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APRESENTAÇÃO
A Revista surge para afirmar que
existem uma diversidade de
epistemologias,
inclusive
a
oriunda dos becos, das vielas, das
ruas e encruzilhadas.

Historicamente já experimentamos
uma série de dispositivos para
tentar controlar a letalidade das
polícias, como por exemplo,
protocolos
de
segurança,
polícias
de
proximidade,
formação em direitos humanos
para
agentes
de
segurança
pública, armamento menos letal,
entre outros. Nenhuma dessas
alternativas
resultaram
na
diminuição ou no fim
do
genocídio do povo negro.

As
Universidades
ainda
são
lugares
de
manutenção
de
privilégios e de supremacia de
uma única epistemologia branca,
heteronormativa,
cristã,
patriarcal e racista , por isto
nossa revista será construída a
partir de uma diversidade de
formas, estéticas e linguagens no
momento de apresentação dos
conteúdos propostos.
Nesta primeira edição o tema
escolhido foi o da Abolição
Prisional e Policial, dada a
urggência
da
defesa
intransigente pela garantia da
vida da população negra no
Brasil.
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Ressaltamos que não é possível
controlar a letalidade policial
ou
reformar
a
atuação
institucional. Afinal, a função
social da polícia é ser o braço
armado e repressivo do Estado,
atuando para a manutenção da
ordem burguesa e a proteção do
caráter
inviolável
da
propriedade privada.

A Revista Ruas e Encruzilhadas foi
construída de forma colaborativa e
popular, a partir de uma convocação
feita para movimentos sociais e
militantes
para
enviarem
suas
produções a partir de textos livres,
artigos, poesias, crônicas e imagens
sobre os desafios e reflexões da
abolição prisional e policial.
Acreditamos na produção popular de
conhecimento e por isso todas as
contribuições estão no formato e
conteúdo original submetidos pelos
autores e autoras.
Haja vista, que o ato de editar,
colocando ou inserindo conteúdos
também funciona como uma forma de
controlar o conhecimento produzido
por
movimentos
e
organizações
sociais o obrigando a um formato
específico
daquilo
que
a
universidade julga ser conhecimento
e construção de ciência.
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O racismo e suas metodologias de
produção de morte que ainda imperam
como um sistema perpetuador de
práticas e lógicas escravagistas.
Portanto, para garantir a vida da
população negra é urgente abolir os
dispositivos
e
instrumentos
escravocratas que ainda existem e se
reproduzem na sociedade brasileira,
seja em forma de desigualdade racial
ou na letalidade policial.
Não há luta mais urgente e necessária
que promover o direito à vida do
nosso povo. Acreditamos que o
caminho para emancipação social é
através da construção de lógicas
abolicionistas que possam acabar com
todas as institucionalidades que
continuam a perpetuar o genocídio e
o encarceramento em massa da
população negra.
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Meu sonho?
É estudar, ter uma casa, uma família
Se eu fosse mágico?
Não existia droga, nem fome e nem polícia.
(Racionais Mc’s – Mágico de Oz)

Reza forte
por Hannah Cavalcanti
Eu confesso:
Não me curvo
Ao teu discurso
Nós bem sabemos
Que a abolição
Ainda está a pleno vapor
Teus muros não são justiça
Teus hinos
São melodias de dor
Não vamos nos encaixar
Vamos repetir repetir repetir
Até você se cansar
Nós temos algum poder
Nada mais vai nos parar
Enquanto tentar manter
Nós vamos incendiar
Não duvide da força
De Exu ou do Maracá
Carrego essa reza forte
No peito
Enquanto não tivermos tudo
O que é nosso
Por direito
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Por definição, encruzilhada é
um lugar onde se cruzam duas ou
mais
ruas,
estradas
ou
caminhos. Já rua é entendida
como um espaço público no qual
o direito de ir e vir é
plenamente
realizado.
No
Brasil
quando
a
palavra
"encruzilhada" é verbalizada, a
maioria
das
pessoas
automaticamente associa esse
termo diretamente com as
religiões de matriz africana.
No Candomblé e na Umbanda as
encruzilhadas são amplamente
utilizadas
para
ofertar
oferendas aos seus orixás.
A partir desse ponto as
religiões de matriz africana
sofrem e resistem diariamente
contra
a
intolerância
religiosa.
Muitas
dessas
oferendas
deixadas
são
vandalizadas e massacradas
pela sociedade moderna. Muitos
chutam as oferendas ou até
mesmo queimam. Esse marco
violento acontece desde a época
da escravatura quando os
escravos impedidos de cultuar
os seus orixás, os mesmos
precisaram
atribuir
cada
divindade aos santos da igreja
católica e continuar mantendo
a chama da sua religião acesa,
surgindo então o sincretismo
9
religioso.

Atualmente
a
intolerância
religiosa
continua
sendo
difundida de forma abusiva e
cruel.
Não
precisamos
quantificar que as religiões de
matriz africana é composta em
sua boa parte por negros. As
pessoas negras continuam sendo
marcadas pela desigualdade
social e sendo violentadas
constantemente pelas mãos do
Estado facista, genocida e
racista que governa o Brasil.
Os negros continuam sendo
oprimidos,
violentados
e
assassinados
pelas
forças
policiais do Estado. É através
das ruas que a população negra
resiste. É nas encruzilhadas
aonde todos se encontram para
se unirem e ecoarem as suas
vozes clamando por um país
mais justo e igualitário,
independente de quem esteja no
poder.

ENTRE RUAS E
ENCRUZILHADAS

Nas ruas gritamos
Nas encruzilhadas corremos
Nas ruas clamamos
Nas encruzilhadas sobrevivemos
Nas ruas choramos
Nas encruzilhadas resistimos
Nas ruas dominamos
Nas encruzilhadas existimos

NOSSA DOR, NOSSA LUTA!
EDNA CARLA SOUZA CAVALCANTE
(MOVIMENTOS MÃES E FAMILIARES DO CURIÓ E MÃES DA PERIFERIA)
NEYLA PRISCILA DE ARAÚJO CASTRO (UECE)
SAMARA EDWIGES ANDRADE LIMA (UECE)
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NOSSA DOR, NOSSA LUTA!

EDNA CARLA SOUZA CAVALCANTE (MOVIMENTOS MÃES E FAMILIARES DO CURIÓ E MÃES DA PERIFERIA)
NEYLA PRISCILA DE ARAÚJO CASTRO (UECE) E SAMARA EDWIGES ANDRADE LIMA (UECE)

Não é brando o sentimento de
perder um filho, menos ainda
quando ocorre brutalmente pelo
próprio
Estado.
No
exato
momento que acontece, as mães
param, refletem e se perguntam
por que o sistema escolheu
executar seus filhos? Com o
tempo a resposta vem, rasgando
tudo por dentro, dizendo que
ele morreu porque era preto!
porque era da periferia! porque
se encaixava no perfil da
morte! O Estado só não esperava
que essas mesmas mães iriam se
movimentar, gritar e exigir o
fim desse sistema.

No massacre ocorrido no dia 11
de novembro de 2015, onze
pessoas,
em
sua
maioria
adolescentes, foram executadas
e outras sete sobreviveram,
totalizando 18 vítimas do
ocorrido. O inquérito concluiu
que quase cem policiais estavam
envolvidos
na
ação
e
atualmente aguarda julgamento
pelo Tribunal do Júri. O fato
aconteceu na região da Grande
Messejana, em Fortaleza e ficou
conhecido como “Chacina da
Messejana” ou “Chacina do
Curió”.
Com
esse
trágico
acontecimento, o Movimento
Mães e Familiares do Curió
emergiu e passou a se reunir
com o objetivo de exigir do
Estado justiça pelas onze
pessoas mortas na chacina.

Os grandes símbolos dessa luta
por memória e justiça no estado
do Ceará são os Movimentos de
Mães e Familiares do Curió e da
Periferia.
Ambos
são
atravessados
cotidianamente
pelas múltiplas marcas das
violências estrutural, urbana
e institucional. Na linha de
frente, elas constroem de forma
organizada
uma
rede
de
acolhimento e fortalecimento
para mulheres que tiveram os
filhos
assassinados
por
policiais militares. Além de
tudo, materializam pautas em
torno da luta pelos que foram
vitimados
pela
violência
policial.

De forma incansável, esse
mesmo
grupo,
promoveu
o
nascimento
de
outra
organização, o Movimento das
Mães da Periferia, composto
organicamente por
mulheres que também tiveram
seus filhos assassinados pela
força
policial,
mas
em
diferentes
localidades
do
Estado do Ceará.
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Em meio a dor da perda dos
filhos, essas mulheres se
fortaleceram com suas pares. No
cenário onde cresce a ode à
violência
policial
e
ao
militarismo da vida, as Mães e
Familiares
passam
a
se
organizar contra o extermínio
da
juventude
negra
e
periférica. Hoje, com os rostos
dos filhos estampados nas
bandeiras e camisas, essas
mulheres expressam o luto na
luta.

Por muitos anos as Mães lutaram
pela humanização da polícia.
Antes, muitos também lutaram.
Mesmo na mente dos sujeitos
mais progressistas, paira a
ingênua idealização de uma
polícia reformada. A história
nos apresenta as inúmeras e
fracassadas experiências. Das
ocupações com as UPPs do Rio de
Janeiro às estratégias de
policiamento
comunitário
existentes no Ceará, como o
Ronda do Quarteirão, o Ceará
Pacífico e as bases fixas
presentes
em
nossas
comunidades. Não acreditamos
na redenção dessa corporação
ou que ela possa mostrar uma
outra
face.
Lutamos
pela
abolição das polícias, pois
lutamos pelo fim do extermínio
nas periferias e porque sabemos
que a conduta policial é
orientada pelo reconhecimento
racial.

No estado do Ceará, muitas são
as urgências, mas ano após ano,
o orçamento destinado para
segurança pública é cada vez
maior.
De
acordo
com
o
Monitoramento da Política de
Segurança Pública do Ceará* de
2001 a 2019, a execução
orçamentária
da
segurança
pública no estado do Ceará teve
um crescimento de 238,4%, sendo
grande parte direcionada ao
policiamento
ostensivo.
Ao
passo que as políticas de
assistência social, no mesmo
período, tiveram uma grande
redução nos investimentos,
passando de R$314,7 milhões em
2001 para R$303,6 milhões em
2019. Em comparação com outras
políticas, como educação e
saúde, os resultados também não
são nada animadores.

As execuções nas periferias
não
cessaram,
mesmo
nos
momentos mais críticos em que
já sofríamos com o avanço da
pandemia. Em 2021, foram 3.299
Crimes
Violentos
Letais
Intencionais (CVLI) no Estado
do Ceará conforme relatório
estatístico da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa
Social (SSPDS)**.
**Relatório
publicado
mensal
e
anualmente pela Superintendência de
Pesquisa e Estratégia de Segurança
Pública do Estado do Ceará.

*Segundo monitoramento da política
realizado pelo Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente do Ceará CEDECA Ceará.
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É inadmissível manter uma
corporação
que,
no
seu
imaginário, a segurança da
sociedade significa a morte dos
filhos das mães pretas e
periféricas. Em todos esses
anos, os movimentos de mães têm
a nitidez que uma nova polícia,
é algo insustentável pela sua
própria natureza. A mesma
polícia
que
extermina
a
população pobre e periférica,
agride, tortura e mata mulheres
e a população LGBTQIA+. Lutamos
pelo fim das polícias, pois
queremos o fim do genocídio
orquestrado pelo braço armado
do Estado. Há um longo caminho
a ser percorrido, mas é preciso
trilhar
esse
caminho
da
Verdade, da Memória e da
Justiça. Nenhum filho será
esquecido!

Referências
CEARÁ. Superintendência de Pesquisa e
Estratégia de Segurança Pública do Estado
do Ceará. Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Ceará (ed.). CRIMES VIOLENTOS
LETAIS E INTENCIONAIS – CVLI. 2021.
Disponível
em:
https://www.sspds.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/24/2022/01/CVLIEstatistic
as-Mensais_12_2021.pdf. Acesso em: 10 jan.
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2020.
Disponível
em:
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Os períodos de transição são
acompanhados
de
profundas
tensões,
tanto
a
nível
individual quanto coletivo. Um
misto de agonia e ansiedade
toma conta de nossas mentes.
Por um lado, vislumbramos a
urgência de sepultar o passado,
por outro, o futuro parece
distante e inalcançável. Não
temos a certeza do triunfo, de
que os caminhos escolhidos
poderão nos levar a miragem de
futuro que construímos, mas do
mesmo modo levamos a firme
decisão
de
que
muitas
instituições fundamentadas em
velhas tradições já não servem
mais. É como disse Gramsci, “o
velho mundo agoniza, um novo
mundo tarda a nascer”.

É no gênero humano que a
natureza deposita seu desejo de
sair do automatismo, abre então
a possibilidade de criar,
inventar, conceber e praticar
ideias.
E
nesse
mar
de
possibilidades que podemos
encarar, há quem prefira manter
os alicerces coloniais e busque
convencer
os
demais
da
inevitabilidade
de
sua
continuação
Fanon descreve a colonização
como um processo violento que
desumaniza o colonizado. É esta
desumanização que permitiu (e
permite até hoje) aplicar a
política de morte. De modo que,
somente após a morte do
colonizador é que a vida
poderia brotar outra vez. Esse
processo de descolonização não
pode ser apenas subjetivo,
depende
da
retomada
do
território,
do
poder.O
contragolpe é uma ferramenta
de
autodefesa
que
busca
restabelecer o direito mais
fundamental de todos: o direito
à vida. Estas palavras só podem
soar radicais àqueles que
desconhecem a radicalidade da
morte. A tirania da morte se
impõe ao cessar o direito a uma
morte tranquila e interromper
abruptamente o fluxo de vidas.

E é aí que, rejeitando as
tensões da transição, muitos
tentam dar uma sobrevida ao
passado
forçando
velhas
soluções repaginadas, estas já
se provaram incapazes de
solucionar o problema, mas
trazem o conforto e a ilusão de
segurança de que tudo segue
“normal”.
Esta
singela
covardia é mais perigosa do que
aparenta, pois vai contra a
própria condição humana: a
criatividade.
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O movimento de rebelar-se é a
consciência de um direito negado,
não um direito individual, mas
coletivo. Como ensina outro
argelino, Camus, “eu me revolto,
logo existimos”. A revolta é a
busca por reparação, por justiça,
é o freio que se impõe aos atos
abusivos e instaura o senso
coletivo de justiça. Na revolta
encontramos a unidade daquilo
que é inviolável, a revolta
estabelece limites, estabelece
uma moral.

Manter a memória da radicalidade
das lutas é essencial para que no
presente possamos firmar os pés e
a cabeça para caminhar com
autonomia. Neste aspecto, o legado
afro americano é cheio de
contribuições ativas para a luta
pelo fim da exploração e do
genocídios dos povos. Os irmãos
da Colômbia que encaram uma
realidade muito semelhante no
que diz respeito ao alto índice de
violência,
as
milícias,
homicídios
e
perseguição
sistemática
dos
movimentos
sociais por parte do Estado,
encontraram
na
guarda
de
autodefesa
popular
a
única
maneira
de
defender
seus
territórios.

“A insurreição humana, [...], não é
nem pode ser senão um longo
protesto contra a morte, uma
acusação veemente a esta condição
regida pela pena de morte
generalizada” (Camus, 2011).

Os ‘Processos de Comunidades
Negras’,
PCN,
da
Colômbia
articulam organizações de base e
conselhos
territoriais
para
unificar a luta dos afro colombianos na defesa de seus
territórios e de sua identidade.
Temos
aqui,
no
Brasil,
os
quilombos urbanos, os movimentos
de mães e familiares de vítimas do
Estado, entre outras iniciativas
que encaram a violência em seus
territórios com muita coragem.

Assim, a transgressão requer, de
certa forma, atos de heroísmo ou
uma coragem heróica na ação que
não se acovarda diante de um
contexto
brutalizado.
Embora
pareça deslocado da realidade, os
passos em direção a transgressão
vem sendo dados desde nossos
ancestrais. Palenque San Basilio
(Colômbia)
e
Quilombo
dos
Palmares (Brasil) são os maiores
expoentes
de
comunidades
autônomas lideradas por exescravizados que se rebelaram e
construíram algo novo. Essas
comunidades
se
opunham
à
organização social, política e
econômica do Império.

Cada vez mais fica evidente a
necessidade
de
articulação
conjunta de todos os setores
desses movimentos que ousam
praticar
a
autonomia
e
a
interdependência, sem confiscar
as
pautas
por
legendas
partidárias.
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É somente desses locais que é
possível nascer iniciativas
corajosas e criativas. Essa é
nossa urgência, praticar o
futuro, ensaiar os sonhos no
presente. Há essa urgência que
talvez muitos de nossos aliados
não consigam compreender. Não
conseguem porque muitos de
nossos aliados estão morando
confortavelmente,
longe
da
guerra que se trava todos os
dias… Isso não quer dizer que
não possam ser nossos aliados,
mas apenas que não podem
entender
a
urgência
da
mudança.

Não
somos
kamikazes,
planejamos
na
medida
do
possível, mas existe uma margem
de improviso. A confiança em
nós e nos nossos permite um
free style. Que da base que
temos, que não é pouca, vejam,
há tanta história e tanta gente
tentando um mundo sem prisões.
Que dessa base que vem
pensando e praticando a justiça
comunitária, a justiça real,
desligada
dos
interesses
capitalistas e supremacistas,
possamos
deixar
que
se
desenvolvam os improvisos.
Retomar os territórios e pegar
o poder nas mãos dos povos não é
nenhum conto de fadas.

Não temos todo o tempo do
mundo, aliás, temos sempre tão
pouco tempo e ele parece cada
vez
menor.
A
pandemia
demonstrou como a morte segue
sendo racializada e desigual. A
justiça é cega, a morte injusta.
Como resgatar a justiça se não
com um senso de urgência? Nós
queremos
tudo.
É
difícil
acreditar que seja possível
fazer frente a estruturas
seculares de morte e repressão,
mas é nossa única chance de
viver.

A liberdade não é uma deusa
intocável que oferece suas
bênçãos àqueles que a carregam
na boca, é um sonho que se
alimenta de muito suor. A
liberdade é nossa missão.
Precisamos de gente decidida a
trabalhar por ela.
Referências
CAMUS, Albert. O homem revoltado. Rio de
Janeiro : Record, 2011.
FANON, F. (1968). Os Condenados da Terra. Rio
de Janeiro, RJ: Editora Civilização
Brasileira.

Esse texto quer convidar você a
ter coragem de iniciar a
travessia. Coragem, pois não há
como enganar ninguém. Se
desfazer das ilusões criadas
não é possível sem algum medo.
E coragem é fazer mesmo com
medo.

MIRANDA, Claudia. Más allá de un cuento de
hadas: resistencia y otros aprendizajes para
la historiografía de la diaspora africana.
In: SEPTIEN, Rosa Campoalegre; OCORÓ, Anny
Loango
(Orgs.).
Afrodescendencias
y
contrahegemonías Desafiando al decenio.
Buenos Aires: CLACSO, pp. 27-63. 2019
PCN: https://renacientes.net/
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A luta contra as prisões e o
encarceramento nessas terras
não é de hoje, apesar do
crescente volume de pessoas e
organizações interessadas e a
maior
popularização
do
abolicionismo penal. Não é
nossa tarefa buscar alguma
origem
mítica
para
fundamentar essa práxis, ao
contrário,
apresentar
a
experiência do nosso povo em
rebeldia para imaginarmos o
fim das prisões.
É evidente que os círculos de
militantes
e
intelectuais
anarquistas e marxistas do NuSol e do ICC são bastante
relevantes - com maior peso
para os anarquistas - em semear
o abolicionismo por aqui.
Também é histórica a luta de
familiares - na maioria mães e amigos de pessoas presas pela
Vida dos seus e contra a
violência de Estado e sua
consequente
afirmação
abolicionista. Mas a história
que queremos partilhar vem de
outro canto. Distante por
quilômetros do eixo Rio-SP e
longe
por
anos
das
organizações antiprisionais.
Contam que nesses conflitos,
duas mulheres do povo de nome
Margarida e Santana foram
presas na delegacia do povoado.
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Ali mesmo eram torturadas. Dava
para ouvir seus gritos do lado
de fora. Os tempos são outros,
mas as práticas são as mesmas.
Era véspera de Nossa Senhora
Aparecida. Pedro e João, um
bispo e o outro padre, estavam
na comunidade para celebrar a
novena. Eles eram daqueles que
se preocupam com o ser humano
todo. Como celebrar o corpo de
Jesus se os corpos de duas
mulheres estão sob tortura? Lá
foram eles à delegacia libertar
Margarida e Santana. Pedro, o
bispo, colecionava inimizades
por sua opção pela luta do povo.
O diálogo foi mínimo e
terminou com um bofetão na
cara, uma coronhada e um tiro
no peito de João, o padre, que
era de luta, mas ali apenas
acompanhava o bispo. Agonizou.
Rezou. Morreu após alguns dias
na capital.
Essa é a história do mártirio
de
João
Bosco
Burnier,
missionário jesuíta do CIMI
entre os índios Bakairi. O que
ninguem conta é o que se
sucedeu depois. Conforme a
tradição
daquela
região,
rezaram a missa de sétimo dia.
Margarida e Santana chamaram o
povo para um terço e, em
procissão, levaram um grande
cruzeiro para plantar no local
do assassinato.

Dizem que levava escrito
assim: "Aqui no 11/X/1976 foi
assassinado pela polícia o
Padre João Bosco defendendo a
Liberdade". Diante da delegacia
o povo colocou a cruz e o
silêncio
da
prece
foi
interrompido.
Eles
tinham
receio da polícia tirá-la, mas
uma
coragem
os
fazia
permanecer. Diziam: "A Cruz é a
nossa Libertação; essa cadeia
representa a perseguição, a
tortura, o assassinato e tudo o
que nos aterroriza. Entre a
Cruz e a cadeia, é melhor tirara
a cadeia".
Deu até no jornal. O povo
resolveu abrir as portas da
cadeia para que ninguém mais
fosse preso. Com paus, pedras e
machado botaram tudo abaixo.
Quem não conseguia pela força
ou pela idade, animava e
encorajava a destruição.

O POVO ABOLIU
A CADEIA!
Antes que tudo isso desperte em
nosso imaginário violências
inúteis
ou
romantismos
nostálgicos.
Calma.
Depois
dessa ação rebelde, aumentou a
repressão na região. A cadeia
nunca mais funcionou e a luta
organizada do povo conseguiu a
posse do terreno. Fizeram uma
capela.
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Um santuário dedicado aos
mártires da caminhada, como
padre João. Ali, naquela terra
santa, as comunidades de muitos
lugares vão à romaria celebrar
a fé e a luta dos povos. Contra
as prisões, o povo fez um
Santuário. Um equipamento que
para aquela comunidade fazia
muito mais sentido.
Não se sabe se os abolicionistas
por lá tenham passado ou se
suas
ideias
tenham
sido
semeadas naquelas paragens. O
certo é que o abolicionismo não
é uma teoria contra as prisões,
deste ou daquele grupo, mas uma
ação direta do povo organizado,
aqui e agora, para tornar as
prisões obsoletas. O mesmo vale
para as polícias. Importa que
busquemos novos imaginários, a
partir de nossas tradições
diversas, para reconhecer o que
faz
sentido
em
nossas
comunidades e agir rumo a um
mundo sem prisões.
Iniciamos
essa
história
dizendo
que
a
luta
abolicionista é antiga, ou como
afirma o movimento negro, que
nossos passos vem de longe. E
eles vem mesmo! Isso não é mera
retórica. Há muitos caminhos
percorridos por muita gente.
Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça.

A voz dos corpos calados
Por Yasmin Passoumidis
O mundo, bem o sei
Às vezes se apresenta a nós com olhar
triste, muito pouco sereno
Inquietante fome de justiça se
apresenta na mesa do trabalhador
pauperizado, uberizado, ifoodizado,
explorado, desempregado
Latino-americano eu sou e nasci
nessa terra primeiro!
Antes do som do choro do navio
tumbeiro chegar, eu já tava aqui
Pindorama é o nome dessa terra, a
língua é tupi-guarani
Hoje vejo, os filhos dos meus filhos
E os netos dos meus netos
E os filhos e os netos daqueles que
sobreviveram ao maior genocídio da
humanidade, ainda serem lidos
enquanto serviçais
Nos quartinhos de empregada hoje se
encontram as bisnetas das nossas
ancestrais escravizadas
Cortando a cidade numa lata
motorizada, elas deixam o filho mais
velho cuidando do mais novo e vão
Para as casas das patroas que as
recebem quase sempre mal-humoradas
O olhar perdido na janela do trem
revela a dor de quem
Já quase não crê que tem direito de
ser alguém.
Como garantir cidadania?
Como garantir direitos humanos a
quem não foi ensinado que é, porque
não é lido como ser humano?
A distância come o chão e fecha as
vias de acesso à justiça de quem
permanece de barriga vazia.

Onde estás tu, ó Justiça?
Onde você estava quando meu filho
nasceu e meu corpo preto não teve
anestesia na maternidade?
Onde estava tu quando ele teve sua
vida tirada pelos braços fardados do
Estado em tão tenra idade?
Onde estás tu, ó Justiça? Por que não
estás perto de mim?
Por que impede meus pés calçados
com chinelos de adentrar a tua casa?
Ouço
dizer
de
bocas
falsas
engravatadas que tu moras na casa do
povo, mas não te vejo lá no morro,
Justiça.
Também quero ser ouvido
Também tenho choro pra contar
Também tenho fome para saciar
Também tenho direito
Também tenho casos para julgar
Mas você tá sempre longe
Parece não me ver senão para me
matar. Me encarcerar.
Justiça, de olhos vendados e ouvidos
atentos
Tua venda te cega, mas tua balança
ainda é cis e branca
E o preto. A preta. A prostituta. A
travesti e o indígena.
A mulher que aborta e o filho que
nasce sem o pai assumir
Não pesam quase nada para ti.
Caminho por aí, sem lenço, sem
documento
Sem cobertor, sem teto. Sem um
centavo no bolso furado da roupa que
me doaram. Celular? Até achei um no
lixo, mas não tenho pra quem ligar…
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Vejo moças bonitas de salto... Homens
bonitos de ternos bem passados... Mas
quem olha pra mim é a camelô, que nos
dias de calor me dá uma garrafa
d’água pra eu não morrer de sede
Os restaurantes cheios me fazem
salivar, mas meu corpo ali não pode
entrar Queria conhecer essa tal
moça, a Justiça, ouço os brancos
falarem bem dela
Mas não sou letrado, moça… Só
aprendi a escrever meu nome
Mas de que importa se aos olhos do
dinheiro, não sou ninguém?
Choro sempre de noite quando o
silêncio me abraça deitado nesse
banco de praça Converso com a lua,
mas tem dias que ela some do céu
Tem dias que só ela me escuta, ou
pelo menos eu acho que sim
No final do dia eu agradeço por
estar vivo, não foi hoje que me
mataram. Mas bem que tentaram.
As chuvas, as enchentes e agora essa
pandemia que tá levando o pouco que
antes eu pensava em guardar…
Sou Nordestino! Sou Indígena! Sou
Juventude Negra Viva! Sou Refugiado
fugindo num barco da Síria! E a cada
dia que acordo, é sempre dia de
recomeçar.
Tanto andei… Tanto ainda tenho que
andar… Já não sei mais onde estou…
Mas eu sei quem eu sou!
Ainda que meu passaporte e todos os
meus documentos tenham sido tirados
de mim numa tentativa de me apagar…
Eu sei de onde eu vim!
Mas muitas são as cancelas que me
impedem de continuar
De onde vim tinha guerra, tinha seca,
tinha lama.
Mas as muralhas, celas, armas, bocas,
olhares e câmeras daqui só apontam
contra mim. Eu sei de onde eu vim.
Sei o quanto andei. Sei o quanto
tenho que andar… Já não sei mais
onde estou…

Mas ainda lembro quem sou.
Sei a língua que meu povo fala! Sei
que é a língua que o branco cala! Sei
que meu corpo velho não é bem vindo.
Mas fui eu que construí esse país no
braço, meu filho!
E no meu tempo não tinha isso de
internet, não!
Hoje preciso aprender com vocês.
Hoje tenho que me “di-gi-ta-lizar”... Mas vê se não se esquece da vó
porque a véia aqui também tem
direito! Eu sei que eu tive pouco
estudo,
mas
também
quero
me
informar.
Escuta a véia, deixa eu te contar.
Depois você vê o que pode fazer… Mas
primeiro tem que me ouvir falar!
Minha fala é lenta, meu filho… Meu
corpo tá cansado… Sabe, é que foram
muitos anos de trabalho.
A véia já tá indo, que eu vi que vocês
botaram uma rampinha pra véia
descer, mas vê se guarda no coração o
que a véia vai te dizer:
É de baixo que se constrói um prédio.
Vê se toma cuidado, porque meus
netos já estão organizados.
Racista aqui não tem mais vez, nem o
agressor que anda solto por aí
beneficiado
pelo
branco
patriarcado.
E você minha filha não descuide da
sua mente,
É tudo que tu tem!
E você minha filha, peço que estude
O que tu tem na tua mente
Não é de mais ninguém
Não é de mais ninguém!
E você, minha filha
Peço que se cuide
Não gosto do jeito que esse moço fala
com você
Não deixa ele fazer você pensar
Que você tá sozinha
O número é 180
E você sempre pode bater aqui
Na porta da sua vizinha
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em
contrapartida,
houve
diminuição de 12% de não negros
(GIMENES, 2020). Esta brutalidade
é responsável por ceifar a vida de
inocentes, de cidadãos com sonhos
e
objetivos
que
nunca
se
realizarão.
Durante o período da Covid-19,
casos de racismo público e
linchamento foram visualizados
nas práticas de policiais com a
viralização nas redes sociais de
vídeos de agressões a pessoas em
situação de rua, em supermercados
e outros casos infelizes. Somado a
este fator, o nível de desemprego
aumentou no país e muitas pessoas
retornaram ao mapa da fome.
Contudo, as lutas dos movimentos
sociais continuaram durante este
período com atos de ruas,
manifestações
em
favor
da
democracia e contra o governo
Bolsonaro.

problemas

A crise do coronavírus trouxe
diversos
debates
à
tona
mundialmente, em função da alta
taxa de contágio e de tantas
perdas. O número de óbitos
ultrapassa a marca de 5,57 milhões
(Our World in Data, 2020). Além
disso, este período conturbado
trouxe à tona debates importantes
a respeito das minorias sociais, o
modo como o trabalhador é
afetado,
das
condições
de
políticas
públicas
para
a
população,
dentre
outras
questões.
Não é de hoje, contudo, que o tema
a ser tratado neste texto ronda a
sociedade. O racismo é um ato de
violência
vivenciado
cotidianamente, sobretudo, por
pessoas
negras
durante
sua
trajetória de vida. De acordo com
Deus (2020, p.36), “o racismo,
portanto,
é
um
discurso
ideológico com base na exclusão
de certos grupos por causa da
constituição
biológica
ou
cultural desses grupos”. No
Brasil, um estudo elaborado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada
(IPEA)
aponta
um
crescimento de homicídios de
pessoas negras de 11,5% (no
período de 2008 a 2018);

Nesse sentido, em meio a este
contexto, um caso em especial foi
responsável por mobilizar atos em
diversos países, sobre o mote
“Vidas Negras Importam!” em
Minnesota, nos Estados Unidos,
George Floyd (homem negro) foi
covardemente assassinado, em que
um policial ajoelhado no pescoço
da vítima o sufocou (BBC, 2020).
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Durante
as
filmagens
do
ocorrido, percebe-se no vídeo
nitidamente a fala do rapaz: “I
can’t breathe” (em português: “Eu
não consigo respirar”).
Após esse fato, protestos ecoaram
tanto nos Estados Unidos, quanto
em outros países, em que se
exigiam respostas pela vida de
Floyd.

de organizar as lutas em defesa
da vida, do respeito e equidade de
direitos à população negra.
Prontamente, foi organizado o ato
a partir de grupos de WhatsApp, em
que
pudemos
colocar
nossas
preocupações, cuidados para o dia
da manifestação. Entretanto, no
dia 07 de junho de 2020, a capital
belenense encontrava-se tomada
por
policiais
de
diversas
categorias: civil, militar, da
cavalaria, tropa de choque, das
Rondas
Ostensivas
Táticas
Metropolitanas (ROTAM) e do
Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE). Chegar no local
era impossível sem encontrar, no
mínimo, 30 policiais pelo trajeto,
muito bem armados; além disso,
havia ônibus próximo ao local
para levar estes jovens (antes
mesmo do ato iniciar).

No Brasil, também aconteceram
protestos
contra
este
caso
violento de racismo em diversas
cidades (G1, 2020), porém um caso
particular
repercutiu
nacionalmente
de
maneira
negativa:
98
jovens
foram
apreendidos pela polícia em
Belém, do Pará. Nós, os autores
deste texto, fomos levados de
maneira
arbitrária
para
a
delegacia enquanto estávamos a
caminho do ato (o qual não chegou
a ocorrer).

Conosco, foram detidos 18 jovens
(em sua maioria negros e negras),
os quais foram levados para a
seccional de um bairro vizinho.
No momento exato em que fomos
abordados pela polícia, estávamos
na parada de ônibus, dispersando
após a tentativa frustrada de
participar
da
manifestação
impedida de acontecer por conta
do forte policiamento militar. Um
detalhe curioso: após chegarmos
na praça, não ficamos 05 minutos a
espera dos demais, pois logo fomos
detidos.

A partir desta breve introdução,
este
trabalho
possui
como
objetivo relatar o acontecido no
dia 07 de junho de 2020, pela
manhã, na praça do bairro de São
Brás (local onde estava marcado
para acontecer a manifestação),
sob a perspectiva de 02 jovens
negros militantes de movimentos
sociais.
Em
Belém
policial*

(PA),

truculência

Os dias anteriores ao ato em Belém
respiravam
indignação
da
juventude, bem como, vontade
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O procedimento após a
interpelação da polícia foi o
habitual: mão na cabeça, pernas
afastadas,
“baculejo”**
e
sucessivas perguntas acerca da
posse de coisas ilícitas. As
mesmas ações ocorreram com os
demais que chegavam no local, até
atingirmos
uma
determinada
quantidade de pessoas a ser
levada nos ônibus da polícia.
Para mim (Gabriel), diferente dos
demais, foi perguntado 07 vezes se
eu portava qualquer tipo de droga
ou
substância
psicoativa
enquanto fui abordado.
Após todas as pessoas serem
revistadas e nada apreendido, os
policiais
informaram
que
seríamos conduzidos para uma
delegacia
por
formar
aglomerações, conforme dispunha
o
decreto
de
controle
epidemiológico de combate a
COVID-19 (PARÁ, 2020).
Além de arbitrária, descabida e
desproporcional, a ação da PM foi
engendrada com o único propósito
de
atribuir
uma
atitude
transgressora não cometida por
nós. Não estávamos aglomerados no
momento da abordagem, salvo pela
ação da própria polícia. Éramos
três, não dez!
Os relatos entre as 98 pessoas
detidas corroboraram com nossa
narrativa.
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Os policiais não poupavam
esforços repressivos e tentativas
de constrangimento e humilhação.
Abordavam individualmente quem
passava usando qualquer adesivo,
camiseta preta ou adereço que
remetesse à manifestação. Foram
conduzidos para a delegacia
jovens que estavam a caminho de
casa, nas paradas de ônibus e que
andavam sozinhos ou grupos
menores de dez pessoas. Todos sob
a
justificativa
de
suposta
aglomeração alegada pela polícia.
Contraditoriamente, no caminho
até o local da seccional, fomos
aglomerados dentro do ônibus,
haja vista a capacidade total de
assentos ser 20, porém estava
acima do recomendado. Ao total,
cada transporte comportou, ao
menos, 30 pessoas. Nesse sentido,
nota-se o caráter da apreensão
realizada.
Na delegacia, aconteceram mais
abusos de poder. Inicialmente,
deixaram-nos sentados no chão
quente, sob o sol irradiante.
Depois, assistimos a zombarias e
sucessivas
demonstrações
de
profundo
desrespeito
e
arbitrariedades pelos policiais
que já estavam na seccional.
Estes, encapuzados, além das
práticas
de
deboche,
nos
fotografaram sem autorização ao
passo que esperávamos quais
medidas seriam tomadas em diante.

Ainda, um de nossos companheiros
filmou a abordagem na praça e foi
questionado por um policial
acerca do seu aparelho celular,
em que este pediu a senha para
apagar o vídeo.
Em continuidade a esta série de
situações
embaraçosas,
fomos
levados para as salas do delegado
e
demais
funcionários
responsáveis
por
relatar
o
ocorrido, enquanto os advogados
dos
movimentos
sociais
e
voluntários agiam para nos
ajudar.
Os
corredores,
os
gabinetes estavam lotados de
jovens, muito acima da capacidade
que a seccional comportava. Toda
a ação só foi finalizar próximo
das 17h, em que fomos liberados
para voltar para nossas casas.
Esta situação reforçou o caráter
do Estado diante da população
negra, bem como do Governo do
Pará – sob a direção de Hélder
Barbalho (MDB). Arriscamos nossas
vidas, em meio à pandemia, para
nos
manifestar
contra
o
extermínio do povo preto no
Brasil e no mundo.
Em contrapartida, atos prógoverno Bolsonaro não ocorreu
tamanha mobilização policial sob
orientação
de
apreender
manifestantes.
Esses
fatores
reforçam o caráter político da
nossa
prisão,
enquanto
manifestantes
antirracistas,
antifascistas e pró-democracia.
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Assim, acreditamos que este
episódio trata da marginalização
dos movimentos sociais no Brasil,
os quais são oposição declarada
ao governo Bolsonaro. Além disso,
a
militarização
da
polícia
mostra-se
extremamente
problemática, visto que, nas
periferias, os “baculejos” são
normalizados, o tratamento nas
abordagens é desrespeitoso e os
alvos são as pessoas negras. Essa
normalidade
de
truculência
corrobora
com
o
racismo
estrutural.
Outrossim, as práticas adotadas
pelas polícias demonstram um
tratamento diferenciado, pois,
além
dos
relatos
abusivos
mencionados, a ação realizada foi
seguida de um processo de
espetacularização, em que os
próprios policiais filmavam cada
passo dado pelo esquadrão. Em
síntese, observa-se o caráter
repressivo
e
racista
desta
instituição com práticas de
higienização do espaço público.
*Esta sessão é fruto de um texto publicado
no Medium, na página “Juntos Belém”, cujo
título é: “Resistência dos que lutam: a
violência policial de Hélder Barbalho ao
ato antirracista e antifascista de Belém e a
urgência
das
ruas”.
Disponível
em:
<https://medium.com/@juntosbelem/resist%C
3%AAncia-dos-que-lutam-aviol%C3%AAncia-policial-de-helderbarbalho-ao-ato-antirracista-eec40c972279d>. Acesso em 20 jan. 2022.
**Termo utilizado cujo significado é a
fiscalização realizada pela polícia a um
cidadão suspeito. Geralmente, a pessoa
imobilizada é revistada por um policial,
enquanto outros 03 ficam ao redor “por
questões de segurança” – sempre segurando
armas.
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Hoje 10 de Abril de 2020 às 00:10
terminando às 3:01,o ar falta e
preciso
parar.
Estou
aqui
acordada, o meu peito trás a
sensação de que a qualquer
momento algo em
mim vai
explodir, a cabeça dói, lá atrás
na nuca, aquela dor de tensão no
pescoço e nos ombros, no tórax
uma
sensação
de
um
frio
devastador, e o choro entalado na
garganta,
meu
dia
foi
improdutivo, eu precisava saber
como sustentar minha casa, minha
família e o que me resta para
lutar para que meu esposo, que já
paga sua pena, volte para casa
vivo, a nossa vida se baseia em 24
horas de tentativa de sobreviver,
às dificuldades de classe e as
dores da alma, muitos têm chamado
de vitimismo, e depois desta forma
de
identificar nossas dores,
empatia conosco se torna algo
raro.
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somos
rechaçadas
no
seio
familiar, somos marginalizadas
pela sociedade num contexto
geral, colocadas sempre
num
mesmo pacote de coisas negativas
e objetificadas. Se abrirem as
páginas de matérias sobre homens
encarcerados,
em
comentários
sempre cruéis, somos chamadas de
marmita de preso ou mulas, é óbvio
que aqui escrevo como familiar de
pessoa em estado de cárcere.
Mas, também sei que quando nós
estas mulheres, ocupamos o lugar
de encarceradas, também somos
abandonadas de forma cruel, deixo
claro que sei que a dor nos
iguala,
digo
mães
de
encarcerados(as)
são
responsabilizadas, chamadas de
fábricas de desajustados, enfim,
nós mulheres, que
vivemos o
cárcere somos deslegitimadas do
nosso direito de se expressar, de
lutar de forma mais eficaz para
recuperar os nossos(as), e sim,
somos a maior ferramenta de luta
contra a reincidência, através do
cuidado e do amor, como diz o
excelentíssimo juiz Luiz Carlos
Valois: “Se alguém se recupera da
cadeia, não é por ela, é apesar
dela.’’
Preciso falar neste
momento da minha dor, acredito
que nela, caiba a definição da dor
de muitas.

Sou
esposa
de
um
homem
encarcerado, mulher preta,
periférica e com histórico de
situação de rua. Juntando todas
essas informações, posso te dizer,
sou uma das muitas mulheres que
não
possuem um lugar de
acolhimento no mundo, digo, onde
os olhares de compaixão nos
alcance por inteiras, como
mulheres, mães e HUMANAS,
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Depois
de
quase
6
anos,
aguardando meu familiar voltar
para casa, tivemos no dia 6 de
março de 2020 o primeiro saidão,
meu esposo, um homem simples,
saiu de casa menino, uma vida
inteira em situação de rua, um
homem sem luxo algum, apenas
sobrevivência, com ele aprendi
muito do que sou hoje, sem
chances, essa conversa cínica de
meritocracia para quem vive a
situação de rua é papo de
carochinha, ele tinha 5 processos
de furto e foi preso numa situação
de traficância.

Meu
melhor
amigo,
meu
companheiro e se por luta
conseguíssemos alguém para darlhe uma chance de trabalhar pela
primeira vez em sua vida, juntos
nos ajudaríamos como tem sido
desde de sempre, e então ele viria
para casa de 15 em 15 dias, pronto,
com essa
visão o coração
suportaria
o
restante
da
caminhada, foi então que chegou o
COVID-19 que já era esperado e
junto a ele, mais demonstrações da
saga punitivista que vivemos no
Brasil de um povo que é
alimentado
por
falta
de
informação real e permanece
alheio a quem serve o direito
penal, uns por essa falta de
conhecimento e outros tantos por
má fé mesmo. Os internos(as) do
sistema prisional semi aberto
como já fora relatado, foram
“reencarcerados” e desde então
nossos dias tem sido um filme de
terror, eu não sei realmente como
meu esposo está, se tem se
alimentado direito, se tem suas
medicações...
Se vai voltar são para casa,
vivemos sempre o mundo das
incertezas, mas o sistema
prisional é o mundo das ciladas,
tem sido difícil para muitos o
isolamento, para nós familiares, é
um sofrimento devastador, sem
comunicação, pois o Estado na
figura
da
execução
penal,
esqueceu que mesmo em meio a
pandemia
direitos garantidos
devem ser mantidos.

Seu
processo
cheio
de
desproporcionalidades,
0,093
centi miligramas de drogas, o
enquadraram como traficante, 8
anos e 6 meses sua pena, entro
neste detalhe para falar que ele
tem cumprido disciplinarmente
sua punição, nós puxamos esta
cadeia com muita dor, mas
seguindo dia após dia a
esperança de após isso termos a
chance de uma vida longe da
miséria, foi a primeira vez que
meu esposo voltou para um lar, um
lugar dele e também para ele, 3
dias que pareceram uma realidade
paralela, cheia de esperança, fé e
amor.
Eu o levei de volta para complexo
no dia 09 de março, com muita dor,
mas tem que cumprir as regras,
aguardando que em poucos dias ele
retornaria.
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Se no direito a dignidade humana
o psicológico faz parte, há de que
se admitir, que não há nada sendo
ponderado
a
respeito
de
dilapidação do que nos resta de
sanidade emocional, com tudo isso
e aliás
mais isto, nossas
imunidades baixam, e a ciência
fala em psicossoma, é óbvio que
não
sairemos ilesas a esta
pandemia, se nos livrarmos da
contaminação, sairemos muitas,
destruídas por este processo
devastador de sermos massas de
manutenção do sistema que não
liga em punir a família do(a)
encarcerado(a) por amarmos os(as)
nossos(as)
que se encontram
apenados.

esta que se reflete na sociedade
em
passos
progressivos,
prendemos,
torturamos,
nos
vingamos e nada melhora, a
violência só aumenta, porque
será? Eles tem mentido, dizendo
que a luta das familiares, é para
agitar,
eles
tem
nos
descredibilizado afirmando que
somos "denuncistas", que não há
nada que reclamar do sistema
prisional, que pedimos que a
cadeia seja um hotel, mas eles
mentem, queremos a garantia, de
que toda pessoa presa, possa ter
dignidade mínima que seja no
decorrer de sua pena, que ela
possa
acessar estudo, saúde e
OPORTUNIDADE.

Grande parte de nós, não tem
acesso a tratamento de
saúde
mental e nem a nenhum outro
cuidado, estamos falando mesmo de
ACESSO, a maioria de nós vive num
contexto de sermos as chefes da
família, onde tudo depende de
nós.

Eles
inventaram
a
palavra
ressocialização, mas eles mentem,
o prefixo RES fala de trazer de
volta, não se traz de volta o que
nunca deixou de ser, a pessoa
encarcerada, perde o direito à
liberdade e não o direito à
dignidade
humana,
de
contrapartida, não se traz de
volta o que nunca foi parte da
sociedade, levando em conta,
os(as) indignos(as) de vida que
ocupam os pátios de
cadeias
Brasil afora os pedras e as pedras,
muitos e muitas, vindos (as) da
exclusão desde o parto social,
filhos do abandono, da exclusão e
da desigualdade.

Somado a isso, viver o cárcere cai
na nossa cabeça como uma punição
ad
eternum, a hipocrisia não
deixa
a
sociedade
ter
a
honestidade de compreender o que
existe dentro do cárcere e de
forma irracional continua não
percebendo que aquele lugar é
uma máquina de manutenção de
violência.
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Neste meio tempo o CNJ lançou
documento 62 com recomendações
sobre o sistema prisional, todo
este documento baseado em estudo
científico, por tanto técnico,
fala sobre a possibilidade de pôr
em liberdade, mesmo vigiada e
esta
podendo
ser
inclusive
provisória,
havendo
possibilidade
de
reavaliação
após
a
pandemia,
idosos(as),
mulheres grávidas e lactantes e
ainda antecipação de progressão
de pena para quem está no semi
aberto e aberto, para minimamente
desamontoar
este
sistema
prisional
caótico,
o
DF
possuindo
o
terceiro
maior
percentual
de
superlotação
carcerária do país, então o que
foi feito como prevenção? fechar
quem estava no semi aberto e não
soltar quem pode estar solto(a)
mantendo as celas superlotadas e
não permitindo muitas vezes nem
espaços para respirar direito.

Pois, sabemos que tudo neste
momento é infinitamente incerto,
tento encerrar, o coração dói e só
dói, haverá um dia que seremos
humanos, que aqueles que falam de
Jesus saberão quem este o foi,
haverá o dia em que ao invés de
pensarmos na morte, falaremos da
vida, da educação e da
saúde
universal,
quando
este
dia
chegar, as grades que prendem a
mente humana será quebrada e não
farão mais o possível para
encarcerar vidas inteiras, onde
justiça não se confundirá com
justiçamento, onde a arrogância
humana, não nos permita achar
que podemos escolher quem deve
viver ou morrer, quem deve ser
protegido e quem
deve ser
usurpado, pois ninguém o deve,
todo homem e toda mulher é igual
nas
medidas
de
suas
desigualdades, a nossa luta por
liberdade das grades, liberdade
da
mente e do espírito, não
deveria
ser
uma
luta
tão
solitária, mas agora eu vou
tentar fechar os olhos e sonhar,
que essa caminhada de sufocante
dor cessará, a respiração há de
retornar para nós, estas mulheres,
chamadas de equivocadas, punidas
e
criminalizadas, somos nós,
mães, esposas e TODAS, somos
guerreiras, a gente vai lutar até
o fim. Enquanto existir um corpo
encarcerado,
não
estaremos
livres.

Lá dentro dos complexos, isolar
essas
pessoas se apresentam
sintoma do COVD-19, isso é outra
forma de "prevenção"? Enfim, eu
ficaria escrevendo sobre isso
muitas horas, faltando quem vai
realmente ler e compreender, mas
o faço agora, para amenizar a dor,
o medo, a angústia, da falta de
notícias, da presença ausente, da
iminência de morte.
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CONTRIBUICOES DE ANGELA DAVIS AO DEBATE BRASILEIRO SOBRE
POLICIAMENTO, ENCARCERAMENTO E RACISMO

JULIANA VINUTO
Este texto tem o objetivo de
apresentar
alguns
pontos
centrais para compreender as
contribuições de Angela Davis à
discussão sobre como as prisões e
as polícias se tornam um modo
seletivo
e
violento
de
administração
de
conflitos
direcionadas sobretudo a pessoas
pobres e racializadas (como
negros, latinos, árabes, ou seja,
qualquer pessoa não branca).
Mesmo sendo uma filósofa e
ativista mundialmente conhecida,
é comum que sua obra (tanto livros
quanto
palestras)
seja
considerada “militante”, como se
isso implicasse pouco rigor
analítico. Apresento aqui um
curto texto introdutório para
estimular os leitores e leitoras a
buscarem a enorme produção
teórica de Davis, que pode ser de
grande valia para as ações e os
debates sobre o modo como
repressão seletiva e racismo se
co-constituem.

esses
países
compartilham
dimensões comuns ligadas à
experiência de colonialismo, da
escravidão
e
da
diáspora
africana, o que afeta os modos
contemporâneos
de
controle
social em ambos os contextos.
Há vários pontos relevantes
tratados por Davis, como a
necessidade de desassociar crime
e punição, já que nem todos que
cometem crimes são punidos, e
quando o são, isso nem sempre
ocorre da mesma forma. Sobre este
ponto, é importante destacar seu
esforço
em
pensar
formas
alternativas
de
responsabilização e suas análises
sobre seletividade penal racial.
Outros pontos dignos de nota em
seu trabalho é o debate sobre o
que
chama
de
“complexo
industrial-prisional” e como a
privatização
das
prisões
(incluindo aí a terceirização de
serviços) fomenta o aumento da
população
carcerária
ao
proporcionar lucros às empresas
envolvidas, o que releva os papéis
econômico, político e ideológico
do encarceramento.

Ainda que grande parte das
análises pontuadas por Davis se
concentrem sobre a história e o
contexto estadunidense, e que as
relações raciais estabelecidas no
Brasil e nos Estados Unidos sejam
bastante diversas,
argumento
aqui que ainda assim

Davis também se esforça em
desafiar a crença de que o
aprisionamento de pessoas torna a
sociedade mais segura,
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Por isso, opto por apresentar uma
das análises que, a meu ver,
atravessa
grande
parte
dos
argumentos da autora: o processo
histórico de desumanização das
pessoas negras. É baseada neste
argumento – e em vários outros
que são aprofundados em sua
imensa obra – que Davis irá
argumentar que a abolição das
prisões e da polícia não é apenas
sobre destruição (no caso, das
instituições responsáveis pela
repressão seletiva e violenta),
mas sobretudo sobre criação: é
necessário criar e fortalecer
instituições
que
tornem
as
polícias e as prisões obsoletas ao
possibilitar a crença de que
pessoas
negras
também
são
humanas e, portanto, também
importam.*

Dando
destaque
para
as
intoleráveis semelhanças entre
prisões ao redor do mundo e no
decorrer da história, não só nas
populações encarceradas, mas nos
métodos de controle, nos modelos
arquitetônicos e nas práticas de
custódia, bem como na limitada
influência
nos
índices
de
criminalidade.
Outros argumentos de Davis que
merecem destaque relacionam-se
com o modo como o encarceramento
em massa restabelece restrições
aos direitos que pessoas negras
conquistaram
ao
longo
da
história. Por fim, gostaria de
mencionar
seus
diagnósticos
referentes à intersecção entre
gênero, raça, classe e vários
outras matrizes de opressão no
modo
de
funcionamento
da
repressão seletiva. Nesse sentido,
Davis se posiciona contra o que
chama
de
“feminismos
carcerários”, ou seja, aqueles que
reivindicam a criminalização e o
encarceramento
de
pessoas
envolvidas
nas
diversas
violências
de
gênero,
argumentando
que
estes
feminismos
legitimam
ideologicamente
o
trabalho
seletivo e violento do Estado.
Como
vemos,
é
imensa
a
contribuição de Angela Davis
para a compreensão dos modos
contemporâneos
de
controle
social.

Desumanização
de
pessoas
racializadas como continuação
entre o passado escravista e os
modos
contemporâneos
de
repressão
Um dos pontos mais relevantes do
argumento de Angela Davis é que,
ao contrário dos trabalhos que
veem uma espécie de evolução
(ainda
que
por
vezes
implicitamente) na conquista e
garantia de direitos, há algumas
continuidades históricas que
impedem que esses direitos sejam
acessados
plenamente
para
proteger a vida de pessoas negras.

*Para
o
aprofundamento
das
discussões
mencionadas
sucintamente aqui, sugiro a
leitura dos inúmeros livros de
Angela Davis que já foram
traduzidos para o português, em
especial Davis (2018).
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Uma das principais continuidades
são os modos de desumanização
dessas pessoas, o que significa
que negros, enquanto grupo, estão
sendo
recorrentemente
considerados como menos que
humanos no decorrer da história
do mundo. Ao serem vistos a partir
de uma lógica animalizante e
objetificadora, se normaliza o
discurso social que mobiliza
repressão e morte como modo
razoável
de
lidar
com
os
conflitos e problemas nos quais
pessoas negras estão envolvidas.

Um modo potente de desumanização
é o estereótipo que vincula crime
e
negritude.
Assim,
se
na
escravidão o corpo negro não era
considerado humano, pois era
coisificado
e
se
tornava
propriedade, Davis destaca que o
encarceramento opera o mesmo
movimento de desumanização nos
dias atuais. Se olharmos para o
contexto
brasileiro,
podemos
pensar
que
afirmações
categóricas como “bandido bom é
bandido morto” usualmente não
são direcionadas para aqueles que
cometem crimes como lavagem de
dinheiro, corrupção, sonegação
fiscal, atentado à saúde pública
ao
boicotar
políticas
de
vacinação
em
meio
a
uma
pandemia...

Para a desumanização das pessoas
negras
costuma-se
mobilizar
estereótipos* de inferioridade
moral e incapacidade intelectual.
Tais estereótipos ganham força no
decorrer da história, sendo
reforçados pela mídia, através de
“piadas”, frases de senso comum,
dentre outros, o que explica a sua
persistência e naturalização. É
assim que, desse modo, entende-se
que é natural que pessoas negras
estejam
menos
presentes
em
espaços de poder e prestígio, e
muitas
vezes
aqueles
que
naturalizam tal contexto têm
como premissa implícita de que
negros não se esforçaram o
suficiente ou não tem capacidade
adequada
para
ocupar
esses
espaços.
Assim,
vemos
como
discursos
meritocráticos
se
fortalecem com base em premissas
racistas.

De fato, a ideia de que pessoas que
cometem crimes devem ser mortas
(e não julgadas e, por ventura,
condenadas) não é direcionada a
qualquer bandido, mas apenas
àqueles que se pressupõe serem
negros, favelados e empobrecidos.
Os imbricamentos entre raça,
território
e
classe
tornam
desarrazoado
que
acusados
acessem o já seletivo sistema de
justiça criminal.
*Para aprofundar o debate sobre
estereótipos
como
modo
de
desumanização, vale a pena ler o
debate
sobre
“imagens
de
controle” proposto por Patricia
Hill Colllins (2019).
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Ou seja: negros não são dignos de
direitos. Davis destaca que este
cenário demonstra a força dos
estereótipos desumanizantes, que
não podem ser apagados com
estratégias
reformistas.
Ao
contrário, tais estereótipos só
podem ser minimizados com um
enfrentamento ao racismo de um
modo abrangente, pois é bom base
neste
que
tais
estereótipos
persistem.

Isso não é uma questão simples,
pois torna-se naturalizado que
algumas pessoas são dignas de
violência, enquanto outras são
dignas de direitos.
Tal contexto afeta o próprio modo
como pensamos estruturas mais
amplas que, desse modo, precisam
ser recriadas para a existência
de uma sociedade democrática:
enquanto alguns afirmam que os
problemas contemporâneos podem
ser resolvidos apenas com uma
polícia melhor e com prisões
melhores, Davis argumenta que é
necessário
reinventar
a
democracia, os direitos e a
própria
ideia
de
segurança
pública.

Por isso que Davis irá afirmar que
se não levarmos a sério os modos
como o racismo está enraizado nas
estruturas das instituições, se
aceitarmos que deve haver um
racista claramente identificável,
jamais será possível erradicar o
racismo e, portanto, jamais será
possível que pessoas negras sejam
protegidas com direitos.

Para Davis é necessário criar
novas instituições que permitam
que todos e todas se sintam
seguros,
e
não
apenas
controlados.
Isso
pode
ser
fomentado com instituições já
existentes, como educação de
qualidade e trabalho estável e
que garanta direitos, mas também
por instituições que ainda não
existem e que precisam ser
criadas para que os estereótipos
desumanizadoras
percam
sua
força.

Baseando nessas considerações,
Davis argumenta que a luta
abolicionista contemporânea não
é sobre destruição, mas sobre
criação. A autora argumenta que,
além das questões já mencionadas
neste texto, as prisões e as
polícias
acarretam
efeitos
ideológicos
e
psíquicos
na
sociedade, já que permitem a
internalização da noção de que há
ações que devem ser direcionadas
a pessoas “más”, bem como um lugar
para segregá-las.
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No limite, é necessário recriar a
democracia (VINUTO, sem data),
pois desde a escravidão vemos que
mesmo com as correntes removidas,
não há instituições que permitam
a
incorporação
dos
exescravizados em uma sociedade
democrática, o que impede que a
escravidão seja, de fato, abolida.
Esta só o será com a abolição do
policiamento e do aprisionamento
como forma dominante de punição.
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No passeio com o meu Papai
por Wudson Guilherme de Oliveira
Lembro-me como se fosse ontem, em
todas as madrugadas de domingo, meu
Papai me acordava cedo, me dava um
banho gelado na beirada do poço, e
depois me dava aquela mesma papa de
fubá, pra encher a barriga e amançar
a fome até o local, mais que especial.
- Anda logo moleque... Engole rápido
essa gororoba... Do contrário vamos
perder a condução... Hoje o dia é
muito importante.
Antes de sair de casa, papai me
passava um talco muito cheiroso em
meu pescoço, uma embalagem amarela,
com letras em azul. Depois Eu pegava
logo meu brinquedo favorito, um
carrinho de madeira, que a minha
Mamãezinha tinha me presentiado
quando Eu tinha, apenas alguns meses
de vida.
E lá ia Eu na cacunda do meu pai,
ouvindo histórias que foram
contadas pelo Avô dele, de como era
mágica, a sua vida nas terras da “Mãe
África”, além do Atlântico, um lugar
ancestral, onde o sol nasce mais
belo, as águas são mais cristalinas,
os ventos, os animais, as árvores e as
flores falam com a gente.
- O reino onde Vovô nasceu era em um
bonito litoral... Lá ele era filho de
um grande monarca... Um pequeno
príncipe, que foi sequestrado da sua
terra e junto com vários outros
corpos negros, fizeram a travessia
em um tumbeiro para essas terras...
Príncipe filho... Príncipe, assim
dizia o meu Avô...

Filho você é de descendências real...
Nunca se esqueça disso.
Depois de andar léguas, tomamos o
primeiro ônibus, um trêm e mais
outro ônibus, depois de muitas
horas, chegamos no lugar especial
dos finais de semanas. Não era a tão
famosa Quinta da Boa Vista, nem
mesmo era Tinguá ou Xerém, era um
lugar onde não tinham lá muitas
crianças.
E eu ficava lá brincando com o meu
carrinho de madeira inseparável.
- Filho, olha quem vem vindo lá...
Sua Mamãe... Apontou Ele.
Ela me deu um abraço tão forte, que
parecia que iria quebrar os meus
ossinhos todinhos. Com lágrimas nos
olhos, percebi que ela estava sem os
dentes da frente, o papai perguntou o
porquê? Mas ela não quis dizer nada
naquele momento.
Sempre nas visitas, ela me aprestava
para algumas detentas, mulheres
sofridas, desassistidas pelo Estado,
iguais a minha Mamãezinha. Muitas
delas são mulheres negras.
Mamãe foi para a prisão quando Eu
era ainda pequeno, tudo porque Papai
foi trabalhar em um lugar, que não
deixou ele voltar para casa, um tal
de trabalho com condições análogas à
escravidão. Não sei bem como é esse
trabalho, mais sei que teve graves
consequências em nossas vidas.
Sem dinheiro, durante toda a
gestação, Mamãezinha fizerá
variados biscates, como lavagens de
roupas, domésticas, vendendora de
quitutes, limpezas de terrenos entre
outros, em troca de uns trocados ou
mesmo por um prato de comida.
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Ao nascer, sem conseguir algum ganha
pão, sem leite para me amamentar, no
desespero pegou um saco de leite em
pó, de um mercadinho sem pedir.
Descoberta, depois de ser torturada,
foi parar no xilindró.
Nesse certo dia, o almoço com a mãe
foi uma delícia, quirera de milho
com pé de galinha e de sobremesa
mungunzá, sempre uma comida
ancestral, Papai fazia pra levar e
agradar o paladar.
Mamãezinha comeu de lamber os
beiços, pois a comida da prisão não
era boa.
- Aqui dentro, parece que o relógio
fica parado... O tempo não passa de
jeito nenhum.
Retornando para casa, fomos embora
felizes e Eu com o meu carrinho na
mão.
A viagem de retorno, era muito mais
cansativa. No colo, passei por uma
madorna e meu carrinho caiu na rua.
Ao alcançar, meu Papai o colocou no
bolso da frente, uma patrulhinha
passava e desceram dois indivíduos
da Lei, com armas em punho em
direção ao meu Papai.
- Qual foi o Negão... Bota as mãos na
cabeça... Encosta na parede sem
gracinhas... Estava se escondendo da
gente porque? Estava de olho em
alguém.. Falou um dos homens
fardados.
- Calma senhor autoridade, vou pôr o
moleque no chão... Filho fica calmo
vai pro chão.
Ao chegar no chão, meu Papai recebeu
uma coronhada que deslocou o seu
maxilar, antes mesmo de pôr as mãos
na cabeça. Quando do nada, o outro
gritou:
- Ele está armado, olha o volume está
no bolso dele...

Foi quando a pessoa que era para
proteger a minha família, seifou a
vida do meu Papai.
Primeiro, porque os “Homens da Lei”
não foram ensinados a nos proteger?;
segundo, porque o meu Papai fazia
parte do “estereótipo suspeito”?;
terceiro porque vivemos em uma
sociedade amaparada no “Racismo
estrutural”?; quarto, a “A carne mais
barata do mercado, sempre foi a carne
Negra?”; Quinto, nossas histórias
estão no chão das escolas? Embora
tenhamos uma “Lei Federal”, que fez
19 anos?; sexto, enquanto não
houverem políticas públicas
comprometidas, o genocídio do nosso
povo e as “desigualdades sociais”,
estarão sempre presentes em nosso
país. Todas as vidas importam, “Mais
são as Vidas Negras e Periféricas que
são as mais desrespeitadas”.
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GLOSSÁRIO

Patrulinha – Nome usado nos bairros
da Baixada Fluminense e nos
subúrbios do Rio de Janeiro, para se
referir aos pequenos carros usados
nas incursões pela PMRJ.

A Carne Mais Barata – Música famosa
interpretada pela saudosa cantora
Elza Soares.
Cacunda – Carregar sobre as costas e
os ombros.

Quirera de Milho – Iguaria mineira
também conhecida como canjiquinha
ou péla égua.

Condições Análogas à Escravidão –
Trabalhos forçados, com jornadas
submissas e exaustivas.
Desigualdades Sociais –
Disparidades existentes entre as
classes sociais, englobando as áreas
culturais, sociais, econômicas entre
outras.
Estereótipo Suspeito –
Generalização estabelecido pelo
senso comum, a partir de conceitos
amparados no período período
escravocrata.
Gororoba - Comida de reultado
disforme como uma massa, feita com
vários elementos diferentes
misturados.

Quitutes – Iguarias requintadas e
apetitosas, feitas durante o períoda
da escravatura e vendida pelas
Escravas de Ganho.
Racismo Estrutural – Conjunto de
ações culturais, históricas,
institucionais e interpessoais
existente em uma sociedade, que de
modo frequente coloca um grupo
social ou étnico em posições
amaparadas em privilégios para
alguns e prejudiciais para outros
grupos.
Tinguá – Bairro com multiplas
cachoeiras, localizada no extremo
norte do município de Nova Iguaçu,
Baixada Fluminense, cidade
metropolitana do Rio de Janeiro.

Lei Federal - A lei de número
10.639/03, é a lei que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de
"História e Cultura Africana e AfroBrasileira" em todo território
brasileiro na Educação Básica.
Munguzá - Iguaria doce, onde é feita
de grãos de milho-branco ou
amarelo, levemente triturados com
leite, açúcar, cravo-da-índia e
canela.
Papa de Fubá – Iguaria mineira feita
com fubá, também conhecida como
mingau de milho.

Tumbeiro – Nome de um tipo de navio,
que fazia a rota do tráfico de corpos
para serem escravizados, retirados
do continente africano,
transportando-os para o Brasil, na
época da escravidão para servirem de
mão de obra escrava e especializada.
Xerém – Bairro do 4º distrito do
município de Duque de Caxias, ao pé
da Serra de Petrópolis, com variadas
cachoeiras. Localizada na Baixada
Fluminense, cidade metropolitana do
Rio de Janeiro.
Xilindró – Lugar onde pessoas
cumprem penas militares ou civis,
também conhecida como casa de
detenção, prisão e outros.
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Com amor, admiração e gratidão, para
Elisabete Amorim Leandro (19682019), minha amiga, assistente
social, feminista negra,
abolicionista penal, intelectual.
Bete Vive em nossas mentes, corações,
produções acadêmicas, vive na luta
pela Liberdade!

O Serviço Social é uma profissão
regulamentada por lei federal[2]
exercida por assistentes sociais
que são profissionais graduados
em
universidades.
Somos
profissionais que temos registros
em “conselho de classe”[3], ou seja,
respondemos
legalmente
pela
nossa
atuação
profissional
diante do Código de Ética
Profissional[4] que apresenta uma
série de princípios éticos que
colocam limites, mas também
protegem
nosso
exercício
profissional
nas
diversas
instituições
nas
quais
trabalhamos.

Primeiro é importante lembrar
que
o
sistema
de
justiça
brasileiro é parte fundamental do
projeto
genocida
do
Estado
Brasileiro
[5]
que
em
sua
programação racista de controle
racial/social[6] mantém milhares
de pessoas privadas de liberdade
em instituições para pessoas
adultas e adolescentes, e outras
milhares criminalizadas judicial
e
politicamente
que
são
enroladas nas malhas seletivas
desse
sistema
que
é
estruturalmente
colocado
em
crise. Como afirma a Pastoral
Carcerária Nacional não é crise, é
projeto. [7]

Assistentes
sociais
podem
trabalhar
na
elaboração
de
políticas públicas, planos e
programas
sociais
em
instituições
privadas
ou
públicas. Podem trabalhar em
instituições de educação, de
saúde, e outras. O objetivo deste
texto é trazer algumas reflexões
sobre o trabalho de assistentes
sociais, para profissionais do
serviço social e para as pessoas
que são nossas “usuárias”, ou seja,
aquelas que nos encontram nas
diversas
instituições,
especialmente
as
que
se
relacionam
com
políticas
criminais
e
privação
de
liberdade.

A
atuação
profissional
na
assessoria a movimentos sociais,
no monitoramento e realização de
denúncias,
assim
como
as
inspeções realizadas em unidades
prisionais e socioeducativas em
todo Brasil e a assessoria e
composição de espaços ativistas
pelo desencarceramento [8] tem
sido o fomento para alguns

44

que me levam a crer que a abolição
dos
sistemas
criminais
e
instrumentos
de
opressão
(inclua-se aqui a polícia e o
cárcere, além do judiciário) é uma
bandeira de luta para aquelas/es
que buscam construir uma nova
sociedade,
sem
violências,
compromisso
firmado
pela
categoria
profissional
de
assistentes sociais no seu projeto
ético-político.
Algumas
perguntas
foram
importantes para a elaboração das
reflexões
que
serão
compartilhadas aqui: a privação
de liberdade tem sido um meio
efetivo para findar com os
conflitos sociais? Quais são os
interesses colocados em relação
ao
aumento
exponencial
da
população
encarcerada
e
executada
por
forças
militarizadas no país? Quais são
os mercados envolvidos local e
internacionalmente?

ou dos complexos localizados em
locais húmidos e quentes como é o
caso de Pedrinhas, no Maranhão.
Falamos de pessoas que passaram
por
violações
de
direitos
humanos durante a vida, que foram
presas quase sempre em situações
violentas,
que
estão
impossibilitadas de se deitarem
confortavelmente, mesmo no chão,
já que não existe camas para todos
– quando elas existem.
Além de todo sofrimento psíquico
que o encarceramento nessas
condições pode gerar, há ainda o
adoecimento
físico
com
a
proliferação de doenças curáveis
que se tornam letais, a violação
do
direito
à
alimentação
adequada. As pessoas privadas de
liberdade em praticamente todo o
país têm de três a quatro
refeições diárias, de péssima
qualidade.
Em vários lugares do Brasil a
distância entre a última refeição
de um dia e a primeira de outro
pode ser de quase 20hs de jejum.
Nessa condição, é importante e
necessário dizer que a tortura
não trata “apenas” daquelas
formas, trazidas pelas imagens
que acessamos em nossas memórias,
de coisas que vimos na TV ou
ouvimos alguém contar como “paude-arara”, “choque elétrico” e
outros
métodos
cruéis
e
degradantes,

Milhares de pessoas encontram-se
confinadas em espaços nos quais
caberia menos de 1/3 delas [9],
falamos de pessoas trancadas em
celas superlotadas por 24h,
espaços esses que muitas vez não
têm janelas, ou apenas tem
pequenos espaços para a entrada
de luz solar, em edifícios
localizados em bairros onde as
temperaturas são mais altas como
é o caso do maior complexo
prisional do Rio de Janeiro,
localizado em Bangu,
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Das pessoas presas no Brasil hoje,
em 22% das cadeias (já que a
maioria não informa os dados de
raça cor), cerca de 62% são negras,
isso se pensarmos a média
nacional, já que na maioria dos
estados esse número ultrapassa os
72%. A maioria dos homens estão
privados de liberdade por crimes
contra o patrimônio (roubo e
furto), e tráfico de drogas, tem
entre 18 e 35 anos.
No caso das mulheres, a taxa de
encarceramento subiu mais de
656% desde os anos 2000, os dados
são ainda mais terríveis, e os
seus efeitos devastadores se
considerarmos que cerca de 29
milhões de lares são chefiados
por mulheres no país.[10]

Essas
escolhas
nos
últimos
governos da inclusão através do
consumo, por exemplo, trazem
também
a
importância
de
reconhecer o aprofundamento nas
legislações
repressivas
e
encarceradoras, que seguem um
continuum em todo o mundo não
somente no Brasil. [12]
Ao passo que a população pobre,
que no Brasil é de maioria negra,
acessou
outros
níveis
de
educação, e por vias inseguras ao
trabalho, também foi encarcerada
com mais frequência a partir do
endurecimento de leis criminais
e penais, pelo aumento da
criminalização e militarização e
pelas alterações nas leis de
drogas e da tipificação do
terrorismo.

Entre as mulheres, duas em cada
três privadas de liberdade é
negra, três em cada cinco estão
presas por crimes relacionados à
lei de drogas (Lei n. 11.343/2006).
Metade das mulheres encarceradas
no Brasil tem até 29 anos, o que
segundo pesquisadoras representa
que mulheres jovens tem 2,8 vezes
mais chance de que uma mulher
acima dos 30 anos, de ser presa.
[11] Além disso, 62% delas são
solteiras, e do total, 74% são mães
(DEPEN,
2018).
Esse
perfil
bastante
explícito
demonstra
quem são as pessoas fadadas a
serem punidas com a privação de
liberdade e que ao mesmo tempo
não acessam direitos básicos de
cidadania ao longo de suas vidas.

Alexander (2018) ao discutir o
sistema de justiça criminal
estadunidense
em
A
nova
segregação:
racimo
e
encarceramento
em
massa,
demonstra
como
aquele
país
perpetuou
um
sistema
de
segregação racial por via da
criminalização
e
do
encarceramento
em
massa
de
pessoas negras. Angela Davis em
chave de leitura bastante próxima
entende o complexo industrialprisional [13] como continuidade
do sistema a partir
de análises que demonstram como o
racismo e sexismo operam para
garantir o máximo lucro ao
capital.
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No caso brasileiro, a despeito dos
dados produzidos pelo próprio
Estado
e
por
algumas/uns
pesquisadoras/es independentes,
há ainda um ranço histórico de
que não existiria racismo por
aqui
e
que,
portanto,
não
poderíamos fazer afirmações como
que se faz em relação aos EUA. Com
base em elementos da realidade
brasileira,
mantenho
no
horizonte a de que não se pode
falar em justiça criminal sem
destacar as bases do sistema de
controle/punição que se forja sob
a
racionalidade
colonialracista, e que, portanto, forja o
poder no país tornando-o um
Estado-Colonial-Penal.[5]

sobre novas bases no pós-abolição
com a criminalização específica
das pessoas negras com as leis de
vadiagem, a criminalização da
capoeira,
do
samba,
do
curandeirismo e da atuação de
pais e mães de santo no campo da
saúde, assim como ocorreu com a
Jim Crow, e outras leis que
criminalizaram pessoas negras a
priori como forma de mantê-las
segregadas garantindo lucros
como no caso das prisões privadas
[17], além de manter no imaginário
nacional
os
estereótipos
e
estigas em relação às pessoas
racializadas.
A agudização da militarização
que se pôs em curso nos últimos
anos no Brasil, é outro fator
fundamental no debate. A lógica
da guerra que se instaura há
séculos no território brasileiro
em relação à população negra,
transitando
entre
uma
biopolítica
[18]
para
uma
necropolítica [19] na qual a
gestão da vida por meio da morte
como acontece, por exemplo, nas
favelas e periferias, onde a morte
não é somente um caso de agentes
estatais da polícia matando
pessoas, é também o caso de
agentes
estatais
das
forças
armadas gerando a morte de
pessoas pelas mãos de outros
atores, e/ou ainda por outros
modos como o não fornecimento de
atenção básica na saúde, ou a
impossibilidade de acesso à
educação e cultura.

No caso brasileiro o processo de
avanço da legislação criminal
não se deu de forma tão diferente
em relação ao EUA quanto fazem
parecer os traços da democracia
racial brasileira. [16]
No período pós-abolição no
Brasil um amplo arcabouço legal
foi construído tendo por base uma
série de ideias sobre a população
negra que buscaram justificar a
criminalização, encarceramento e
extermínio. Além disso, uma série
de teorias raciais que foram
importadas e popularizadas para
justificar
o
ideário
de
embranquecimento da população
entre elas aquelas que atribuem
uma
natural
personalidade
voltada para o cometimento de
crime por pessoas negras.Como bem
nos lembra Góes (2018) a justiça
criminal se consolida em uma
busca por remontar o sistema
escravagista
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As/os
assistentes
sociais
historicamente estão luta por
direitos
e
tem
inúmeras
produções acadêmicas e teóricas
que
de
uma
maneira
geral
demonstram
que
melhores
condições
de
vida
e
consequentemente
menos
cometimento
de
crimes
são
garantidos com direitos básicos,
não só de educação como se pensa,
mas principalmente de trabalho,
renda, saúde em todos os níveis,
lazer, cultura.

4) superar o mito da democracia
racial, não somente em nossas
falas mas, nas práticas que
reiteradas e naturalizadas em
nosso cotidiano silenciam as
expressões do racismo cometido
por nós, por nossos colegas e por
nossos entes queridos.

O racismo é uma racionalidade e
um sistema de poder e como tal
deve ser enfrentado para além
da
retórica
politicamente
correta das nossas escritas e
falas públicas.

Uma sociedade na qual as/os
trabalhadoras/es
tem
a
possibilidade de viver em paz
(com boas condições materiais) é
uma sociedade com menos crimes, e
consequentemente
com
menos
violência.
Princípios
antirracistas, antipatriarcais e
anticapitalistas
são
inegociáveis,
e
devem
ser
balizadores de toda e qualquer
discussão e prática visando a
abolição das prisões no que está
dentro do escopo profissional de
assistentes sociais.

*Monique Cruz - Assistente Social,
mestre e doutoranda vinculada ao
PPGSS/UFRJ. Membra do Grupo de
Pesquisa sociabilidades Urbanas, Espaço
Público e Mediação de Conflitos Estado e Sociedade (GPSEM/PPGSS).
Cátedra Internacional de Direito,
Antirracismos
e
Racializações
Esperança
Garcia
–
CIDAREG.
Pesquisadora da Justiça Global. Membra
do Fórum Social de Manguinhos e do
Coletivo de Negras/os Dona Ivone Lara.

Havemos de sair das aparências e
das reproduções cristalizadas do
nosso racismo cotidiano, em busca
de: 1) recuperar um arcabouço
teórico que nos apresenta o que
foi a formação social brasileira e
o papel de seu sistema punitivo
desde a colonização; 3) não abrir
mão das análises de autores que se
debruçaram
sobre
as
especificidades da privação de
liberdade no modo de produção
capitalista no Brasil e no mundo;
e,
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14/01/23/internacional/1390438939
_340631.html. Acesso em: 06 Jun.2019.
[18] Conceito de Michel Foucault.
[19] Conceito de Achille Mbembe.
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Nas últimas visitas religiosas
que fiz em presídios brasileiros,
como
Pastoral
Carcerária
Nacional, eu me lembro dos
uniformes novos das pessoas que
me receberam logo na entrada,
depois que eu passei pela
primeira grade. Estava escrito no
dorso da camiseta, com letras
garrafais: POLÍCIA PENAL. O brasão
estilizado e inédito no peito do
uniforme e a poderosa arma letal
colada
na
cintura
também
revelavam os primeiros sinais
provocados
pela
chegada
da
Emenda
Constitucional
nº
104/2019. Essa norma transformou
o status institucional de agentes
penitenciários/as para policiais
penais.

O semblante era de arrogância, de
superioridade e de “você sabe com
quem você está falando? Polícia”.

Mas mais do que a simples mudança
do nome ou da estética policial,
havia uma atmosfera de dominação
maior,
transmitida
principalmente pelo discurso
ríspido e autoritário: faça isso,
não faça aquilo, sem discussão, e
ponto final. Lembro-me que até o
pedido
de
apresentação
de
documentos, regra básica de uma
visita no cárcere, foi anunciado
com o tom de uma poderosa ordem
suprema incontestável, sem sequer
um “por favor”.

Geralmente cruzo com esse grupo
no início da minha entrada. Em
uma das visitas a tropa tinha
acabado de sair do presídio,
deixando para trás, ao longo de
todo o percurso em que passaram,
os rastros e as marcas da
violência.
Estavam
todos
próximos
de
seus
carrospresídios, em posição de guerra,
enfileirados,
fardados
e
camuflados,
com
uniforme
cobrindo da cabeça aos pés, sem
identificação, com armas grandes
e pesadas, preparados para a
próxima opressão genocida.

A sensação máxima do venenoso
poder parecia estar correndo nas
veias, na fala e no comportamento
de cada um dos agentes.
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A tensão nessas visitas costuma se
agravar pois do lado de fora das
unidades eu costumo encontrar
vários agentes pertencentes a uma
espécie de tropa de elite cuja
razão exclusiva de existir é
entrar em unidades prisionais e
usarem de toda a sua força militar
para
dominar,
violentar
e
torturar as pessoas presas que
estivessem lá dentro. Essa tropa é
conhecida
como
grupo
de
intervenção rápida no cárcere ou
grupo de operações especiais,
algo assim, variando conforme o
estado.

Apesar
da
separação
institucional
entre
os/as
policiais penais e a tropa de
elite - em muitos casos a tropa de
elite é formada inclusive por
policiais penais que receberam
algum tipo de promoção laboral -,
o modus operandi ordinário de
cada uma das instituições é
semelhante: o objetivo é bater e
torturar as pessoas presas - em
sua
grande
maioria
pessoas
jovens, pretas, excluídas do modo
de produção -, enfraquecendo-as,
lesionando-as e massacrando-as.
Quase todos os agentes de
segurança
que
realizam
o
(des)serviço de custodiar pessoas
no interior do presídio são
doutrinados para praticarem a
barbárie, sob o falso argumento de
que criminosos/as merecem ser
violentados.

rosto da polícia penal.
Do ponto de vista pragmático e
cotidiano, portanto, a mudança
institucional
de
agente
penitenciário
para
policial
penal produziu obscuros efeitos
nos presídios. Se antes quem
praticava a violência e a tortura
eram os agentes penitenciários,
hoje
quem
pratica
são
os
policiais
penais.
Se
antes
proclamávamos o fim do cárcere,
hoje com mais convicção lutamos
pela destruição completa do
sistema
penitenciário,
obliterando junto com ele a
polícia e os policiais penais.
Mas dois efeitos merecem nossa
especial atenção, pois juntos eles
recrudescem
e
amplificam
a
violência estatal produzida no
cárcere. Em primeiro lugar, a
nivelação
dos
agentes
penitenciários
a
policiais
facilita o diálogo institucional
entre as espécies policiais e
amplia o armamento disponível
para a prática da tortura,
catalisando
e
aumentando
a
difusão da consolidada doutrina
militar nos presídios e nos
demais espaços de poder penal. Em
segundo lugar, a polícia penal
passa a ter maior poder de
investigação e de fé pública,
principalmente no âmbito dos
Procedimentos
Administrativos
Disciplinares e dos Processos de
Execução Penal instaurados em
face das

Essas tropas militarizadas de
intervenção no cárcere chegaram
para concretizar e legitimar
práticas
ilegais,
cruéis
e
genocidas.
Elas
foram
desenvolvidas e experimentadas,
em um primeiro momento, no
âmbito estadual, até alcançarem o
nível nacional com a Força Tarefa
de Intervenção Penitenciária FTIP, mediante a ação política do
Ministério da Justiça e do
Departamento
Penitenciário
Nacional.
Esta
entidade
truculenta e torturadora esteve
em diversas unidades prisionais
estaduais e modelou a formação do
novo
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pessoas presas, alcançando também
as famílias das pessoas presas.

e receberem a espuma de pimenta
dentro
dos
olhos[2].
Os
responsáveis pelo ato desumano
do
curso
ainda
tiveram
a
crueldade
de
ordenar
aos
candidatos para carregarem nas
costas uma pessoa, mesmo estando
com os olhos involuntariamente
fechados.O mesmo aconteceu com a
bomba de gás lacrimogêneo[3]. No
vídeo,
os
candidatos
são
colocados em círculo, unidos
pelos braços, e são obrigados a
sentirem a explosão da bomba
colocada no centro da roda, para
que a fumaça atinja diretamente o
sistema respiratório e os olhos
dos candidatos. O curso estava
preparando os policiais para
serem desumanos e violentos,
oferecendo os artífices e as
ferramentas
doutrinárias
necessárias para ocuparem e
manterem os atuais campos de
concentração.

Sobre o primeiro ponto, é
perceptível que o diálogo das
agências de segurança carcerária
com a doutrina policial-militar
agrava as lesões diretas e cruéis
praticadas nas pessoas presas. Os
policiais penais serão formados,
nos cursos promovidos pelas
Escolas
Penitenciárias
de
Formação estaduais e federais,
segundo a lógica da hierarquia,
da
dominação,
do
disciplinamento, do controle, do
confronto,
da
guerra,
da
violência e do massacre do outro.
Eles aprenderão que atirar é a
primeira coisa a se fazer,
independentemente se a pessoa
rotulada
como
inimiga
da
sociedade está trancafiada, presa
e indefesa. Aceitarão que direitos
humanos são tacos de beisebol
nazifascistas. Sentirão na pele a
ardência de um spray de pimenta e
de uma bomba de gás lacrimogêneo,
para que o castigo e a punição
continue sendo a regra a ser
aplicada cotidianamente contra a
pessoa encarcerada.

Com isso, os novos policiais
penais saem do curso de formação
com a lente do castigo e da
punição, com fome de produzir dor
no outro, com sede de sangue,
preparados para atacar o inimigo
já selecionado e capturado pelos
filtros do sistema penal, prontos
para a guerra, com um arsenal
bélico a sua disposição. A
agressão físico-verbal, portanto,
torna-se princípio básico da
racionalidade
de
qualquer
agência de controle do cárcere,
principalmente das

Lembro de ter visto vídeos na
internet nos quais um dos atos
inaugurais do curso de formação
para receber os novos policiais
penais era obrigar todos os
candidatos a abrirem as pálpebras
e
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agências
policializadas
militarizadas.

e

que está fincada na cultura
brasileira e vem se enraizando
cada vez mais, principalmente nos
últimos anos, como mostra Edson
Telles: “O fato é que a ditadura
não está somente lá onde o
imaginário da memória coletiva
parece tê-la colocado. Mais
ainda: sua permanência não é mais
simples presentificação daquilo
que já foi, do passado de
repressão, mas reaparece nas
práticas institucionais” (Edson
Telles e Vladimir Safatle, O que
resta da ditadura). São evidentes,
por exemplo, as infiltrações da
doutrina
militar
no
plano
educacional - com os “colégios
militares” -, na saúde[6] e na
própria[7] exploração da classe
trabalhadora.[8]

Os policiais penais também terão
ainda mais diversificadas e
deletérias armas, pois o Estado
separa uma parte considerável do
orçamento
para
financiar
a
compra
de
instrumentos
de
tortura e para militarizar ainda
mais a segurança carcerária.
Spray de pimenta, bomba de gás,
bala de borracha e de chumbo,
granada,
espingarda,
metralhadora, revólver, faca e
tantas outras espécies de armas
estarão à disposição, prontas
para
serem
usadas.
E
o
investimento estatal para a
compra de armamento letal, a ser
usado em face das pessoas presas,
cresce ano após ano, demonstrando
o avanço da truculência policial
no cárcere. [5]

Ser policial, ser militar, usar
farda, ter uma arma, tudo isso são
fenômenos que são construídos
socioculturalmente pelo discurso
ideológico para serem desejados e
admirados por todos. Conquistar o
status de policial para os agentes
penitenciários, portanto, é o
orgasmo social mais desejado por
eles nos últimos anos. Trata-se do
estar em contato com a sua própria
segunda alma, como bem descreve
Machado de Assis: “Lembrou-me
vestir a farda de alferes. Vesti-a,
aprontei-me de todo; e, como
estava
defronte
do
espelho,
levantei os olhos, e... não lhes
digo nada;

Esse primeiro efeito - status
policial - talvez tenha sido o
mais comemorado pela categoria. O
suposto
nivelamento
institucional entre as polícias
afeta
não
só
a
questão
remuneratória, mas também o
status social da pessoa que usa o
uniforme e que possui a carteira
funcional rotulada com a palavra
“polícia”, e isso a motiva. E essa
motivação tem um laço forte com a
própria romantização, fetiche e
endeusamento da militarização
profissional,
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o vidro reproduziu então a figura
integral; nenhuma linha de menos,
nenhum contorno diverso; era eu
mesmo, o alferes, que achava,
enfim, a alma exterior”. (O
Espelho, de Machado de Assis, pg.
6).
Por outro lado, Erving Goffman,
ao descrever as instituições
totais, coloca os quartéis e os
espaços militarizados como um
dos lugares em que há a
mortificação do “eu civil”, isto é,
os indivíduos ali colocados
perdem
suas
características
sociais para assumir aquilo que é
desenhado
dentro
das
instituições. Colocar agentes
penitenciários como policiais
penais e incutir - ou melhor,
legalizar
a
lógica
policializada e militarizada em
suas práticas é também mortificar
o
“eu”
destes
indivíduos,
deteriorando tanto a posição que
ocupam, quanto a visão interna e
externa de quem são. Sintoma
disso é visualizado no próprio
aumento
das
tentativas
de
autodestruição que os policiais
vêm enfrentando nos últimos
anos[10].
Sobre o segundo efeito da
policialização
da
segurança
carcerária
poder
de
investigação
-,
os
novos
policiais
penais
terão
uma
ampliação em suas competências
institucionais. Além da suposta
segurança ostensiva interna e
externa no presídio - que será
exercida a violência apreendida
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os policiais poderão ter um
maior poder de investigação sobre
as infrações que eventualmente
ocorram dentro e ao redor do
cárcere, afetando também a vida
das famílias de pessoas presas,
que
serão
ainda
mais
criminalizadas. A voz do policial
terá maior presunção de verdade e
maior caráter de credibilidade,
tornando a pessoa encarcerada,
acusada de ter cometido alguma
falta, mero objeto silencioso do
processo disciplinar. A fala do
policial
será
praticamente
incontestável,
transformando
tudo isso em uma verdadeira
inquisição.
Esse cenário de superioridade
processual do policial também
poderá contribuir para o aumento
da infiltração da estrutura
miliciana no interior e no
exterior dos presídios , pois a
extorsão e a ameaça da falta
disciplinar contra a pessoa presa
poderão dominar ainda mais o
comportamento institucional da
segurança carcerária.
Mais do que isso, com esse maior
poder de investigação, a pessoa
presa terá o seu tempo de prisão
nas mãos dos policiais penais.
Uma canetada ou um boletim com a
declaração do policial de que uma
pessoa presa cometeu uma falta sem
outras
provas
será
suficiente para que ela passe
ainda mais tempo na prisão.

Diante desses cruéis efeitos,
não podemos permitir que essa
avalanche
de
violência
continue
massacrando
as
pessoas
encarceradas,
mulheres, homens, não binários,
LGBTQIA+, pretas, jovens e
periféricas. A bem da verdade,
os efeitos que foram aqui
mencionados já existiam na
realidade carcerária antes
mesmo
da
mudança
institucional.
Armamento
bélico e militar, doutrina da
caça ao inimigo e manipulação
processual são políticas que já
fazem parte das agências de
controle no cárcere. Agentes
penitenciários ou policiais
penais já possuem essa dinâmica
de violência enraizada em seus
comportamentos operacionais.

O Papa Francisco já mostrou
que o ódio ao oprimido faz
parte da política mundial de
dominação racial: “A cultura do
descarte, combinada com outros
fenômenos
psicossociais
difundidos nas sociedades de
bem-estar
social,
está
mostrando a grave tendência de
degenerar em uma cultura de
ódio. (...) São ações típicas do
nazismo
que,
com
suas
perseguições contra judeus,
ciganos, pessoas de orientação
homossexual, representam o
modelo negativo por excelência
de uma cultura do descarte e do
ódio. Assim se fazia naquele
momento e essas coisas renascem
hoje. ”(Papa Francisco, XX
Congresso
Mundial
da
Associação Internacional de
Direito Penal, 13 a 16 de
novembro de 2019).

O que tentei mostrar é que a
mudança na lei amplia e agrava
esse
recrudescimento
situação que foi alertada pela
Pastoral Carcerária Nacional e
diversas entidades antes mesmo
da aprovação do Projeto de
Emenda Constitucional que deu
origem à Emenda[11].

O caminho desenhado pelo
Estado burguês para praticar
essa necropolítica é evidente:
proteger certos bens mercantis
- como a propriedade privada -;
adjetivar
determinados
comportamentos
como
criminosos; escolher as pessoas
que serão rotuladas e presas;
trancar e sequestrar as pessoas
em presídios; agredi-las e
adoece-las por meio dos agentes
de segurança do Estado; e
empobrecer e violentar as
famílias das pessoas presas. E
assim continuam nos matando.

As vítimas continuam sendo as
mesmas
também,
pois
a
burguesia branca detentora do
poder
escolheu
deliberadamente a população
negra e marginalizada para
apagar e descartar da história
da humanidade.
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[5]Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
painel/2020/05/depen-diz-querebelioes-sao-questao-de-tempo-porcausa-da-pandemia-e-planeja-comprade-granadas.shtml

Os policiais penais, portanto,
fazem parte da engrenagem dessa
máquina de carnificina, como bem
mostrou Papa Francisco: “As
torturas já não são praticadas
apenas como meio para obter um
determinado fim, como a confissão
ou a denúncia — práticas
características da doutrina da
segurança
nacional
—
mas
constituem um autêntico plus de
dor que se acrescenta aos males
próprios
da
prisão”
(Papa
Francisco, Discurso do Papa à
Associação
Internacional
de
Direito Penal, 2014).

[6]https://www.cnnbrasil.com.br/politi
ca/exercito-multiplica-producao-decloroquina-por-12-vezes-em-2020/
[7]https://www.brasildefato.com.br/2021
/09/29/trabalhadores-da-preventsenior-cantavam-hino-com-letrabelica-ouca-e-entenda-se-ha-crime
[8]https://www.brasildefato.com.br/2021
/10/06/o-coro-desafinado-dasempresas-rituais-motivacionais-eengenharia-da-humilhacao-dotrabalhador

Mas está mais do que na hora de
nosso grito e nossa luta coletiva
estancar esse sangue que escorre
do cárcere. “A voz do sangue do
teu irmão clama a mim desde a
terra” (Gen 4:10). Um mundo sem
cárcere é também um mundo sem
polícia e sem polícia penal. E
diante da missão cumprida, sem
cárcere, não se precisará mais da
Pastoral Carcerária. Que bom!

[9]
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/down
load/texto/bv000240.pdf

[10]https://oglobo.globo.com/brasil/sui
cidios-homicidio-problemaspsiquiatricos-crise-dos-agentespenitenciarios-do-ceara-25358512?
utm_source=Whatsapp&utm_medium=Soci
al&utm_campaign=compartilhar
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Brancos não serei seu banquete
Por Matheus Miller

Sabe o que isso tudo me parece?
Um grande banquete!
É como estou vendo de longe.
Do meu lugar...
Onde opressor come com opressor,
e todo mundo se lambuza
E no silêncio da normalidade eles
cospem em si mesmo... de prazer
Não se espantem
Isso também faz parte do banquete
E pra falar a verdade,
eu não quero fazer parte desse banquete
como sobremesa de ninguém
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BUSCAR CONTROLE NO DESCONTROLE
RAFAELA DIAS TEODORO
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BUSCAR CONTROLE NO DESCONTROLE
RAFAELA DIAS TEODORO

Durante a minha criação, a minha
mãe
teve
que
encontrar
mecanismos
diversos
para
aprimorar o que eu era, já que eu
tinha vários pontos semelhantes
ao meu progenitor, a questão é que
ele não era exemplo, então como?
Fazendo o que ela fez, pegando
todos os pontos vistos como
negativos e trazendo para o
positivo, cada um daqueles traços
que causavam arrepios, hoje se
tornaram motivo de orgulho, uma
afirmação prática que comprova
isso é que eu sou advogada
criminalista, o meu progenitor
está preso aos 55 anos, pela 4º vez.
Frente a isso eu não consigo
falar em abolição das polícias e
das prisões sem pensar na criação
dessas estruturas, elas cumprem
fielmente o papel do que foram
criadas para ser, a questão toda é
que por mais que se crie algo ou
alguém com todos os parâmetros
que você ache necessários é
importante saber que ao ser
inserido no mundo real a trilha
da criação é própria, o que vemos
diariamente tanto com a polícia
como com as prisões é que elas
criaram o seu sistema dentro do
sistema e a esse sistema o criador
não tem controle.
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A polícia militar foi criada em
seu cerne para exercer controle
sobre corpos pobres, pretos e
periféricos, a questão que não é
debatida e nem posta em evidência
é que ela também é composta de
corpos
pobres,
pretos
e
periféricos, o sistema é tão
leviano que para justificar a
barbárie ele criou a polícia que
mais mata e a que mais morre, isso
porque ele não tá nem aí pra quem
morre e muito menos pra quem
mata.
Foi uma ideia de gênio fazer com
que o ódio entre os dois pólos
fosse
tão
gritante
que
as
semelhanças fossem esquecidas e
mesmo estando do mesmo lado, eles
se sintam de lados opostos, se
matando entre si para que aqueles
que se encontram em sua situação
de superioridade se mantenham lá,
inabaláveis, fora dos conflitos,
lucrando, mantendo a estrutura,
com
seus
filhos
indo
pra
faculdade enquanto os nossos são
mortos ainda no ventre e quando
não mortos, presos, mesmo sem
prova que praticou o crime,
mesmo com prova de que não
praticou o crime, a olhos vistos,
todo mundo sabe, mas ninguém fala
nada e os que falam são tachados
de loucos, de compactuar com
bandido,

“tá com pena, leva pra casa”.
Toda vez que eu atendo um
flagrante, nesses três anos, eu
vou pra delegacia com o coração
acelerado, como na primeira
vez, algumas vezes eu só sei
quem é o cliente quando eu
chego lá e eu posso dar uma
resposta pra família, sem
precisar esperar finalizar o
flagrante,
pela
cor
do
indivíduo: 10 cápsulas de
cocaína,
preto,
traficante,
branco, usuário, não é um caso
isolado, é a regra, a regra que o
sistema criou.

O sistema, visivelmente, não
tem mais controle do seu
descontrole, o momento de
vulnerabilidade é entendido em
qualquer tática de guerra como
o momento propício pro ataque,
já que estamos em guerra a
pergunta que me resta fazer é: a
gente tá esperando o que?

A palavra abolição nesse caso é
muito bem empregada, nos
remete ao que esperávamos que a
abolição fosse, a questão é que
devemos
aprender
com
a
história para não repeti-la, se
esperarmos por uma Princesa
Isabel, teremos uma abolição no
nome e não na prática, como
aconteceu em 1888, para que
ocorra o abolicionismo real
dessa estrutura, dessa vez ela
deve ser feita por nós, pelos
“escravizados”, para e por quem
sente o peso da estrutura no
lombo, das chibatas modernas,
que muitas vezes não deixam
marcas visíveis, mas que vem
marcando de forma interna e
intensa os nossos.

*Rafaela Dias Teodoro, 32 anos,
petropolitana, formada a 5 anos pela
UCP, Advogada criminalista desde
que nasci, mãe de uma adolescente de
14 anos e de um bebe de 2 anos, preta.
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A DOUTRINA DA TORTURA E DA MORTE: A POLICIA MILITAR PODE
SER CONSIDERADA PARTE DA CLASSE TRABALHADORA?
RAFAEL DAGUERRE

Antes de qualquer coisa, quero
fazer uma pergunta a você, caro
leitor,
cara
leitora.
Você
considera a Gestapo parte da
classe trabalhadora da Alemanha
nazista?
Gestapo é uma abreviação de
Geheime Staatspolizei (Polícia
Secreta do Estado), organização
que investigava, torturava e
prendia opositores ao regime
nazista (Reich) da Alemanha, entre
1933 e 1945. A atuação da Gestapo
era baseada no Decreto para a
Proteção do Povo e do Estado, sob
pretexto de defender o país
contra
atos
violentos
(supostamente
causados
por
comunistas), o texto restringia
direitos civis, como a liberdade
de expressão e a de imprensa.

Vejamos a história da Polícia
brasileira. Neste artigo, você
encontrará a relação da Guarda
Real de Polícia, que guarda
significativo vínculo com as
Polícias Militares do Brasil e
sua relação com o racismo e a
manutenção da escravidão. Farei
aqui um recorte histórico da
Polícia, a partir da década de
1930.
Polícia nazista como base
Os setores de repressão do Estado
brasileiro
primaram
pela
importância da informação para
controle das populações civis
ainda na década de 1930, com a
criação da Delegacia Especial de
Segurança Política e Social
(DESPS), implantada três meses
antes da criação da Gestapo, na
Alemanha, em abril de 1933. Para
conhecer os métodos da polícia
secreta nazista, o capitão Afonso
Henrique de Miranda Corrêa,
delegado da DESPS, passou o ano de
1937 na Alemanha.
Os militares brasileiros queriam
incorporar o como fazer alemão
(informações,
tecnologias,
técnicas, procedimentos, etc.). A
partir das informações colhidas
da polícia nazista, no mesmo ano,
é criada na DESPS a Seção de
Arquivo Geral de Segurança
Política e Social.

Assim, sob proteção legal,
agentes secretos podiam agir como
bem
entendessem.
Eles
não
precisavam de mandados judiciais
para
interrogar
(leia-se
torturar), aprisionar e executar.
Essa última parte é interessante:
“eles não precisavam de mandados
judiciais para interrogar (leiase
torturar),
aprisionar
e
executar”, alguma semelhança com
as práticas da Polícia Militar
brasileira
nas
favelas
e
periferias do país? Não é mera
coincidência.
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A historiadora
relata que:

Leila

Duarte

Entretanto,
os
militares
franceses estão no DNA das
ditaduras latino-americanas. A
doutrina francesa serviu de
alicerce para a tese do inimigo
interno e redesenhou a Doutrina
de Segurança Nacional. Segunda
essa teoria militar, o adversário
a ser combatido é o inimigo
interno,
representado
por
comunistas,
intelectuais,
operários, camponeses, líderes
sindicais, estudantes e artistas,
simpatizantes
de
ideias
consideradas “subversivas”.

Em 1938, a DESPS continuou sua
especialização ao criar aquela
que seria sua mais importante
seção: o Arquivo Geral. Concebido
a partir das informações trazidas
da Gestapo alemã […] O capitão
Miranda Corrêa aprendera com a
Gestapo que a organização e o
processamento da informação eram
fundamentais para o controle da
sociedade. ¹
A instituição Polícia nasce do
racismo, com o objetivo de
assegurar a escravidão. A relação
da Polícia brasileira com o
nazismo
não
surpreende.
Há
documentos que apresentam o
vínculo de parte das classes
dominantes brasileiras com o
nazismo. Para termos uma ideia, o
maior partido nazista fora da
Alemanha
encontrava-se
no
Brasil, em Curitiba.

A
formação
dos
militares
brasileiros
na
doutrina
elaborada pelos franceses foi
lenta, gradual e segura. De
outubro a dezembro de 1961, três
oficiais
brasileiros
(Walter
Mesquita de Siqueira, Danilo da
Cunha Mello e Paulo Campos Paiva)
foram destacados a Buenos Aires,
onde entraram diretamente em
contato com a nova doutrina.
Criava-se ali o primeiro curso
interamericano
de
“guerra
contrarrevolucionária”.

A doutrina francesa no Brasil ²
As
ideias
francesas
teriam
chegado ao Brasil pouco antes do
golpe, em 1959, e desde então
adotada
pelos
militares
brasileiros e tornando-se o
fermento do golpe de 1964. A
influência
francesa
no
pensamento militar brasileiro é
muito menos conhecida do que a
dos estadunidenses.

Alguns elementos da prática da
doutrina francesa: o primado dos
serviços
de
informação,
o
controle das populações civis, os
interrogatórios
“coercitivos”
(leia-se tortura) em centros
clandestinos, o uso do soro da
verdade,
os
desaparecimentos
forçados
de
opositores,
os
esquadrões da morte, as execuções
sumárias e a prática de jogar de
um avião os os “subversivos”
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e os “terroristas” – literalmente,
a tortura como arma de guerra.
O
general
francês
Paul
Aussaresses era o representante e
“professor” da doutrina francesa
no Brasil, conhecido por ter
empregado na Argélia os mesmos
métodos da Gestapo. Aussaresses
confirmou
a
formação
dos
militares brasileiros e sulamericanos nos EUA, onde ele e
outros franceses ministraram, na
década de 60, cursos sobre a
Batalha
de
Argel.
E
seu
ensinamento teve prosseguimento
no CIGS (Centro de Instrução de
Guerra na Selva), em Manaus, e na
Escola Nacional de Informação, em
Brasília.

O próprio general Pinochet,
assim como muitos militares que
participaram do golpe no Chile,
fez estágio no Fort Benning, onde
o general francês Aussaresses
ensinara.
Os
militares
brasileiros estagiaram tanto no
Fort Benning quanto no Fort
Bragg, ambos nos EUA, onde
Aussaresses também ensinou suas
técnicas de repressão.
Em São Paulo, Paul Aussaresses
visitou a escola que formava
policiais, “uma verdadeira escola
de torturadores”, segundo o
Témoignage
Chrétien,
jornal
católico fundado na França, em
1941, durante a Segunda Guerra
para participar da Resistência ao
invasor nazista.

Segundo o jornal Témoignage
Chrétien de dezembro de 1973,
mais de 5 mil oficiais e técnicos
de Polícia foram formados na
Escola das Américas (conhecida
como Escola dos Ditadores), no
Panamá, criada pelos Estados
Unidos em 1946. Depois foi
transferida para Washington. Em
seguida, esses oficiais formaram
mais de 100 mil policiais latinoamericanos. Entre os oficiais
estava o futuro general Jorge
Rafael Videla, ditador argentino.

A doutrina francesa não somente
utilizara os mesmos métodos da
Gestapo como os transmitiam como
um saber importante na formação
dos militares. A doutrina do
inimigo interno não busca apenas
a detenção dos opositores, mas sua
eliminação, seu extermínio. E
para isso a tortura é uma arma de
combate eficaz e insubstituível.
Ela se baseia em uma concepção de
tortura que não é, de forma
alguma, vista sob a ótica moral ou
ética, apenas mais uma arma de
guerra.
Aussaresses
justificava
a
necessidade
das
execuções
sumárias de argelinos como um
recurso para “não sobrecarregar o
fluxo do Poder Judiciário”.

O anticomunismo dos militares
franceses só era comparável ao
dos militares estadunidenses.
Unidos, os oficiais dos dois
países passaram a formar toda uma
geração de futuros ditadores e
torturadores no Brasil e na
América Latina.
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Para termos uma ideia do absurdo
da justificativa do general, a
França invadiu e ocupou a Argélia
em julho de 1830 e qualificava os
nacionalistas argelinos como
“terroristas”, exatamente como a
polícia nazista denominava os
franceses da Resistência. A luta
dos argelinos tinha o mesmo
objetivo de expulsar um invasor
estrangeiro. Mas nesse caso, os
franceses eram os invasores.
A partir da ditadura militar de
1964 os setores de repressão
aplicaram todos os aprendizados
com a Gestapo e a Doutrina
Francesa, dotando-se de uma
grande sofisticação tecnológica
nos métodos de tortura e contava
com a articulação de todas as
instituições
repressivas
disponíveis: Exército, Marinha,
Aeronáutica, Polícias Militares,
entre outras. Muitos policiais
militares
faziam
parte
de
esquadrões da morte ou de
unidades de tortura no regime
militar.

para
que
as
testemunhas
contassem
os
horrores
que
assistiam e ajudasse a criar um
clima
de
terror,
medo
e
insegurança
propício
à
submissão.
Isso
se
chama
Terrorismo de Estado. Mas não se
iluda, essa prática permanece até
hoje, na fictícia democracia
brasileira.
Ao relatar uma parte dessa
formação militar a partir da
década de 1930, passando por 21
anos de ditadura militar, quis
que você, caro leitor e cara
leitora, apenas constatasse que as
torturas, as execuções sumárias,
as chacinas e todo tipo de
covardia e crueldade praticada
pela polícia militar brasileira é
resultado de treinamento e não de
um desvio desse ou daquele
agente. A Polícia foi muito bem
treinada para fazer o que faz.
Relatórios
secretos
e
o
testemunho do próprio general
Aussaresses comprovam que as
ideias básicas dessa doutrina
continuaram influentes depois da
ruptura
do
processo
constitucional
e
da
“redemocratização”. A política de
esquadrões da morte, de tortura e
execução sumária, por parte de
agentes do Estado permanece – e a
prática ao longo do tempo remete
às suas origens racistas. Segundo
a Anistia Internacional, quase
80% das pessoas assassinadas no
país são pretas [e pobres] e menos
de 8% desses

Os torturadores não apresentam a
tortura como ela realmente é, um
instrumento para dominar e
subjugar a população, em uma luta
contra o próprio povo. A tortura
não serve apenas para obter
confissões ou informações. Na
ditadura torturava-se familiares
de suspeitos, mulheres eram
torturadas
diante
de
seus
maridos, presos eram espancados
diante de outros presos e todo
tipo de sevícias
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casos chegam a ter julgamento.
Hoje, no Brasil, tortura-se mais
do que na época da ditadura
militar, segundo os estudos da
socióloga
norte-americana
Kathryn Sikkink.

e, naturalmente, do processo
produtivo dos capitalistas. Mas
fazer parte indiretamente do
processo produtivo basta para
tratarmos a Polícia como classe
trabalhadora?
O fato de os policiais militares
receberem
um
salário
não
determina, por si só, sua posição
social. O assalariamento é um
fator importante na sociedade
capitalista. Ele determina, em
linhas gerais, as fronteiras da
classe trabalhadora. Mas ainda
assim não é um critério absoluto.
Um membro do Conselho de
Administração da Petrobrás, que
recebe um “salário” de alguns
milhares de reais, não é um
trabalhador da Petrobrás. É um
administrador,
portanto,
um
inimigo dos trabalhadores. Neste
caso, seu “salário” é, na verdade,
uma forma disfarçada de receber
os dividendos da empresa.

A classe trabalhadora e a polícia
A classe trabalhadora é o conjunto
de indivíduos que, com seu
trabalho, contribuem de alguma
forma com a reprodução ampliada
do capital, quer dizer: promovem,
direta ou indiretamente, o lucro
dos capitalistas.
Os servidores públicos em geral
fazem
parte
da
classe
trabalhadora, ainda que não sejam
explorados
por
nenhum
capitalista em particular. Ainda
assim, eles são trabalhadores
porque
cumprem
funções
socialmente necessárias para a
sociedade, como por exemplo:
educação e saúde. Desta forma,
contribuem indiretamente para a
acumulação capitalista.
Então, como tratar os agentes da
segurança pública que fazem parte
dos
servidores
públicos,
principalmente
a
Polícia
Militar. A função da Polícia não
está
diretamente
ligada
ao
processo produtivo. Entretanto, a
Polícia
está
indiretamente
ligada ao processo produtivo: são
agentes da repressão que garantem
a propriedade privada e a
manutenção do poder

Um juiz, que também recebe um
salário de algumas dezenas de
milhares de reais, não é um
trabalhador do Judiciário. É
parte da direção do Estado
capitalista. E, portanto, inimigo
dos trabalhadores. Do ponto de
vista marxista, nem o membro do
Conselho de Administração da
Petrobrás, nem o juiz realizam
trabalho.
Alguns colegas afirmam que os
servidores do judiciário têm a
função também de proteger o
Estado
capitalista
e
a
propriedade privada,
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Mas precisamos entender o poder
da Polícia e sua importância. Sem
a existência da força policial,
quem em sã consciência aceitaria
ser despejado de sua própria casa
somente por um pedaço de papel?
Que poder tem um juiz sem um braço
armado? Quem se calaria por uma
injustiça sofrida? São as forças
policiais que garantem toda essa
estrutura de ordem capitalista.
Sem armas, não existe Estado.
Portanto,
a
função
social
aplicada
pela
Polícia
é
fundamental.

No entanto, como dito acima, o
assalariamento
é
um
fator
importante
na
sociedade
capitalista, mas não é um critério
absoluto. Os agentes da repressão
não são parte da oposição
capital-trabalho – não de um
ponto de vista do trabalho. Pois a
sua razão de ser é justamente
defender o capital. A natureza da
sua função os torna inimigos dos
trabalhadores.
E
isso
é
determinante.
Portanto apoiar greve da polícia
é um erro grave. O que vamos
reivindicar? Melhores condições
de “trabalho” para que a repressão
aumente? Para que ela tenha mais
recursos para o controle social?
Melhorar as condições para que
mais pessoas queiram entrar nessa
instituição?
É
um
equívoco
gigantesco considerar a greve da
polícia como uma ferramenta da
classe trabalhadora.
Toda a história de formação
militar da Polícia descrita aqui
já
seria
suficiente
para
entendermos que essa instituição
não
faz
parte
da
classe
trabalhadora, no entanto, penso
que essa não deve ser a questão
primordial.

É
necessário
que
todo
guerrilheiro urbano mantenha em
mente que só poderá sobreviver se
estiver disposto a matar os
policiais
e
todos
aqueles
dedicados à repressão. E se está
verdadeiramente
dedicado
a
expropriar a riqueza dos grandes
capitalistas, dos latifundiários
e dos imperialistas. (Carlos
Marighella)
Definir o caráter de classe dos
setores de segurança pública por
sua função social parece nos
colocar em uma contradição, já
que
isso
eliminaria
os
antagonismos de classe no seio da
própria Polícia.

Porque o objetivo principal é o
fim da Instituição Polícia,
eliminar
por
completo
essa
ferramenta
de
repressão
e
controle
militar
sobre
a
população civil, que tem sua

Os soldados e os altos oficiais
teriam a mesma função social de
reprimir. E sabemos que a classe é
determinada, a priori, pela
questão econômica.
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origem no racismo e sua
sofisticação com o nazismo e a
doutrina francesa, como forma de
organização e prática. Somente a
partir de uma total ruptura com o
Estado
capitalista
seremos
capazes
de
realizar
as
transformações
sociais
necessárias.
No curto espaço de tempo em que
escrevia este texto, acredite, foi
tempo suficiente para mais uma
chacina no Rio de Janeiro, no
Complexo do Alemão, zona norte da
cidade. A Polícia matou 13
pessoas. Três dias depois, no
Complexo do Salgueiro, em São
Gonçalo, um menino de 14 anos foi
morto pela Polícia, durante uma
operação conjunta da Polícia
Federal e Polícia Civil.
O inimigo interno é a própria
população.
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FIM DA POLICIA E DA PRISAO
ANÔNIMA SOBREVIVENTE DO CÁRCERE
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FIM DA POLICIA E DA PRISAO
ANÔNIMA SOBREVIVENTE DO CÁRCERE
Ser preso pelas mãos de alguém
é sentir sua vida sair de você
pelas mãos de outra pessoa;

É um grito de dor de um ex detento, que passa na voz de uma
multidão, e que num pedido pede
a extinção dessas malditas
cadeias! Que pede o fim dessa
polícia
opressora
e
destruidora que massacra o
povo
periférico,
negro,
escravizado por eles!

Ser preso pelas mãos de alguém,
é amarrar todos os dias uma
pedra no pescoço, se jogar ao
mar e não ser capaz de alcançar
seu objetivo;
Ser preso pelas mãos de alguém
e ver
sua alma sangrando
quando algemada ao desprezo.

Nunca conhecemos a "lei áurea",
porque
somos
escravizados
ainda nos dias de hoje quando
lançados em uma cela suja e
fria. A escravidão grita no
bater do cadeado e na alvorada
de todos os dias numa prisão!
Sonhos interrompidos, vidas
perdidas, famílias destruídas e
futuros incertos é a construção
do novo mundo, montado com a
polícia
torturadora
e
as
cadeias. Somos seres humanos
tratados como animais! animais
que são silenciados pelas
algemas e pelas grades.

A polícia prende! depois:
destrói e mata. A prisão
escraviza! depois humilha
e
põe um fim a tudo aquilo de bom
que você acredita.
Não é preciso Polícia para
algemar, aqueles que já está
preso
a
uma
vida
sem
oportunidades
iguais
na
sociedade!
Não é preciso prisão para
aquele que já está preso a uma
vida
de
dificuldades
e
desigualdades por sua cor de
pele e por sua classe social.
A polícia não corrige, ela mata!
As prisões não ressocializa,
elas humilham!

E ainda que uma grade seja
aberta e você saia de lá,
enquanto ela continuar sendo
cadeia, o peso da certeza de que
a sociedade vai te levar de
volta acaba por deixar você sem
opções de escolhas para iniciar
uma nova caminhada.
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Assim: enquanto seu próximo
abraço num beco qualquer for de
alguém que está fardado, você
nunca saberá o gosto de erguer
a cabeça e continuar sem medo.
Pois não é a prisão que te fará
melhor e nem a abordagem de uma
viatura...mas será a liberdade
de decidir quais lágrimas
chorar, onde chorar e como
voltar a sorrir novamente!
Sejamos um grito único pelo
fim da polícia e o fim das
prisões!!
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'Linha de Frente
Por Aya C. Ororo
Os cara acham que agente ta de
brincadeira
Botando a cara aí ó
Doando todo o sangue da veia
Pra derrubar a porra do castelo,
guilhotina pro coronel Parece piada
mas fluoxetina é mato no céu
Essa gente magistrada vive
entediada
Em si mesmada
Tem tempo pra gastar... compra
viagem até pra lua
Enquanto você se esfarela na rua
irmão
Com o calo na mão
No nosso quilombo... ah no nosso
quilombo, não tem espaço pra
princesa izabel acadêmicos
preenchendo o lattes
Nossas famílias preenchendo caixões
O vizinho caindo no crack
É muita análise de estrutura
nessa equação de erudita cultura
A sinhazinha fala muito de
patriarcado não?
Te chama até de mana
Mas você tá ligada que praquele
trampo de vendedora
Foi a pele, e tem sido sempre na pele
a marca da exclusão Ergue a tua
cabeça!
Mira tua força e segue em frente
Sem dever nada pra esse gente
Que construiu o império roubando e
matando GENTE PRETA Que mesmo
quando bem intencionada
Se acostumou a enxerga-la com seus
olhos de colônia
Seus grandes olhos de colônia
sedenta
Já não consegue te conceber
independente...
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UM POVO INDEPENDENTE
COM MULHERES PRETAS NA LINHA DE
FRENTE!
Poder preto de verdade
Sem aliança covarde, sem carguinho
Sem sentar no colo da maldade
Não se rende e não se vende
O alicerce do quilombo é a nossa
própria dignidade AUTONOMIA
Reconstruir nossa liberdade
É se afastar a cada passo de teu
domínio
Em nossa mentalidade
Cortar
teus
parasitas
da
espiritualidade
Sem espaço pra vaidade
É um dever, é em respeito a
ancestralidade
De peito aberto, coração atabaque
MULHERES PRETAS NA LINHAS DE
FRENTE!
Sem depender de suas migalhas
Sem se sentar ao lado dessa gente
Sem precisar se vender por um preço
indigente
Até lá nenhum descanso
NENHUM DESCANSO
Nosso coração
Luta, interminável batalha
NENHUM DESCANSO
Só quando o último capitão estiver
sepultado!
Para que nosso sangue nunca mais
jorre
Os senhores decapitados!
Nosso quilombo em festa enfim se
decore
Até lá guerreira
Até lá guerreiro
NENHUM DESCANSO

MANIFESTANTE PROTESTA, EM 2013, NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO,
CONTRA O DESAPARECIMENTO DO AJUDANTE DE PEDREIRO AMARILDO DE
SOUZA, TORTURADO E ASSASSINADO EM JULHO DAQUELE ANO POR
AGENTES DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUAVAM NA UPP DA ROCINHA.
POR FÁBIO CAFFÉ

De 2003 à 2021 ocorreram 1,2 milhões de desaparecimentos de
pessoas no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 30%
dessas pessoas desapareceram na Baixada Fluminense.
(Fonte: ISP'; IDMJRacial)
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FOGO!… QUEIMARAM PALMARES, NASCEU CANUDOS.
Por Nego Bispo

Fogo!… Queimaram Palmares,
Nasceu Canudos.
Fogo!… Queimaram Canudos,
Nasceu Caldeirões.
Fogo!… Queimaram Caldeirões,
Nasceu Pau de Colher.
Fogo!… Queimaram Pau de Colher…
E nasceram, e nasceram tantas outras comunidades
que os vão cansar se continuarem queimando.
Porque mesmo que queimam a escrita,
Não queimarão a oralidade.
Mesque que queimem os símbolos,
Não queimarão os significados.
Mesmo queimando o nosso povo
Não queimarão a ancestralidade.
Nego Bispo
Antônio Bispo dos Santos – Quilombo Saco
Curtume em São João do Piauí/PI
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