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Editorial

É possível um processo penal afrocentrado?
O tempo é demarcador concreto da finitude
da existência humana. Carrega consigo não só tradições, lutas, vivências, mas apagamentos, violências e opressões. Narrativas oficiais, em regra, autocráticas, vão bordando a trama histórica que não
é nem pode ser marcada pela linearidade com que
usualmente é apresentada. Essa trama é, portanto
insensata, descortês e com sobreposições multiangulares, quando se tematiza a opressão enquanto
evento histórico.
No período concebido como direito penal moderno, a partir da década de 70, aumentaram no Brasil as denúncias formais à seletividade das políticas
penais e de segurança pública. Nos espaços acadêmicos, sustentava-se um discurso de viés genericamente social como crítica ao punitivismo, ignorando-se
o fator racial como determinante da atuação estatal
punitivista.
Fora dos castelos do saber, a vida é de sofrimento e resistência, gingando ante toda sorte de
opressão e, ainda assim, produzindo conhecimento
refinado, que mobiliza e é permeada pela militância
dos movimentos negros. As vozes tradicionalmente
silenciadas vão se conectando, pouco a pouco, rompendo com o encastelamento de referenciais tecnicistas, ainda que críticos, alheios à realidade nacional, e reivindicando o poder de contar suas próprias
histórias, assim como a refundação de um processo
penal posto para compreender o dissenso racial que
movimenta o exacerbado agir estatal punitivo.
Apesar disso, o processo penal brasileiro continua sendo um abusivo fenômeno temporal; espaço
e autor de falsidades democráticas incontáveis. No
espaço-colônia processual, a prisão preventiva desempenha as funcionalidades sangrentas do chicote;
fabrica-se medidas cautelares típicas – ou não -, produzindo escravos domésticos, que perambulam por
aí celebrando, forçosamente, acordos de boas práticas de viver com o Estado, para não serem ainda mais
aprisionados.
Racismo constitui o processo penal.
É fundamental pensar em uma política criminal
e processo penal afrocentrados, que compreendam a
necessidade de reparação histórica à população negra, criminalizada pelo que se é, independentemente
do que se faz. Criminalizada porque a febre cotidiana
do punitivismo encontra nos braços institucionali-

zados do sistema de justiça criminal as ferramentas
para aniquilar corpos negros.
E aqui estamos: dados, estatísticas, estudos
quantitativos e qualitativos estão sendo lançados,
publicizados e analisados; as histórias estão sendo
resgatadas e contadas por sujeitos ativos, outrora
objetos de pesquisa; os subalternos estão falando
e aqueles que se restringiam à figura dos “Outros”,
numa zona do não-ser e com suas subjetividades negadas, estão reivindicando o seu lugar de fala e se
fazendo escutar. Como bem anuncia Lelia Gonzalez
(2018, p. 193), “se a condição negra é estar no lixo, é
não ter qualidades, o que nos resta? O lixo vai falar, e
numa boa”.
O brado negro, cujo canto de revolta ecoa desde a fundação e edificação do Brasil que hoje se apresenta, reverbera em miríade de atravessamentos,
apontando para a necessidade de questionar o postulado racional de dignidade da pessoa humana, que,
mesmo com sua positivação constitucional, é, sistematicamente, negado à grande parte da população
brasileira, que é negra. Embora maioria, essa população é, politicamente, suprimida por uma hegemonia
opressora ativamente interessada na manutenção da
desigualdade material e na conservação de seus históricos privilégios.
No marcador temporal presente, as intempéries advindas da pandemia trouxeram aos holofotes,
com ainda mais pujança, as fissuras existentes em
nossa sociedade, a profunda desigualdade que marca
a economia, expondo as vísceras de um sistema de
justiça criminal racialmente indomável, pronto para
capturar corpos negros, amontoá-los nos inabitáveis
cárceres.
Como diz Ana Flauzina (2010, p. 139), “cientes
de que não haverá nenhum tipo de paz e ou concordata, enquanto não forem revistos os termos de um
pacto social que aposta na inviabilidade no segmento
negro no Brasil, parece mesmo que sobra muito pouco espaço para meias palavras e meias convicções”.
Não há caminho outro que não revermos o aparato
repressivo estatal e o próprio “pacto social” (apenas
para alguns), que sustentam essas assimetrias raciais.
Apresentado tal panorama, discutamos então
caminhos que podemos seguir: o imperativo primordial é discutir seriamente a reestruturação do processo penal, a partir das bases periféricas e eman-

cipatórias, com especial atenção à questão racial,
histórica e dogmaticamente afastada da construção
do saber jurídico-processual clássico, excludente de
sábias e tradicionais mentalidades que apontam para
a existência de um Constitucionalismo Negro. Se a
Constituição ainda deve fazer ressurgir o processo
penal, o caminho passa, necessariamente, por essa
visão constitucional que afrocentraliza a percepção
jurídica, ressignificando a “dignidade humana” que,
hoje, se restringe às subjetividades hegemônicas.
Ato contínuo, afigura-se essencial a ocupação de pessoas negras no sistema de justiça, já que a
homogeneidade nos espaços de poder da sociedade
reforça essa visão monocular pautada por estereótipos hierarquizantes. O compromisso com a transformação social exige a participação ativa de negros e
negras nos processos decisórios, articulando demandas que expressam suas experiências e percepções.
Afinal, nos transmite André Nicolitt (2020): “Nenhum
cargo, por mais poder que confira, deveria destruir
o que há de humano em seu ocupante. Ainda mais
no caso de magistrados. O processo é uma coisa com
pessoas dentro”.
O trilhar deve ser realizado sempre resistindo
ao canto das sereias homéricas. Essas demandas não
serão alcançadas enquanto continuarmos tratando das questões sociorraciais, a partir das mesmas
bases, dos mesmos referenciais que provocaram a
ilusão da democracia racial - essa farsa que sufoca,
sistematicamente, as negritudes. E o processo penal
segue envernizando os discursos políticos da Revolução Francesa, aqueles que não reconheceram o fazer histórico e libertário da Revolução Haitiana. Cida
Bento (2002) já nos alerta há muito que a ausência
de diversidade leva à deterioração da reflexão e da
inventividade.
Por esta razão, dentre tantas outras, as críticas,
propostas, sugestões e projetos, que podem levar a
um processo penal afrocentrado devem ser oriundos
de bases pluriversais, rompendo com o estigma colonial impregnado na estrutura brasileira. As categorias
dogmáticas do processo penal devem ser repensadas,

por pontos de vista que exponham a discussão sobre
relações raciais, questionem o brancocentrismo acadêmico, que continua a recusar o saber processual
refinado que pode ter como fonte criativa movimentos de dentro do magma social, a exemplo dos movimentos negros.
Tudo isso nos traz, enfim, a este 12º Boletim
Trincheira Democrática do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP), que, reafirmando o
seu compromisso intransigente com a promoção de
um processo penal democrático, e mais do que nunca, afrocentrado, apresenta nesta edição as reflexões
críticas e propostas de juristas e ativistas negros e
negras, a partir de “Múltiplos Olhares”, trazendo “Elas
no Front”, bradando altivamente contra a manutenção de uma desigualdade material e os arroubos inquisitórios e subvertendo, através da seção “Lirismos
Insurgentes”, a hegemonia bacharelesca que congela
a escrita jurídica. Nestes moldes, o boletim do Instituto Baiano de Direito Processual Penal transita entre versos e prosa na contribuição para um projeto de
reestruturação crítica do processo penal.

Jonata Wiliam Sousa da Silva
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Por André Nicolitti

O PARDO, O FARDO E A INDISTINÇÃO:
VIDA PARDA, A FARDA NÃO ERRA NÃO!
“Ela quis ser chamada de morena
Que isso camufla o abismo entre si e a
humanidade plena” (Emicida, Ismália,
Álbum: AmarElo, 2019).

A feição deles é serem pardos, maneira
de avermelhados, de bons rostos e bons
narizes, bem-feitos” (Carta de Pero Vaz
de Caminha, 1500).

“Preto demais pra ser branco e branco
demais pra ser preto.
Escuro o suficiente pra estar no seu pesadelo” (Joca, In Sônia, Álbum: A Salvação
É Pelo Risco, 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=LLwsL0txp08

Em 1720 já havia registro em vocabulário no
sentido de que pardo significa "cor entre branco
e preto, própria do pardal, de onde parece ter
vindo o nome" (BLUTEAU, vol. 6, 1720, p. 265). Na
versão seguinte, já se acrescenta o termo “mulato” (BLUTEAU, 1789, pp. 159).
No Dicionário da Língua Brasileira de 1832,
encontramos pardo como "cor entre branco e
preto, mulato" (Pinto, 1832, pp. 788) e no Novo
Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa lê-se
pardo como: “1. De cor entre o branco e o preto,
quase escuro. 2. De um branco sujo, duvidoso. 5.
Mulato.” (FERREIRA, 2004, p. 1493-1494).
A indefinição do pardo constituiu sobre essa
cor/raça uma posição de entrelugar (WESCHENFELDER e SILVA, 2018) ou, para usar a terminologia de Agamben, o pardo pertenceria a uma “zona
de indistinção”. Vale lembrar que o poder soberano é o que cria uma zona de indistinção entre
violência e direito, entre lei e natureza, externo e
interno, inclusão e exclusão. O soberano é aquele que mantém a possibilidade de decidir o que
é violência e o que é direito e, ao mesmo tempo,
confundi-los (AGAMBEN , 2017, p. 72).
Esse entrelugar fornece o terreno para
a elaboração de estratégias de subjetivação
– singular ou coletiva. O pardo faz funcionar
o fenômeno da miscigenação para moldar e
regular os processos de subjetivação. A miscigenação atua como estratégia de branqueamento e passa a ideia de democracia racial
(WESCHENFELDER e SILVA, 2018). Há quem
sustente que na verdade a raça é um meio,

De Emicida a Joca encontramos a ideia da
indistinção existente em torno da figura do “pardo”. O lugar do mestiço na formação social do
Brasil sempre foi objeto de disputa entre os estudiosos. A diferença terminológica para a identificação racial no Brasil sempre existiu e o consenso
semântico nunca foi fácil (CAMPOS, 2013).
Na história do Brasil, a cor da pele sempre
foi relevante para descrever os grupos humanos,
mas, principalmente, como forma de produzir diferença sobre eles e hierarquizá-los. Já na Carta
de Pero Vaz de Caminha, o termo pardo era utilizado para caracterizar os nativos do continente
americano (WESCHENFELDER e SILVA, 2018).
Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. (...)

Para ler ouvindo:
Ismália (feat Larissa Luz
& Fernanda Montenegro)

Emicida, Larrisa Luz, Fernanda Montenegro
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não um lugar estático e bem categorizado, utilizando-se o termo “entremeios”, ao invés de
“entre-lugar” (LOPES, 2017, p. 138).
De toda forma, o pardo (ou o moreno e
o mulato) está longe de ser uma categoria essencializada. Na verdade, quando a vida humana entra no cálculo do poder, a raça (o racismo)
torna-se uma política, ou ainda, uma biopolítica
de Estado (WESCHENFELDER e SILVA, 2018), na
verdade uma necropolítica (MBEMBE, 2018).
Tirando a referência de Pero Vaz de Caminha associando o pardo aos índios, na história do Brasil, a figura do pardo é fortemente
marcada pela tangência negra. O primeiro censo realizado no Brasil ocorreu em 1872, ainda
no Império. Nele se indagou sobre raça, tendo
sido usadas quatro categorias: “branca”, “preta”,
“parda” e “cabocla”. Nele, a categoria parda foi
usada para captar o número de descendentes
de escravos alforriados ou já nascidos livres
(CAMPOS, 2013). No censo de 1980, havia uma
explicação para pardos que seriam: “mulatos,
mestiços, índios, caboclos, mamelucos, cafuzos
etc.” (SANTANA, 2018).
Diante do cenário de indistinção, há que se
fazer uma nota sobre o colorismo. Significa, de
modo simples, que as discriminações dependem
também do tom da pele, da pigmentação. Mesmo entre pessoas negras ou afrodescendentes,
há diferenças no tratamento, vivências e oportunidades, que decorrem do quão escura é sua
pele. Igualmente, cabelo crespo, formato do nariz, da boca e outras características fenotípicas
podem determinar como as pessoas negras são
lidas socialmente. Pessoas mais claras, de cabelo mais liso, traços mais finos, às vezes, são
vistas mais facilmente como pessoas brancas, o
que produziriam, em “seu favor”, uma tolerância
maior em determinados ambientes ou situações
(SANTANA, 2018).
Com isso, não é incomum que pardos se
camuflem, alisem mais o cabelo e busquem um
ajuste maior aos padrões da branquitude. Trata-se de estratégia de sobrevivência, de fuga do
peso de uma cor que, no modelo imposto pelo
ideário da branquitude, muitas vezes é vista
como a cor do crime, a cor que provoca medo, a
cor dos postos de trabalhos subalternos. Já advertia Abdias Nascimento que “Temos, então,
os mulatos claros descrevendo-se a si mesmos
como brancos, os negros identificando-se como
mulatos, pardos ou mestiços, ou recorrendo a
qualquer outro escapismo no vasto arsenal ofe-

recido pela ideologia dominante” (NASCIMENTO, 2016, p. 90).
Todavia, continuam sendo negros, vulneráveis, porque a farda (o sistema) assim os reconhece e os elegem, cedo ou tarde, para o não-lugar, para o extermínio, para o cárcere, para
a subalternidade. Não à toa Abdias Nascimento
(2016, p. 85-86) afirma:
a despeito de qualquer vantagem de status social (...) a posição do mulato essencialmente equivale à do negro: ambos
vítima de igual desprezo, idêntico preconceito e discriminação, cercado pelo
mesmo desdém da sociedade brasileira
institucionalmente branca.

Fato é que a questão do “pardo” deve estar sob a atenção do debate racial no sistema
de justiça criminal. Segundo dados do Departamento de Pesquisa do IBGE de 2016, a maior
parte da população do Brasil é parda (Parda:
46.7%; Branca 44.2% e Preta 8.2%). Nos dados
de janeiro a junho de 2020 do Departamento
Penitenciário Nacional, 50,28% da população
carcerária é parda, enquanto 16.03% é preta e
32.52% é branca. Com efeito, quando falamos
do pardo, estamos a tratar da classificação
mais capturada pelo sistema penal, fato a demonstrar a necessidade de melhor compreender essa figura.
É imprescindível escapar dessa estratégia
semântica (o pardo como dispositivo de branqueamento), pensada para equipar o genocídio
negro por via do branqueamento da raça (NASCIMENTO, 2016, p. 83).
A nosso ver, o Estatuto da Igualdade
Racial (Lei 12.288/2010) nos deu uma chave dogmática útil ao tratamento prático
da questão. Ele nos permite tratar o mundo sensível e social desde as definições de
cotas raciais na universidade até a leitura
censitária do cárcere, a partir da definição
legal que identifica pardos e pardas como
pertencentes da população negra, verbis:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da
Igualdade Racial, destinado a garantir à
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e
difusos e o combate à discriminação e às
demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
5
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IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas,
conforme o quesito cor ou raça usado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;
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Acesso em 01 nov. 2020.

Frequentemente, é de se por em xeque
a limitação e as contradições do modo de
pensar da razão dual racial. Todavia, diante
da brutalidade latente do racismo no Brasil,
igualmente reconhecemos que não há outra
forma hermenêutica – certamente emergente
– que tenha superado seu pragmatismo (LOPES, 2017, p. 141).
O mestiço brasileiro simboliza plenamente uma ambiguidade de consequência fatal num
país onde ele é de início indefinido. Ele é “um e
outro”, “o mesmo e o diferente”, “nem um nem
outro”, “ser e não ser”, “pertencer e não pertencer” (MUNANGA, 2019, p. 145).
É preciso romper a camuflagem e ver no
pardo a negritude necessária para a luta em busca da humanidade plena.
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O poder soberano e a
vida nua I. Tradução: Henrique Burigo. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2007.
BLUTEAU, R. (1789), Diccionario Língua Portuguesa. Acrescido e reformado por Antônio Morais da Silva, tomo 2, L-Z.
Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira. Disponível em:
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/5413 [consultado
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ELAS
NO FRONT
Resistindo ao punitivismo populista: a necessidade de
vascularização dos direitos humanos na praxe jurídica
da defensoria pública no processo penal
Por Carla Caroline de Oliveira Silva
O clamor por segurança pública nos trouxe ao limiar do punitivismo populista. As críticas ao direito penal do inimigo, construção
do jurista alemão Günther Jakobs, vêm sendo
substituídas pela denominada crítica à bandidolatria1, uma investida sem pudores ao garantismo penal, ou como chamam seus críticos, ao
excesso de defesa.
Com isso vemos um sistema de Justiça
cada dia mais investido num suposto papel de
fiador da segurança pública, empoderado na
função de compensar a desestruturação e falhas dos órgãos de polícia judiciária e ostensiva,
bem como para atender ao clamor social por
castigo, esse retroalimentado pelos conglomerados de mídia, pela pós-política2 e pelas redes
sociais de presença cada dia mais intensa na
vida das pessoas.
E a Defensoria Pública? Qual o seu papel
nesse organismo que cresce na tendência de tra-

tar as garantias fundamentais no processo penal
como verniz civilizatório para a vingança pública e violência sistêmica institucional? Quais as
medidas que podem ser adotadas para o melhor
desempenho de suas funções? Quais são os paradigmas institucionais que devem ser assumidos para resistir ao tsunami punitivista?
São questões extremamente pertinentes
e que devem povoar as reflexões de todos os
agentes públicos investidos na nobre carreira
promotora dos direitos humanos.
Pensar Defensoria Pública sem uma profunda reflexão crítica acerca do sistema de justiça, das dinâmicas sociais e da necessidade de
fomento sistemático dos direitos humanos é
relegar o papel dessa instituição constitucional
à mera carreira de advogados dativos concursados.
Para que não restem dúvidas, a Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, em seu
art. 3º-A, introduzida pela Lei Complementar n.
132, de 07 de outubro de 2009, elenca enquanto objetivos da Defensoria Pública: a primazia da
dignidade humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático
de Direito, a prevalência dos Direitos Humanos
e a garantia dos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
A abordagem processual penal reduzida à
exegese fundada única e exclusivamente em referencial teórico da ciência jurídica empobrece e
limita a atuação da Defensoria Pública que passa
a atuar sem efetividade, resguardando unicamente a aparência democrática do processo e
mantendo a máscara do exercício do contradi-

Como exemplo trago o manifesto “Você tem sido
enganado!” lançado em evento com a participação de
cerca de 150 operadores do sistema de justiça, em sua
grande maioria, Promotores de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que defendem, dentre outras coisas o fim
das políticas de desencarceramento. Manifesto disponível
em: <https://www.academia.edu/40610998/Texto_17_
Manifesto_VOC%C3%8A_TEM_SIDO_ENGANADO>.
Acesso em: 19/10/2020
2
Segundo a socióloga Sabrina Fernandes, a pós-política é
um fenômeno de despolitização que se propõe superar a
política ideológica, mas que, para longe disso, sedimenta
a ideia de impossibilidade de formação de novos modelos
e incentiva a aceitação das instituições da forma como
existem, fundando-se na ideia de gestão dos instrumentos
vigentes, apelando para o uso de tecnicismo.
1
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tório e da ampla defesa, dando abrigo para que
membros do Ministério Público e Judiciário, formalmente obrigados à imparcialidade, secretem
microfascismos e exerçam o seu mister pautados pela dissonância cognitiva. Neste como
consequência existe o efeito inércia ou perseverança, de autoconfirmação das hipóteses, através da busca seletiva de informações (LOPES JR,
2014, online).
Isto porque, tanto a dogmática quanto a jurisprudência pátria, está se voltando à satisfação
da libido pública, sedenta por uma resposta célere e imediata àqueles indivíduos considerados
desviantes (ou marginais), sendo esse um dos fatores que pautam o punitivismo populista.
Os agentes do sistema de justiça penal
por vezes parecem esquecer que o direito penal deveria, segundo seus parâmetros teóricos
fundadores, ser uma garantia contra o poder.
É um freio intra-institucional do ius puniendi
estatal. Deveria, assim, fazer frente a qualquer
abuso, excesso e desvio de poder. Por estar
inspirado nos princípios penais liberais, como a
proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana, entre outros, segundo os quais, respectivamente, a pena imposta deve ser proporcional
ao delito cometido e imposta, também, observando-se as garantias e direitos fundamentais
(PATIO, 2019, on line).
Infelizmente, o Poder Judiciário tem mais
e mais dado conclusões e abordagens tecnocratas ao procedimento instrutório, dando
contornos fordistas ao processo penal (TAVARES, 2020, on line). Nesse diapasão, os precedentes judiciais que prestigiam as garantias
fundamentais estão cada vez mais raros e o que
temos é uma atuação ora fundada em casuísmo, ora na aplicação universalizada das regras
de direito por meio de decisões generalizantes
que não observam nem reconhecem as vulnerabilidades sociais que atingem sua principal
clientela: a população negra, pobre e desobediente à heteronormatividade.
A Defensoria Pública deve se contrapor a
essa tendência e precisa entender que reação
não é criação. Enquanto carreira autônoma, de
contornos singulares, instrumento do regime
democrático e guardiã magna, nesta República,
dos Direitos Humanos, (art. 134, caput, da Constituição de 1988), não pode compartimentar sua
atuação institucional nessa seara, surfando no
dogmatismo penal.

A atuação pragmática, enclausurada nas
fronteiras do Direito Penal garantista, não surte efeito na lógica desumanizadora do sujeito
submetido ao processo criminal, limitando-se
a reagir, sem sucesso, às pulsões punitivistas.
Portanto, deve a Defensoria Pública assumir o papel de infiltrar o debate de Direitos Humanos em todas as ações penais que faça parte.
Sua atuação enquanto órgão, na defesa do interesse jurídico individual de quem responde a ação
penal, deve negritar sua função enquanto bastião
do que quer proteger. O protagonismo do direito
à liberdade de quem é parte passiva no processo
criminal não dispensa o agente defensorial de integrar à causa, de maneira estratégica, a matéria
humanista, e negligenciá-la significa a subversão
de seus próprios objetivos institucionais.
Nesse ponto, vislumbra-se que apenas a
massificação da ideia de vascularização dos Direitos Humanos a toda e qualquer atuação defensorial, inclusive as individuais-pragmáticas,
trará possibilidade de criar fraturas na estrutura
do sistema de justiça contemporâneo, haja vista
apresentar possibilidades de redução das generalizações judiciárias, reumanização do suposto
sujeito passivo, rompimento de precedentes universalizantes e arrefecimento de violências sistêmicas, a exemplo do racismo institucional.
Para tanto, é necessário que as Defensoras e Defensores Públicos da União, do Distrito
Federal e dos Estados sejam convocados a esse
novo engajamento, com capacitação contínua
em questões relacionadas às dinâmicas étnico-raciais, indigenista, de violência de gênero,
de LGBTQIfobia, de criminologia crítica, dentre
outras, sob pena de não conseguirem alcançar
efetivamente sua vocação constitucional ou
contribuir para mudança de paradigma do sistema de justiça.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
BRASIL. Lei Complementar n. 80 de 12 de Janeiro de 1994,
alterada pela Lei Complementar n. 132 de 07 de outubro de
2009. Brasília, DF: Senado, 2009.
FERNANDES, Sabrina. Sintomas Mórbidos: A encruzilhada
da esquerda brasileira. São Paulo: Autonomia Literária, 2019.
LOPES JR., AURY. Teoria da dissonância cognitiva ajuda a
compreender imparcialidade do juiz. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-jul-11/limite-penal-dissonancia-cognitiva-imparcialidade-juiz>. Acessado em: 19 de
outubro de 2020.
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El caso de prohibición del beneficio de la suspensión del
cumplimento de la pena privativa de la libertad. Revista de
La Facultad de Derecho, n. 46. Montevideo, 11 jun. 2019. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652019000100380&lang=pt>
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TAVARES, Renata da Costa (@renatatavaresdacosta). Live
Loucura e Tribunal do Júri, Instagram, 03 de julho de 2020,
Disponível em: <https://www.instagram.com/bruxasdoplenario/>.
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Lirismos Insurgentes

Símbolo de Resistência
Preta, desde que nasci
Mas só descobri o valor da minha pele
Quando cresci
Me negaram o direito de ser quem eu sou
Me ensinaram que meu cabelo era ruim
E até me faziam achar que era um
castigo ser assim
O tempo passou e a informação
Virou minha arma contra toda
opressão
E hoje minha palavra reflete minha
cor, minha vivência minhas dores e
minha essência
E me irrita quando dizem que meu cabelo
é moda
O fato é que fugimos do padrão
E o crespo incomoda
E turbante não é fantasia moça
Só para usar quando está em evidência
Porque não é moda e nem tendência
É o nosso símbolo de resistência.

Maiara Silva
Poeta, escritora, jovem
dinamizadora, mobilizadora
cultural, mulher preta de Axé.

Coturnos
O racismo cabe na bolsa
Da madame pálida
Na noite escura
Com o corpo teso
Pelo medo escroto
Da epiderme passante
Do outro lado
Da calçada
Cada calçada é um mundo.
O racismo cabe no elevador
Que abre a porta e mostra
O peso da escravidão
Depois se fecha enquanto
aponta
O elevador de serviço
Que é vergonha e desserviço.
O devir há de romper os cabos
As polias

A podridão de quem lança
O garoto Miguel indefeso
À sorte que sempre faltou
Depois pinta as unhas de sangue
Que pinga a cada andar
Sobrando sangue para encher
As piscinas da cobertura.
O racismo cabe no coturno
Preto como o corpo preto no asfalto
preto
Esmagado com o peso do ocidente
todo
O homem-falo-macho-branco-viril
Mata um pouco também quem
assiste
A necrofilmagem é propaganda
Propaga o medo
Vinicius Assumpção
Ordena a mansidão.
Professor de Processo Penal.
Advogado Criminalista.
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Fantasia da vida negra
Não há nada que conforme
os sentidos
habitar um corpo num
território alienígena
Ter os movimentos expressos
por linguagens alienadas
Não há nada que contorne os
sentidos
Só há os dias,
as voltas da terra
Os arrudeios ao sol
Não há nada que esvazie o
sentido
Há o tempo,
desconhecido e etéreo,
obstinado
A grande fantasia da vida
negra é estar viva
Não mais só ver os dias
passarem
determinar as próprias
possibilidades
Mirar na noite tendo certeza
de amanhecer
A liberdade, mais que
feitiço das almas, encanta a
sobriedade
Se convoque a Ninar o
sentido.
Gabriela Ashanti Ramos
Advogada, Mestre em Direito,
pesquisadora no Programa
Direito e Relações Raciais
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Padê à consciência negra
abolicionista afrodiaspórica
Por Luciano Góes
Ouça no vento
O soluço do arbusto:
É o sopro dos antepassados.
Nossos mortos não partiram.
Estão na densa sombra.
(Ismael Birago Diop)

LUCIANO GÓES
Iyawô-Doutorando em Criminologia na Universidade de Brasília
(UnB). Professor dos cursos de

A eficácia da democracia racista pode ser
mensurada pelo domínio de uma das maiores
populações negras do mundo, onde a hegemonia branca é tutelada por um sistema de controle instituído pela política colonial pharmakologica que nos condena à inimizade constante
(MBEMBE, 2014), pois, a manutenção da Casa
grande-Brasil demanda a contenção de nossas
insurgências, e dentre as formas de controle
formal, sobressai a prisão.
Pela complexidade e capilaridade do sistema de neutralização de corpos negros, não basta falarmos em encarceramento da massa preta, é preciso explicitar o racismo programático
que faz do nosso sistema carcerário uma grande
Senzala (inaugurada, exatamente, com a farsa
abolicionista pintada pela sinhazinha redentora), e do Direito penal como instrumento colonizante.
Aqui, risco o ponto deste brado abolicionista afrocentrado: naturalizar a prisão é comungar com toda violência que é sua essência
e que ela é incapaz de ocultar, é legitimar toda
estrutura racista que ela resguarda e pactuar
com toda desumanização que ela constitui, demanda e assegura, pois o cárcere, como resposta “justa” do Direito penal declarado, é um dos
principais eixos gravitacionais da legitimidade
dos outros Direitos penais (paralelo e subterrâneo), dinamizado, entre legalidades e constitucionalidade, nosso genocídio e epistemicídio
engendrados num ordenamento jurídico que
se expressa enquanto sustentáculo da ordem
racista, protegendo direitos fundamentais da
branquitude.
O criticismo criminológico, há muito, já
comprovou que a seletividade é uma característica genética do Direito penal que tutela as
assimetrias estatais ontológicas. Partindo dessa premissa, toda e qualquer prisão é ilícita
pelo descumprimento do princípio básico desse
mesmo Direito penal: o da igualdade, fato que

Pós-Graduação,

especialização

em Criminologia, do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais
(IBCCRIM) e Ciências Criminais
(lato sensu) da Faculdade CESUSC. Integrante do Instituto
Brasileiro de Criminologia Cultural. Advogado Abolicionista Afrocentrado.

deve ser reinterpretado à luz do Contrato racial
(MILLS, 1997) que estabelece os fundamentos
normativos do sistema, resultando em seletividade racial como sucedâneo do princípio da
desigualdade racial. Assim, o fim das prisões se
embasa no pressuposto inerente à nossa experiência diaspórica: nossa sobrevivência... sobrevivência do nosso povo.
Se prisão é a única resposta de um sistema
racista, mesmo que o resultado seja “satisfatório” (para aquele processo específico), é o sistema que ganha, porque potencializa o aparato
genocida e reforça seus pilares, ou seja, seja qual
for o resultado, a banca racista nunca perde, não
são apenas as regras do jogo que estão viciadas,
é a própria natureza do jogo. Eis a utopia colonizante, achar que a estrutura racista irá solucionar problemas que ela mesma criou e exige
para sua manutenção. O garantismo, portanto,
assegura a necropolítica, a cláusula pétrea da
Constituição branca.
Por sua função programática no campo
das violências formais, imprescindível salientar
o sistema de controle racial informal, composto
por muitas outras prisões alienantes, inerentes
à própria branquitude, que democratizam a ideologia racista a partir de processos de socialização que concretizam o compromisso (des)igua-
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litário e a “inclusão” negra condicionada por seu
embranquecimento, obediência e subserviência,
bases vinculantes do Direito penal racial subterrâneo, cuja resposta é o epistemicídio que forja
os grilhões da zona branca das anulações que
sentencia o Ser-negro à morte, em “não-ser”
(FANON, 2008).
A branquitude, de fato, é obstáculo, devendo ser destruída junto com seu modelo de
mundo excludente e autodestrutivo, comercializado como único possível e embutido na ideia
de democracia colonial, pois, “em democracia, a
liberdade dos brancos só é viável se acompanhada pela segregação dos Negros e pelo isolamento
dos Brancos na companhia dos seus semelhantes.” (MBEMBE, 2014, p. 149).
No cruzo racista-colonial, nossa condenação à(s) morte(s) é único sentido, um trajeto
ao qual somos empurrados e amaldiçoados ao
inferno branco que se manifesta na “escassez,
perda de potência, desencante e esquecimento”
(RUFINO, 2019, p. 15), traduzidos em assimilação.
Na “legítima defesa” da ordem racista, quando
recusamos as migalhas que caem da mesa da
Casa Grande, exigindo o que é nosso por direito,
nossos corpos insurgentes encarnam o mal.
Mas encruzilhada é manancial do poder
subversivo ancestral. Reescrevemos, então,
os pontos e redimensionamos os cruzos para
transformar sentidos, inverter lógicas racistas
e deslegitimar todo sistema punitivo que tutela uma democracia monocromática e, seu fim
começa por seu início, pelo sistema de controle
informal, com a quebra de suas demandas que
tentam encarcerar Exú em prisões demonizantes, objetivando a neutralização de sua natureza
questionadora, crítica e transgressora face normas injustas (SILVA, 2015, p. 23), de modo a despotencializar e despolitizar seu povo, compelido
a trocar seu arsenal epistêmico-bélico orúnico
pela resiliência e subjugação cristã.
Exú, princípio-fim de tudo e sem o qual
nada é viável, é mestre do verbo e da comunicação insurreta que transcende tempo/espaço,
cria ao desconstruir e ordena ao desordenar,
transformando marginalidade em centro enunciativo de propostas negras emancipadoras que
tomam os centros das rodas, despachando o
carrego criminológico objetificante que nos faz,
sempre, destinatários de decisões e intervenções tomadas sem nossa presença e contribuição. Bará é guia do abolicionismo afrodiaspórico ao abrir caminhos impossíveis, improváveis

e invisíveis ao olhar racista, mas também é a
pedra basilar, assentado como Yangí.
Nos cruzos marginais, a gargalhada criativa debocha da razão branca e faz sua (i)lógica
binária, que sustenta o princípio da defesa social, perder o chão pois Igbá Ketá é Senhor da
terceira cabaça, o malandro de gorro bicolor que
confunde olhares irresponsáveis e desatentos,
atormentando, instaurando conflitos e imprimindo novas possibilidades de resolução através
de ensinamentos transmitidos por Mãe Beata
de Yemonjá (2006, p. 99), nossos itans/saberes,
“têm os mesmos valores que os outros, e talvez
até mais, pois são milenares.”
Olojá, responsável pelo movimento e regente da lei do retorno, é o senhor do mercado
onde a ordem é a troca, não a produção da morte como lucro, ontologia racista-capitalista e,
portanto, norma imperativa do complexo industrial-prisional (DAVIS, 2018). No mercado-ojá, lugar de circulação de todos os elementos e bens
(i)materiais vitais para a vida humana, trocas e
compensações não são resumíveis ao aspecto
financeiro, já que materializam a criação de laços comunitários e o agenciamento “das relações produtivas e das forças de produção para o
fortalecimento coletivo dos laços estabelecidos
por todas as componentes daquele terreiro ou
de suas circunvizinhanças tradicionais.” (NASCIMENTO, 2016, p. 34).
Entre laroyês e saravás, celebro a consciência negra reverenciando nossa ancestralidade,
responsável por nossas resistências e re-existências, através desse ebó abolicionista à Exú, senhor
dos caminhos da libertação negra1, que incorpora
a razão crítica quilombista ao firmar passos cruzados antes mesmo do tempo, reivindicando a herança e memória coletiva diaspórica como direito
fundamental negro e sustentando um projeto de
mundo espelhado na cosmologia afro-brasileira,
uma democracia multirracial, gestada no Òkòtó-ventre sobre valores civilizatórios africanos.
1

Padê de Exu Libertador – Abdias Nascimento
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O caso do Luiz violoncelista
e o constante estado de risco
vivido por pessoas negras
Por Kamilla Mello
“Muita pobreza, estoura a violência
Nossa raça está morrendo mais cedo
Não me diga que está tudo bem”
(Racionais Mc’s)

KAMILLA FARIA MELLO
Bacharel em Direito pela PUC
Minas; Fundadora e vice-presidente da LAJUMG; Professora

Deveria existir, para aqueles verdadeiramente comprometidos com a construção de
uma sociedade melhor, um incômodo ao se deparar com discursos vazios sobre a defesa da democracia. Afinal, há efetividade democrática no
país no qual a maioria da sua população (pretos
e pardos) não vive de maneira digna e é colocada
sob constante risco? É desesperador perceber
que as violações praticadas contra a população
negra brasileira só ganham destaque quando são
violações muito exageradas. Mata-se um jovem
negro a cada 23 minutos, mas os jornais só noticiam quando a morte se dá por causa de 80
tiros. Esse cenário, de normalização do sofrimento de pessoas negras, nos revela que a democracia por aqui ainda não existiu, e é preciso
urgentemente criá-la.
Em setembro de 2020 veio à tona o absurdo
caso do Luiz, violoncelista, negro, que apesar de
primário, com bons antecedentes, teve sua foto
mostrada para uma vítima de um crime de roubo,
que o apontou como autor dos fatos. Por sorte, o
Luiz tinha comprovação de que no dia e horário
dos fatos ele estava realizando apresentação de
música, em uma padaria, na qual ele fazia apresentações regulares. Repita-se: por sorte! Afinal,
e se ele não tivesse testemunhas comprovando
que ele estava trabalhando no dia e horário dos
fatos? É dolorido dizer, mas provavelmente seria
mais um jovem negro encarcerado, processado e
condenado apesar da fragilidade de provas.
Cabe ainda outra denúncia sobre o caso
do Luiz: o que fez dele um suspeito para a polí-

do EBDCRIM; atuação prática na
Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.

cia? As abordagens policiais são guiadas por estereótipos, preconceitos e racismos, e por tudo
isso, não é à toa que as minorias raciais são o
alvo preferencial dessa instituição (JESUS, 2016).
É problemático que apesar de existirem tantas
denúncias sobre atuações ilegais da polícia brasileira, a exclusividade da palavra policial tenha
potência para condenar tantos corpos, em sua
maioria, corpos negros (MOREIRA, 2019). É o
constante risco vivido por pessoas negras. Ser
uma pessoa negra em um país racista, é ter medo
de ser o próximo alvo de uma abordagem policial violenta, é ter medo de ser alvo do próximo
tiro, é ter medo de produtos de limpeza serem
considerados artefatos incendiários, é ter medo
de confundirem guarda-chuva com fuzil, é ter
medo sair para comemorar o primeiro salário,
com amigos negros, e ter o carro baleado pela
polícia. Constante medo que sofre manutenção
cotidiana pelas políticas de “segurança” pública.
Ainda há o medo de sermos apontados como autores de fatos criminosos que não cometemos.
No caso do Luiz, a vítima o reconheceu
por causa de uma foto. Exigiu-se que a vítima
recorresse a própria memória a fim de apontar
o autor dos fatos. O problema é que a memória não é apenas construção biológica e sim uma
construção social (ÁVILA, 2013). Desse modo, a
memória também está sujeita a sucumbir às hierarquias raciais. A memória requerida em testemunhos e reconhecimentos, além de muito deficitária, sofre influência das ideias dominantes
de uma sociedade. Em uma sociedade estruturalmente racista (ALMEIDA, 2019), acontece a

Para ler ouvindo:
Periferia é Periferia
Racionais MC's
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constante classificação de corpos negros como
potenciais ameaças. A associação entre negritude e criminalidade é constante, pois o imaginário
social criou automatismos mentais para tanto.
Provavelmente essa associação exerceu influência nos policiais que classificaram o Luiz como
suspeito, abordando-o. E muito provavelmente
essa associação também exerceu influência na
vítima que se sentiu confortável para apontar a
autoria dos fatos para o Luiz.
Apesar da singularidade do caso, é preciso
olhares não ingênuos para compreender que essa
história guarda similaridades com diversas outras
histórias. Pessoas negras nunca foram verdadeiramente livres nesse país, pois sempre estiveram em constante vigilância. Não é à toa que a
população carcerária é majoritariamente negra,
pois “o aumento da punição é mais comumente
resultante de um aumento na vigilância” (DAVIS,
2019, p.39). O Brasil foi estruturado de modo extremamente violento para pessoas negras. O uso
da força e da violência contra a população negra
não é esporádico, tem sido a regra.
Persistem ainda tantas amarras sociais
para serem vencidas para que a população negra
tenha acesso à vida digna e liberdade plena, no
Brasil. Amarras tão cruéis e insistentes que só
podem ser vencidas com a organização de lutas
coletivas (BERTH, 2019). É preciso consciência e
disposição para construirmos uma nova socie-

dade, na qual pessoas negras tenham sua humanidade respeitada e valorizada. Os paliativos
não são suficientes. Ou nos dispomos a fundar
um amanhã mais justo, digno e verdadeiramente
democrático, ou continuaremos nos deparando
com a seletividade do sistema de “justiça” criminal, o encarceramento em massa e o genocídio
da população negra.
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Por trás da carapuça do
sistema penal: "Nunca foi
sorte, sempre foi Exu"
Por Camila Garcez

Apresento-me despida do pensamento
hegemônico que circunda as ciências criminais para dizer o Direito sob a minha perspectiva e a de quem me antecede. A escrita
ancestral está pautada na esperança da contranarrativa apresentada pelo Rap e que deve
reger o emaranhado criminal. Outro dia, ouvi
Felipe Freitas falar sobre o sentimento de generosidade do povo negro com o Estado e com
a sociedade brasileira, sobretudo no fato de
nós ofertarmos o que temos de melhor. “Uma
aposta generosa de esforço de diálogo com
quem reage com tiros, porrada e bomba.” E é
de forma generosa que o Rap se afirma e enaltece as nossas narrativas.
A partir disto, convido-lhes a fazer o exercício de ler esse texto enquanto ouvem a música
Eminência Parda, interpretada pelo rapper Emicida. Nada dessa escrita é estanque, podemos
divergir e aqui reside a diversidade dos pensamentos. Essa música fala sobre o exercício do
poder e escancara o racismo no Brasil.
O enredo é de uma família negra composta
por pai, mãe, filho e filha, em que a filha conclui o ensino superior. A comemoração acontece
em um restaurante de luxo, frequentado eminentemente por pessoas brancas, e as imagens
demonstram insatisfação, desconforto, medo,
apreensão e olhares dos/das brancos/as voltados à mesa da família. Os pensamentos, repletos
de sentidos e significados, demonstram o quanto o racismo faz parte da realidade social e cultural brasileira. Não por acaso, as bases científicas da historiografia mundial estão assentadas
na perspectiva da dualidade que perpassa pela
aceitação do status do que é branco como o bom
e do negro como o mau.

CAMILA GARCEZ LEAL
Advogada, Candomblecista, Mestranda em Direito Público pela
Universidade Federal da Bahia.

De forma brilhante, Emicida faz alusão
a várias passagens da história, em paralelo às
conquistas da população negra. O trecho “Muriquinho pequinino, Muriquinho pequinino Purugunta aonde vai, purugunta aonde vai” cantado
por Dona Onete, é um samba interpretado por
Clementina de Jesus e faz referência ao LP Canto dos escravos. O Muriquinho é a criança negra escravizada que brinca, e quando brinca, se
torna livre. A partir disto, Jé Santiago fala quatro
coisas que são muito peculiares à vida de negros
e negras: escapar da morte, não confiar nos po-po (polícia), dinheiro no bolso, pulso todo congelado.
Esse aporte trazido pela música é importante para dizer as violências recorrentes, inscritas em nossos corpos, pois de acordo com
Thula Pires (2017, p. 547), a criminologia crítica
latino-americana foi “incapaz de desvelar os códigos através dos quais o critério classe operava
de maneira racializada, assim como as variáveis
de gênero, sexualidade e deficiência”.
Assim, ainda que tenha dinheiro no bolso,
o negro será estigmatizado. O pulso congelado
é a lembrança dos grilhões convertidos em algemas, sendo a repressão aos negros/as uma
forma de atualização da escravização, no que
Emicida fala sobre os rancores abissais. O sistema de justiça criminal chancela, tanto os encarceramentos, quanto as mortes envidadas contra
nossos corpos.
A fé, retratada no decorrer da música é
combustível para enfrentar as adversidades.
Desafiando o poder colonial, o rapper fala dos
Torás, tribo indígena que quase foi dizimada
por enfrentar os colonizadores e remete tam-

Para ler ouvindo:
Eminência Parda (feat. Dona
Onete, Jé Santiago & Papillon
Emicida, Dona Onete,
Jé Santiago, Papillon
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bém aos negros/as que nunca foram pacíficos
à perversidade da escravização. Conforme versam Nilma Lino Gomes e Kabenguele Munanga
(2016, p. 70-72) “passando em revista à história
do negro no Brasil, descobriremos que esta não
significou passividade e apatia, mas, sim, luta e
organização”.
“Da pasta base para base na pasta”, a história da sociedade brasileira foi contada a partir das experiências das pessoas brancas, ou
seja, os negros estão a recontar a história sobre
seus próprios termos. É aí que entra a base na
pasta. Estamos conseguindo ocupar espaços
inimagináveis pela história racista do Estado
brasileiro. As lutas históricas do movimento
negro, a base do movimento feminista negro, o
ingresso na universidade, a ocupação dos espaços de justiça, a música enquanto instrumento
de denúncia, se constituem como bases na pasta do povo negro.
O nosso fundamento está nas rodas de
xirê do candomblé, pois são circulares. Assim,
nos debruçamos sobre as produções teóricas e
artísticas de pessoas negras/os que colocam no

centro da roda o racismo e o genocídio da população negra (FLAUZINA, 2008), vilipendiadas nas
encruzilhadas da Diáspora. “E o mundo grita, não
para”, por isso, o rap tem sido uma das formas
de escancarar a história que por muito tempo foi
silenciada. Em união, a comunidade negra revela
as suas potencialidades, “até que nos chamem de
colonização reversa”.
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Mulheres negras,
sexualidade e políticas
públicas: A corporalização
das práticas de controle
Por Laís da Silva Avelar e
Raquel Cerqueira Santos

LAÍS DA SILVA AVELAR
Professora, doutoranda em Direi-

Nesse texto buscaremos estabelecer algumas relações entre políticas públicas, gestões de controle e população negra, em especial, mulheres negras. Partimos da ideia de
que existe uma série de mecanismos estatais
e políticas públicas que se estruturam a partir
de uma imbricada relação interseccional entre
raça, gênero, classe, sexualidade e território,
promovida para o exercício do controle de corpos negros (AKOTIRENE, 2019; COLLINS, 2019).
Dessa forma, as políticas de segurança pública,
que enxergam no corpo do jovem negro a figura do inimigo a ser eliminado, coexistem com
outras gestões/práticas de controle incidentes,
sobretudo, sobre os corpos das mulheres negras. Propomos, assim, a necessidade de enraizar a análise sobre as políticas de controle na
gestão histórica moderna do corpo/sexualidade das mulheres negras, entendendo a manipulação e a fabricação da condição sexual destas
mulheres como mecanismo político essencial
para construção de um sistema sexual, onde as
demais dimensões opressivas (de raça, classe,
gênero e etc) interagem e se articulam.

to pela UnB, mestre em Direitos
Humanos pela UnB, integrante do
Programa Direito e Relações Raciais (PDRR/UFBa).

RAQUEL CERQUEIRA SANTOS
Professora, doutoranda em Direito
pela UNB, bacharel em Direito e licenciada em Ciências Sociais pela
UFBA.

Para a compreensão da sexualidade da
mulher negra como lugar de produção de práticas e políticas de controle, é necessário desnaturalizar o próprio imaginário que temos sobre
o assunto. Ou seja, é preciso reconhecer que as
ideias que temos sobre a sexualidade não são
naturais e sim “cuidadosamente fabricadas e
promovidas por escolas, religiões organizadas,
meio de comunicação e, sobretudo, políticas
governamentais.” (COLLINS, 2019, p. 233). As
instituições são dispositivos construtores de
nossa forma de entender a sexualidade e, por
conseguinte, nossa forma de compreender a
“sexualidade padrão” e a “sexualidade desviante”. A partir de processos políticos controlados
ou apoiados pelos Estado, construiu-se a noção
da sexualidade negra como desvio e referência
negativa para a hierarquização corpo-política.
É, por exemplo, a partir da licença que se tem
diante do corpo da mulher negra, que se estabeleceu os limites políticos que se deve ter com
o corpo da mulher branca e com o corpo do homem branco.

Políticas Públicas, sexualidade e controle
das mulheres negras
Diferente de uma ideia de sexualidade
como uma característica individual, Patrícia Hill
Collins (2019, p. 233) nos apresenta uma noção
politizada, em que “a sexualidade das mulheres
negras é construída dentro de uma matriz de
dominação historicamente específica, caracterizada por opressões interseccionais.”. Enraizando a dinâmica de relações desiguais a partir da
sexualidade como um lugar social, atravessado
pelas dinâmicas de poder, Collins (2019) constrói a noção de uma política sexual da condição
das mulheres negras. A partir destas premissas,
a autora constrói sua análise acerca da política
sexual, tendo a mulher negra como referência e
implicando o Estado como personagem central
neste debate.
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Imagens de controle (COLLINS, 2019),
como a da mulher negra prostituta e do homem
negro estuprador, orientam não só as políticas
de afeto interpessoais e suas dinâmicas de violência, mas também as políticas públicas estatais. A hipersexualidade, associada ao corpo da
mulher negra insaciável e do homem negro viril
e superdotado, é referencial para constituição
da sexualidade normal – aquela própria do ser
branco – ao mesmo tempo em que, legitimadora da violência como padrão de relacionamento
tolerado ou produzido pelo Estado diante dos
corpos negros.
A imagem da mulher negra hipersexualizada, que possibilita a devassa e invasão de corpos
e territórios negros, produz, como uma espécie
de oposto complementar, a imagem de controle
da mãe dependente do Estado, a partir da noção
social coletivizada da mulher negra como incapaz de controlar sua sexualidade e, consequentemente, incapaz de controlar sua fertilidade.
Alvo prioritário das políticas de planejamento
familiar, as mulheres negras de classes populares são etiquetadas como incapazes de exercer o papel social da maternidade – incapazes
de “criar seus filhos” –e, portanto, como chefes
de lares anormais, disfuncionais e problemáticos
que viverão eternamente às expensas do Estado.
Em um governo de propostas neoliberais,
este é o subtexto que permite justificar o desmonte de programas de distribuição de renda,
individualizando questões sociais e culpabilizando as mulheres negras por deficiências estruturais, como a pobreza e o racismo. Mas, mesmo
em um Estado de moldes desenvolvimentistas
ou de afirmação de bem-estar social, essa imagem de controle pode justificar a implantação de
um aparato de burocracia de bem-estar social de
caráter punitivo (COLLINS, 2019, p. 122), que alicerça políticas públicas como as de distribuição
de renda, assistência social, saúde e educação.
Dessa forma, as políticas públicas implementadas ganham desenhos de gestão de vida,
de gerenciamento e controle de corpos. Normatizam ideais de maternidade e família, definem
os lares saudáveis e os problemáticos e estabelecem sistemas de controle sobre as crianças negras – futuramente jovens negros – provenientes destes arranjos familiares. Esta perspectiva
se espraia na estruturação do chamado Sistema
de Garantias de Direitos, como subtexto de políticas de assistência, de saúde, ou educacionais,
e o Estado passa a assumir não necessariamente

um papel de promoção de direitos, mas de controle e contenção de uma população indesejada.
Corpos públicos, lares violados: a territorialização da sexualidade
Se o nosso argumento central com este
texto foi o de demarcar as políticas de controle,
para além das políticas de segurança, como uma
rede de práticas e políticas centralizada no corpo
das mulheres negras, salientamos, contudo, que
estas políticas de segurança estão imbricadas às
ideias fabricadas acerca da sexualidade destas
mulheres. Além da violência psíquica praticada
contra mães biológicas/de criação, avós, filhas,
irmãs, companheiras, vítimas do genocídio estatal contra jovens-homens-negros, é preciso que
o campo jurídico pense como a prática violenta
diante de lares e territórios negros periféricos
está conectada ao imaginário sexual construído
acerca das mulheres negras. A ideia de um corpo
violável está na base de territorialidades e domicílios sem garantias legais. A prática cotidiana da
polícia estatal de violar lares das periferias urbanas brasileiras, majoritariamente sustentados
por mulheres negras, demarca a violabilidade do
espaço íntimo, do privado, que, assim como os
corpos daquelas que chefiam o lar, devem ser
controlados e dominados por um Estado branco
e masculino.
Se o corpo do jovem-homem-negro é lugar onde o extermínio sangra, o corpo das mulheres-negras é historicamente forjado como
propriedade pública (COLLINS, 2019, p. 233),
sendo nele que diversos tipos de violência incidem e inscrevem a negritude no signo da ampla
morte. É neste corpo-território, feminino e negro, tomado como lugar de ninguém e de acesso público, que múltiplas gestões de controle
estatais operam, seja através de políticas de
saúde, assistenciais, educacionais, de segurança, urbanas e etc. Numa dinâmica corpo-sexual
refinada, padrões diferenciados de controle são
exercidos a partir de opressões interseccionais
onde o corpo feminino e negro figura como lugar de dominação radical.
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O senso comum teórico dos
ministros e os alvos achados
na interpretação do Art.
316 do Código de Processo
Penal pelo Supremo Tribunal
Federal

MAYSA CARVALHAL
DOS REIS NOVAIS

Por Maysa Carvalhal dos Reis Novais

Mestra em Direito (UFRJ). Membra
da Comissão de Segurança Pú-

Na semana do dia 15 de outubro de 2020,
assistimos a mais uma incursão midiática em formato jornal de meio-dia, servindo o almoço temperado com perigosismo, direito penal do autor,
defesa social e punitivismo. Apresentadores convertem-se em power rangers especialistas em
Direito Penal a ponto de julgar a liminar deferida
pelo ministro Marco Aurélio no Habeas Corpus
(HC 191836) que determinava a soltura de André
Oliveira Macedo, o André do Rap, em razão de
inobservância do prazo fixado pelo artigo 316 do
Código de Processo Penal com redação dada pela
Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrimes).
O paciente do referido HC é acusado de
integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e, portanto, o apelo pela
persecução penal do acusado como varejista de
drogas agita os ânimos de juristas e não-juristas.
Os primeiros, se minimamente responsáveis,
atentaram para a violação dos princípios constitucionais no processo penal e para o arbítrio
ao estilo capitão do presidente do Supremo Tribunal Federal na forma de Suspensão de Liminar
(SL 1395), ato que suspendeu a eficácia da decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio. Os
segundos, em geral, endossaram lição ensinada
didaticamente pela mídia de risco social e papel
do STF em defender os anseios populares.
Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão
do presidente, Luiz Fux, firmando entendimento
de que o desrespeito ao prazo de 90 (noventa)
dias previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal não implica a revogação automática da
prisão preventiva: o juízo competente deve ser
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de
seus fundamentos. A periculosidade do autor,
argumento basilar da sustentação dos ministros,
funda-se no positivismo criminológico determinista italiano que buscava a gênese da criminalidade em fatores biológicos tais quais a anomalia
craniana. Nascia o racismo científico, responsá-

blica OAB/RJ. Pesquisadora IPEA
(2020-2021). Advogada. Autora do
livro "Justiça restaurativa em crimes de violência doméstica: por
uma práxis decolonial a partir do
feminismo não-carcerário.

vel por instituir os marcos de humanidade da era
moderna e os não-sujeitos de direito.
Ora, se a decisão política de equiparar o
tráfico de drogas a crime hediondo produz como
resultado a viabilidade de suspensão da garantia
mínima do marco civilizatório no Direito que é
a presunção de inocência (art. 5º, LVII, Constituição Federal) em razão da potência criminosa
de um sujeito perigoso que ameaça a ordem pública, o processo penal segue como paradigma
de defesa social a serviço da (in)segurança pública e não como instrumento de proteção das
garantias firmadas tanto na Constituição Federal quanto no pacto de São José da Costa Rica,
ratificado pelo Brasil.
A prisão preventiva (prisão processual) para
garantia da ordem pública, sob o manto da periculosidade do agente, deixa de cumprir uma
função cautelar de tornar viável uma sentença
e sua execução, para se tornar instrumento de
antecipação da pena de forma inconstitucional,
pois se estende no tempo sem controle de legalidade pelos tribunais. Assim, o Judiciário despeja
em porões da miséria muitos que podem ser absolvidos em eventual sentença ou que poderiam
responder ao processo em liberdade sem o constrangimento cautelar que rouba a dignidade do
sujeito, que é amontoado em jaulas inapropriadas
até para animais de zoológico.
O entendimento dos Tribunais Superiores amparado em clamor social, periculosidade,
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sa atuação reconhecendo que nossa liberdade
não será plena se condicionada às permanências racistas das formas modernas de escravidão, em que o cárcere figura como a mais refinada delas. Novembro é o mês do grito por uma
segunda abolição. Portanto, viva Palmares, viva
Zumbi, todos os panteras negras do mundo! O
tempo da inocência acabou e a música advertiu: “Quem vai pagar a conta? Quem vai lavar
a cruz? O último a sair do breu acende a luz.”3

ordem pública para justificar prisões cautelares
ilegais (STJ - RHC: 32981 MG 2012; STF - HC:
99072 PI) é um dos fatores que mais contribui
para o superencarceramento como política criminal de controle social e produz a morte física
e simbólica do negro brasileiro (66,7% das pessoas privadas de liberdade no país). Frise-se: dos
812.000 presos no Brasil, conforme atualização
do Conselho Nacional de Justiça1, 41,5 % são presos provisórios.
A naturalização da prisão como regra e a
liberdade como exceção não só é inerte quanto à
inconstitucionalidade do sistema penitenciário
brasileiro, como tem por função real a perseguição seletiva e estigmatizante dos condenados da
terra do capital, reproduzindo material e ideologicamente as opressões de raça, classe, gênero
e sexualidade.
No Estado que se pretende Democrático
de Direito, o papel do jurista é usar da ferramenta do amo2 para se levantar contra a barbárie instrumentalizada pelo senso comum
teórico travestido de argumento jurídico. Se
superamos as armadilhas que o Direito Penal
tem construído nas bases da criminalização de
homens negros das classes populares, entendemos que o projeto penal é filho do projeto
colonial, carrega seus signos binários/excludentes e só merece ser pensado a partir das
suas ruínas.
Enquanto estas não se materializam, o
mínimo de decência contra a marcha genocida
do encarceramento que se exige é validar nos-

LENINE. Quadro negro. In: Falange Canibal. Brasil: Sony
BMG, 2002.
3
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Novas capitãs da areia: uma
breve análise da situação de
adolescentes infratoras nas
cases de Salvador
Por Anna Luiza Velloso Lemos e Thiale Pales
ANNA LUIZA VELLOSO LEMOS

A Constituição Federal de 1988 é mundialmente conhecida por seu caráter social, garantindo uma série de direitos protetivos para
inaugurar a nova fase democrática no país. O
documento se inicia evidenciando a importância
da dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos da República Federativa, e explicita, no seu artigo 227, um dever protetivo voltado
a crianças e adolescentes, reconhecendo, assim,
prioridade na proteção do seu desenvolvimento.
Seguindo a orientação constitucional, em
1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que pormenorizou os direitos abstratamente previstos pela Carta Magna e consagrou crianças e adolescentes como sujeitos de
direitos em formação, em detrimento da antiga
visão de “pessoas incompletas” (SOARES, 2020,
p. 281). Contudo, apesar da previsão constitucional, muitos jovens ainda são marginalizados e
recebem tratamento brutal nos estabelecimentos voltados à internação de adolescentes infratores.
Aliada à questão etária, se unirmos os marcadores de gênero e raça, a situação se agrava
ainda mais, afinal “a sistemática desvalorização
da mulheridade negra não foi uma simples consequência do ódio racial, foi um método calculado de controle social” (hooks, 2020, p. 104), e
uma das formas mais eficazes de controle é a
estratégia punitiva disciplinar, o suplício dessas
mulheres negras, comumente detidas nos mais
diversos cárceres, físicos ou não.
Numa análise da negação da existência de
adolescentes infratoras, é imperioso destacar o
“Relatório sobre o perfil dos adolescentes que
cumprem Medida Socioeducativa nas CASES de
Salvador/BA”, que demonstra diversos fatores
que reproduzem a subjugação de jovens mulheres negras, e que serão pontuados de forma breve aqui.
Das 28 jovens que estavam cumprindo
medidas socioeducativas, 28,6% tem o núcleo
familiar composto pelo companheiro (a); 96,4%
são negras; 21,4% não possuem a identificação
do genitor na certidão de nascimento; 65,4%
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no momento em que foram apreendidas, não
estavam matriculadas na escola, sendo que
70,4% não completaram o ensino fundamental,
ou são somente alfabetizadas/em alfabetização; em 58,3% dos atos infracionais praticados
em coautoria com imputáveis, estes possuíam
vínculos afetivos com a adolescente (BAHIA,
2020, p. 83).
Diante de alguns dos alarmantes dados
que o relatório da Defensoria Pública constatou, é possível perceber a solidão que as jovens
enfrentam, seja na ausência de genitores ou na
falta de apoio no momento de buscar uma formação educacional e orientação para um desenvolvimento pessoal. Em alguns trechos das
entrevistas disponibilizadas, as jovens citam que
saíram de casa por causa de violência doméstica,
abusos sexuais e até mesmo que foram influen23
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ciadas a entrar no crime, seja por companheiros(as) ou amigos.
O contato com instituições estatais também é sofrido, desde um primeiro momento
elas observam que o amparo negado pela família
também não virá do Estado, que perpetua violência tal como os microespaços de poder, reforçando que “o reino do público se define pela
ordem do poder e o reino do privado pela ordem
da violência” (TIBURI, 2018, p. 106).

ção de unidades socioeducativas, sendo que tal
tese fora suscitada pelo STF em 2015, no bojo
da ADPF 347, ao tratar do sistema penitenciário
brasileiro.
A negação de espaços a mulheres negras
é latente em nossa sociedade patriarcal, e numa
rápida análise do tratamento dispensado às jovens, há uma anulação ainda maior da sua existência, indo de encontro aos mandamentos protetivos constitucionais. Diante das informações
apresentadas, fica evidente que o Estado precisa
atuar com mais cuidado perante as novas capitãs da areia, para que assim haja esperança de
desenvolvimento e de uma vida digna para essa
juventude ainda tão estigmatizada.

Via muita abordagem policial violenta.
Ave Maria, já perdi as contas de quantas vezes fui revistada por homem e
sofri violência. Acho errado porque sou
muié. Furtei um restaurante. Tava com
uma faca. Policiais colocou no camburão,
mandaram tirar a roupa para revistar e
começaram a bater em mim e minha
amiga (sic) (BAHIA, 2020, p. 74).
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Relatos como esse não são isolados, e com
eles é possível compreender o comportamento
passivo e a docilidade desses corpos perante o
sistema, abrindo mão de características meramente biológicas e universalizantes para buscar
entender esse período intermediário entre a infância e a idade adulta como uma fase marcada por aspectos circunstanciais e específicos, a
exemplo do gênero, classe socioeconômica, situação familiar e hierarquias sociais (OLIVEIRA;
COSTA; CAMARGO, 2018, p. 79-80).
Apesar de contarmos com cerca de três
décadas de tratamento protetivo e diferenciado para crianças e adolescentes, tanto pela
Constituição Federal quanto pelo ECA, a temática de adolescentes infratores ainda é colocada de lado face a diversos outros problemas
processuais penais enfrentados no país. Como
exemplo, é possível observar que apenas em
meados de agosto deste ano foi reconhecido o
estado de coisas inconstitucional na superlota-
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“Elevador é
quase um templo"
Por Vinícius Romão

Falar de raça sempre foi falar de poder e
eu já adianto que não é de falsas novidades que
trata esse texto. Há muito sabemos que esse poder está imbricado em um sistema que produz
sistematicamente desvantagens e vantagens a
distintos grupos sociorraciais1. Também não é
uma descoberta destacar que – além das discriminações negativas cuja autoria não se assume
em um país de não racistas, que hesitam até sobre o racismo mais caricato – o racismo implica
em privilégios. Produz a subjetividade padrão, a
normalidade de um grupo que desfruta de forma
naturalizada esses privilégios. Produz a branquidade2, um capital social que abre portas de escolas, bancos, serviços públicos, escritórios, salas de cartórios judiciais e de tantos elevadores.
Não só aqueles que são “quase um templo” e nos
lembram que todos “somos herança da memória”3. Mas também dos que conduzem ao poder
da escrita, do dizer, do interpretar e do questionar em espaços forjados pela constituição eurocêntrica que definiu e ainda hoje molda o que
deve ou não ser tido por ciência.
O “problema do negro”, na cuca de Nina
Rodrigues, nomeado racista científico e idealizador de um “apartheid criminológico” como
nos ensina Luciano Góes (2016), ou na de Arthur Ramos, engenheiro do “aculturalismo”
e cicerone da noção de democracia racial, já
mostrou que pode mudar de canal sem mudar
de volume. A resistência de negros e negras é
cercada de espinhos que capturam a estratégia de afirmação da negritude para congelá-la
nas essencializações que podem ser tão convenientes ao capitalismo de compliance que tudo
suga. “Fato real de nossa história”. Isso torna
ainda mais sofisticada a análise de Clóvis Moura
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(2019), um dos maiores intelectuais brasileiros,
que teve uma vida longa para o embate com os
produtores da base científica do modelo de racismo que hoje nos atravessa. Para o sociólogo e
historiador piauiense (2019, p. 99-100), radicado
na Bahia:
a herança da escravidão que muitos sociólogos dizem estar no negro, ao contrário, está nas classes dominantes que
criaram valores discriminatórios através
dos quais conseguem barrar, nos níveis
econômico, social, cultural e existencial
a emergência de uma consciência crítica
negra capaz de elaborar uma nova ordenação social.

Silvio Almeida, em sua obra “Racismo estrutural”, lançada
em 2018, bem sistematiza um conceito que emergiu da
intelectualidade orgânica do Movimento Negro Unificado
fundado em 1978.
2
Lugar social do branco, produto da racialização do mundo
tanto quanto o lugar social do negro, é um elemento
de constituição de subjetividades e de relações sociais
(CARNEIRO, 2005).
3
Referência à música “Identidade” de Jorge Aragão, a quem
dedico esse texto, na esperança de sua plena recuperação
para continuidade de sua arte que nos é vital.
1

No processo penal, um dos grandes impactos da forma de racismo fruto da “aculturação”,
que substituiu o dito racismo científico, está na
leitura míope de um autoritarismo supostamente nascido nos anos 1940 e na interpretação de
Oliveira Vianna, ignorando ou acreditando expressamente, pasmem, que suas posições sobre a
teoria racial não seriam constitutivas de suas te25
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ses. Uma matriz teórica que vê mais “exceções”
do que continuidades (que não prescindem de
rupturas!) e reatualizações. Ora, se essa leitura
sobre o defensor de um estado forte, que incrementasse o controle como meio de estabilizar
um país desordenado por um povo comprometido por sua raça, ocupa sem receio as estantes
da crítica, como podemos avançar – parafraseando Vilma Reis (2015) – na dura tarefa de sistematizar teoricamente a tragédia que vivemos
nas relações sociorraciais que informam o Estado que mata e desterritorializa do vírus aos
tiros4? Oliveira Vianna, que começou a carreira
docente ensinando processo e prática penal, se
tornou um representante da teoria social – ao
idealizar um modelo de Estado sendo a questão racial um componente da questão nacional
– enquanto defendia que o jurista fosse tão somente um técnico5.
Há quem siga insistindo em refletir os desafios das mais diversas questões processuais
somente internamente à própria disciplina. Ainda nos deparamos com pareceres – técnicos –
que apontam como descaminho metodológico
a conciliação entre processo penal, criminologia, filosofia e teoria social. O tecnicismo jurídico que persistiu além de Rocco não se tornou
menos político – vemos as filiações, as formas
de ascensão e emparelhamento na constituição
de um campo e de como se constituem marcos
teóricos. O enclausuramento tanto para o pensamento social negro quanto para a transdisciplinaridade pode segmentar o olhar até o ponto
de contribuir para o que Baratta (2002) alertava
como algo a se evitar: a redução do jurista a um
mero técnico da sociedade.
Ao se aproximar do fim de sua primeira
década, o IBADPP vem, especialmente nos últimos dois anos, ampliando enfoques e subjetividades para compreender como o processo penal
se insere na questão criminal contemporânea,
permitindo diálogos epistemológicos contra-hegemônicos em suas diversas plataformas de
difusão de ideias: dos textos de boletins às lives,
seminários e podcasts.

Conheci mais de perto o IBADPP quando
pela primeira vez assisti ao Seminário Nacional,
na época, em sua segunda edição. Maria Quitéria despontava altiva em espaços, que das mesas aos cargos e funções estavam superocupados por um lugar de enunciação6 naturalizado
sob distintas formas, entre a posição de resistência e a de manutenção do caudal de violências do sistema penal. Isso levava, por vezes, ao
encobrimento de elementos que acabam por
substantivar as “nossas” violências de Estado,
aquelas que, em geral, eram vistas como algo
a enfrentar. Em algumas ocasiões, ouvimos ao
longo dos anos que os processualistas na academia seriam quase todos homens, a fim de
explicar o reduzido número de mulheres, e no
tocante à paridade racial, ouvimos que os negros... bem, nem era preciso justificar, especialmente na terra do “paraíso racial”7. Curiosamente, na adolescência, estudei em um colégio
militar que batizava o seu maior pátio – palco
das maiores solenidades das instituições solenes ali instaladas – com o nome da nossa mártir da independência. Depois de alguns anos,
acharam por bem renomeá-lo para “pátio dos
patronos”.
Assim como Quitéria, em nossa disputa de narrativas e caminhos teórico-práticos
pela vida, sabemos que não precisamos nos
vestir de teorias que abdicam da historicidade
para entrar em exércitos que vistam capas de
resistência sem as marcas de seu povo. E certamente não vamos esmaecer em uma caixa
oportuna com a tarjeta “antirracismo”. A ocupação de espaço tem produzido e deve poder
produzir saber multifacetado na epistemologia, na dogmática nem tão abstrata e na teoria
de pretensão realista. Assumir nossos lugares
de enunciação serve para expandir campos,
olhares, práticas e significações. Como a branquidade se posicionará? A resistência à conjuntura de intensificação do genocídio que tem o
fascismo como horizonte do capitalismo (CÉSAIRE, 1978) comporta divisão de poder e perda
de privilégios? Em caso positivo, que seja por
caminhos que desviem de uma autossalvação e
da guetização dos que entraram no prédio da
produção de conhecimento.

4
Inspirado na canção “Por um triz” de Gilberto Gil, lançada
em 1984, que tem como trecho “Mal escapo à fome
Mal escapo aos tiros / Mal escapo aos homens / Mal
escapo ao vírus”.
5
Essas reflexões foram melhor desenvolvidas pelo professor
Silvio Almeida no curso “Clássicos do Pensamento
Brasileiro”, ministrado junto com o professor Júlio Vellozo
e ofertado pela FADISP em 2020.

Como define Ramón Grosfoguel (2008) em sua crítica
epistemológica à colonialidade do saber.
7
Como descrevia com precisão Luiza Bairros (1988 apud
PINTO; FREITAS, 2017).
6
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Já saímos das mesas temáticas e estamos além de edições especiais, mas estaremos
nos discursos, nos currículos, nas referências? Que não seja por meio de categorias que
acabam desvirtuadas e essencializadas como
grandes explicações para nada dizer, mas pelas formas de olhar questões e formular problemas ou pelos resultados de análises que se
tornam pontos de partida. Um olhar atento sobre as edições deste Boletim dá pistas de um
percurso sobre origens ou reverberações de
movimentações que atravessaram a caminhada do Instituto.
Como reflexão final desse texto escrito
mais na inspiração em águas correntes entre
pedras do que em goteiras firmes sobre poças
que não vazam, penso que a disputa não é para
subir o elevador desse prédio. É para que não
haja topo, que inexista tanto a manutenção de
produções verticalizadas de saber quanto reproduções materiais, subjetivas ou estéticas da
colonialidade do saber. É um desafio constante
para todos e todas nós, sabemos o quanto. Que
o elevador vire largo.

REFERÊNCIAS
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2002.
CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser
como fundamento do ser. 339 f. Tese (Doutorado em Filosofia da Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2005.
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá
da Costa, 1978.
GÓES, Luciano. A tradução de Lombroso na obra Nina Rodrigues: o racismo como base estruturante da criminologia
brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2016.
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de
economia política e os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global.
Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, p. 115-147, mar.,
2008.
MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo:
Perspectiva, 2019.
PINTO, Ana Flávia Magalhães; FREITAS, Felipe. Luiza Bairros, uma “bem lembrada” entre nós (1953-2016). In: Afro-Ásia, n. 55, p. 215-276, 2017.
REIS, Vilma. Prefácio. In: FLAUZINA, Ana et al. Discursos
negros: legislação penal, política criminal, racismo. Brasília:
Brado Negro, 2015.

27

Artigos

"Em qual mentira vou
acreditar?" 1: Sistema
processual acusatório e
garantias constitucionais
Por Ana Luiza Nazario e João Pablo Trabuco
ANA LUIZA TEIXEIRA NAZÁRIO

Diz-se na doutrina que com o avanço democrático o processo penal se evadiu da função
de mero instrumento a serviço do ius puniendi
estatal e, então, passou a desempenhar “o papel
de limitador do poder e garantidor do indivíduo
a ele submetido” (LOPES, 2020, p. 38). Contudo,
há que se compreender que, embora precedidas
de “todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza”, as garantias previstas na
Constituição Federal de 1988 têm raça, gênero e
classe social.
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Após, aproximadamente, um ano de articulação crítica e intenso debate entre os juristas
e parlamentares contrários às propostas formuladas pelo então Ministro da Justiça Sérgio
Moro, no chamado “Pacote Anticrime”, até mesmo deputado de esquerda (branco) votou “sim”
e comemorou. E, por óbvio, no fantástico mundo do Direito não seria diferente e muita gente
“progressista” (branca) viu com bons olhos a hoje
Lei nº 13.964 de 2019.
É verdade que se deve reconhecer a importância da retirada de pontos como a alteração inicialmente proposta pelo ex-juiz
herói na excludente de ilicitude do artigo 23
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de cadáveres pretos que se forma a cada minuto neste país.
A comemoração desmesurada de estudiosos (as) do direito penal acerca da declaração expressa de um sistema acusatório aponta
para um crivo racial esnobe, posto que a prática de um processo judicial já devia respeitar
limites processualmente impostos pelo nosso
Código.
A seletividade com que se aplicam esses limites continuarão a acontecer mesmo que se declare termos em mãos a exegese de um sistema
processual penal equânime: o racismo está muito
além das entrelinhas de um projeto branco.
Mesmo as mulheres brancas historicamente queimadas como bruxas por ações que hoje
nem de longe seriam consideradas delito, o tratamento não foi tão duradouro. Já a escravização de
pessoas negras atravessou quase quatro séculos
e transformou a negritude numa “representação
daquilo que a sociedade branca tem empurrado
para o lado e designado como perigoso, ameaçador e proibido” (KILOMBA, 2019, p. 159).
Assim o direito penal e, consequentemente
o processo penal, são, por excelência, modelos
que animalizam a pessoa negra e buscam a qualquer custo uma vingança, uma reparação moral
através do sofrimento físico, infligindo dores
(das mais variadas formas) à pessoa que comete
uma conduta definida como criminosa. Na lógica maniqueísta do “cidadão de bem”, retribui-se
o mal com o mal, sem maiores percepções acerca da palavra “mal”.
Ressaltamos que esse modelo punitivo
é originalmente branco e que a marca do ódio
perpassa todo o processo penal, direcionando a
pena e a morte aos corpos negros. Numa perspectiva africana, por exemplo, temos a fala de
Patrice Lumumba (2018, p. 109) que afirma não
querer “[...] perpetrar vingança. Quando prendemos um agente provocador ou um espião, o
remetemos no cárcere uns dias e abrimos uma
investigação. Se se comprova o seu delito, nos
limitamos a expulsá-los”.
Ousamos dizer que pouco importa o princípio formador do sistema processual, mesmo
adotando um modelo misto (ou neoinquistório
como denomina Aury Lopes Jr.) seguimos com
juízes afeitos ao protagonismo. Ora, quem advoga na área sabe que se assim não fosse, o artigo
212 do Código de Processo Penal, por exemplo,
não seria constantemente violado durante a realização de audiências criminais.

do Código Penal (farda pistola e o poder de
julgar / além de tudo isso licença pra matar2)
e, bem como, o afastamento da prisão em segunda instância.
Porém, o que causou mais frisson no ambiente jurídico foi que a Lei nº 13.964/19 trouxe
a inclusão do artigo 3-A no Código de Processo Penal em que consta, expressamente, que “o
processo penal terá estrutura acusatória”.
Cara pessoa leitora, pensemos antes, muito antes do texto legal que define que nosso sistema processual adotará um mecanismo acusatório. Voltemos a um tempo em que pensar
a categoria crime como um modelo de punição
que tecnicamente se aplica igualmente a todos e
todas não estava na lei.
Um primeiro instrumento comumente pensado quando se trata da oposição entre
sistema acusatório e inquisitório é rememorar
o cristianismo católico e a caça às bruxas (sic)
como exemplo clássico de desrespeito às regras
procedimentais basilares do processo penal hodierno, como o contraditório, a ampla defesa e a
imparcialidade do juiz.
E mais: muitos autores e autoras enxergam o início do exercício do poder punitivo
a partir dessa relação eclesiástica (BATISTA,
2018, p. 18), apontando que tais processos expiatórios ocorridos em meados do século XIII
são um primeiro momento de controle social
por meio da punição.
O rompimento do poder estatal com a
igreja católica, já no século XIV (importante notar que este ponto de vista histórico é retratado sobre a concepção eurocentrada de mundo),
concebe as navegações que viriam a manejar a
escravização de pessoas negras como a mais
sólida forma de tortura já estabelecida no mundo moderno.
Longe de pensar o fim das mazelas impostas à população negra desde então, torna-se impossível pensar, em qualquer termo, um modelo
garantista de lei processual penal. Isso porque
a nossa codificação urge a partir da lógica da
escravização e, sendo bem diretos, nomear direitos não significa assegurá-los, não interessa
quantas pessoas brancas possam se sentir ofendidas a partir dessa declaração.
Pessoas negras continuam morrendo e
dez axiomas não têm o condão de frear a pilha
Trecho da música “Violência Policial”, do grupo ATITUDE
RAP.
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Reconheça-se de uma vez por todas que o
nosso sistema é formulado, controlado e preservado por pessoas brancas para a manutenção de
estruturas de dominação e, consequentemente,
de privilégios da branquitude. Vejamos: enquanto
80,3% dos magistrados brasileiros declararam-se
brancos (CNJ, 2018), 64% da população prisional
é composta por pessoas negras (INFOPEN, 2017).
E gize-se que a proteção entre eles também
é nota repetida: “Tribunal do PR arquiva investigação contra juíza que citou raça em sentença:
de forma unânime, desembargadores não viram
intenção discriminatória ou racista na decisão”
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2020)3.
Logo, mesmo dentro de um sistema que se
diz acusatório e, portanto, é marcado pela igualdade de condições das partes na relação processual,

sendo-lhes asseguradas as garantias processuais
inerentes a esse sistema, dentro do nosso modelo de sociedade que possui antes de uma postura
inquisitória, uma estrutura racista, não podemos
falar, verdadeiramente, em paridade.
2008, 2011, 2019 e todas as reformas que
ainda virão são panem et circenses. E nesse drama circense o espetáculo é sangrento.
E ainda dizem que utópicos somos nós...
REFERÊNCIAS
BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia
brasileira. 2. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2018.
BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
Acesso em: 20 de out de 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jess Oliveira. Rio de Janeiro:
Cogobó, 2019.
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. Ed. São
Paulo: Saraiva, 2020.
LUMUMBA, Patrice Émery. A África será livre. Brasília: Editora Reaja, 2018.

Ver em: https://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2020/09/tribunal-do-pr-arquiva-investigacaocontra-juiza-que-citou-raca-em-sentenca.shtml; https://
www.cnj.jus.br/juiz-brasileiro-e-homem-branco-casadocatolico-e-pai/#; https://www.justica.gov.br/news/ha726-712-pessoas-presas-no-brasil
3

30

ENTREVISTA

Múltiplos Olhares

Vanessa Nunes Lopes
Defensora Pública da comarca de Itaparica, nas
áreas penal e de infância. Coordenadora adjunta
do grupo de trabalho de igualdade racial da Defensoria Pública.

1

Pesquisas quantitativas demonstram
que os órgãos públicos do sistema
de justiça são compostos majoritariamente por pessoas brancas (com predominância masculina). Qual a importância de
ter mais pessoas negras integrando esses
espaços? Quais ações devem ser tomadas
nesse sentido?

VANESSA NUNES LOPES Ter pessoas negras
integrando as instituições do sistema de justiça
é determinante para garantir a legitimidade do
próprio sistema em si. Quando a gente se depara
com o dado de que 80% da magistratura nacional é composta por pessoas brancas, e com predominância masculina, isso significa que essa
massa composta majoritariamente por homens
brancos tem o poder de decidir sobre a vida de
uma população que é composta, no Brasil, por
cerca de 55% de pessoas negras. Se o olhar for
só para o estado da Bahia, esse número chega
perto de 80%. Mais que um problema de legitimidade, se trata de um déficit de democracia.
De maneira bem crua, é possível afirmar que, no
sistema de justiça, homens brancos ainda conservam a vida das pessoas negras em suas mãos.
Essa imagem é bastante grave e, quando se trata
especificamente de justiça criminal, nós sabe31

mos que não se trata de uma metáfora.
Quando se estuda os efeitos culturais e psicológicos dos mecanismos de representação e
identificação, se percebe que os julgamentos (e
a condução do processo como um todo, incluindo as funções de requerer e de resistir/defender) são influenciadas pela capacidade dos atores processuais de se identificarem com aqueles
que estão sob julgamento. É essa identificação
que, por projeção, humaniza quem está sendo
processado. Acontece que, se essa identificação
é impossibilitada, o reconhecimento da condição de humanidade não ocorre. Por que temos
um sistema carcerário, por exemplo, cujo estado já foi reconhecido como inconstitucional
e, a despeito disso, ainda não ruiu? Por que, a
despeito disso, o encarceramento só aumenta?
Porque, para o sistema de justiça, vidas negras
não importam porque são vidas outras. Vidas de
segunda categoria. Essas são as consequências
da manutenção de um sistema de justiça ilegítimo como o que temos.
Na sua concepção, a baixa representatividade de pessoas negras no sistema de justiça compromete a prestação jurisdicional, aqui compreendida
como o produto das funções exercidas por
todas as instituições que compõem o Poder Judiciário e as Funções Essenciais à
Justiça? Caso afirmativo, de quais formas?
VANESSA NUNES LOPES Em um contexto de alta

discrepância entre o repertório de gênero, raça
e classe das pessoas que utilizam o sistema de
justiça e das pessoas que compõem esse mesmo
sistema, exercendo papeis de poder, os usuários
do serviço ficam sujeitos a uma margem elevada
de arbítrio que decorre da baixa capacidade de
compreensão, por parte das instâncias que decidem (Poder Judiciário) e das que afetam o decidir
(Defensoria Pública, Advocacia e Ministério Público), das verdadeiras demandas do seu público.
Se não existe uma percepção adequada das necessidades, não existe possibilidade de se fazer
uma prestação adequada do serviço. Boas decisões exigem uma boa compreensão sobre o quadro fático que se examina. Se essa compreensão
for restrita, superficial e talhada de preconceitos,
o tipo de decisões proferidas também o será.
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Por tudo isso, é urgente democratizar a comunidade produtora de jurisprudência, a comunidade
autorizada a dizer o direito. Sem essa guinada, a
justiça é ficção, violência achismo e arbítrio, coberta com uma espécie de capa da neutralidade.
Só que a capa da neutralidade tem cor, e é branca. Assim, quando se discute representatividade
e enegrecimento do sistema, são esses problemas que se busca combater.
Para além de afetar a própria qualidade da entrega jurisdicional em si, no cotidiano das ações
judiciais, a ausência de representatividade nos
quadros de gestão das instituições do sistema
de justiça também empobrece a visão das próprias instituições sobre si mesmas. Um quadro
gestor mais diverso tem mais possibilidade de
desenhar futuros institucionais mais efetivos na
promoção da justiça.
Isso pode ocorrer, por exemplo, desde a escolha
do local para instalação de uma sede - o que vai
demandar verificar se há acesso via transporte
público, se há proximidade da área escolhida com
bairros vulnerabilizados, se o local é assolado por
violência de estado -, passando pela escolha do
modelo institucional, ou seja, que tipo de espaços de atuação temática criar, onde alocar maior
quantitativo de membros e servidores, que tipo
de treinamento promover e que atuações coletivas estimular e priorizar. Quando se tem um
quadro gestor composto por pessoas negras, por
mulheres, por pessoas lgbt, enfim, quando se tem
diversidade e equidade na gestão, se amplia a
possibilidade de que todas essas decisões sejam
informadas pelos aspectos de gênero, raça e classe, porque a identificação trabalha para isso. Trata-se de um ponto da maior importância quando
se verifica, por exemplo, que o perfil de pessoa
que mais procura os serviços da Defensoria Pública é a mulher negra, mãe, que recebe cerca de R$
500,00 mensais. Pensar em acesso à justiça para
essa mulher exige considerar que, para receber
atendimento, ela gastou dinheiro com transporte (às vezes, em mais de um modal), perdeu o dia
de trabalho e precisou negociar com alguém para
cuidar de seus filhos (já que o acesso às creches
é insuficiente na cidade de Salvador). Ou seja, o
próprio deslocamento dessa pessoa para receber
atendimento jurídico gratuito já produziu uma série de pequenos outros desgastes, agravos e perdas, que se acumulam. Diante disso, a instituição
é que tem que criar os meios de fazer esse acesso
ser o mais fácil possível. E enxergar a forma de recriar esse acesso requer a pluralidade na gestão.

Na esteira das perguntas anteriores,
questiona-se: qual o papel das instituições do sistema de justiça na luta
antirracista no Brasil? Quais providências
e posturas devem adotar para se engajarem nessa luta?
VANESSA NUNES LOPES Acho que o primeiro

passo é o olhar sincero sobre si e o reconhecimento de cada instituição como potencial reprodutora do racismo e da desigualdade. Assumir
esse olhar é indispensável para caminhar para a
construção de outras realidades e isso pode ser
feito pela adoção de uma cultura de realização
de censos periódicos e de cursos e treinamentos
constantes com letramento racial e escuta ativa
da sociedade civil. Outra providência é garantir
espaços institucionais, seja por meio de núcleos ou coordenações, onde se possa desenvolver
o pensamento antirracista e as estratégias para
seu enfrentamento na instituição. Além disso, é
necessário levar o combate ao racismo para o núcleo da gestão, para que o olhar antirracista informe o planejamento e a tomada de decisões em
todos os níveis. Por fim, é preciso combater os
modelos de seleção em que as cotas para negros
são aplicadas de modo a se tornarem praticamente ineficazes (a eficácia do modelo da Defensoria
da Bahia infelizmente ainda é exceção no Brasil).

4

Quando falamos em racismo e sistema
de justiça, há um redirecionamento
quase automático e exclusivo à
seara criminal. Expandindo os horizontes,
é possível falar que o racismo também
marca e impacta nos expedientes dos
processos afetos a outras áreas do direito?
Como você enxerga esse contexto?

VANESSA NUNES LOPES Como mecanismo de

imposição de desigualdade, o racismo acaba se
apresentando no núcleo de quase todo tipo de
violação de direitos. Se formos pensar nas demandas de saúde, que são ligadas à área de Fazenda
Pública, vamos identificar uma série de agravos
que recaem de maneira mais intensa sobre a população negra, como é o caso de mortalidade materna e mortalidade infantil, anemia falciforme,
diabetes mellitus (tipo II) e hipertensão arterial.
Existe, inclusive, portaria do Ministério da Saúde
instituindo a Política Nacional de Saúde da População Negra e definindo as atribuições de cada
ente federativo na sua execução, registrando que
32
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deve haver indicação específica dessa política no
Plano Municipal de Saúde e no PPA Setorial e que
os municípios devem realizar ações de educação
sobre as especificidades da saúde dessa população. Mesmo assim, esse instrumental normativo é
pouco manejado pelas instituições do sistema de
justiça na garantia de direitos. Ajuizamos ações
individuais para defender o acesso à saúde, mas
ainda podemos fazer mais, mobilizando o instrumental jurídico que já temos para produzir resultados coletivos, defendendo a saúde e a vida das
pessoas negras de maneira mais consistente.
Outra área vital no combate ao racismo está
na atuação no campo da Infância e Juventude.
Temos legislação que nos garante o ensino de
história da África e da cultura afrobrasileira em
todos os níveis escolares (Lei 10.639/03), mas
ainda fiscalizamos pouco o cumprimento dessa
legislação, que é garantidora não só do direito
à educação adequada, mas também do direito
à verdade e à memória. Consolidar a aplicação
dessa legislação abriria caminhos para refazer a
própria construção das subjetividades de crianças negras e brancas, de seus modelos de representação, já desde o início da vida em sociedade.
Não é razoável que pessoas negras só consigam
elaborar sua identidade negra como algo positivo depois de chegarem à vida adulta, como
ocorreu comigo e com tantas outras pessoas
negras. Mobilizar esse instrumental é trabalhar
pela refundação de mentalidades.
Além dessas áreas, há possibilidades de combate
ao racismo quando se pensa no direito fundiário, no direito à moradia, nos direitos da população em situação de rua... Quando percebemos
a múltipla interferência do racismo no acesso
aos direitos, a lente muda e nos tornamos capazes não só de ver as mazelas, mas de pensar
em soluções organizadas e em tentativas novas,
e igualmente múltiplas, de enfrentamento.

forto que os colegas e eu partilhávamos sobre
a ausência de um espaço de pensamento sobre
a questão racial na Defensoria Pública. Embora
seja necessário reconhecer que a instituição já
vinha tomando parte do combate ao racismo,
seja com a escolha sistemática de ouvidoras negras (Anhamona Brito, Tânia Palma, Vilma Reis
e agora Sirlene Assis), seja com o trabalho que
já era desenvolvido em relação às comunidades
quilombolas, contra o racismo religioso, e até
mesmo pela assunção do compromisso de fazer
seu primeiro concurso com cotas para pessoas
negras, estabelecendo inclusive um percentual
de 30% na reserva de vagas, quando em geral se
trabalha com 20%, e ainda adotando um modelo
em que as cotas são aplicadas logo na primeira
fase do certame (o modelo baiano é referência
de êxito no Brasil), mesmo com tudo isso, sentíamos falta de um espaço permanente de reflexão e proposição de intervenções para combater
o racismo, inclusive na dimensão institucional.
Minha ideia e a do grupo (Clarissa Verena, Nathan Cruz, Jamara Saldanha, Cláudia Conrado,
Alice Trindade, Elisa Silva, Rafael Couto, Maiara
Lima) era encontrar formas de provocar a reflexão dos demais membros da instituição sobre
seus papéis na manutenção do racismo e nas
formas de romper com esses mecanismos de
opressão. Em novembro passado, recebemos o
convite do Defensor Público-Geral para transformar esse grupo de pesquisa em um Grupo
de Trabalho com atribuição para, entre outras
questões, propor uma Política Institucional de
Combate ao Racismo e sugerir um modelo para
criação de um Núcleo de Combate ao Racismo.
Hoje, estamos finalizando essas propostas. Além
disso, mapeamos a distribuição dos quilombos
baianos e passamos a atuar extrajudicialmente
em todos eles, com foco na redução dos danos
causados pela pandemia do coronavírus. Também passamos a colaborar em todos os cursos
de formação de defensores recém empossados
e, recentemente, organizamos o primeiro curso
de formação em relações raciais voltado exclusivamente para o público interno (membros, servidores, terceirizados e estagiários) da Defensoria Pública, na linha do que já nos pretendíamos
fazer desde o início: provocar possibilidades de
transformação profunda nas pessoas que fazem
a Defensoria Pública e fissurar os alicerces do
racismo que atravessam todas as instituições.

5

Hoje a Defensoria Pública da Bahia
conta com um Grupo de Trabalho de
Igualdade Racial. Quais são os objetivos desse grupo e as funções que
desempenha? Como você avalia os trabalhos realizados pelo Grupo e quais são as
expectativas para o futuro?
VANESSA NUNES LOPES A criação do grupo de

estudos, ainda em 2019, partiu de um descon-
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Lívia Maria Sant’Anna Vaz é reconhecida como
uma das 100 pessoas de descendência africana
mais influentes do mundo. A promotora de
justiça baiana desenvolve um trabalho de
combate ao racismo e à intolerância religiosa
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia.
Relembramos as participações de Lívia Vaz no
IBADPP. Confira:

Participou do VII Seminário Nacional do IBADPP, discutindo Racismo
Institucional e Sistema de Justiça, em mesa com Dudu Ribeiro (BA), Felipe
Freitas (BA) e Juliana Borges (SP), em 14 de setembro de 2018.

Publicou artigo intitulado: "O Direito e a síndrome
do sangue azul" na edição do ano 3, nº 09 do
Boletim Trincheira Democrática. (junho/2020)

Participou de Live junto ao IBADPP
debatendo Raça e Gênero no Sistema
de Justiça em 08/06/2020
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