologia se divide em três etapas: codificação aberta, axial e seletiva. 

Antes que os dados passem por essas fases, é necessário que eles estejam organizados em 

códigos, isto é, que tudo aquilo que foi colhido, se traduza em conceitos correspondentes 

aos elementos observados (CAPPI, 2017, p. 406). Então, na codificação aberta, o 

“investigador codifica os incidentes em tantas categorias quanto possível” (CASSIANI et 

al., 1996, p. 80), de forma que tudo que for mencionado ou citado dentro do contexto é 

passível de ser codificado. Muitas vezes, estas primeiras categorias são nomes, processos 

ou comportamentos relatados pelos entrevistados, como ocorreu em nosso caso. 

A segunda etapa, a codificação axial, será resultante da correlação das categorias, 

de forma a ver que algumas se tonaram centrais na análise ou estão se repetindo durante 

o estudo. Nesse sentir, haverá uma redução de categorias em busca de um referencial 

conceitual que usará os dados como guia (CASSIANI et al., 1996, p. 81). No nosso caso, 

sete categorias foram formadas a partir do agrupamento de códigos disponibilizados na 

primeira etapa. 

Por fim, na codificação seletiva, é possível a construção de conceitos mais 

restritos, em um nível teórico mais denso e com maior abstração de tudo que foi colhido 
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na primeira fase (CAPPI, 2017, 407). Em nossa pesquisa, a codificação seletiva gerou 

três categorias centrais, que serão levadas a análise: o cuidado pessoal preventivo, a 

percepção da abordagem e as vivências na abordagem que serão destrinchadas nos 

subitens a seguir, apresentadas na tabela em anexo, assim como a formação dos códigos 

em conceitos abstratos. 

É importante ressaltar que essa metodologia tem seu encerramento com a 

delimitação de uma teoria que será aprofundada no estudo, entretanto esse não era nosso 

objetivo, vez que nos utilizamos de seu método para que pudéssemos examinar as falas 

dos nossos entrevistados dentro do contexto previamente estipulado. 

4.3. DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste tópico, analiso os dados obtidos segundo as codificações seletivas 

apresentadas em três subtópicos, demonstrando como os códigos foram se agrupando a 

ponto de se tornar um conceito abstrato que englobasse a perspectiva demonstrada desde 

o início. Sendo assim, iniciaremos pela codificação das vivências na abordagem que 

retratará as questões pessoais influenciadas pela abordagem policial, as emoções sentidas 

e o senso de comunidade criado, focando especialmente em suas experiências pessoais.  

No segundo subtópico, nos aprofundaremos no cuidado pessoal preventivo que 

abordará as formas de disciplina do corpo que os participantes foram aconselhados 

durante sua vida para não serem considerados um suspeito e evitarem uma possível 

abordagem – aqui, duas codificações axiais foram agrupadas: autocuidado com o cabelo 

(black) e precaução com as vestimentas utilizadas. Ambas as codificações tiveram 

códigos que foram bastante citados pelos participantes durante todo o grupo focal, vez 

que consideraram que a aparência em geral é um grande marco para ser considerado 

suspeito ou como será tratado durante a abordagem. 

No último subtópico, serão as percepções dos participantes sobre a abordagem 

policial que era previamente dividida em territorialidade e a percepção deles sobre os 

agentes policiais durante a abordagem. Os bairros onde aconteceram suas experiências 

eram sempre citados enquanto referência para os outros participantes e posteriormente, 

foi definido quais as regiões consideravam ter abordagens mais agressivas ou em maior 

frequência. A percepção sobre os agentes foi estimulada, embora os próprios participantes 

comentassem pequenas atitudes que lhes eram direcionadas. 
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4.3.1. Vivências na Abordagem 

 

Neste tópico, poderemos visualizar como a abordagem policial influencia na vida 

dos participantes e como altera a percepção que eles têm de si mesmo. Portanto, nos 

aprofundaremos em três categorias: nas emoções que os participantes sentiram durante a 

abordagem, nas questões pessoais que eles comentaram envolvendo o fato de já terem 

sido abordados e por fim, analisaremos o senso de comunidade que foi criado durante o 

grupo focal, percebido pela mediadora. 

 

Eu tava com uma sanduicheira que era dela [da avó] e eu tava precisando 

devolver e eu saí do jeito que eu tava, de bermuda, sem camisa, eu tinha um 

blackzão, mas de uns quatro anos pra cá, foi que eu cismei dele [...] E aí, eu 

tive a infeliz coincidência de me bater com o carro da PM, tava fazendo escolta 

na hora e não perguntaram nada, só mandaram eu encostar, estavam com as 

armas pra fora, mandaram encostar e parar. Aí começaram a perguntar, da onde 

eu vinha, pra onde eu ia, o que eu estava fazendo com um utensilio tão caro 

pra época, porque pra época era caro uma sanduicheira, e o que tava 

acontecendo, sendo que eu só tava indo de um lado pra outro levar a 

sanduicheira de minha avó e eu sendo uma criança assustada, sem entender o 

que tava acontecendo, comecei a me justificar, comecei a dizer onde eu 

morava, comecei a gritar, eu gritei, meu pai chegou a ouvir e ele tava quase 

saindo, quando a polícia desistiu e foi embora, perceberam que eu era da casa, 

e foram embora. Essa foi uma das [abordagens]. – Participante V 

 

O grupo focal foi iniciado com esse relato. O contato com a abordagem policial 

na infância ou adolescência foi uma realidade para dois deles – um deles quando tinha 

dez anos e outro quando tinha dezesseis. Em sua fala, ainda que de modo implícito, é 

possível perceber o medo que ocorreu por ter sido considerado suspeito ainda que tão 

novo e perceber como essas situações com a polícia continuariam a acontecer em seu 

cotidiano. Um deles descreve isso como “ser tratado como mais velho do que realmente 

é” pelos agentes policiais. 

 

Quando essas coisas acontecem, eu tento pagar de doido ao máximo. [...] Eu 

só tento lidar de uma forma menos danosa para meu psicológico porque eu 

sinto que tem certas coisas que eu não tenho controle sobre, eu não tenho 

controle sobre a forma que as pessoas vão me ver [...] – Participante G 
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 Essa forma como a abordagem policial moldou alguns pensamentos sobre si 

mesmo, desde a infância, por exemplo, será considerada como questões pessoais. Elas 

representam o medo unido a essa vontade de abstrair o que acontece por causa da cor para 

não se vitimizar em função dela, uma maneira de seguir com sua vida sem se deixar 

definir por acontecimentos racistas que os seguem desde criança. É uma amostra, desde 

cedo, como esses corpos não seriam desejáveis para a sociedade – ferramenta importante 

usada contra comunidade negra, como Flacks (2018) menciona. 

Outras questões pessoais tratadas entre eles são levantadas como forma de 

perguntas de um participante para o outro. Por exemplo, quando participante MA 

pergunta porque os policiais sempre questionam se ele já tem passagem, isto é, se já esteve 

inserido no contexto do sistema penitenciário e a resposta é trazida por ele mesmo, com 

tom de indignação e raiva: “só porque é preto, tem que ter passagem?”.  

Suas emoções não foram tratadas de forma explícita, ocasionando uma passagem 

de como se sentiram antes, durante ou após a abordagem, de forma superficial. É possível 

perceber, enquanto moderadora e devido aos dados gravados, que alguns sentimentos são 

perceptíveis: a indignação em ser considerado como um potencial suspeito quando não 

trazia signos que, em tese, o fariam ser um, como usar cabelo black arrumado e roupas 

ajustadas ao seu corpo, por exemplo. O desespero em algumas de suas falas também é 

visto, principalmente quando narram uma abordagem que consideram injusta, se 

questionando o motivo daquilo ter acontecido quando estavam usando a farda da escola 

ou do trabalho, ou quando estavam apenas indo para casa. Outros, embora sintam raiva, 

comentam que já estão acostumados com a atenção policial, portanto quando se sentem 

seguidos por agentes policiais, consideram “natural”:  

 

Eles me encostaram na grade e eu estava muito nervoso, sem saber o que 

responder. [...] Eu tava chegando em casa, umas seis, sete horas da noite e uma 

viatura tava passando, tinha meio mundo de gente na rua e eles cismaram só 

comigo [...], eles refizeram a rótula para me seguir para ver para onde eu ia [...] 

até perceber onde eu ia entrar. Eu cheguei puto dentro de casa [...] – 

Participante V 

 

Essa questão de ser seguido, ah, isso acontece direto... Aconteceu ontem, eu 

vindo da academia de manhã, a viatura da polícia assim do meu lado e eu só 

olhando porque eu tava vindo da academia [...] Chega num ponto que fica 

natural, apesar de eu ficar puto por dentro [...], meio que já naturalizou já essas 

coisas – Participante M 
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 Outros sentimentos foram pontuados quando estão no momento da abordagem: 

sentir-se chocado e nervoso foi ratificado, a priori por não entender o que estava 

acontecendo – sendo mencionado que tudo aconteceu de forma muito rápida. Entretanto, 

outros se sentem “putos” ao perceberem que está ocorrendo uma abordagem policial 

racializada, isto é, ao entenderem que a revista pessoal está ocorrendo apenas pelo fato 

de serem negros, seja por não se vestirem como um suspeito ou por compreenderem que 

não existe motivo para essa abordagem – um deles confirma que já reagiu a abordagem 

por não aceitar ser chamado de ladrão da própria moto, ainda que estivesse mostrando 

todos os documentos do veículo. A sensação de dor, ao falar sobre abordagem policial, 

também é comentada e concordada entre os participantes, afirmando que, ao olhar para 

trás, esse sentimento de ser humilhado verbalmente e fisicamente é doloroso, pois, de 

novo, eles devem permanecer calados quando a abordagem ocorre para que as agressões 

não continuem. 

[...] é doloroso falar da polícia, de vez em quando, porque a gente fica um 

pouco sem reação por onde, de vias de fato pode se defender porque de 

qualquer forma, não tem um jeito de nós, pretos de periferia, ter liberdade, 

principalmente na hora da fala [...] – Participante C 

 

Pode dizer que a roupa não conta, mas a farda, né, ela pode pesar um pouco, 

não sei, mas eu fiquei assustado na situação [...] – Participante T 

 

O medo de sofrer um enquadro também é ressaltado, ainda que entendam como 

natural dentro do seu cotidiano e admitem que sentem mais medo da polícia do que de 

“noia”, comentando ainda sobre agressões: 

 

 [...] O povo me perguntava, ah, você treina muito tarde, volta de bike, que 

num sei o quê, porque eu moro no Marivan, aqui Santa Maria e eu, mano, eu 

não tenho medo da galera, de noia, esses negócios não, eu falo com todo 

mundo, [...] tem que ter respeito, pelo menos um boa noite. [...] As pessoas 

esquecem isso, eu tenho mais medo da policia do que dos noia, quando eu to 

andando de bike. – Participante M 

 

Por fim, um sentimento destacado é a sensação de que é um perigo – não 

explicitamente - para a sociedade e para polícia, ao descreverem situações de racismo e 

por isso, seriam abordados com frequência. Três deles comentam sobre o fato de correr 
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para ir até a academia e como isso pode ser interpretado de outra forma, dois deles 

comentam sobre a distância que mantém com o futebol e estádios devido a violência 

policial que sempre foca em pessoas negras ao seu redor. A sensação de que pousam 

como um perigo, afirmando constantemente que não se sentem como tal, mas é isso que 

parece, é constantemente debatido. 

 

[...] Você perceberia nitidamente que eu não tenho para transparecer perigo pra 

sociedade, mas eles me pararam super violento, passaram duas motos sem 

placa e não foram atrás – Participante M 

 

Se ver como perigo é algo que é projetado pra gente, não só pela polícia, mas 

pela sociedade. [...] Até mesmo comportamento, conduta, assim ou assado, que 

já enseja num tipo de perigo, sabe, já representa algum tipo de ameaça que, 

enfim, levam eles a se sentirem assim, né – Participante A 

 

 Comentamos no tópico 2.4, como a abordagem policial pode ser nociva para toda 

comunidade considerada alvo. Além das agressões físicas, possibilidade de uma morte 

biofísica, existe a possibilidade de uma morte em vida. A morte simbólica deve ser um 

importante ponto de reflexão ao discutirmos sobre a violência policial, visto que durante 

a abordagem policial, é percebido que este “não há direitos na fala” é uma negligência a 

esses jovens perpassada pelos agentes enquanto representantes do Estado. A forma como 

os agentes são descritos e a forma como eles realizam a abordagem constrói um processo 

de desumanização de corpos jovens negros que acabam internalizando que, de fato, 

podem ser um perigo para si e para a sociedade. Isso também influencia no processo de 

genocídio da população negra. 

 Ao fim, notamos que foi construído um senso de comunidade entre todos os 

participantes, um certo tipo de proximidade causada pela similaridade de suas vivências 

e de como se comportavam diante delas. Perguntas entre eles eram realizadas, 

confirmando ou acrescentando uma situação que já tinham vivido. A passagem pela 

abordagem policial trazia sentimentos complexos que, segundo eles, não era 

compartilhado com frequência, como atitude rude do policial, o fato de ser seguido, usar 

roupas ou acessórios que o colocariam como suspeito que eram ratificadas entre o grupo. 

O espaço de debate foi aceito como um formato para falar sobre vivências que, 

geralmente, são esquecidas pelo movimento do cotidiano. O tratamento entre o grupo, 

nos primeiros trinta minutos, começou a ser feito de forma natural e a intervenção da 
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moderadora começou a ser pontual quando o grupo se afastava do foco debatido, tentando 

comparar suas vivências e confirmando como as situações do dia-a-dia eram bastante 

parecidas. 

 Nestes breves relatos e nos que virão a seguir, é possível perceber que a 

abordagem policial é comum e cotidiana para essa comunidade, ainda que causem 

sentimento de indignação e desespero, também existirá um aceite reforçado pela ideia de 

não deixar com que essas situações afetem sua vida, vez que é algo rotineiro de ser um 

jovem negro. 

 

4.3.2. Cuidado Pessoal Preventivo 

 

Durante nosso grupo focal, foi percebido algumas categorias que sempre eram 

pontuadas pelos entrevistados que dividimos em duas: autocuidado com o cabelo (black) 

e precaução com as vestimentas utilizadas. 

O uso do cabelo crespo cheio (mais conhecido como black) foi citado, 

primeiramente, por um dos participantes como algo que usava há quatro anos, mas que 

teria enjoado com o tempo: 

 

Eu tinha um blackzão, de uns quatro anos pra cá, foi quando eu cismei dele - 

Participante V 

 

 Ao longo do grupo focal, o assunto do cabelo foi retomado por outros 

participantes, a fala do participante A revela que seu uso não era incentivado pela família, 

principalmente quando o estivesse usando na rua: 

 

Até um tempo atrás, eu tinha um cabelo maior e enfim, meus pais sempre 

faziam comentários bem parecidos, mas os comentários que sempre me 

chamavam atenção era o da minha vó, ela tinha uma certa idade e ela é branca 

[...], ela tem uma visão bem diferente da minha e enfim, os comentários dela 

era sempre em relação ao meu cabelo, sempre relacionado a isso, por mais que 

eu estivesse, enfim, bem trajado, do jeito que ela achasse mais bonito, ela só ia 

reparar nisso. Um dos comentários que me marca até hoje foi quando ela disse 

“menino, por que você não corta esse cabelo? Você sabe que isso é perigoso, 

é complicado andar assim na rua. Então, foi uma das paradas que me fez ficar 

meio assim de querer continuar com o cabelo, querer continuar cuidando, uma 
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das paradas que até me choca um pouco - Participante A  

 

 Outros participantes concordaram que o uso do cabelo black, além de ser alvo de 

ataques racistas em seu cotidiano, também era uma maneira de serem vistos ou 

comparados a potenciais suspeitos. Suas falas remetem ao respeito que devem ter quando 

estão com seus cabelos naturais, a pressão da família em tentar se adequar e a possível 

influência que isso ocorre durante uma abordagem: 

 

[...]. Há algum tempo eu tinha o cabelo maior e usava dreadlocks, isso fazia 

com que eu tivesse que ter um pouco mais de respeito com a questão do 

preconceito. [...] – Participante C 

 

[...] essa cultura de manter o cabelo baixo, na minha família é muito forte, 

porque tem que tá muito arrumado sempre. [...] Sempre houve uma 

preocupação exagerada com minha aparência, o que não existia com meu 

primo branco, por exemplo [...] Mas eu precisava sair sempre muito nos 

trinques e eu não sei... – Participante G 

 

[...] os policiais, muito mais violentos em suas ações quando eu tinha cabelo 

[black], agora com cabelo cortado, ainda acontece poucas, mas acontece por 

causa da pele, mas é bem significativo, tinha até abordagens que ele 

comentava, se você andar na rua38 com esse cabelo vão te associar direto [...] 

– Participante T 

 

 É perceptível que o cabelo é um dos elementos pertencentes a aparência desse 

grupo que mais importa. Em suas falas sobre aparência, o cabelo era significativo para 

exemplificar como ele estava se apresentando para o mundo. No momento do grupo, sete 

dos oito participantes possuíam cabelo baixo e apenas um deles tinha cabelo crespo cheio. 

O pedido dos mais velhos (pais, mães e avós) para que o cabelo crescesse com algum 

formato ou fosse cortado para não ser visto como um possível suspeito ou perigo era 

recorrente. Desse modo, manter o cabelo baixo ou arrumado era uma maneira de fugir 

desse estereótipo, explícito na fala do Participante T quando diz que, caso saísse com esse 

cabelo, seria “associado direto”, embora sua fala tenha ficado em aberto, é implícito que 

a associação seria com a suspeição. A busca de disciplinar o corpo é intensificada pelos 

participantes, de forma a ser usada como forma de precaução, cuidados pessoais – não 

 
38 A situação de “estar na rua” é muito usado pelos participantes do grupo focal. O termo é usado como 

forma de demonstrar que, ao estar na rua, estariam expostos ao racismo e a possíveis abordagens policiais. 
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apenas no sentido da vaidade – e tentativa de não ser abordado. 

 O cabelo, embora seja uma parte relevante de suas falas e da própria pesquisa, vez 

que é um símbolo muito marcante de ser preto, afinal possuímos formas de cabelo que, 

por muito tempo, não foram bem vistos pela sociedade, não é a única maneira citada pelos 

participantes quando a questão se refere ao cuidado em relação a sua aparência. A segunda 

categoria incluída neste conceito é a: precaução com as vestimentas utilizadas, que foi 

bastante debatido pelos participantes, desde o começo da discussão.  

 Mais uma vez, o modo de se vestir é aconselhado pelos mais velhos para que não 

usasse roupa X ou roupa Y, evitando que fosse confundido com “noia”39:  

 

Eu não podia usar roupa X porque era roupa de ladrão, era roupa de noia, de 

marginal e disso até os lugares que eu frequentava, roupas que eu andava e eu 

tinha medo de ser confundido com alguém a margem [...] – Participante G 

 

[...] Porque tipo, eu não tava trajando de jeito nenhum, eu tava de calça, tênis, 

como G falou que tem um certo tipo de roupa que a gente usa para não ser 

marginalizada. Eu tava de calça, tênis, uma blusa branca, máscara... Tinha um 

monte de gente na rua e só comigo [...] Minha mãe sempre me falou, meu pai 

e um pouco minha avó que a gente por ser preto, a gente tem que se vestir 

sempre bem, sempre tomado banho, sempre cheiroso e o máximo possível do 

cabelo arrumado [...] E as melhores roupas que eles pudessem me dar, me 

manter... porque eu gosto muito da cultura do hip hop, eu gosto muito de rap 

desde pequeno, então eu queria me vestir como meus semelhantes se vestem, 

como a cultura que eu gosto se veste, então eu gostava de usar calça folgada, 

até hoje eu uso, mas naquela época, eles não deixavam por esse receio de eu 

não saber me defender no meio da rua, de ônibus ou de bicicleta. Então, eles 

sempre tentaram isso, a calça no lugar certo, de cinto, uma blusa não tão 

folgada, tentar não usar boné, correntes, acessórios, o mínimo possível, tanto 

para não ser roubado, mas na abordagem policial eles não, tipo, quem foi que 

te deu essa corrente de ouro? Onde é que você tá com esse brinco e tals, então 

pra eu tentar me salvaguardar de algum jeito e até hoje quando eu vou sair, 

minha mãe pergunta: vai sair com essa roupa? Vai sair assim? Olhe, a polícia 

ta passando, preste atenção. [...] Minha mãe tem muito medo que a polícia me 

enquadre e aconteça o pior – Participante V (grifo nosso) 

 

Sempre fui orientado pelos meus pais a ter uma vestimenta assim, porque era 

 
39 Gíria citada constantemente entre os participantes que significa uma pessoa perigosa, geralmente 

associada ao crime ou “pessoa sob efeito de drogas”. 
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melhor, porque ficava mais bonito, enfim, eram várias as desculpas para eu 

tentar me vestir de um jeito que, enfim, eles sabiam que talvez representasse 

algum tipo de ameaça para mim, de perigo, enfim... – Participante A 

 

É possível perceber uma indignação ao considerar as roupas enquanto um fator 

que pode influenciar na decisão de uma abordagem e da visão que vai recebida a 

sociedade. Na fala acima, por exemplo, o Participante V descreve que “não estava trajado 

de jeito nenhum”, como se existisse um tipo de roupa que tornasse “aceitável” ser 

abordado pela polícia e ele, enquanto uma pessoa que foi constantemente avisada e 

aconselhada, deveria estar “a salvo” do peso trazido por essas roupas. Essas vestimentas 

“proibidas” por constituírem-se como fator de associação à suspeição criminal seriam as 

roupas folgadas, bonés, acessórios, desde correntes até brincos. Aconselha-se que sempre 

andem com roupas ajustadas, que as calças tenham cintos e sem acessórios. Outrossim, 

todos percebem que, a despeito dos conselhos, a marca de suas roupas, por mais cara que 

sejam, não é um fator capaz de garantir segurança: 

 

E não importa a roupa que eu esteja, se for Nike, Adidas ou se eu tiver de 

qualquer roupa, não importa, se eu correr, eu sou um perigo – Participante IV 

 

E sobre vestimenta, velho, eu acho que esse discurso devia ser voltado para 

periferia, pretos e pobres, poque a polícia sabe, eles pagam pau quando vê o 

negro de Oakley, Versace e tudo mais, a questão é essa, tá ligado, são pretos e 

pobres que estão em ascensão no momento. – Participante C 

 

Nessas falas, é possível evidenciar uma valorização positiva relativamente aos 

padrões socialmente impostos, uma vontade de pertencer e ser reconhecido como 

cidadão, seja com roupas ajustadas que fugiriam ao conceito de roupas relacionadas a 

cultura negra – especificamente a cultura hip-hop, como citado pelo Participante V – ou 

com roupas de marca denotariam poder aquisitivo e um bom lugar na escala social, não 

associado a subalternidade. Existe também uma abdicação de suas vontades pessoais para 

se ajustar em busca de evitar um possível episódio de racismo e, especificamente no caso 

da pesquisa, uma possível abordagem policial, visto que, seguindo esses padrões 

deveriam ser considerados suspeitos. À medida que a discussão se aprofunda, é possível 

perceber a indignação misturada com desespero, uma dúvida que parecia estar em todos, 

afinal se estão vestindo as roupas que lhe foram aconselhadas, se estão negando seus 
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gostos pessoais para se mascarar e tentar esconder sua cor, por que ainda estão sendo 

abordados? Por que ainda estão sendo tratados como suspeitos? Por que ainda são vistos 

como um perigo? 

Durante e até o final do grupo, os participantes começaram a perceber, a aceitar e 

a naturalizar que o fato de serem abordados, independe da roupa que usem. Admitem, 

inclusive, que existirá um certo tipo de roupa que os fará serem tratados com maior ou 

menor respeito dentro da sociedade, mas entendem que, perante a polícia, não importa a 

roupa que vistam ou a forma que se portem, pois eles sempre serão alvo de suspeição 

porque são negros: 

 

Pode dizer que a roupa não conta, mas a farda, né, ela pode pesar um pouco, 

não sei, mas eu fiquei assustado na situação e [éramos] fisicamente parecidos, 

mas no contexto econômico ali e ele [o policial] simplesmente gritou, chegou 

outras pessoas e conversaram com ele, mas é uma situação que... pesa, né, você 

tá lá, na mesma situação, ele te aborda numa situação econômico-financeira de 

instituição, mas pesa o que você tá vestindo, você representa aquele lugar, às 

vezes. – Participante T, ao dizer que um colega muito parecido com ele foi 

abordado, pois estava vestindo a farda de uma escola pública, mas ele que 

estava vestindo uma farda de uma escola particular, no mesmo contexto, não 

tinha sido abordado 

 

Só por você estar ali, independente de sua vestimenta, você oferece algum tipo 

de ameaça. [...] Eu acho isso um absurdo – Participante A 

 

O racismo estrutural, independente se você tá bem trajado ou não, só pelo fato 

de ser negro, tem uma perspectiva de quem tá abordando é diferente. Não 

importa se você tá arrumado ou não. [...] Essa questão da roupa é uma forma 

de você mascarar, né, fazer com que você tenha, que você não seja percebido, 

que você passe despercebido pelos olhares preconceituosos. [...] A mesma 

coisa n roupa, é uma coisa de você passar despercebido, se você ta trjaado de 

uma forma formal pra parecer mais aceitável para sociedade e não sofrer tanto 

preconceito. Sendo que isso não adianta, até porque vocês, a maioria disse que 

não importa a roupa, a questão não é a roupa, a questão é a cor da pele mesmo 

que importa. – Participante M 

 

As tentativas de passar despercebido nos lugares também é discutida – não só na 

abordagem policial, mas eles discorrem de outros lugares onde tentam se vestir bem, 

principalmente se sabem que vão estar na rua pela noite para não ocasionar cenas racistas 

-, discutem também os conselhos que os pais, mães ou avós lhe deram durante seu 

crescimento para que se encaixassem melhor nos lugares. Os participantes acabam 

concluindo que as vestimentas, o cabelo, como se portam não é um definidor para ser 
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parado – sua pele vai ser o elemento central.  

Sinhoreto (2014), como explicitado no primeiro capítulo, define isso como parte 

do tirocínio policial, isto é, visualizar características que não são perceptíveis para aqueles 

que não lidam com a população e incluem nisso, a forma de se vestir, a forma de se portar.  

Para os policiais entrevistados, a experiência vinda das ruas seria um conhecimento 

adquirido para definir a fundada suspeita, baseada nos signos que a pessoa carrega que 

estaria caracterizado por marcadores corporais ou características que remetam a cultura 

negra ou a “cultura de periferia”. Não só, Anunciação (2020) ao definir os critérios que 

consubstanciam a fundada suspeita define que o fenótipo da pessoa que carrega elementos 

como: “cor de pele negra ou parda, nariz achatado e cabelos crespos ou black” (p. 6, grifo 

nosso), assim como aspectos estéticos, tais quais “certos tipos de vestimentas, acessórios 

e calçados” serão definidores na experiência dos entrevistados para que uma abordagem 

aconteça ou para que o grau de suspeição seja definido. 

 A percepção desses jovens negros que participaram do grupo focal confirma dois 

desses critérios abordados por Anunciação (2020). Para eles, seu cabelo crespo (black) e 

as roupas que estão vestindo influenciam no momento da abordagem, entretanto em suas 

perspectivas, ainda que estejam vestidos e com cabelo baixo continuaram sendo alvo das 

abordagens por causa de sua cor de pele.  

 

4.3.3. Percepção da Abordagem 

 

Neste ponto, abordaremos duas categorias que foram discutidas dentro do grupo 

focal: percepção de diferentes abordagens a depender da região e a percepção em relação 

as atitudes dos agentes policiais. A primeira está intrinsecamente relacionada ao território 

em que os participantes estavam inseridos, vez que, durante suas narrativas, os bairros de 

Aracaju eram citados constantemente, dessa forma, conseguimos delimitar as regiões 

(norte ou sul) que o evento aconteceu – os próprios participantes também definiam a 

cidade entre essas duas regiões. 

Assim, para eles, a abordagem é diferente quando se trata da zona sul (mais rica) 

e a zona norte (mais pobre) de Aracaju. Entendem, ainda, que na zona sul, as abordagens 

são mais frequentes quando se é preto, sendo os policiais mais suscetíveis a não realizar 

nenhuma abordagem se a pessoa for branca, ainda que, ao seu ver, esteja realizando algo 

que seria ilícito: 
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Em certas regiões mais elitizadas, ocorre em uma frequência racial maior. E na 

zona norte, ocorre em uma frequência maior das abordagens, mas não chega 

ser tão violenta na questão racial, por causa da população em si. [...] Acho essa 

experiência bem relevante – Participante T 

 

 Essa relação das zonas é nítido. [...] Eu percebia muito essa diferença da zona 

norte e da zona sul. Quando tá abordando uma pessoa branca, elitizada, com 

certo parâmetro de roupa e tal [...] A violência na zona norte é muito agressivo, 

na zona sul, você mal vê, se você uma pessoa usando maconha ou outro tipo 

de droga, ali na Cinelândia, no Havaizinho, que é uma galera mais branca, uma 

galera do surf, nada contra não, mas a gente percebe, mas eles simplesmente 

fecham os olhos e fingem que nada tá acontecendo. Na zona norte, é totalmente 

diferente – Participante M, os bairros citados pelo participante são localizados 

na zona sul da cidade 

 

Eu moro no bairro Industrial e já perdi as contas de quantos enquadros40 eu já 

levei ou apanhei por nada. Rola muito esse lance de rolar menos enquadro na 

sul do que na norte. De 10 abordagens que eu levo aqui, 7 eu apanho ou levo 

algum tipo de agressão, física ou algo assim – Participante MA, o bairro citado 

pelo participante é localizado na zona norte da cidade 

 

Nesse ponto, é relevante notar que há um entendimento entre os participantes, 

ainda que não explícito, que a zona sul – a mais rica – é povoada por pessoas de poder 

econômico maior e majoritariamente brancas, portanto a forma da polícia considerar a 

suspeição será voltada para aquelas pessoas que não pertencem aquele local – pessoas 

pretas e pobres que podem também ser identificadas pelos marcadores sociais ou signos 

que carregam. De outro ângulo, a região norte é vista como aquela que é abordada com 

frequência por ser povoada por pessoas de poder econômico mais baixo, o que, segundo 

os dados do IBGE41, terá maior probabilidade de ser povoada por mais pessoas pretas. 

Anunciação (2020) também considera o pertencimento territorial enquanto um 

dos critérios para a fundada suspeita: 

Pertencer ao território ou transitar por ele também é preponderante, na medida 

em que demonstra por si só uma ligação do sujeito com o espaço determinado 

 
40 Enquadros ou baculejos são expressões utilizadas pelos participantes e pelos jovens que significa 

experienciar uma abordagem policial. 
41 Segundo IBGE, entre os 10% com maior rendimento per capita, os brancos representavam 70,6% 

enquanto negros representam 27,7%. Entretanto, entre os 10% de menor rendimento, os dados trocam: 

75,2% são negros e 23,7% são brancos. Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm> 

Acesso em 09 de novembro de 2021. 
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previamente como o ‘lugar do crime’. A situação econômica também o 

caracteriza como suspeito, pois se ele estiver circulando em um bairro nobre, 

seu perfil o fará destoar do morador e transeunte esperado para aquele local 

(ANUNCIAÇÃO, 2020, p. 6) 

 

A definição do critério se encontra de acordo com as narrativas evidenciadas pelos 

participantes. Outros bairros como Santos Dumont e São José foram citados como locais 

de abordagem, o primeiro está inserido na zona norte, enquanto que o segundo, localizado 

perto do centro da cidade, em que o participante V não foi abordado, mas sentiu ser 

seguido por agentes da polícia e argumentou ser um bairro “só de branco”. Bairros 

situados na zona norte da cidade são considerados aqueles que precisam de uma maior 

vigilância do Estado, vez que são associados com drogas e violência e como vimos no 

tópico 2.2, tais territórios são frequentemente associados a juventude negra que se 

mantém como o alvo dessas abordagens com o pressuposto de estarem lutando contra a 

guerra às drogas. 

Dentro desse contexto, outro ponto foi abordado pelos participantes, a priori, de 

modo tímido, mas que foi incitado pela moderadora: como era a ação dos policiais durante 

a abordagem. A priori, a visão é generalizada quando se trata da corporação, 

especificamente da Polícia Militar enquanto um todo – sendo excepcionada apenas 

quando se trata de policiais conhecidos em seu círculo social: 

 

Sobre enquadro, eu acho que a questão seja a instituição, se você já foi 

abordado pela Polícia Militar é um saco, mas se foi abordado por uma policia 

de maior patente, sabe como foi um tempo que a Nacional estava aqui ou 

quando a Polícia Civil vem te dar uma intimação. A questão é a Militar, a 

Militar já passou do tempo de acabar. – Participante C 

 

É preciso ressaltar, entretanto, que esse rechaço a polícia militar é uma 

especificidade de Aracaju por ser considerada a mais violenta em nossa cidade. Segundo 

pesquisas do Datafolha de 201742, 60% dos jovens tem medo da Polícia Civil e 67% 

temem mais a Polícia Militar.  

Os participantes também declararam que nas abordagens que vivenciaram, os 

policiais o tratam com muita agressão física ou verbal, não especificando quais as 

agressões sofridas, mas pontuando sobre serem rudes, empurrões, gritos e sem o tratarem 

com respeito. O cabelo de um dos participantes já foi comentado pelo policial durante 

 
42 Disponível em <https://www.conjur.com.br/2016-nov-02/policiais-sao-vistos-violentos-vitimas-

datafolha> Acesso em 05 de novembro de 2021. 
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uma abordagem – como explicito no subtópico anterior – e agressões verbais que 

insinuam que o abordado não esteja de acordo com as regras sociais impostas, isto é, não 

siga uma vida dentro dos limites legais:  

 

Eles foram um pouco rudes e eu não sei porque... [...] em toda maioria que eu 

já presenciei, que eu já passei, é sempre um esculacho, é sempre tem que botar 

pra baixo mesmo, ta achando ruim, vá denunciar, como eu já escutei. Tá 

achando ruim, vá na delegacia, abra um BO, e vê o que acontece, não vai 

acontecer nada, [mas] vê o que acontece.- Participante V 

 

Quem aqui nunca recebeu aquela pergunta se já foi preso? Por que um preto já 

tem que ser preto? Você tem passagem? Essa é uma pergunta que sempre me 

enche o saco, sabe, eu nunca fui preso, eu nunca fiz nada de errado – 

Participante MA 

 

Uma vez, eu fui chamado de ladrão. Moto no meu nome, documento no meu 

nome, cartão de seguro comigo, habilitação, tudo em dia e eu fui chamado de 

ladrão pela GETAM. Nesse dia, eu pensei que ia morrer e chamei o policial de 

doido e tal, ele botou a arma na minha cabeça [...] Quando ele me chamou de 

ladrão, eu perdi total a noção, eu perguntei logo você é doido, como é que eu 

sou ladrão se tá tudo no meu nome [...] sem nem me dar um boa tarde? [...] 

Ainda me chama de ladrão mesmo com o documento na mão. [...] Uma vez, 

fui no Santos Dumont, fui parado com meu colega, de moto, né, fiz isso que 

você falou, V, o cara desceu: mão na cabeça, filho da puta, que ‘num’ sei o 

que, eu falei primeiramente boa tarde, ele disse: como é? Cara, só dei boa tarde, 

só, aí ele achou, como se fosse uma ironia, eu ‘tava’ sendo sarcástico, não sei, 

não, eu só ‘tava’ sendo educado, porque ele chegou sem dar boa tarde a 

ninguém. – Participante M 

 

A gente sabe que a polícia brasileira é a menos despreparada, o racismo tá aí e 

pesa muito contra a gente. Quando eu andava de pé, eu pegava enquadro 

praticamente todo dia. Eu saia de casa, eu moro próximo da orlinha, ia daqui 

pra orlinha, eu já peguei 3 enquadros, pegava um na esquina da minha casa, 

andava mais pra frente, outro enquadro, chegava na orlinha, me batia. Sempre 

rolou esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa arrumar um jeito de acabar 

com a polícia. [...] Eu acho que eles chegam gritando toda hora, já chegam 

gritando de dentro do carro. Isso aí é uma coisa que a gente passa sempre, 

agressão verbal é o que mais rola, é quase impossível não rolar, dificilmente 

você encontra um policial que chegue conversando, que dê boa tarde. – 

Participante MA 
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Desde abordagem em ônibus, tipo, a polícia sempre vem com mais força. 

Acontecia muito isso porque eu andava muito de ônibus [...] Da polícia chegar 

e só pegar minha mochila e de outro lá pra revistar e tirar as coisas toda e de 

fazer as coisas mais fortes porque eles podiam e queriam e por coincidência eu 

e o outro lá, éramos pretos. – Participante G 

 

 Essa interpretação se intensifica quando o pensamento que os agentes os tratam 

com agressividade apenas porque querem ou porque podem. O primeiro relato acima do 

participante V é explícito quando demonstra que, ao ameaçarem uma denúncia em relação 

a forma que são tratados, o agente o sugeriu que o fizesse, dando a entender que ainda 

com a denúncia, eles não seriam responsabilizados. Essas vivências pessoais confirmam 

a percepção que é construída dos agentes policiais. Os participantes percebem que não há 

outra maneira de reformular a instituição ou não veem esperança de possíveis mudanças 

porque essa vivência foi repetida, reforçada e intensificada durante sua vida. Para a 

maioria deles – de forma explicita na fala -, a polícia está em uma posição de 

superioridade: 

Na minha perspectiva, assim, eu cresci vendo que policiais eram pessoas que 

estavam acima dos seres humanos normais que podiam fazer coisas que nunca 

seriam penalizados, ai fulaninho é policial e matou tais pessoas e não vai 

acontecer nada porque é policial. Então, eu acho que por eles terem essa 

imagem e estarem dentro da instituição, eles não se importam muito em tratar 

as pessoas bem, sabe, porque eles sabem que podem ser agressivos e rudes do 

jeito que for e eles não vão ser penalizados por essa coisa.[...] Não sei se vocês 

sentem isso também, mas é algo que eu senti minha vida inteira, policiais eram 

pessoas que estavam acima da lei e por isso, poderiam fazer o que quisessem. 

– Participante G 

 

Então, você tenta tratar um policial com um mínimo de respeito para tentar 

receber o respeito de volta, não é valido. Não é valido porque eles não querem 

se igualar a você que tá sendo abordado porque, ah, como já escutei, eu sou a 

representação, então eu não posso e nem devo me igualar a você. Eu fiquei 

olhando e pensei: mano, qual foi, po? Você é um ser humano, tanto quanto eu, 

você é um funcionário público, pelo contrário, você é quem deveria me tratar 

bem por pagar todo seu salário através dos meus impostos, você que devia 

tratar bem seu cliente e não assim, já chegar, gritando, destratando – 

Participante V 

 Essas vivências em comum parecem gerar uma concordância entre os 
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participantes de que o policial seria essa pessoa que está além da lei, isto é, não importa 

se forem denunciadas ou comprovadas as agressividades vivenciadas nada surtirá efeito. 

O participante C conclui que não existe direitos quando se está inserido dentro de uma 

abordagem policial, em suas palavras: 

 

[...] é doloroso falar da polícia, de vez em quando, porque a gente fica um 

pouco sem reação por onde, de vias de fato pode se defender porque de 

qualquer forma, não tem um jeito de nós, pretos de periferia, ter liberdade, 

principalmente na hora da fala. Na hora do baculejo, não tem direito. Como 

Sabotage, falava muitas vezes, 10 mentiras viram 1 verdade fácil. A gente não 

tem para onde correr. 

 

 Interesse registrar, contudo, que os participantes esperam uma atitude diferente 

quando o agente policial é negro e a abordagem acontece em face deles. Eles mostraram 

indignidade e confusão quando foram, de fato, abordados, questionando-se porque eles 

fariam essa abordagem violenta com seus “manos”: 

 

Você olha pro policial, policial negro. A psicologia do inconsciente dentro da 

instituição da polícia é tão forte e tem um estereotipo criado lá, independente 

se você é branco ou preto, independente, é tão forte que eles educam 

psicologicamente para ver o alvo e ir atrás que eles não reconhecem seus 

manos que poxa, não tava oferecendo perigo nenhum – Participante M 

 

 Suas perspectivas sempre estão voltadas para os policiais, sendo citado a 

instituição policial também como fator problema – ainda que especifiquem a polícia 

militar, nesse caso. Entretanto, em suas falas, é possível perceber que alguns participantes 

entendem que o problema está no sistema. Outros, no entanto – especificamente o 

participante V e o participante M – identificam que tem policiais, que participam de seu 

círculo social, que não são “malvados”. 

 Em nosso tópico 1.2, avaliamos como o racismo institucional funciona dentro da 

instituição policial, não sendo apenas um comportamento individual, por isso, o 

participante M também consegue identificar que até os policiais negros reproduziram 

racismo. Os agentes policiais, segundo a pesquisa de Sinhoretto (2014) afirmam que a cor 

não faz parte dos elementos da fundada suspeita e reforçam a ideia de padrões de 

marcadores sociais referentes a cultura periférica, entretanto, como vimos na visão de 

Almeida (2018) o racismo institucional irá se infiltrar de maneira a realizar a manutenção 
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do poder do grupo dominante através de ações institucionais, realizando um controle 

social que nem sempre é percebido enquanto tal. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, alcançamos o entendimento de que a população negra, pela 

construção de sua história no Brasil, marcada pela escravatura e posteriormente pela 

negativa sistemática de reconhecimento quanto aos seus direitos, a despeito da abolição, 

foi colocada como responsável pelo atraso ao país e etiquetada como um grupo perigoso, 

alvo, portanto, de leis criminais que buscavam não só controlar essa parcela da população, 

mas retirá-la, de alguma maneira, da vida em sociedade. Por conseguinte, o povo preto 

foi e é, ainda hoje, percebido como “inimigo do Estado” o que invoca e justifica a 

necessidade de manutenção de uma  “constante vigilância” sobre essa parcela da 

população – podemos visualizar isso pelos dados mostrados acima do Infopen, pelas 

pesquisas etnográficas de Sinhoretto (2014) e Anunciação (2020), além dos dados 

fornecidos pelos grupos focais sobre a percepção de que os bairros mais pobres têm maior 

quantidade de abordagens. Desse modo, é perceptível que as instituições agem de maneira 

diversa quando se trata da comunidade preta — (problema central). 

Compreendemos a partir daí, que há, de fato, uma estratégia genocida armada em 

face da população negra e que é executada pelo Estado brasileiro. A abordagem policial 

é um dos elementos cruciais para manutenção dessa política de morte, correspondendo ao 

conceito de “morte em vida” citada por Mbembe (2019). As agressões verbais, físicas e 

até humilhações decorrentes das abordagens policiais, conforme exposto e discutido pelos 

participantes do grupo focal, demonstram quão profundamente as abordagens policiais 

afetam os modos de vida da comunidade negra, constituindo-se como estratégia para 

assegurar que pessoas negras nunca saiam da posição de subalternidade que lhes foi 

forçosamente imposta no pós-abolição: sempre potenciais criminosos — (subproblema 

i). 

Outrossim, comprovamos a existência do que seria “a cara do enquadro”. Os 

participantes do grupo focal foram insistentes em comentar que a aparência é um fator 

preponderante para que em uma abordagem alguém seja considerado um perigo “em 

potencial”, ainda que ao final dos debates, tenham concordado que, na real, a aparência é 

irrelevante quando se é preto. Ainda sim, as pesquisas de Sinhoretto (2014) e Anunciação 

(2020) demonstram que o uso daquilo que seria “cultura de periferia” ou as vestimentas 

e os acessórios usados – principalmente aqueles entendidos como pertencentes à cultura 
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do hip hop – são influenciadores para uma possível abordagem policial.  A cara do 

enquadro, então, é resultante de um conjunto de construções sociais que elegem o homem 

jovem negro, principalmente, periférico e que externaliza sua cultura — (subproblema 

ii). 

Os participantes do grupo focal, durante nossa discussão, foram firmes em 

acreditar que a aparência é um fator relevante no momento da abordagem, embora não 

seja um diferencial marcante quando se é preto. O sentimento recorrente dos oito jovens 

negros que participaram é de que a abordagem, mesmo que dolorosa e invasiva, é uma 

certeza do seu cotidiano, algo que vai acontecer durante a semana – por isso, o reforço 

contínuo de cuidado vindo pelas mães e avós, como estar sempre com documentos ou 

manter uma disciplina do corpo concernente à forma de andar, às vestimentas e ao corte 

do cabelo, buscando sempre fugir desse estereótipo de suspeito que foi criado e repassado 

durante as gerações. As experiências vividas pelos oitos participantes do grupo focal 

mostraram-se assustadoramente semelhantes, de forma que todos se identificavam com a 

vivência um do outro — (subproblema iii). 

É importante ressaltar, entretanto, que o cerne do problema não está vinculado 

apenas ao conceito de “policiais ruins” exercendo a profissão, embora sejam estes que 

reproduzem e realizem o ato discriminatório, a situação se inicia de forma institucional e 

estrutural. Karakatsanis (2020) demonstra que a retórica de “boas maçãs” dentro da 

agência policial é uma forma de diminuir a importância que o sistema tem sobre essa 

implantação da racialização dos suspeitos, afinal condenar as “maçãs ruins” é uma tática 

mais simples do que assumir que é o próprio racismo institucional a causa do problema.  

Maneiras de reformar essa atuação policial são estudadas constantemente. A 

Defensoria Pública da Bahia, por exemplo, realizou um guia do que pode ou não ser feito 

durante uma abordagem policial. Entretanto, é necessário que ações estruturais sejam 

realizadas que não estejam focadas apenas no momento da agressão e seja construída 

junto com a comunidade mais afetada, partindo do próprio Estado. Soluções foram 

sugeridas por Ouled (2020) a partir de um projeto chamado “Ciudad Lineal” que 

aconteceu na Espanha, em que os policiais, logo depois de uma abordagem policial, 

deveriam realizar um relatório, identificando principalmente a nacionalidade e 

características da pessoa abordada. Não só, o ativista sugere a criação de órgãos 

independentes em que as vítimas de uma abordagem discriminatório pudessem realizar 

denúncias e buscar ajuda, na certeza de que não sofreriam retaliações. 

Kwate e Threadcraft (2017), em relação a polícia da cidade de Nova Iorque, traz 
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a possibilidade de um sistema em que denúncias sobre a abordagem fossem realizadas 

em 24h depois de sua ocorrência e que os dados fossem enviados para o departamento de 

saúde da cidade, entrando em contato com as vítimas e fiscalizando a ação dos policiais 

e como afeta o desenvolvimento da comunidade como um todo.   

Diante dos estudos acima citados, é possível compreender que a experiência 

vivenciada por um jovem negro da capital do menor estado do Brasil é bastante 

semelhante à experiência de um jovem não branco em Madrid ou em Nova Iorque quando 

se trata de abordagem policial. Percebe-se que não é apenas uma questão nacional, mas 

que se propaga por outros países, demonstrando a mesma dificuldade quando se trata da 

instituição policial e de sua forma de lidar com os grupos historicamente marginalizados 

e considerados perigosos.  

No Brasil, embora questões como essas sejam debatidas em nível acadêmico e até 

em nível prático dentro da instituição policial, a reforma imediata, repetimos, deve ser 

estrutural. Por exemplo, a formação de dados por meio de um formulário seria essencial 

para a criação de um sistema de dados unificado no país em que as Secretarias de 

Segurança Pública deveriam fornecer – o estudo de Sinhoretto (2014) analisa a 

abordagem por meio da letalidade policial e não pela abordagem em si. Órgãos 

independentes seriam essenciais para que as vítimas se sentissem segura e não 

dependessem apenas das redes sociais como meio de denúncia – como o caso citado do 

ciclista Felipe que sofreu retaliações dos policiais da cidade43.  

Dois participantes do grupo focal acreditam que para existir uma mudança seria 

necessário que a polícia militar acabasse. Como demonstramos, em Aracaju, a polícia 

militar é a mais agressiva, embora não siga o mesmo padrão em todas as cidades 

brasileiras. 

Isto posto, a desmilitarização das polícias pode ser um caminho válido a ser 

percorrido, rumo à desconstrução do racismo institucional, especialmente se levarmos em 

consideração sua criação e seu fundamento no Brasil. Entretanto, o que fica claro a partir 

desse estudo é que as abordagens policiais racializadas correspondem à parte (finalmente) 

visível de um fenômeno social muito mais amplo e profundamente estruturado, assim 

estratégias estruturais são o primeiro passo que deve ser tomado pelo Estado em busca de 

admitir que seus funcionamentos estão inseridos em uma estrutura racista desde sua 

origem, para que suas instituições reflitam essas mudanças e não reproduzam tal racismo. 

 
43 Disponível em: <https://ponte.org/ciclista-negro-que-foi-enquadrado-sem-motivo-por-pms-em-goias-

vai-se-mudar-apos-perseguicao/> Acesso em 14 de novembro de 2021. 



91 

 

   

 

Apesar disso, diante da conjuntura atual do país, é difícil acreditar que tais estratégias 

sejam efetivadas como nossa comunidade precisa. Há anos o mesmo problema vem se 

repetindo e nenhuma ação estrutural capaz de modificar esse funcionamento estrutural 

tem sido vista. Os resultados obtidos nesse estudo se somam a outros esforços para 

demonstrar como e em que dimensões o racismo opera, o que é um passo singelo, mas 

necessário para a superação desse estado de coisas. 
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APÊNDICE 

TABELA 1 – DEMONSTRAÇÃO DO TRATAMENTO DOS DADOS 

RECOLHIDOS, A PARTIR DOS CÓDIGOS 

Codificação Aberta Codificação Axial Codificação Seletiva 

“Só porque é preto, tem que ter 

passagem [na polícia]?” 

Questões Pessoais 

Vivências na  

Abordagem 

Contato com a abordagem na 

infância e/ou adolescência 

Sentir que é tratado pelos agentes 

policiais como se fosse mais velho 

do que realmente é 

“Pagar de doido” quando essas 

coisas acontecem para não afetar 

psicológico 

Reagir ou gritar durante a ação 

policial 

Emoções que os 

participantes 

sentiram durante a 

abordagem 

Chocado e nervoso durante a 

abordagem 

Sentir-se “puto” quando percebe que 

a abordagem foi racializada 

Doloroso falar sobre as abordagens 

policiais por sentir que não tem voz 

durante a ação 

Ter mais medo da polícia do que de 

“noia” 

Acreditar que ser seguido pela 

polícia ou sofrer abordagem já é algo 

natural 

Se correr, será visto como um perigo 

Sensação de afago em relação a fala 

de cada participante, por um deles 

Senso de 

Comunidade 
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Ter black (cabelo crespo grande) e 

enjoar dele 

Autocuidado com o 

cabelo (black) 

Cuidado Pessoal  

Preventivo 

Ser orientado a cortar o cabelo e não 

andar com o cabelo black na rua 

Perceber que precisa ter mais 

cuidado quando estiver usando 

dreads 

Não se sentir à vontade para usar seu 

cabelo natural 

Andar com black na rua e será 

associado com alguém suspeito 

Ser aconselhado a não vestir certo 

tipo de roupa para não ser associado 

a noia/ladrão 

Precaução com as 

vestimentas 

utilizadas 

Ser aconselhado pelas mães e avós 

para se vestir bem, estar sempre 

cheiroso e o máximo possível do 

cabelo arrumado 

Ser, repetidamente, aconselhado 

pelos mais velhos a não sair de casa 

desarrumado 

Acreditar que não havia necessidade 

na abordagem, pois não estava 

trajado “de jeito nenhum” 

Aceitar que existe um certo tipo de 

roupa que deve usar para não ser 

marginalizado 

Perceber que não pode usar roupas 

folgadas ou usar acessórios, como 

correntes de ouro ou brincos para [os 

agentes policiais] não perguntar de 

onde veio 

Serem aconselhados a sempre usar 

roupas ajustadas, por exemplo calças 

com cinto 

Perceber que, a depender da 

vestimenta, será tratado com mais ou 

menos respeito 

Ser aconselhado a se vestir melhor 

para não ser visto como perigo 

Notar que não importa a roupa que 

esteja vestindo, será abordado de 

forma mais agressiva 

Ter sempre atenção com a aparência 
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Fonte: Autoria Própria 

 

Perceber maior frequência de 

abordagens policiais racializadas na 

região sul de Aracaju 

Territorialidade 

Percepções sobre 

Abordagem 

Perceber maior frequência nas 

abordagens em geral na região norte 

de Aracaju 

Mencionar que o bairro em que foi 

abordado é um bairro “só de 

brancos” 

Polícia Militar ser a mais agressiva 

Percepções em 

relação a atitude do 

policial 

Ter experienciado agressões físicas e 

verbais durante a abordagem 

Acreditar que  polícia só fazia aquilo 

porque ela podia/queria 

Perceber que na região norte, os 

policiais eram mais agressivos 

Sentir que os policiais não querem 

ser igualados ao abordado 

Ver o policial como alguém além da 

lei porque não será responsabilizado 

pelos seus atos 

Perceber que não tem voz durante 

uma abordagem pra evitar possíveis 

agressões 

Esperar diferença de tratamento 

quando o policial é negro 


