
 

“Aqui quem fala é mais um sobrevivente”. Por Sabrina Quariniri.  

 

A violência policial e o abuso de poder das autoridades militares contra indivíduos ou um grupo 

de pessoas são uma constante nas sociedades contemporâneas. Sob o argumento de combate 

ao crime, as ações das polícias e do Exército podem resultar em execuções de inocentes a céu 

aberto. Vale ressaltar que, no Brasil, essas mortes têm geografia e endereço certo, concentrando 

a repressão nos escalões inferiores da sociedade.  

 

De acordo com relatório de 2014 do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e 

Desigualdade Racial, a cor de pele está diretamente relacionada ao risco de exposição à 

violência na qual os negros e negras estão submetidos. E o Estado aparece como um agente 

fundamental na forma com a qual estereótipos discriminatórios são disseminados no cotidiano. 

No conceito de biopoder de Foucault, a técnica de governo tem como objetivo estabelecer 

políticas por meio das quais pode-se ‘esterilizar’ o corpo da população deturpando-as de suas 

patologias internas, sob o argumento de diminuição da violência e combate às drogas. Neste 

ponto, o senso comum nos leva a apreciar o caráter humanitário das intervenções políticas, que 

visam proteger e administrar as condições vitais da população, porém, em contrapartida, 

Foucault compreendeu que ao constituir a vida como elemento político, o qual tem de ser 

administrado por políticas estatais, o que se observa não é a diminuição da violência. Pelo 

contrário. Tal cuidado com a vida de uns traz, por consequência, a morte em massa de outros. 

(FOUCAULT, 1999 apud DUARTE, 2003).  

 

Sob as imposições do exercício do biopoder, o Estado constrói bases normativas para o direito 

de matar. Gênero, raça e classe estão entrelaçados na ficcionalização do inimigo, onde corpos 

já estão pré-selecionados para serem expostos à morte. “São mortos legitimamente aqueles que 

constituem uma espécie de perigo biológico para os outros” (FOUCAULT, 1999 apud 

DUARTE, 2003). Na teoria, qualquer cidadão ou cidadã que circule pelas ruas, seja a pé ou a 

bordo de algum veículo, pode ser abordado pela polícia. Na prática, porém, sabe-se que apenas 

alguns serão escolhidos, não de forma aleatória, mas seletiva, que depende, em larga medida, 

de critérios prévios de suspeição. E não é de hoje que métodos racistas e incriminatórios são 

utilizados no momento da abordagem. Em 1876, o antropólogo e higienista criminalista italiano 

Cesare Lombroso (1835-1909) afirmou que seria possível identificar um criminoso antes 

mesmo de cometer o crime. Os atrativos físicos, que ele descreveu, eram: mandíbula grande, 

ossos altos na face, linha solitária na palma da mão, pele escura, orelhas chapadas, braços 
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compridos, rugas precoces, testa pequena e estreita e ausência de calvície. (SCHWARCZ, 

1996, p.170). 

 

O modus operandi do biopoder é articulado na relação entre a política e a morte, onde sistemas 

sociais que funcionam à base de urgência separam as vidas que serão protegidas das vidas que 

serão encaminhadas à morte, seja por serem identificados como inimigos ou por representarem 

uma ameaça para a coesão da sociedade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 3 em cada 4 pessoas pobres são negras. Um levantamento 

realizado pelo  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que  66,2% dos 

domicílios em favelas é chefiado por pessoas negras. Na atualidade, o maior obstáculo do negro 

ainda são heranças deixadas pelo período escravatório. A hegemonia europeia dos mais de 500 

anos de escravidão fez com que a Europa estabelecesse um paradigma civilizatório a toda a 

humanidade e esta prática trouxe consigo uma distorção de identidade, fazendo com que o 

negro, arrancado de suas raízes, se tornasse marginal em sua própria história. Mesmo após 

deixar de ser propriedade de alguém, o negro continua sendo considerado inferior. Tal como 

aconteceu após a abolição, as taxas de desemprego, subemprego e maior propicidade para viver 

à margem da sociedade continuam presentes no cotidiano do afrodescendente brasileiro.  

 

Fundamentado na premissa de combate às drogas, o Estado concede autorização para eliminar 

o inimigo. Nas intervenções militares, traficantes negros são encontrados nas favelas, 

submetidos, algemados e expostos na mídia. A consequência disso, como em qualquer outra 

guerra, parece batida: com a finalidade de defender a segurança pública, diariamente, jovens 

negros são assassinados ou expostos à morte. A falta de controles institucionais internos e 

externos ao aparelho policial contribui para a violência estrutural. Amparados no argumento 

de combate à insegurança, os agentes policiais utilizam como álibi a suspeita de envolvimento 

com tráfico, uma possível troca de tiros com suspeitos e a afirmação de que as mortes foram 

em decorrência das balas perdidas disparadas pelos bandidos. O Estado possui justificativas 

legais e formais para agir desta forma. O Estado possui o poder de designar quem vai viver ou 

deixar de estar vivo.  

 

Mas por que não há uma indignação geral diante do genocídio negro? Histórica e politicamente 

os corpos de vidas humanas possuem métodos de reconhecimento. E as vidas e corpos que 

fogem ao padrão estabelecido, seja físico, cultural ou social são conduzidos ou sentenciados à 

morte, sem que haja admissão ou interesse de que houve um assassinato. Nesses diferentes 
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modos de exclusão, onde essas pessoas são submetidas pelo Estado para ocuparem este lugar, 

abrem-se caminhos para a violência e extermínio. É como se aquele corpo não fosse humano, 

apenas vivo, e estivesse marcado para morrer.  

 

A sociedade, por sua vez, quando se depara com a morte de um integrante de um grupo étnico-

social discriminado, não desperta real interesse e comoção. O sentimento de luto articula-se no 

hábito de reconhecer ou deixar de reconhecer uma vida como humana. E, claro, corpos que 

fazem parte de grupos que vivem à margem da sociedade, à sombra da barbárie, segregados e 

com direitos violados não são considerados pessoas: são traficantes, bandidos e suspeitos. 

Jamais seres humanos. 

 

As características violentas do aparelho policial geram reações ambivalentes: o único recurso 

que a população tem para combater injustiças são as próprias autoridades, que são percebidas 

como garantia de proteção, porém, no tribunal de rua, o limite entre ser protetor e agressor é 

mínimo. Para a população marginalizada, o Estado possui dupla face: o que faz vista grossa 

para os crimes que estão acontecendo e o que projeta violência com seu braço armado nas 

comunidades. O abuso de poder acontece quando as autoridades ultrapassam os limites de suas 

atribuições ou desviam de suas finalidades administrativas. E nesse sistema que funciona à base 

de urgência, pessoas podem ser mortas injustamente simplesmente por se enquadrarem em 

estereótipos prévios de reconhecimento do inimigo. Um guarda-chuva pode ser confundido 

com fuzil, uma furadeira com uma pistola. Uma família dentro de um carro pode ser confundida 

com criminosos. Esse tipo de comportamento das autoridades, tratado como “erros” e 

“enganos”, vêm ocorrendo há décadas. Nunca se enganam, porém, em relação à cor das 

vítimas.  

 

Nessa exclusão de vidas e corpos previamente escolhidos, o risco de impunidade das Forças 

Armadas é muito grande. Conforme a Lei 13.491, sancionada em 2017 pelo então presidente 

Michel Temer, tanto as investigações quanto os possíveis processos criminais estão a cargo das 

próprias Forças Armadas. Nos últimos anos, o Exército vem ganhando protagonismo em ações 

de segurança pública no país e, por conta desta lei, casos como os 80 tiros que tiraram a vida 

do músico Evaldo Rosa dos Santos serão investigados e julgados pela Justiça Militar. Além do 

racismo estrutural, presente em qualquer dos judiciários, o corporativismo e a parcialidade do 

Judiciário Militar são razões para se temer a impenitência dos culpados, que utilizam o terror 

como componente obrigatório das operações.  
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A cegueira e denegação nas temáticas de raça e racismo parece abater-se em cheio sobre os 

órgãos de segurança pública, pois, trabalhando na prática com estereótipos, é um operador 

explícito de preconceitos, além de atuar em uma repetição infindável de procedimentos 

automáticos, naturalizados e ineficazes para o controle da criminalidade, onde a sociedade, 

composta de “cidadãos de bem”, prefere fazer vista grossa e não questionar a real validade das 

ações policiais. Ao identificar o outro como ameaça, a reação é excluir esta vida, pois isso 

implica na sua segurança e na segurança do seu coletivo. Essa exclusão de vidas e corpos, seja 

a céu aberto ou por meio de desaparecimentos, onde os crimes jamais serão elucidados, onde a 

imagem do inimigo já estava previamente construída por conta de sua aparência ou local de 

convívio, traz como consequência o extermínio de pessoas negras.  

 

Desde berço, o negro já tem de lidar com a violência contínua e cruel de práticas racistas e está 

condicionado a estereótipos pré-estabelecidos. Tem fama de vagabundo e cor de ladrão. Está 

sujeito a todo tipo de violência, seja física ou moral. Aos olhos do Estado, possui o corpo 

marcado para morrer. Enquanto o sistema operar desta forma, enquanto representantes políticos 

legitimarem o racismo e o genocídio negro, enquanto a sociedade atuar de maneiras racistas ou 

simplesmente ignorar que diariamente pessoas negras estão sendo executadas, mais e mais 

vidas negras serão ceifadas. O Estado quer negar e anular a presença do corpo negro. E, se as 

coisas continuarem como estão, este objetivo será alcançado, pois não há nenhum acordo de 

paz, e esta guerra só termina com a dizimação de vidas negras.  

 

“Aqui quem fala é mais um sobrevivente”. (Racionais MC’s - Fórmula mágica da paz, 1997).  
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