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Resumo: A recente introdução do quesito cor/raça no Sistema 
de Informações de Mortalidade – SIM revelou a desproporção 
dos índices de vitimização e homicídio entre jovens brancos e 
negros no Brasil. A situação de violência e exclusão social a 
que está submetida a juventude negra revela que as 
desigualdades produzidas pelo racismo são permeadas pelo 
exercício biopolítico do poder sobre a população, por meio do 
qual a cor da pessoa determina seu direito de existência. Ao 
nomearem esse fenômeno como genocídio, os movimentos 
negros enfatizam a urgência de políticas públicas que visem à 
redução da vulnerabilidade desse segmento da população 
negra. 
Palavras-chave: juventude; raça; violência; genocídio; 
biopolítica. 
 
Abstract: The recent introduction of a question on color and 
race in the Mortality Information System – SIM revealed 
inequality in the index of victimization and murder among white 
and black young men in Brazil. The situation of violence and 
social exclusion that the black youth is submitted to shows that 
inequalities generated by racism are pervaded by the 
biopolitical exercise of power over the population, through 
which the color of the person determines their right of 
existence. When they designate this phenomenon as genocide, 
black movements emphasize the urgent need of public policies 
aimed at the reduction of vulnerability for this segment of the 
black population. 
Key-words: youth; race; violence; genocide; biopolitics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 A expressão “cor padrão” informa-nos o jargão usado nas transmissões de rádio da 

Polícia Militar para se referir a um suspeito negro (de cor preta ou parda, segundo critérios 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Utilizamos algumas fontes para 

analisar a forma como a cor/raça da pessoa está inserida no discurso policial como signo de 

suspeição e de que maneira essa marca aciona reações violentas por parte dos agentes 

públicos de segurança. São elas: cobertura jornalística de casos de agressão policial em 

diferentes veículos de comunicação, o Mapa da Violência 2011 – Os Jovens do Brasil e o 

Mapa da Violência 2012 – A Cor dos Homicídios no Brasil, elaborados por Julio Jacobo 

Waiselfisz. 

 Quando se observam os dados fica evidente a vitimização da população negra – e 

sobretudo de sua juventude. Segundo os últimos resultados dos Mapas da Violência de 

2011 e 2012, o índice de vitimização da população negra supera, em muito, o índice de 

vitimização da população branca, como veremos a seguir. Os estudos indicam que a 

tendência geral desde 2002 é de queda no número absoluto de homicídios na população 

branca e de aumento na população negra (WAISELFISZ, 2011, 2012). Os dados evidenciam 

ainda que a vitimização da população jovem negra acontece de forma semelhante, seguindo 

os mesmos padrões que no restante da população, mas ainda com maior intensidade. 

 Já há alguns anos, os movimentos sociais negros têm nomeado esse fenômeno de 

“genocídio da juventude negra”. É sobre esse problema e seus fundamentos históricos e 

sociais que o presente artigo tratará, buscando relacioná-lo com os debates sobre a questão 

social na contemporaneidade. Buscaremos dar destaque à violência policial, ao controle dos 

corpos negros pelo biopoder como formas de expressão desta violência – que se coloca 

como histórica – e ainda em grande medida invisibilizada na sociedade brasileira e na 

agenda das políticas públicas. 

 Para a abordagem do tema é imprescindível adotar os referenciais do debate 

acadêmico acerca da questão racial, que, ao politizar a categoria raça, trazem contribuições 

fundamentais na releitura e enfrentamento das desigualdades históricas e ainda vigentes no 

país. Além disso, transitaremos entre as compreensões de diferentes autores/as sobre a 

questão social e suas expressões no contexto brasileiro. Compreender a questão social e 

suas expressões na contemporaneidade é fundamental, visto que esta chave de leitura nos 

permite uma abordagem mais completa da realidade, agregando a historicidade e a 

totalidade como princípios de nossa análise. 
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2. AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE E O 
GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA 
 
 
 A questão social, segundo Stein (2000) surgiu na década de 1930, a partir das 

grandes transformações advindas do processo da Revolução Industrial. Seu fundamento 

reside no reconhecimento de novos problemas vinculados às condições de trabalho urbano. 

Para Iamamoto (2004), trata-se do conjunto de expressões de desigualdades engendradas 

na sociedade capitalista madura – mediatizadas por relações de gênero, étnico-raciais e 

formações regionais. Parece haver um consenso entre as autoras (STEIN, 2000; PEREIRA, 

1998, 2001, 2003; IAMAMOTO, 2004) de que a questão social surgiu precisamente quando 

se politizou o “social”, ou seja, a noção de que a pobreza e as desigualdades não eram 

dadas naturalmente, mas sim produzidas por um sistema que, contraditoriamente, também 

produzia riqueza. A partir daí, segundo Pereira (2001), os sujeitos políticos transformaram 

necessidades em questões para a agenda de política pública.  

 Sem a pretensão de esgotar aqui o debate a respeito da questão social e suas 

expressões contemporâneas, refletiremos aqui sobre o problema do genocídio da juventude 

negra como uma das expressões da questão social na contemporaneidade. Com isso 

buscaremos evitar dois riscos apontados por Iamamoto (2004): o de “pulverizar” a questão 

social, autonomizando suas expressões como se fossem várias “questões sociais” e, 

sobretudo, o risco de aprisionar a análise em um discurso genérico à questão social, que, 

centrando o foco sobre uma análise estrutural, perde de vista a dinâmica conjuntural e da 

vida dos sujeitos sociais. 

 Na verdade, observamos, pelo viés da questão racial, uma das múltiplas expressões 

da questão social, originária da configuração histórica brasileira e alimentada por dinâmicos 

ainda presentes. Como sociedade colonizada, os papéis foram atribuídos de maneira 

diferente para determinados grupos, as relações de poder na colônia estabeleceram critérios 

e normas em favor dos colonizadores na exploração da maioria negra. O racismo, como um 

desses mecanismos repressivos presentes na dinâmica colonial, ainda hoje sustenta a 

manutenção dos estereótipos sobre a população negra, gerenciando seus destinos.  

 O período pós-abolição foi marcado pelo afastamento da população negra recém 

liberta dos grandes centros de desenvolvimento econômico da região sudeste que, com a 

política de branqueamento adotada pelo Brasil nos fins do século XIX, fomentou o processo 

de industrialização a partir da mão-de-obra imigrante assalariada. Ou seja, se de um lado a 
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formação capitalista gerou uma massa de trabalhadores livres pauperizados, de outro essa 

mesma formação implicou no alijamento da população negra – ou mesmo de sua inclusão 

em condições ainda mais precárias – à dinâmica capitalista brasileira. 

 Para Aníbal Quijano (2005), a distribuição racista do trabalho, característica do 

período colonial, informa-nos o estabelecimento de um padrão global de controle do trabalho 

em torno da relação capital-salário que sustenta as desigualdades de classe. Não é difícil 

compreender em que medida a população negra lidera os índices de pobreza, sendo 

maioria em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho e nos índices de violência, 

compondo a parcela populacional com maior taxa de morte por homicídio2, como veremos a 

seguir.   

 Nesse sentido, Bento e Beghin (2005, p. 195) reconhecem que as distâncias que 

separam negros de brancos no Brasil não resultam somente da herança do período 

escravista, mas também de um “processo ativo de preconceitos e estereótipos raciais que 

legitimam, diuturnamente, procedimentos discriminatórios”. É na busca por elucidar alguns 

desses elementos que resgataremos, a seguir, o debate sobre a construção da suspeita. 

 

 
2.1. Medo da raça: a construção da suspeita 
 
 
 Para Antonio Sérgio Guimarães (1999) e (2002), o emprego de raça como categoria 

política se faz necessária, pois evidencia as desigualdades produzidas pelo racismo em 

nossa sociedade que extrapolam as relações de classe. Nesse sentido, não há raças 

biológicas pressupostas a partir de critérios científicos, mas a atribuição de valores à cor da 

pessoa, por isso a utilização do termo pelos movimentos negros, compreendendo que “as 

raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações 

sociais e de poder ao longo do processo histórico” (GOMES, 2005, p.49). É a partir do 

conceito politizado da categoria raça, que apresentamos a discussão sobre a 

institucionalização do racismo através dos mecanismos de poder do Estado. 

 A atuação policial é corroborada pelo monopólio legítimo da violência, ou seja, aos 

agentes públicos de segurança está outorgado o uso da força para manutenção da ordem, 

                                                 
2
 O número de homicídios da população branca caiu de 18.867 em 2002 para 14.047 em 2012, representando 

uma queda de 25,5% em oito anos.  Para a população negra há um grande aumento dos números de 
homicídios, de 26.952 para 34.983, um aumento de 29,8% em todo o país, destacando alguns estados 
brasileiros com os mais pesados índices: Pará, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ver: WAISELFISZ, Julio 
Jacobo. Mapa da Violência 2012 – A Cor dos Homicídios no Brasil, 2012. 
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sendo a arma de fogo o último recurso a ser utilizado. São nos cursos de formação e nos 

programas de treinamento das Academias de Polícia Militar e Civil que esses agentes 

públicos se instrumentalizam para, em tese, combater o crime e a violência, propiciando a 

tranqüilidade e o bem-estar da população. E é também nesse espaço que a polícia pode ser 

vista como um espelho da sociedade: a discriminação racial, além de outros significantes, é 

resultado do medo e da defesa de privilégios. 

 São considerados culpados potenciais todos aqueles excluídos da ofensiva 

neoliberal de concentração de renda: pobres e negros aparecem como ameaças sociais. Em 

seu trabalho Elemento Suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de 

Janeiro, Silvia Ramos e Leonarda Musumeci fazem referência à incipiência do discurso 

sobre suspeição junto à Polícia Militar, em suas palavras: “é surpreendente, para não dizer 

espantoso, que a instituição não elabore de modo explícito o que seus próprios agentes 

definem como uma das principais ferramentas do trabalho policial (a suspeita)” (RAMOS; 

MUSUMECI, 2005, p.54). 

 Em sociedades em que a cidadania é debilitada, os aparatos repressivos do Estado 

obedecem indevidamente aos interesses das elites, de forma a tornar necessário o 

estabelecimento de critérios de identificação que tomam determinados grupos como 

perigosos. Para Hédio Silva Júnior, há três máximas dos órgãos de segurança pública e da 

justiça criminal no Brasil: “1) a existência de criminosos natos; 2) a premissa segundo o qual 

é possível identificar o criminoso pelas suas características fenotípicas e 3) a associação 

automática dos atributos fenotípicos dos negros de qualquer tonalidade cromática com 

‘atributos típicos de criminoso’ ou, em outros termos, a consideração da cor como anúncio 

de culpa” (SILVA JÚNIOR, 1998, p.71). 

 Segundo o jornal Diário de São Paulo de 23 de janeiro de 20133, o Comando da 

Polícia Militar de Campinas – SP, através de documento oficial assinado pelo comandante 

Ubiratan de Carvalho Góes Beneducci, dá ordem para abordar transeuntes em atitude 

suspeita, especialmente indivíduos “de cor parda e negra”. A notícia teve grande 

repercussão entre a militância negra que se manifestou exigindo explicações do governador 

Geraldo Alckmin e do secretário da Segurança Pública, Fernando Grella. É importante 

destacar a influência no Brasil dos pareceres científicos do médico legista Nina Rodrigues, 

que soube adaptar as teorias de frenologia do seu mestre Cesare Lombroso para a 
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 A matéria encontra-se disponível na íntegra em: 

 www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/42509/PM+da+ordem+para+abordar+%91negros+e+pardos%92 
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realidade brasileira, desenvolvendo teses pseudo-científicas sobre como identificar um 

criminoso associando características corporais à delinqüência de jovens negros. Rodrigues 

e Lombroso são, ainda hoje, referências teóricas em faculdades de medicina e direito. 

 O exercício biopolítico do poder dispensa técnicas e mecanismos de controle 

operando sobre a vida e morte de certas populações. Os índices de mortalidade de jovens 

negros são passíveis do controle regulatório dos aparelhos do Estado, assim com das 

instituições como a família, a escola e a medicina. Para Foucault (1999), a emergência do 

biopoder inseriu o racismo nos mecanismos do Estado, instituindo a hierarquia entre as 

raças e estabelecendo uma relação entre indivíduos “normais”, “saudáveis” e “anormais”, 

“degenerados”, em que a morte da raça ruim torna a vida mais pura. Portanto, o Estado 

exerce o biopoder não somente nas nações inimigas em caso de guerra, mas na sua própria 

população. 

 É muito recente o processamento de dados da população negra por cor/raça no 

Sistema de Informações de Mortalidade, a inclusão do quesito “cor” foi uma demanda dos 

movimentos negros que somente foi atendida nos anos 1990. Como se pode verificar nos 

Mapas da Violência de 2011 e 2012, as informações revelam uma tendência geral desde 

2002: a queda do número absoluto de homicídios na população branca e o aumento nos 

números da população negra, que se estende para a população jovem. De acordo com o 

Mapa da Violência de 2011, no país os homicídios foram responsáveis por 39,7% das 

mortes de jovens. Em várias Unidades Federadas como Alagoas, Pernambuco, Bahia, 

Espírito Santo e Distrito Federal, os homicídios foram causa de mais da metade dos óbitos 

juvenis acontecidos em 2008.  

O relatório também informa que em 2008 morreram proporcionalmente 103,4% mais 

negros que brancos em todo o país, ou seja, acima do dobro. Nos dados referentes ao ano 

de 2010 contidos no Mapa da Violência de 2012, há uma queda no número de homicídios 

de jovens brancos de 33%, enquanto a de jovens negros aumenta 23,4%. Na obra, Em 

Defesa da Sociedade, Foucault coloca a questão: “Como, nessas condições, é possível para 

um poder político matar, reclamar a morte, pedir a morte, dar ordem de matar e expor à 

morte não só seus inimigos, mas mesmo seus próprios cidadãos?” (2005, p.304). O Estado 

aqui aparece como promotor de violência institucional e a categoria raça surge como 

determinante das condições de vida e de acesso aos direitos sociais da população negra 

que se encontra num estado de (in)segurança pública. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao analisar os dados apresentados percebemos que o controle da vida e da morte, 

atinado pelo acesso desigual aos direitos sociais garantidos na Constituição Federal, 

corroboramos a hipótese do Brasil como um Estado genocida. Na reflexão de Slavoj Zizek 

(2009), a violência mais fundamental vigente na sociedade é a violência do funcionamento 

dos sistemas político e econômico. Esta, juntamente com a violência simbólica (encorpada 

na linguagem) seria a principal geradora dos fenômenos de violência como conhecemos. 

Concordamos com o autor que a dominação e exploração capitalista estão nas bases das 

desigualdades e tensões que originam e perpetuam tais violências contra determinados 

grupos na sociedade. 

O projeto neoliberal encontra-se em consonância com o discurso racista, 

enfraquecendo os programas de assistência social e sustentando a vulnerabilização dos 

segmentos marginais, identificados como classes perigosas que, por sua vez, estão em 

constante vigilância. Diante deste cenário, quais são as alternativas em curso? A discussão 

realizada neste artigo evidencia a urgência de políticas públicas verdadeiramente 

emancipadoras para a juventude negra, visto que o Estado brasileiro tem negado a esse 

contingente da população, a condição integral e coletiva de existência (CAMARGO et alli, 

2012, p.340). Todavia, iniciativas públicas têm sido ainda tímidas em abordar tais questões 

de forma mais integrada e integral, a mais recente delas é o Plano de Prevenção à Violência 

Contra a Juventude Negra, denominado Juventude Viva.  

O plano tem o mérito de abordar nitidamente, em seus objetivos, a busca por reduzir 

o elevado índice de homicídios que atingem os jovens negros em todo o país. Sob a 

coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria 

Nacional da Juventude  e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o 

Plano reúne ações de prevenção, que visam reduzir a vulnerabilidade desses jovens e criar 

oportunidades que assegurem sua inclusão social e autonomia, com a oferta de 

equipamentos, serviços públicos e espaço de convivência nos territórios mais violentos. Em 

primeira análise, no entanto, observamos que a temática ainda carece de abordagem nos 

campos da segurança pública e também do mercado de trabalho a fim de garantir 

mudanças substantivas no âmbito do Estado para o enfrentamento do genocídio da 

juventude negra, ampliando as margens e as possibilidades de uma vida digna e sem 

violências. 
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