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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar o contexto eminentemente racista vivenciado
dentro do sistema carcerário brasileiro, denotando o caráter classista do direito penal frente
os extratos mais baixos da população. Posto isso, busca-se fazer um corte mais especifico
acerca do perfil da população carcerária de Valadares, mostrando se essa realidade é
condizente com os dados do Brasil. Além de apontar possíveis soluções ou (re)formulações
de políticas públicas aplicadas no Município de Governador Valadares, que tem como intuito
a tentativa de amenizar o racismo existente. Desta forma, foi necessário um estudo empírico
acerca de dados que descrevem o cenário atual de Valadares, bem como a utilização de
artigos, relatórios e outras fontes.
Palavras- chaves: Racismo, Presídio, Governador Valadares.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A temática que envolve a relação entre o aumento das taxas de encarceramento e
o perfil dos encarcerados, historicamente foi tema amplamente debatido, seja na seara
acadêmica ou na prática forense propriamente dita, deixando claro que o aumento da
criminalidade, sobretudo é um fenômeno social brasileiro.
Ao analisar o perfil dos encarcerados brasileiros, resta-se claro caráter classista e
racista que permeia todo o sistema penal brasileiro, uma vez que em sua maioria são
compostos por negros e pardos. Tal parcela da nossa população sofreu e continua sofrendo
preconceitos e estigmas que acabam por se traduzir em violência estatal, ou até mesmo
social.
O preconceito e o estigma que paira sobre essa camada da população se dá em
grande medida, graças ao ranço escravocrata que ainda se faz presente no território
brasileiro, tais conjecturas fizeram com que o preconceito se mascarasse e se efetivasse em
nosso cotidiano, das mais diversas formas possíveis, chegando até mesmo a passarem
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despercebidos pelos olhos da sociedade, que acaba por entender enquanto “normal” o fato
das pessoas de tom de pele negra e advindas dos estratos mais baixos de nossa sociedade
serem enxergados enquanto a personificação do ofensor, tal visão popular se reflete
drasticamente no âmbito do sistema carcerário, uma vez que, consoante dados do Infopen
(2014) o perfil supracitado são aqueles que povoam o sistema carcerário nacional.
O presente artigo tem como marco teórico Contrucci (2010), em sua obra a
seletividade do sistema penal no estado democrático brasileiro: uma afronta ao princípio da
igualdade. O referido autor trata a punição a partir de duas perspectivas, uma vez que ao
mesmo tempo em que é aplicada de maneira mais incisiva sobre os extratos mais baixos, ao
passo que é refreada no momento da aplicação sobre a classe mais rica. Partindo do
pressuposto propugnado por Contrucci (2010), percebe-se seletividade simplesmente se
aplica simplesmente sobre as camadas mais baixas – mais especificamente, sobre os
negros membros das camadas mais baixas – dando azo a (quase) inexistente aplicação do
princípio da igualdade.
Na parte inicial do texto realizar-se-á um resgate histórico, demonstrando as
gêneses dos problemas ligados ao racismo e a presença dos negros no sistema carcerário
brasileiro, demonstrando como tal problema que se mostra latente na contemporaneidade
foi sendo construído paulatinamente desde o período escravocrata até chegar à atualidade.
Em um segundo momento abordar-se-á a questão da seletividade propriamente
dita, demonstrando o liame existente entre a forma pela qual o negro foi enxergado ao longo
da história e a continua elevação de presos com esse perfil no sistema carcerário brasileiro
– em sua maioria advinda das classes mais baixas da sociedade – no âmbito prisional
brasileiro vem reforçando os problemas sociais e raciais existentes.
Depois de realizada toda essa digressão histórica, realizar-se-á uma analise
aprofundada do perfil dos encarcerados do município de Governador Valadares, traçando
um paralelo entre a realidade valadarense e os padrões do sistema carcerário nacional, para
tanto, esboçar-se-á uma série de gráficos demonstrando a similitude ou não dos números
fornecidos pelo infopen – ano base 2014 – e aqueles fornecidos pela diretoria do presídio da
referida cidade, tal análise será realizada com o intuito de entender se os padrões nacionais
são de fato reproduzidos no âmbito do município de Governador Valadares, ou se os dados
locais destoarão daqueles propugnados pelo Infopen (2014).
Por fim, realizar-se-á uma abordagem sociológica acerca das políticas públicas que
vem sendo empregadas no município de Governador Valadares para reverter às conjecturas
supracitadas, seja elas de cunho preventivo, ou seja, aquelas que se perfazem no momento
anterior ao ingresso dos indivíduos na criminalidade, de modo a evitar sua entrada e
fornecer subsídios para que esses sigam um caminho distinto em sua vida; sejam aquelas
de cunho ressocializador, que ao contrário da primeira, atuam de uma medida distinta, uma
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vez que se dá após o ingresso do apenado no sistema prisional, e busca a prevenção da
criminalidade por meio de práticas que garantam a reinserção do apenado na sociedade,
sem que esse retorne à criminalidade, e com isso fazendo valer os objetivos reais da pena
previstos na Lei de Execução Penal, qual seja a ressocialização do apenado.
Demonstrando criticamente a essencialidade de tais políticas públicas para a amenização
do caráter classista e seletivo presente no sistema carcerário brasileiro.

2. APARATO HISTÓRICO ACERCA DO RACISMO NO BRASIL

Para adentrarmos na temática da presente pesquisa faz-se necessário destacar
alguns marcos importantes no que tange o racismo ao longo da história do Brasil. Mesmo o
país sendo marcado por uma forte miscigenação racial, o preconceito encontra-se bastante
arraigado na cultura brasileira.
A realidade do Brasil demostra que aliado ao preconceito racial há o preconceito de
classes, tal relação se dá em grande medida pelo fato da maioria dos membros dos extratos
mais baixos da sociedade ser em sua maioria negros, ao passo que a grande maioria dos
membros da classe mais alto serem de tom de pele branca.
Podemos classificar o racismo como sendo qualquer ato que tenha por objetivo
diminuir uma outra raça, denotando uma espécie de hierarquia ou superioridade de uma
raça com a outra.
Um dos grandes marcos do preconceito racial no Brasil teve seu inicio durante o
período colonial, no qual colonizadores portugueses utilizavam-se de mão de obra negra –
em sua maioria escravos advindos do continente africano - se impondo sobre estes por meio
da força e da violência, uma vez que possuíam uma gama de tecnologia bélica, capaz
manter os ditos escravos sobre seu domínio.
Ao contrário do que é propugnado pelo senso comum, o processo de abolição da
escravatura no Brasil, se deu em um longo período de tempo, passando por uma série de
legislações esparsas outorgadas pelo rei da época, que acabaram por minar a escravidão
paulatinamente.
Em meados do século XIX criou-se a lei Eusébio de Queirós, a qual proibia a
importação de escravos para o Brasil, que ocorria pelos navios e era responsável por
intensificar o trafico e comercio negreiro, o que resultou em grande resistência por parte
daqueles que se beneficiavam com a prática. Tal lei foi tida pelo movimento abolicionista da
época enquanto um grande passo rum a abolição da escravidão, uma vez que impedindo a
chegada dos negros no país, essa parcela da população brasileira passaria a diminuir
gradativamente.
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Em um segundo momento surgiu a Lei do Ventre Livre, a qual decretava que a
partir de sua outorga, todos os filhos que nascessem de mãe escrava, seriam
automaticamente livres, o que também ocasionou um grande impacto no comércio de
escravos da época, uma vez que os filhos das escravas eram tidos enquanto “frutos” a
serem colhidos pelos “Senhores”, se tornando mais uma fonte de riqueza para esses.
No final do século XIX, Dom Pedro II sofre um golpe de Estado, tendo sido retirado
do poder pela elite então dominante – onde estavam inseridos todos aqueles detentores de
grande quantidade de escravos – tendo como um das principais causas o fato desse tentar
“acabar” com a escravidão existente no país. Mesmo após a perca do poder por Dom Pedro
II, o movimento abolicionista continuou forte no território brasileiro, até que em dado
momento em decorrência de suas incessantes lutas surge a Lei Áurea, a qual colocava fim
no período escravocrata brasileiro e tornava livres todos os escravos, que a partir de sua
promulgação deixavam de ser propriedade de seus “senhores”.
É de suma importância destacar que mesmo no período pós escravidão os negros
se encontravam assolados por uma série de mazelas sociais, pois havia uma falsa
percepção de liberdade, pois lhe soltavam, mas tão somente isso. Não havia nenhum apoio,
educação ou ajuda em qualquer sentido que fosse.
Em decorrência de tal situação houve uma pauperização da mão de obra negra,
uma vez que esses se viram obrigados a aceitar trabalhos que não lhe ofereciam condições
mínimas de subsistência, fortalecendo assim o preconceito existente e a falsa percepção de
superioridade dos brancos sobre os recém libertos.
Os negros se tornaram homens livres, mas como a liberdade não resolvia todos os
problemas eles foram marginalizados e alvo de grande preconceito, uma vez que não
conseguiam empregos ou oportunidades diante de sua origem, tendo em vista que, mesmo
tornando-se livres perante a lei, na facticidade os recém-libertos não se encontravam em
“par de igualdade” frente aos indivíduos de tom de pele branca, o que reforçava sua
opressão social.
No século XX as lutas contra o preconceito se intensificaram, e consequentemente
a tentativa de reconhecimento de sua existência idem, foi então que na década de 50 foi
promulgada a lei Afonso Arinos que tornava o racismo racial uma contravenção penal, ou
seja, uma infração penal de menor potencial ofensivo.
Apesar dessa lei tentar minimizar e evitar a incidência do racismo ela se mostrava
fraca, consequentemente militantes buscavam punições e leis mais severas, e que o
racismo se torna-se crime bem como situações não abarcadas pela legislação que lhe
previa enquanto contravenção penal supracitada fossem abarcadas. O que resultou em
1989 na alteração a redação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a
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qual colocou o racismo enquanto crime inafiançável e imprescritível, consoante o Art. 5º,
XLII (BRASIL, 2015).
Sob uma perspectiva preventiva, a administração pública no intuito de minimizar os
efeitos das desigualdades sociais e preconceitos sobre os negros em nossa sociedade,
instaurou a política de cotas raciais, como uma forma de inclusão social dos negros e
pardos no âmbito universitário, com o claro intuito de reduzir gradativamente a série de
estereótipos existentes, conforme aduz Oliven (2007, p.30).
Ato contínuo ocorreu a III Conferência Mundial, que teve como pauta o racismo, nos
anos de 2000 e 2001, a qual externalizava e dava publicidade ao problema social do
preconceito (CICONELLO, 2008, p. 4).
Percebe-se claramente que mesmo sendo reconhecido o direito de igualdade, bem
como uma atuação estatal em prol da minimização do racismo existente, esse ainda se
mostra latente na sociedade, e se manifestando das mais diversas formas possíveis, tal
como na denominada seletividade penal no sistema carcerário.
3. O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRA E SUA SELETIVIDADE

O objeto de estudo no presente artigo será analisar a seletividade existente no
sistema carcerário no Município de Governador Valadares, para tanto, perpassaremos por
uma visão macro para uma perspectiva micro, isto é, apontando a seletividade no âmbito
nacional e passando a uma análise aprofundada do município anteriormente mencionado.
Observa-se que o dito popular de que o Brasil é o país da impunidade, se faz
desmistificado a partir da análise dos dados fornecidos pelo Infopen (2014, p.14), no qual
demonstra que o Brasil encontra-se na 4ª posição do ranking mundial entre os países com
maior população carcerária.
Portanto, é possível concluir que ao contrário do propugnado popularmente, os
dados analisados demonstram que o Brasil não é o país da impunidade, mas sim aquele
que traça o perfil dos seus encarcerados, qual seja, jovens de 18 a 24 anos, de baixa renda,
e que possuem pouca escolaridade. O sistema penal brasileiro volta-se mais a perseguir
certas pessoas estereotipadas do que os delitos cometidos por esses, dando azo ao
fenômeno do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal do Fato, que dispõe o Código
Penal. Nessa visão, bem preleciona Zaffaroni e Pierangeli:

“[...] ao menos em boa medida, o sistema penal seleciona pessoas ou
ações, como também criminaliza certas pessoas segundo sua classe e
posição social. [...] Há uma clara demonstração de que não somos todos
igualmente „vulneráveis‟ ao sistema penal, que costuma orientar-se por
„estereótipos‟ que recolhem os caracteres dos setores marginalizados e
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humildes, que a criminalização gera fenômeno de rejeição do etiquetado
como também daquele que se solidariza ou contata com ele, de forma que a
segregação se mantém na sociedade livre. A posterior perseguição por
parte das autoridades com rol de suspeitos permanentes, incrementa a
estigmatização social do criminalizado (2011, p. 73, apud, MAGLIONI, 2011,
p. 3.)

Neste diapasão escreve Wacquant que as prisões brasileiras existem para os pobres
não conseguem alcançar o objetivo maior, qual seja, a reinserção e a ressocialização, mas
tão somente instituições onde Estado denota o caráter retributivo da pena (2001, apud,
MONTEIRO E CARDOSO, 2013 p. 94).
Nos dados mencionados no gráfico 2,

é evidente a disparidade da população

apenada negra e/ou parda, pois se estima que esses são em dados aproximados 67% no
sistema penal para em média 31% de brancos.
O que se observa, portanto, é uma seletividade no sistema penal, uma vez que o
maior número de encarcerados do Sistema Prisional Brasileiro, encontram-se apenados
diante do cometimento de crimes contra propriedade ou de tráfico de entorpecentes, e em
sua maioria são negros e membros dos extratos mais baixos da sociedade – o que não
significa que pessoas de tom de pele branca e da alta classe da sociedade não cometam
crimes, mas tão somente, que os crimes cometidos por esses não levam ao cárcere igual os
crimes cometidos por aqueles que praticam os delitos supracitados – o que por si só já faz
recair uma carga negativa no momento da incursão penal:
A seletividade do sistema penal brasileiro aprofunda as desigualdades já
existentes na sociedade brasileira, pois, principalmente ao concretizar a
criminalização secundária, torna perceptível a sensação de existirem dois
“Brasis”, sendo que enquanto em um deles, no mais abastado, seus
cidadãos são colocados a salvo da atuação do sistema penal, ficando
inclusive impunes em relação aos delitos que cometem, no outro Brasil, no
mais desfavorecido, seus cidadãos acabam por ser aqueles que
potencialmente serão alvos da seleção criminalizante, sendo processados,
apenados e por vezes mandados aos estabelecimentos prisionais. Evidente
que tal quadro ofende os princípios da igualdade e democrático, à vista do
Estado, através de suas instituições da ordem, deixar de tratar seus
cidadãos de forma equânime perante a lei e na lei (CONTRUCCI, 2010, p.
205).

O resultado dessa seletividade, como demostra Contrucci (2010), é uma
acentuação nas mazelas e desigualdades sociais, uma vez que incute um estigma negativo
sobre uma classe de indivíduos devido suas características físicas. Tal situação acaba por
ir na contramão de um dos objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988, qual
seja a redução das desigualdades sociais previstas no art. 3º, inciso III.
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Afronta ao Princípio da Igualdade

Teoricamente, assim como o processo, o inquérito deve seguir o rol de preceitos
constitucionais, logo deveria ser aplicado de maneira isonômica, analisando o que de fato
ocorreu, e não o contexto social em que investigado encontra-se inserido.
É o que destaca Barroso ao ditar que o princípio da isonomia deve ser observado
no caso concreto como preceito incontestável (2008, p. 158, apud, CONTRUCCI, 2010, p.
194). Ou seja, como principio constitucional ele não pode ser esquecido ou ignorado.
O art. 5º da Constituição Federal, dispõe que todos são iguais perante a lei, sem
que haja distinção de qualquer natureza. Posto isso, percebe-se a gravidade da seletividade
que vem ocorrendo no âmbito do sistema carcerário, uma vez que essa afronta diretamente
o Princípio Constitucional da Igualdade, dando azo a uma igualdade meramente formal, não
chegando a atingir uma igualdade material propriamente dita.
O assunto encontra-se amplamente debatido, mas pouco esta sendo efetivamente
realizado, e a esfera penal acaba por refletir tal situação, uma vez que tal seletividade acaba
por se agravar ano após ano, seja em uma perspectiva nacional, bem como no município de
Governador Valadares/MG, a qual será apresentado posteriormente.
4. O
VALADARES

PERFIL

DA

POPULAÇÃO

ENCARCERADA

EM

GOVERNADOR

Gráfico 1. População prisional Valadarense segundo cor/raça. 2016
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80%

Fonte: InfoPen

8

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

É notório como a população carcerária tem crescido ao longo dos últimos anos,
principalmente aquela de cor da pele negra, tal conjectura não é vista apenas no município
de Governador Valadares, mas de modo geral em todos os estados brasileiros. Esse
cenário caótico é sinal de uma grande onda de desigualdade social, impulsionada pelo
percepções de cunho racista de que “negro nasceu para ser preso”, ou que “lugar de negro
é na cadeia”.
Através dos dados obtidos junto ao Infopen (2014) foi possível verificar a
quantidade de pessoas presas em Governador Valadares até o período de Agosto de 2016.
A partir da análise do gráfico 1 – exposto logo abaixo - percebe-se que há um crescimento
exponencial da população prisional valadarense, a qual é composto por aproximadamente
80% de negros ou pardos e apenas 17% são brancos. Isso comprova as falhas existentes
no sistema carcerário brasileiro e acima de tudo a forma como o racismo tem sido
trabalhado socialmente. Infelizmente, o Estado no exercício do seu poder de polícia tem tido
um padrão de comportamento que ao invés de combater o racismo, e fazer valer o seu
papel como agente protetor, tem difundido ainda mais esse estigma.
Gráfico 2. Percentual da população carcerária no Brasil. 2014

1%

1%

31%
Negros
Brancos
Amarelos
Outros
67%

Fonte: InfoPen, junho/2014

A partir do gráfico 2 observa-se que os dados do infopen (2014) que demonstram o
perfil carcerário no plano nacional, encontram-se em consonância – mesmo que de uma
forma mais contundente, uma vez que possui um percentual 13 % maior do que a média
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com o perfil traçado a partir dos encarcerados no sistema prisional de

Governador Valadares, uma vez que 67% da população carcerária brasileira são negros.
A análise é de suma importância, uma vez que a população brasileira, assim como
a valadarense possui proporções entre a população que possui tom de pele negra e branca,
razoavelmente parecida. Tal situação ainda torna os dados da população carcerária
valadarense ainda mais preocupantes, uma vez que mesmo possuindo padrões parecidos
entre quantidade de pessoas de tom de pele negra e branca constituindo a população geral
de seu município, ainda possui um percentual extremamente elevado – partindo de uma
análise proporcional entre o quantum da população do município de Governador Valadares
e do Brasil como um todo - em relação a média nacional. O que só corrobora com o objetivo
do presente artigo, qual seja, mostra a existência ou não da seletividade – que restou-se
comprovada – no âmbito do Sistema prisional do referido município.

Gráfico 3. Percentual da população encarcerada em Governador Valadares segundo a
cor e a escolaridade. 2016
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Superior Incompleto
2 Grau Completo
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Fonte: InfoPen

Analisando os dados expostos logo acima no gráfico 3 é possível constatar uma
relação direta entre escolaridade e cor, na medida em que aumentando o nível de
escolaridade observa-se que a maioria dos encarcerados que o possuem, tem cor de pele
branca, ao passo, que diminuindo-o percebe-se que os encarcerados que o possuem tem
cor da pele negra.
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Tal como encontra-se demonstrado no gráfico, até o primeiro grau incompleto há
uma maior incidência de negros ou pardos totalizando aproximadamente 63%, enquanto
brancos ultrapassam pouco mais de 40 %.
A contrário sensu tem-se, a partir dos dados obtidos, aproximadamente 55% de
brancos entre 1 grau completo e superior completo, enquanto nos mesmos níveis de
escolaridade a porcentagem de negros é de aproximadamente 37%.
Há uma relação inversamente proporcional quando se trata da relação entre
encarcerados analfabetos e aqueles portadores de curso superior. Na medida em que
aproximadamente 3% dos encarcerados brancos possuem ensino superior, ao passo que
menos de 1% dos negros o possuem. Situação oposta em relação ao analfabetismo, uma
vez que cerca de 4 % dos encarcerados negros são analfabetos, e somente 1 % entre os
brancos o são.
Portanto, observa-se que os apenados negros ainda são os que menos possuem
acesso a educação e acabam sendo marginalizados, o que acaba por ser impulsionado pela
carga histórica de resistência e preconceito para com eles. Ademais, sobre uma perspectiva
geral é necessário uma reestruturação da educação, de modo que a mesma possa ser
disseminada de forma efetiva, e assim se mostre capaz de evitar a expansão da cultura de
violência.

5. POSSÍVEIS SOLUÇÕES OU (RE) FORMULAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
APLICADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES.

Em Governador Valadares, aproximadamente 629 pessoas estão presas, a partir
dos gráficos supracitados é de fácil percepção o perfil desses encarcerados, sendo que a
grande maioria são pessoas de tom de pele negra ou parda. Tal situação decorre de uma
série de mazelas sociais preexistente em nossa comunidade, a qual advém de um
arcabouço historicamente construído.
Diante do exposto, é notório que ainda existe um estereótipo de apenado no Brasil,
de modo que passa a integrar o seu cadastro oficial, suas oportunidades e acima de tudo
dificulta sua reinserção social. Nesse sentido, o esforço de não “cair no mundo do crime”
tem sido um investimento pessoal e subjetivo de cada cidadão, já que no mundo fático
existem inúmeros obstáculos, desde o preconceito culturalmente arraigado, até a exclusão
social que em uma última análise acaba conduzindo o indivíduo para essa via.
Desta forma, faz-se necessário que o Estado fomente medidas capazes de
amenizar a seletividade que permeia o sistema prisional valadarense, e assim fazendo valer
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o seu dever frente à ressocialização do apenado, bem como uma atuação preventiva, tal
qual encontra-se disposto no art. 10 da Lei de Execução Penal.3
Perante tal conjectura, a Sede da Secretaria de Estado da Defesa Social de Minas
Gerais, em Governador Valadares tem desenvolvido meios para implementar políticas
públicas, com o foco na promoção de ações que contribuam efetivamente para a prevenção
dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes, bem como os crimes praticados pelos
jovens.
O programa Fica Vivo foi criado com o propósito de monitorar e prevenir os crimes
de homicídios dolosos ocorridos em áreas de altíssimos índices de criminalidade em Minas
Gerais, mais especificamente no Município de Governador Valadares. Tem como objetivo
melhorar a qualidade de vida da sociedade. Essa política pública é realizada através dos
Centros

de

Prevenção

à

Criminalidade

(CPCs),

os

quais

desempenham

um

acompanhamento especializado e disponibiliza oficinas voltadas para a potencialização da
inserção dos jovens nos serviços e espaço público. Além disso, proporcionam atendimentos
psicológicos que visam à construção de formas de vida diferentes daquelas relacionadas
com a criminalidade, por meio de projetos locais, rodas de discursão entre jovens e,
sobretudo acerca da importância da vida.4
Outro programa de suma importância para o desenvolvimento do presente artigo é
conhecido como Juventude Viva. Esse plano é uma ação do governo federal juntamente
com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) que tem como objetivo prevenir a redução da
vulnerabilidade de jovens negros em circunstâncias de violência. É aplicado em alguns
municípios, como por exemplo, em Governador Valadares. Tal programa possui enfoque na
desconstrução da cultura de violência, conscientização acerca dos direitos e no
enfrentamento do racismo existente de modo a evitar que os negros sejam marginalizados o
que consequentemente poderia lhe levar para o caminho da violência.
Além dessas políticas públicas direcionadas para a prevenção de futuros crimes
que envolvam as partes mais vulneráveis na sociedade, existem também projetos que visam
a ressocialização daquele que foi privado da liberdade, e encontra-se encarcerado. Esse
público parcela da população acaba por sofrer uma série de violações de direito no sistema
penitenciário.

3

“Omissis... objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade” (Grifo

nosso).
4

DEFESA SOCIAL. Fica Vivo. Disponível em: < http://www.seds.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-

59/programas-e-acoes>. Acessado em: 01 Out 2016
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O Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp)
concentra-se naqueles indivíduos que passaram por processos de privação de liberdade, de
maneira que tem como intuito a diminuição das exclusões e marcas deixadas mediante tal
experiência. É uma fonte que promove condições básicas de sustento do egresso quando
retornarem a vida em liberdade, para evitar que haja a reincidência criminal. Além promover
formas de conscientização acerca de seus direitos previstos na Lei de Execução Penal.
Apesar da existência das inúmeras políticas públicas supracitadas ainda faltam
eficiência e uso consciente dos recursos financeiros por meios da administração pública, de
modo que é perceptível o despreparo dos órgãos de segurança, uma vez que estes no
exercício do poder de policia estatal acabam por fortalecer a desigualdade social existente.
O Poder Executivo que em tese deveria exercer um papel preventivo, e contribuir para a
reintegração, na verdade acaba influenciando diretamente o aumento da reincidência a
partir de uma atuação deficitária na efetivação do rol de direitos fundamentais da população
em geral.
Diante de tal situação, são necessárias providências que possam combater tais
barreiras existentes, para que assim consiga gradativamente amenizar as séries de mazelas
sociais que acometem no Brasil. As políticas públicas e a banalização do racismo são
vetores importantes para garantir que esse estereótipo popular de que “negro nasceu para
ser preso” tenha fim, bem como para efetivar o Princípio da Igualdade previsto
constitucionalmente.
5. CONCLUSÃO
É notável que a luta dos militantes negros sempre foi e é de suma importância para
alcançar a igualdade. Não obstante, como já demostrado anteriormente no presente artigo,
a esfera criminal ainda é marcada por uma forte segregação e desigualdade.
Portanto, é evidente a observância de um “suspeito padrão”, isto é, de um perfil préestabelecido, dando azo a uma seletividade no sistema carcerário, na medida em que, como
comprovam os dados do país e do município objeto de estudo, a maioria da população
carcerária é composta por pessoas negras com pouco ou quase nenhum índice de
escolaridade.
No que diz respeito ao Brasil há uma discrepância enorme que evidencia a
seletividade, pois ainda que a população brasileira seja quase equânime ao que se refere à
sua etnia – 51% negros; 48% brancos; e 1% outros – como já supracitado, há forte
disparidade ao se analisar a população carcerária, tendo em vista que são 67% de tom de
pele negra, e somente 31% de tom de pele branco, e 2% outros.
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Entretanto o número é ainda mais alarmante ao analisar-se o presídio de Governador
Valadares em específico, sendo então de fundamental importância das politicas publicas ora
aplicadas, bem como sua intensificação, de modo a encontrar formas de dirimir os
preconceitos existentes e as suas mais diversas consequências.
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2
RESUMO
A partir das observações preliminares sobre a experiência de mulheres negras jovens
encarceradas, considerando que a colonização promoveu formas múltiplas de
opressão e inaugurou relações de extremas ausências às mulheres do chamado “resto
do mundo”, acredita-se que esta lógica é marcada pela negação de direitos e pela
desumanização da mulher e em especial a mulher negra. Os conceitos aqui
apresentados fazem parte de uma análise de coletivos organizados para trabalhar com
instâncias da sociedade, nesse caso as penitenciárias, privilegiando a situação das
mulheres negras que estão representadas em sua maioria crescente neste espaço de
privação de liberdade. Partimos da experiência vivenciada pelos atores do Instituto de
Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela e o processo de estabelecimento de
redes possíveis para a garantia de direitos. Com uma proposta de (des)construção
desses espaços dialógicos, trabalha-se com a valorização de múltiplas formas de
aprendizado analisando a possibilidade da existência de conhecimentos outros que
alcance a mudança de representação social de um sujeito feminino que segundo
Gayatry Spivak (2010) é o “Outro da colonização”. Destacam-se aspectos relativos ao
racismo e especificidades desta presença feminina em um contexto de extrema
opressão. A pesquisa é pautada em uma metodologia onde a análise documental das
narrativas das encarceradas são adotadas como um caminho de construção dos
dados apreendidos.
Palavras chave: Narrativas subalternas; Mulheres negras encarceradas; Racismo;
Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela
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3
SIGNIFICAÇÕES DO CRESCIMENTO DA PRESENÇA FEMININA NO SISTEMA
CARCERÁRIO: NARRATIVAS DE MULHERES NEGRAS ATRAVÉS DAS CARTAS
DO INSTITUTO NELSON MANDELA

Na sociedade brasileira, e em diferentes partes da América Latina, a ideia da
existência da exclusão, preconceito e discriminação estão entrelaçados quando nos
referimos a população encarcerada e principalmente quando se trata dos meios de
sobrevivência que esta população precisa enfrentar diariamente em busca de sua
subsistência frente a um ambiente de total abandono dos aparelhos estatais. Portanto,
tem crescido o movimento de denúncia das condições da população encarcerada.
Elionaldo Fernandes Julião destaca como o sistema penitenciário está orientado para
garantir a punição. Essa seria interpretada, conforme o autor, “como uma forma real e
simbólica de solução do problema, propondo, em tese, a ressocialização dos detentos,
porque supõe que o “desrespeito” às normas esteja relacionado a uma falta de
disciplina moral para o convívio em sociedade” (2010, p.529).
Em se tratando do encarceramento feminino, além do histórico de omissão do
Poder Público frente á população encarcerada brasileira, reflete a completa ausência
de quaisquer implementação de Políticas Públicas voltadas aos Direitos Humanos
respeitando as especificidades relacionadas á questão de gênero. Importante salientar
que podemos considerar que existem direitos das mulheres presas específicos que
são violados cotidianamente, que se relacionam com questões relacionadas a
precarização da assistência à saúde até as situação mais melindrosas, como o direito
desta mulher se reintegrar à sociedade através do trabalho, educação, e
restabelecimento dos seus vínculos familiares. Nosso esforço, na pesquisa aqui
apresentada é recuperar alguns importantes dados de nossa atuação junto ao Instituto
de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela. Destaca-se o seguinte relato:
Enquanto caminhava para a cela, seguindo por aqueles velhos e sombrios
corredores, nu e recendendo a creolina, senti o peso da mais brutal
humilhação que pode se abater sobre um ser humano. Eu sabia que estava
caminhando para um destino muito cruel, para um mundo tenebroso (...)
Cada passo me pesava, era como minha condição humana estivesse se
desfazendo, num pesadelo de horror. Fui para galeria A, onde permaneci por
longos quatro anos (CARVALHO, 2012, P.54).

As palavras do senhor José Carlos Brasileiro1, refletem as insuficiências do
sistema penitenciário brasileiro como um todo, sem distinção de gênero. Após o
alojamento, os condenados passam a pertencer a um mundo paralelo ceifados de sua
dignidade e oprimidos pelo Estado, que a priori, teria o seu papel como garantidor e
responsabilidade pela manutenção do bem estar desse segmento em conflito com a
1

Presidente do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, militante e ativista do
Movimento negro.
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4
lei. De acordo com o pensamento relacionado ao castigo do corpo submetido a
privações, Foucault, exemplifica:

O corpo se encontra aí em posição de instrumento ou de intermediário,
qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho
obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade considerada ao mesmo
tempo como um direito e como um bem. Segundo essa penalidade, o corpo é
colocado em um sistema de coação e de privação, de obrigações e de
interdições.(FOUCAULT, 2013, p. 16)

No entanto, as condições do encarceramento para mulheres são diferenciados
das vivências dos homens, embora haja uma precariedade generalizada quando
estamos tratando do cárcere brasileiro. Entendo que há a necessidade de ser
priorizada as condições das mulheres encarceradas, uma vez que, a mulher encontrase em condição de invisibilidade na sociedade brasileira como um todo, ou seja,
dentro ou fora do cárcere há a preocupação de evidenciar suas políticas próprias, e
garantir-lhe acesso aos Direitos fundamentais mínimos para que seja alcançado a
plenitude da Dignidade da pessoa humana.
Atualmente, uma parcela da sociedade, com grande influência nos círculos
políticos/econômicos, encontra-se engessada em um ideal egoísta, segregando
àqueles que encontram-se em desvantagem sócio-econômica, fomentando as
desigualdades sociais. No campo especifico destes indivíduos excluídos, destacam-se
primordialmente as mulheres negras e os pobres, moradoras das periferias e
detentoras de saberes que são marginalizados, constantemente invisibilizados
(OLIVEIRA, 2008) pelas instâncias superiores. Portanto, impedidas de serem vistas
como pessoas detentoras de conhecimentos, que transformam, que participam
socialmente em pé de igualdade com as classes dominantes. Para estas, sobrevieram
os subempregos e nenhuma esperança de ascensão social.
A ideia de pesquisar o processo de construção de uma proposta para que
houvesse uma transformação positiva efetiva na vida dessas mulheres encarceradas,
no sistema penitenciário brasileiro, surge frente a um quadro de inquietações e
retrocessos, engendrado ao perceber o lugar de invisibilidade que essas pessoas
ocupam no sistema educacional, social e politico, impulsionando-me a fortalecê-la e a
torná-la parte de minha luta política. Dessa forma, com a pretensão de caminhar
visando encontrar algumas pistas que justificariam a ineficácia do sistema
penitenciário atual sendo que este, em sua concepção, privilegia a condenação não
somente

de

delitos

e

sim

de

especificidades

direcionadas

aos

humanos

subalternizados, é pertinente e plausível a concepção de descolonização de formas
hegemônicas de dominação opressora como forma interventiva. Faz-se relevante aqui
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5
o pensamento de Cláudia Miranda (2006) sobre a necessidade de descolonizar o
pensamento:
Descolonizar o pensamento, reconhecer as outras formas de interpretação
da(s) história(s) são interesses de nações inteiras fixadas em acordo com o
modelo civilizatório do mundo colonial. A partir deste lugar predefinido,
inúmeros grupos foram racializados para atender à lógica da condição de
subalternidade, assim, fixação identitária converteu-se em um produto da
eficácia das relações assimétricas de poder inauguradas com o colonialismo
(MIRANDA, 2006, p.53).

Portanto, como ações que propõem visibilizar os saberes e necessidades
dessas mulheres encarceradas através da reflexão de um processo educacional,
partindo do pensamento-outro, inspirados pela autora Catherine Walsh (Apud
OLIVEIRA e CANDAU, 2010) teríamos como possibilidade nos estudos pautados na
decolonização. A partir de um contexto contemporâneo, priorizando a luta contra a
existência de uma estrutura dominante e desumana, proponho nos debruçarmos sobre
os conhecimentos que se orientam no compromisso com o mundo social e rejeitam
ideias essencialistas sobre os segmentos subalternalizados, como é o caso do sujeito
feminino na América Latina.
Senso assim, tratando-se das questões femininas no Brasil, e em diferentes
partes da região da América Latina, foram implantadas formas distintas de se legitimar
violações de diferentes modalidades. Tais aspectos concebidos no período dito
“colonial” permanecem vivos e podem ser apreendidos nas formas de lidar com os
contingentes de mulheres negras e indígenas no Brasil. Observamos que as teorias
voltadas para a emancipação de homens e de mulheres, inventados como os Outros
coloniais, têm sido parte de um quadro teórico que questiona as marcas da diferença e
da inferioridade elaboradas pela colonização sobre as relações sociais, econômicas,
políticas, culturais e epistêmicas. Essa abordagem tem permeado a análise do estudo
aqui apresentado que está pautado no anseio de produzir conhecimentos
“alternativos”, ou como argumentam os/as pensadores/as com os/as quais nos
alinhamos no Grupo de Estudos e Pesquisa: Formação de professores, currículo e
pedagogias decoloniais, (GFPPD), um pensamento outro2 que anuncie possibilidades
outras que desvelem a variedade de outros lugares de enunciação. Tais
conhecimentos se orientam no compromisso com o mundo social e rejeitam ideias
essencialistas sobre os segmentos subalternatizados, como é o caso do sujeito
feminino na América Latina. Desta forma, os estudos que problematizam os arquétipos
e estereótipos - historicamente construídos em torno da interseccionalidade raça-

2

Para a proposta investigativa do Grupo Modernidad/Colonialidad esse Outro, marca o lugar fictício que
aqueles e aquelas foram situados pelo Projeto Colonial que ainda permanece nas relações diversas no
momento atual.
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6
gênero- sexualidade contribuem para a formulação de perguntas amplas sobre a
experiência de pertencimento nessas configurações pós-coloniais.
Conforme vimos nos últimos dois anos, em nossas pesquisas sobre narrativas
outras, os estudos decoloniais, realizados na América Latina, informam um
posicionamento a partir de amplos lugares já que problematizam os escritos sobre as
regiões do mundo que foram colonizadas e ainda sobre as representações que
permanecem no imaginário sobre as/os colonizadas/os. Essa perspectiva pode dar
importantes contribuições para se pensar abordagens anti-essencialistas sobre as
imagens e as formas de estigmatização realizada para afetar os/as colonizados/as.
Sob essa orientação, indicamos o Feminismo Decolonial como relevante para
entendermos como as mulheres não-brancas3 se tornaram

as mais prejudicadas

quando consideramos a Colonialidade do Poder - um arcabouço fundamental para
pensadores e pensadoras que dialogam com Aníbal Quijano (2005), por, exemplo.
Para o autor a colonialidade de gênero é uma parte inseparável da colonização
considerando que a violência colonial atingiu as “Mujeres del Color”4 de forma distinta,
com maiores prejuízos em termos da desumanização sofrida historicamente.
Portanto, de acordo com a atividade desenvolvida no Instituto de Cultura e
consciência negra Nelson Mandela, entendo ser necessário o levantamento sobre a
efetividade de estar acontecendo a

intervenção educacional não formal entre os

agentes participantes desse processo através da valorização e compreensão do outro
no sistema penitenciário, surge do postulado emergencial do sujeito da teorização póscolonial, a qual se propõe a condição de protagonista teórico e político para intervir em
saberes historicamente dominado pelo padrão europeu que gerou a opressão do povo
negro secularmente significado, Conforme afirmou Paulo Freire,
Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma
neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constando apenas. A
acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica
decisão, escolha, intervenção na realidade (FREIRE. 2011, p. 75).

Pensamos o lugar de importância dos movimentos sociais e as suas
estratégias de intervenção social e politica que no caso do Brasil, tem denunciado a
violação de direitos. Muitas dessas ações ajudaram a garantir o bem estar da
população encarcerada feminina no sistema penitenciário e se alinharam com as
agendas de implementação de políticas públicas, para que estes coletivos, após o
cumprimento de suas respectivas penas, retornem a integrar a sociedade. Esse modo
3

Mulheres que sofreram e sofrem todos os tipos de violações advindas do processo de colonização na
América Latina: negras, mestiças e indígenas.
4
“Mujeres del Color” é uma expressão utilizada por ativistas negras, mestiças e indígenas que lutam em
favor dos direitos das mulheres migrantes no Norte global; se refere às mulheres das regiões colonizadas,
tidas como subalternas ou de áreas marginas que são caracterizadas como alvos de opressões diversas
como aponta Zulma Palermo (2012).
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de intervir, exige uma pauta com ênfase na modalidade de educação que considere o
perfil individual desse Outro e de sua forma de adquirir conhecimento nesse espaço
não formal de convivência, demostrando um modelo de educação interventiva que se
inspira na dignidade da pessoa humana restabelecendo a igualdade de direitos e
oportunidades, face ao direito ao acesso processos formativos.
Por tudo isso, a importância da inserção da participação dos movimentos
sociais na presente exposição remeteria a necessidade de propor ações de resistência
ao contestar o processo de poderio hegemônico que marginaliza os povos excluídos
do mundo. Através da atuação reivindicatória desses movimentos sociais que
interferem, dentro e fora do sistema penitenciário anunciando a desumanização das
encarceradas requalificariam os direitos sociais, ampliando a concepção do direito à
vida digna, à saúde, à educação. De acordo com Maria da Glória Gohn (2011), para
definir movimentos sociais: “Nós os encaramos como ações sociais coletivas de
caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se
organizar e expressar suas demandas”.
Para o desenvolvimento deste estudo, adota-se como base, a experiência
pessoal desempenhada no departamento jurídico e pedagógico do Instituto de Cultura
e Consciência Negra Nelson Mandela. Este em funcionamento, há mais de 20 anos no
Estado do Rio de janeiro oferecendo atendimento jurídico e de assistência social aos
presos e presas e seus familiares, idealizado pelo movimento social negro através da
luta e militância assistencialista dentro das penitenciárias aos detentos de sua maioria
negra, na qual passou o cidadão José Carlos Brasileiro. Trabalhamos ajudando no
processo de ressocialização de egressos através da oferta de emprego por
colaboradores e incentivo à educação, além de atividades de lazer, cultura e esporte.
E a principal rede de comunicação desses detentos com o Instituto acontece através
das cartas, estas cartas que são consideradas por mim, o coração do instituto. Através
destes escritos, materializados por estes presos e presas em súplicas para que se
obtenha um mínimo existencial para sobreviver com dignidade, perpassam
extramuros, embora não escritas com o rigor exigido pela norma culta brasileira,
alcançam às instâncias superiores de poder com a esperança de serem ouvidos, de
serem vistos como cidadãos que ainda não perderam os seus Direitos para a
sociedade.
Meu desafio como pesquisadora é o de verificar como práticas de educação
não formal e as ações interventivas dos movimentos sociais alteram (ou não) a
validade histórica de conhecimentos que se tornaram um agravo da colonialidade do
poder neste processo dialógico com as mulheres encarceradas. Diante, das acepções
levantadas, percebo a complexidade reflexiva em torno da problemática atual do
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encarceramento da população negra e feminina no Brasil e a invisibilização desta
mulher encarcerada

frente ao poder público, no que se refere aos seus direitos

humanos fundamentais. A mudança dessa realidade é o eixo da luta por um outro
paradigma, visando à garantia do direito à educação e à aplicabilidade da
“regulação/emancipação” nos territórios coloniais, nos sentidos atribuídos por autores
que pensam o mundo em perspectiva “outra”, tais como, através dos estudos póscoloniais.
Acredito que a existência da opressão também de raça que perpassa o período
colonial e chega aos dias atuais evidencia o legado nefasto produzido pelo processo
escravocrata em nosso País. Portanto, com a intenção de tentar entender os reflexos
da subalternização da/do negra/negro nos dias atuais poderemos citar o entendimento
de Maria Aparecida Silva Bento (2002) sobre o Branqueamento e Branquitude no
Brasil:
Na verdade, quando se estuda o branqueamento constata-se que foi um processo
inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora apontado por essa mesma elite
como um problema do negro brasileiro. Considerado (ou quiça inventado) seu grupo
como padrão de referência de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica
crucial que vem fortalecendo a autoestima e o autoconceito do grupo branco em
detrimento dos demais e essa apropriação acaba legitimando sua supremacia
econômica, política e social. O outro lado dessa moeda é o investimento na construção
de um imaginário extremamente negativo sobre o negro, que solapa sua identidade
racial, danifica a autoestima, culpa-o pela discriminação que sofre e, por fim, justifica as
desigualdades raciais. (BENTO, 2002, p.25)

Para nossa pesquisa sobre o lugar social das mulheres negras e as
consequências da violação de sua integridade física e moral, fará toda a diferença ter
como escopo as argumentações, de Bento por indicarem as especificidades de um
tipo de projeto de país que cristalizou as hierarquias apontadas acima.
O Brasil vem revelando uma forte expansão econômica, emergindo na
perspectiva de país em desenvolvimento e precisa ser compreendido sob o ponto de
vista de se garantir a igualdade para todas as pessoas, diferentemente da manutenção
da lógica hegemônica. Este é um grande desafio para o Brasil, que mantém o
capitalismo como modo de produção, promove a individualidade, contrapondo-se ao
interesse comum.
Impactos do colonialismo e da colonialidade para a população feminina negra
encarcerada no sistema penitenciário

Meu aporte teórico-epistemológico ao estudo empreendido, tem em Fanon
(2003, 1976), Freire (2011, 1987), Miranda (2006), Santos (2013), Quijano (2005), e
Gohn (2011) os pensadores fundantes, pela forma como enunciam concepções sobre
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processos relacionados aos movimentos sociais e da colonialidade do poder
impregnados no pensamento corrente na sociedade brasileira, dos quais me aproprio,
para pensar questões relacionadas na intervenção social e política no sistema
penitenciário relacionado á mulher.
No contexto da demanda populacional carcerária feminina do Estado do Rio de
Janeiro, onde se desenvolve o meu locus da pesquisa, especificamente através da
minha atuação no Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que vem
tentando viabilizar a visibilidade da encarcerada frente ao poder público, articula com
instituições públicas e privadas as possibilidades de melhores condições de
sobrevivência intramuros para as presas e atua junto à empresas privadas na
formalização da empregabilidade de egressos após o cumprimento de pena
estimulando a ressocialização.
Ao contrário do que se pode imaginar, o caos nas unidades prisionais
genericamente e principalmente a feminina não teve origem há duas ou três décadas
atrás, trata-se de um processo de degradação que se iniciou juntamente com nosso
sistema prisional.
O sistema penal brasileiro do século XXI é caracterizado por normas
positivadas pelo Código Penal, a fim de selecionar os integrantes das diversas
penitenciárias espalhadas pelo Brasil. Isso, consequentemente, é resultado de toda a
herança preconceituosa e hierárquica em relação ao negro, que se formou a partir do
século XV com o período escravista. Pode-se dizer que os personagens mais
influenciadores do sistema penal em face da seletividade na contemporaneidade são
os meios de informação, com todo o aparato da mídia. Assim como a sociedade
capitalista e patriarcal com a tendência de discriminar e rotular as minorias (pobres,
negros, pardos e mulatos, desempregados, etc.), o Legislativo, o Executivo, o
Judiciário, o Ministério Público e a polícia também o fazem.
Não é nenhuma novidade que vige, ainda hoje, um sistema penitenciário cruel
e desumano no Brasil. Maus tratos verbais e físicos, abusos sexuais, falta de higiene,
superpopulação carcerária, falta de trabalho, educação e cultura, doenças, assistência
médica e jurídica precárias, rebeliões e fugas, são algumas das mazelas
experimentadas pelo sistema penitenciário nacional. Para exemplificar a existência
das mazelas relacionadas ao sistema carcerário, a superlotação é latente. Cada vez
mais a população carcerária cresce problematizando a eficácia às demandas das
condenações.
E em relação ao cárcere feminino e suas especificidades, de acordo com
dados do Sistema Nacional de informação Penitenciária (INFOPEN), no período entre
os anos de 2000 a 2014, a População carcerária feminina subiu de 5.601 presas para
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37.380, configurando-se um crescimento de 567% em 15 anos. A maioria dos casos é
por tráfico de drogas, motivo de 68% das prisões. Os dados integram o INFOPEN
Mulheres, levantamento nacional de informações penitenciárias do Ministério da
Justiça, que, pela primeira vez, aprofunda a análise com o recorte de gênero.
Complementando os dados estatísticos, segundo o INFOPEN : No total, as
mulheres representam 6,4% da população carcerária do Brasil, que é de
aproximadamente 607 mil detentos. Os dados da realidade da mulher no sistema
carcerário foram extraídos do levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça em
junho deste ano (ano base 2014), que, no entanto, não trazia detalhamento por
gênero. O estudo também revelou que a maioria das mulheres presas no país (68%) é
negra, enquanto 31% são brancas e 1%, amarela. No Acre, 100% das detentas eram
negras em junho de 2014. Quanto à faixa etária, cerca de 50% das mulheres
encarceradas têm entre 18 e 29 anos; 18%, entre 30 e 34 anos; 21%, entre 35 e 45
anos; 10% estão na faixa etária entre 46 e 60%; e 1%, tem idade entre 61 e 70 anos.
Segundo o levantamento, em junho do ano passado não haviam presas com idade
acima dos 70 anos.
Quando o assunto é escolaridade, apenas 11% delas concluíram o Ensino
Médio e o número de concluintes do Ensino Superior ficou abaixo de 1%. Metade das
detentas possui o Ensino Fundamental incompleto, 50%, e 4% são analfabetas.
De acordo com o que foi explicitado acima , importante reiterar que é
necessário o reconhecimento que a mulher pertence a um grupo de vulnerabilidade na
nossa sociedade patriarcal, e que ela se torna mais vulnerável quando tratamos de
sua inserção na população carcerária. Sobre esta mulher, que é em sua maioria
jovem, negra, mãe, pobres, chefe de família, que possui baixa escolaridade, e
exercem atividades informais recais uma espécie de reprovação moral perante á
sociedade que vai além dos crimes praticados, tornado o fardo mais e efetivo e
doloroso do que para os homens que se encontram encarcerado. Desse total, refletido
pelas pesquisas, a maioria esmagadora encontra-se em condições precárias
sobrevivendo em amontoados de pessoas sem esperança de justiça e expectativas de
ressocialização. São indivíduos, mulheres ignoradas pela sociedade hegemônica.
Pretender que essas pessoas não existam, que essa população carcerária é somente
um dado estatístico distante de nossa realidade é inútil, perverso e de forma coletiva,
ingênuo.
Com a perspectiva de tentar entender a inserção da mulher negra, esta que se
encontra subalternizada e marginalizada pela sociedade hegemônica no sistema
penitenciário atual brasileiro, far-se-á importante trazer á baila conceitos pós-coloniais,
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principalmente o conceito de colonialidade do poder proposto por Quijano (2005) que
exemplifica a construção da subjetividade do subalternizado, necessitando, portanto,
pensar a noção de raça. A raça se tornou um potencial instrumento de dominação
social que perdura até os dias de hoje, “a raça converteu-se no primeiro critério
fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na
estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, no modo básico de
classificação social universal da população mundial” (Quĳano, 2005, p.19).
Sendo assim, mesmo que a questão da existência de raças inferiores tenha
gerado desdobramentos mais complexos como a escravidão no passado e exploração
no presente, o processo do colonialismo trouxe profundas marcas para a população
negra relacionado a não-existência. De acordo com Frantz Fanon:
O mundo colonial é um mundo maniqueísta. Não basta ao colonizador limitar
fisicamente o colonizado, com suas polícias e seus exércitos, o espaço do
colonizado. Assim, para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial, o
colonizador faz do colonizado uma quinta-essência do mal. A sociedade
colonizada não somente se define como uma sociedade sem valores [...] O
indígena é declarado impermeável à ética, aos valores. É, e nos atrevemos a
dizer, o inimigo dos valores. Nesse sentido, ele é o mal absoluto. Elemento
corrosivo de tudo que o cerca, elemento deformado, capaz de desfigurar tudo
que se refere à estética ou à moral, depositário de forças maléficas ( FANON,
1979, p.31-32).

Portanto, a negação absoluta do outro supostamente subalternizado pela
sociedade hegemônica, segundo Catherine Walsh (Apud OLIVEIRA e CANDAU,
2010), implementa problemas reais em torno da liberdade, do ser e da história do
individuo subalternizado por uma violência epistêmica. Frente a este pensamento, a
autora propõem processos educacionais a partir da decolonização de conceitos
através do pensamento-outro, que teria como princípio a luta contra a não-existência,
a existência dominada e a desumanização.
Importante enfatizar que o levantamento de conceitos, tais como, colonialidade
e decolonização, dos quais estou me utilizando para legitimar os argumentos
referentes a

existência de pessoas que foram subalternizadas pela sociedade

dominante e que se encontram encarceradas no sistema penitenciário, não somente
porque cometeram crimes que justificam legalmente sua prisão, mas porque
participam de um processo com raízes no colonialismo. Embora este processo tenha
sido extinto ao longo do tempo, a forma de exploração e segregação que este carrega
não desapareceu e sim deu espaço para criação da colonialidade, que permanece em
consonância com o mundo globalizado no qual estamos vivendo, onde a lógica
hegemônica fomenta a desumanização. Logo, decolonizar o pensamento dominante é
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visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir das pessoas, das suas praticas
sociais, epistêmicas e politicas.
A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifica
fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de
inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso
pela roda viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido por
homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A
descolonização é, em verdade, criação de homens novos.( FANON, 1979,
P.26)

As estratégias positivas de interação no espaço do sistema penitenciário
feminino e a interlocução através da educação e a dialogia dos movimentos
sociais.

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se
engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos,
superando, assim, sua “conivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não
pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece
fundamental, é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério
empenho de reflexão, para que seja práxis (FREIRE,1987,p.29).
Segundo Freire, quando o oprimido faz o reconhecimento do seu opressor
nasce uma força que pode (re)significar a busca da liberdade, no tocante, a realidade
vivida no cárcere, se intensifica a busca da legitimação de diretos mais básicos e
garantidos por lei. Diante desta lógica, aparecem as ações dos movimentos sociais
como protagonistas que viabilizam o cumprimentos desses direitos relegados pelo
Estado opressor.
As ações dos movimentos sociais proporcionam ações sociais coletivas que
adotam diferentes estratégias que almejam a emancipação, e de acordo com Santos
(2013):
[...] mesmo que as novas opressões não devam fazer perder de vista as
velhas opressões , a luta contra elas não pode ser feita em nome de um
futuro melhor, numa sociedade a construir. Pelo contrário, a emancipação
porque se luta visa transformar o cotidiano das vítimas de opressão aqui e
agora e não num futuro longínquo. A emancipação começa hoje ou não
começa nunca (SANTOS, 2013, p.254).

Sendo assim, a Práxis na construção da proposta interventiva para
emancipação urgente dessa população feminina encarcerada, o Instituto de Cultura e
consciência negra Nelson Mandela vem através de seus agentes que atuam em
frentes multidisciplinares interferindo diretamente para visibilizar esta mulher presa.
Embora, o instituto funcione institucionalmente como organização não governamental
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(ONG), descaracterizando assim, o conceito de movimento social 5 propriamente dito.
O caráter ideológico surgiu com o movimento social de presos que lutavam pela
garantia de seus direitos na Penitenciária Lemos de Brito no Rio de janeiro.
José Carlos Brasileiro, Presidente do referido instituto e ex-detento, iniciou o
movimento de intervenção positiva perante os presos e presas quando redigiu uma
carta ao Ministério da Cultura mostrando sua indignação ao perceber que era negro,
pobre e invisibilizado pela sociedade através da informação veiculada por um meio de
comunicação visual (televisão) que valorizava o negro como um sujeito de direitos e
não somente de deveres. Percebendo que essa descoberta era importante para o
processo de empoderamento aos outros detentos, Brasileiro, usou suas redes de
conhecimentos disponíveis para obter o seu objetivo. O Ministério da Cultura, á época,
acolheu a carta do Brasileiro e a partir desta comunicação informal e com o apoio da
Professora Vanda Ferreira6, que intermediou o contato com autoridades, possibilitaram
o nascimento da primeira instituição do Movimento Negro dentro da prisão no Brasil,
em 18 de Julho de 1989.
Nesse sentido, a descoberta da militância reforça as lutas diárias consideradas
justas e necessárias aos grupos subalternizados:
Ser militante, é vestir a camisa da solidariedade e partir para o jogo com o
cérebro, a carne e os ossos, isto é, participar de corpo inteiro. É uma
demonstração de confiança na possibilidade de assumir, juntamente com os
demais, a nossa história, a melhoria de nossas vidas, de nosso grupo de
“pertença”. É exercer a liberdade de agir e viver, visando garantir
necessidades humanas não atendidas (COSTA, 2008, Apud, SILVA, 1995).

A partir desta realidade, podemos identificar a importância dos saberes que
existem nesses espaços não formais que são considerados periféricos pela sociedade
dominante. As redes de conhecimentos formuladas pelos meios de comunicação
tecnológicos, pelas articulações de conversas, leituras disponíveis e dentre outros
recursos, podem ser considerados instrumentos transformadores de vidas.
Na rede, as partes de um todo complexo e suas propriedades somente
adquirem sentido na interação e por relação coma organização total.(...)O
contexto não é um lugar separado e inerte, e sim, pelo contrário, o lugar dos
intercâmbios. A partir dele, o universo inteiro pode ser considerado uma

5

Segundo a autora Maria da Glória Gohn( 2008), define os movimentos sociais como ações sociais
coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e
expressar suas demandas .
6
Pedagoga, pós-graduada em História da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes
no Rio de Janeiro. Em função do seu trabalho voltado para as populações menos favorecidas do Estado
do Rio de Janeiro, esteve a frente da Divisão de Educação e Cultura do Sistema Penal da Secretaria
Estadual de Justiça de 1987 a 1991, tendo sob sua responsabilidade a coordenação do processo
educativo de 24 unidades prisionais. Ali, seu trabalho foi centrado numa ação interdisciplinar
(Educação/Cultura/Saúde) voltada para as questões raciais e dos Direitos Humanos. Como conseqüência
também deste trabalho, ela organizou dentro e fora dos presídios o "Instituto de Cultura e Consciência
Negra Nelson Mandela" (ONG de ex-presidiários fundada em 18/07/89, na Penitenciaria Lemos Brito),
"Acorda Egresso", um movimento de ex-presidiárias que se transformou em ONG e iniciou-se em 1989,
na Penitenciária Talavera Bruce (Presídio Feminino).
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imensa rede de interações, na qual nada pode ser definido de maneira
absolutamente independente (MANHÃES, 2008, p.102).

Atualmente, o coração do referido Instituto, ora em análise, é a comunicação
através das cartas. A escrita em forma de cartas é muito comum nas Instituições
Penitenciarias, é uma forma legal de comunicação dos presos com seus familiares,
amigos, juízes, promotores, políticos, institutos e afins que carregam seus diversos
anseios e necessidades, dentre as quais o desejo de interferência no andamento do
processo. A partir da análise desses escritos que começam as indagações do quão
importante são esses instrumentos que relacionam uma detenta com seu interlocutor.
A percepção das entrelinhas, dos meandros intrínsecos entre o objetivo de seus
pedidos e a subjetividade do sofrimento que permeiam essas cartas que entusiasmam
e instigam o estudo desses arranjos transversais entre a educação, ciências sociais e
direitos.
Segundo Bazerman (2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicação por
gêneros textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, desenvolve
habilidades comunicativas e compreende melhor o mundo com que está se
comunicando”. Pode-se então, compreender os gêneros textuais como ferramentas
comunicativas que cumprem seu pleno papel social, projetando ao anseios de seus
anunciadores.
Para exemplificar os escritos das referidas cartas, descrevo partes do relato de
uma mulher presa na penitenciária Nelson Hungria (Bangu 7), no Estado do Rio de
Janeiro:
“Boa tarde Srs do Instituto Nelson mandela, meu nome é(...),tenho 25 de
idade, ganhei meu alvará mas veio prejudicado, por causa de um exame
toxicológico, que o juiz pediu, fiquei sabendo que esse exame demora muito
e não tenho mais tempo para esperar, pois sou mãe de 5 filhos todos
menores de 7 anos, todos estão no abrigo do conselho tutelar, o juiz da vara
infantil já me mandou um papel para mim assinar autorizando a adoção, mas
não assinei, quero esperar esse exame na rua, quero lutar para ficar com
meus filhos, não quero perde-los, quero meus filhos de volta, não quero fugir
da minha responsabilidade,(...),sei que errei, mas estou impossibilitada de
correr atrás dos meus direito de mãe,(...), por favor me ajude, desde já muito
obrigado!( novembro de 2014).

Uma das fortes características dessa carta é exatamente o desmascaramento
da emissora, da mulher presa, ele revela as fronteiras de seu íntimo, revelando
sentimentos de medo e das dúvidas que ora lhe ocorrem. Esse desmascaramento é
próprio do gênero, na certeza que a carta será lida, devido a certeza do leitor
específico, ou seja, não é a qualquer um que o discurso se destina, mas para alguém
determinado e esse fato dá margem para o interlocutor agir de acordo com a
necessidade apresentada.
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O pedido de ajuda, na maioria das cartas que recebemos, é a súplica pela
visibilidade desta mulher presa frente ao pode público, súplica para ter os seus direitos
reconhecidos, súplica em vislumbrar uma vida digna.
Desta forma, podemos observar que o caráter social e comunicativo presente
na forma em que se apresenta a linguagem, tal como, a interação entre dois sujeitos
historicamente determinados se dá através de uma relação do “eu com o outro”.
Nesse sentido, não há só um mero repassar de mensagens, mas uma implicação
ideológica entre esses dois sujeitos com vista a produzir um sentido. Permitindo um
diálogo em seu sentido amplo, levando em conta a situação e a produção do discurso,
um discurso gerador de atividades sociais e interativas.
Inseridos na complexidade das relações dialógicas partimos de encontro ao
reconhecimento do outro, intervindo diretamente em suas vidas encarceradas através
das intervenções que nos são propostas através das cartas. Ao encontro com
preceitos da aplicação da educação não-formal, defendida por Ghon (2008): “O grande
educador é o “outro”, aquele com quem interagimos ou nos integramos. Na educação
informal, os agentes educadores são os pais, a família em geral, os amigos, os
vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa,
etc.”
Portanto, a educação está intrinsecamente se desenvolvendo na interação do
trabalho diário daqueles que estão comprometidos como interlocutores dessas cartas.
Acredito que estes exercem a função social para uma população especificada, com a
responsabilidade quanto movimento social de promover o incentivo á educação e ao
trabalho para a população carcerária através de possíveis parcerias existentes entre o
instituto e instituições públicas e privadas.
Essa democracia defendida pelos autores dá visibilidade às experiências
compartilhadas dessa população marginalizada que vive no cárcere, permitindo-lhes
uma construção de redes mais amplas em função da diversidade de percursos e
ambientes de circulação, enriquecendo conhecimentos e conceitos que não podem ser
desprezados e ignorados pelas instâncias públicas e pelo poder hegemônico.

Considerações provisórias
Perceber por que mulheres jovens, negras e pobres ocupam as penitenciárias
brasileiras em uma escala crescente nesses últimos anos e observar como processos
interventivos emancipatórios podem interferir nesta realidade move minhas ações e
me impulsiona como pesquisadora. Ao estudar esse processo, inverto a lógica do
pensamento hegemônico que insiste em manter a população carcerária feminina
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negra e pobre silenciada atrás dos muros das penitenciárias. Caminho no sentido de
amplificar essas vozes que através das cartas insistem em contar suas histórias.
A partir da análise em construção, dialogo com saberes, com desejos e
expectativas dessas mulheres detentas, é uma forma de vivenciar a aplicação da
educação não formal em um espaço rico em aprendizagem. Entender que a Educação
não está resumida ao espaço escolar é considerar as múltiplas formas de
aprendizagem e saberes em espaços diversos. Aproximar os saberes das
apenadas/escritoras daqueles que se interessam pelo cotidiano vivido nessas
penitenciárias nos mostra o quanto precisamos aprender com os que ainda insistem
em gritar através de seus escritos. Deste processo de ensino/aprendizagem no qual
somos alunos, torna-se necessário exercitar a nossa sensibilidade para interpretar as
subjetividades dessas cartas, promovendo a conscientização acerca dos direitos do
outro, e contribuindo para que haja possibilidades de mudanças nas estruturas sociais.
Respeitando sonhos, angústias, frustrações, dúvidas, medos e desejos das
detentas, os participantes do processo interventivo assumem um ponto de partida. O
trabalho desenvolvido através do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson
Mandela, almeja alavancar processos educativos para a cidadania, justiça social,
efetividade dos Direitos Humanos, igualdade e liberdade. Envolvidos com a
experiência existencial dos sujeitos encarcerados, compreende-se que esta interação
não pode se dar de forma neutra e sim de forma interventiva na realidade. Nesse
encontro com o “outro”, subalternizado pela sociedade e que sente as mazelas da
colonização na atualidade, superamos o saber do senso comum pelo conhecimento
crítico e recusamos qualquer explicação fatalista da história, cuja “mudança do mundo
implica a dialetização entre a denuncia da situação desumanizante e o anúncio da sua
superação, no fundo, o nosso sonho.” (FREIRE, 2011, p.77).
Por fim, investigar estes processos específicos e demarcados do lugar de onde
se inicia a pesquisa e entender a produção da educação no Sistema Penitenciário a
partir da lógica dos seus atores envolvidos, pode fazer (re)nascer uma outra prática de
ensino, concepções e sentidos de fazeres pedagógicos. Desta forma, pretende-se
problematizar um caminho de fortalecimento da luta pela garantia do direito à
educação para estas mulheres encarceradas, que é um direito fundamental, conforme
preceitua a Constituição de 1988.
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Para que investir em educação se o destino do negro é a prisão?

Resumo: O presente artigo versa sobre o racismo contra o negro no Brasil, com abordagem
inicial sobre sua concepção científica e ideológica. O que é seguido de considerações
acerca do contexto brasileiro, onde fatores históricos, culturais, científicos e ideológicos têm
sido decisivos para a propagação da cultura da discriminação; e da demonstração de que o
jovem da raça negra vem sendo exterminado em decorrência do preconceito instituído na
sociedade brasileira e da omissão do Estado em adotar políticas públicas condizentes com o
discurso de materialização dos direitos humanos constitucionalizados, apregoado na
Constituição Federal vigente. O estudo é permeado pela demonstração de que se trata de
assunto de interesse da humanidade, cujo não enfrentamento tem contribuído para
aprofundar o abismo econômico-social, político e cultural existente entre os intitulados
brancos e os negros na sociedade brasileira; e de indicativo de que está na educação, ainda
que esta precise ser previamente tratada, a saída para libertar o indivíduo que nasce
acorrentado em razão da cor de sua pele, da falta de condições de obtenção do mínimo
existencial, e cujo destino, não raramente, quando não a morte, tem sido a prisão.

Palavras-chave: Racismo contra o negro. Políticas públicas. Educação. Prisão.
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Introdução

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu preâmbulo e título I,
artigos, 3º, IV, 4º, VIII e 5º, caput, anuncia se tratar de um Estado Democrático de Direito,
onde impera o objetivo de se promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer
natureza, igualdade e não tolerância ao racismo, o qual, inclusive, é repudiado perante a
comunidade internacional.
Na prática, todavia, o negro brasileiro ao longo dos 28 anos de vigência da referida
Carta Política tem vivenciado uma realidade muito diferente, em que perdura a luta pela
materialização de direitos e garantias individuais, em contexto em que flagrante a
deliberação do Estado em não lançar mão de políticas públicas capazes de combater o
preconceito institucionalizado na sociedade brasileira e conceder ao individuo de cor negra o
mínimo existencial.
Neste artigo analisa-se o racismo contra o negro no Brasil e o quanto o caldo cultural
de discriminação alimentado há séculos tem sido decisivo para o processo de verdadeiro
extermínio deste grupo étnico, notadamente de seus integrantes com idade entre 15 e 29
anos, a quem vem sendo negada, inclusive, a oportunidade de alcançar a vida adulta.
Para tanto, adota-se como referencial o racismo científico e ideológico no mundo,
com posterior alusão a registros diversos constantes nos diplomas internacionais de direitos
humanos, no sentido de que essa prática odiosa não deve ser admitida, o que é seguido de
enfrentamento do problema no contexto nacional, em que fatores históricos, culturais e
científicos foram e continuam sendo decisivos para a propagação de discriminação e
preconceito racial.
Em continuação demonstra-se que o negro no Brasil nasce destinado a morte
prematura ou à prisão, isto por força de uma carga de preconceito instituída na sociedade e
da omissão do Estado em adotar políticas públicas condizentes com o discurso de
materialização dos direitos humanos.
Destaca-se a importância da educação como mecanismo para se construir uma
nação mais fraterna, com igualdade e respeito a todos. Isso ao mesmo tempo em que são
apresentados casos concretos de preconceito contra negros, envolvendo educadores, o que
é indiciário de que antes de ser utilizada como instrumento para combater o racismo, a
escola e seus componentes — professores, diretores, pais, responsáveis, etc. — precisam
ser diagnosticados, pois ninguém nasce preconceituoso.
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Por fim, foram apresentados dados do “Mapa do Encarceramento: os Jovens do
Brasil”2, do Ministério da Justiça e do “Mapa da Violência 2016, homicídios por armas de
fogo”, no sentido de ratificar a afirmação de que a letargia do Estado, não raramente,
condena o negro pobre a morte na juventude e quando este tem a sorte de permanecer
vivo, tem por destino a prisão.
Essa realidade é ratificada por dados do recém publicado “Mapa da Violência
2016, homicídios por armas de fogo”3.

2

BRASIL. Ministério da Justiça. Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil. Secretaria Geral da
Presidência da República Secretaria Nacional de Juventude.
Disponível em: <http://juventude.gov.br/articles/rticipatorio/0010/1092/Mapa_do_Encarceramento__Os_jovens_do_brasil.pdf.> Acessado em: 11/05/2016, às 14hs31min.
3
WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2016, Homicídios por Armas de Fogo no Brasil.
Flacso
Brasil.
Disponível
em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf>. Acessado em: 06/10/2016,
às 13hs21min.
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1. Noções sobre racismo científico e racismo ideológico

O estudo no qual se pretenda compreender o racismo contra o negro e suas
especificidades, quer no mundo, quer no Brasil, necessariamente terá que ser conduzido a
partir de dois prismas: o científico e o ideológico.
A ideia de um racismo científico não é recente, mas vez por outra vem à tona, o que
se deu, por exemplo, no início da década de 80, época em que se intensificou verdadeiro
processo de recrudescimento do racismo no mundo e a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura -UNESCO tomou a iniciativa de realizar a
“Conferência de Atenas”4, evento marcado pela peculiaridade de reunir cientistas de origens
e culturas diversas, vindos dos Estados Unidos da América, da União Soviética, do México,
da Índia, do Japão, da França, dentre outros Estados, com o propósito maior de estudar o
racismo.
Tal colóquio resultou na elaboração do “Llamamiento de Atenas”, em que se
confirmou haver uma unidade na espécie humana, que ainda que tenha existido intenso
processo de dispersão geográfica, o que contribuiu para diferenciação racial, não houve
alteração de sua “unidade biológica fundamental”.5
Nessa mesma conferência os cientistas assentaram que “...resulta inadmisible y
carente de fundamento científico utilizar los resultados de las pruebas psicológicas y em
especial el cociente intelectual a los fines del ostracismo y la discriminación racial”.6
Esse congresso foi conclusivo quanto ao fato de que o ventilado racismo científico
não tem razão de ser. Mas, não parou por aí, teve grande relevância ao proclamar a
premente necessidade de se tratar as colunas de sustentação do racismo, isto é, seus
fatores econômicos, históricos, políticos, dentre outros, caso se pretenda realmente
combatê-lo.
Neste sentido, afirmou-se que “...el racismo tiene diversos rostros y constituye en
realidad un fenómeno complejo en el que interviene múltiples factores económicos, políticos,

4

La Unesco y la lucha contra el racismo. Llamamiento de Aternas, abril de 1981. UNESCO.
Racismo,ciencia y pseudociencia.(Actas dei coloquio que se reunió com el fin de hacer un examen
crítico de las distintas teoria pseudocientíficas invocadas para justificar el racismo y la díscrininación
racial.
Àtenas,
30
de
marzo
-3
de
abril
de
1981.
Disponível
em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000444/044432SB. Acessado em: 05/10/2016, às 13hs56min.
5
Idem
6
Idem
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históricos, culturales, sociales y psicológicos. No es posible combatir con eficacia el racismo
sin intervinir sobre dichos factores”.7
Igualmente foi consignado que “... el racismo constituye una conducta coletiva que
se manifesta fatalmente cuando dominam ciertos tipos de relación social entre grupos
étnicos diferentes”.8
Uma vez feitos esses registros, agora serão levadas a efeito considerações sobre o
racismo ideológico — que permeia a história da humanidade —. Ideologia aqui entendida
como: “...um instrumento de dominação que age por meio de convencimento
(persuasão ou dissuasão,

mas

não

por

meio

da

força

física)

de

forma

prescritiva, alienando a consciência humana.”.9
Tem-se um mecanismo discriminatório utilizado, num primeiro momento com aspecto
etnocêntrico, por quem dominava contra quem era dominado, acerca do que há registros
desde a antiguidade, a exemplo do que ocorria no Egito, onde o povo se dividiu entre os
eleitos de Deus e os outros; e na Grécia, em cujo território alcunhava-se de bárbaros
aqueles que não tinham origem grega. E, mais recentemente, na Índia, a qual é dividida em
castas sociais.
A partir do século XIX, tem-se o racismo marcado pela ideia de dominação entre os
povos também, mas fortemente fundamentado em fatores históricos, culturais, econômicos,
sociais, políticos, etc.
O racismo, assim, é uma ideologia de dominação entre os povos, que existe desde
os primórdios e que ainda está impregnado na sociedade, em algumas mais em outras
menos, notadamente, se considerado o nível de civilização da mesma.
Isso ainda que desde a Declaração de Independência dos Estados Unidos da
América, em 1776, já se veiculasse previsões no sentido de que “...todos os homens são
criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a
vida, a liberdade e a procura da felicidade”.10

7

La Unesco y la lucha contra el racismo. Llamamiento de Aternas, abril de 1981...
La Unesco y la lucha contra el racismo. Llamamiento de Aternas, abril de 1981...
9
WIKIPÉDIA. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia. Acessado em: 05/10/2016, às
13hs35min.
10
Estados Unidos da América. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América.
Disponível
em
<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf.>. Acessado
em 25/04/16, às 04hs08min.
“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados
iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e
a procura da felicidade. (...)

8
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Concepção essa que foi seguido pela Revolução Francesa, 1789, ao proclamar, em
seu artigo 1º, que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais
só podem fundamentar-se na utilidade comum”, e que passou a integrar os diplomas
internacionais de Direitos Humanos.11
No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todos os homens
nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.12
Não por um acaso a intolerância ao racismo por cor da pele, consta expressamente
no texto da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), que, no título “direitos e
liberdades”, proíbe discriminações, assegurando o gozo de direitos e liberdades sem
distinções “fundadas no sexo, cor, língua, religião...”.13
O que foi seguido pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, que no
artigo 2º, 1, exige de cada Estado parte o dever de respeito e garantia a todos indivíduos, “...
sem qualquer distinção, derivada, nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, ...”.14
A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, no art. 1º, ao tratar da “obrigação
de respeitar os direitos”, exige dos Estados partes que não admitam discriminação “...por
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião....15
A Declaração sobre Raça e Preconceitos Raciais, de 1978, adotada na 20 Sessão da
Conferência Geral da UNESCO, por sua vez, apregoa que qualquer teoria que invoque
superioridade ou inferioridade de grupo raciais ou étnicos se apresenta contrária aos
princípios morais e éticos da humanidade.16

11

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dedireitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acessado em: 25/04/2016, às 12hs53min.
12
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – DUDH. Disponível em:
<http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acessado em: 05/08/ 2015, às
15hs15min.
13
CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM CEDH. Disponível em:
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>.Acessado em: 05/08/2016, às 15hs
26min.
14
PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. Disponível em:
<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitoscivis.html>. Acessado em: 15/08/2016, às 15hs20min.
15
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – CADH. Disponível em:
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acessado em: 05/08/15,
às 15hs41min.
16
DECLARAÇÃO
SOBRE
RAÇA
E
PRECONCEITOS
RACIAIS.
Disponível
em:
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Igualdade_Racial/1978DeclRaca.pdf.
Acessado
em:
28/08/2016, às 22hs53min.
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Isso porque “o preconceito racial, historicamente ligado às desigualdades de poder,
reforçado por diferenças econômicas e sociais entre indivíduos, e que tenta ainda hoje
justificar tais desigualdades, não tem qualquer justificação”.17
Igualmente, registra que o racismo traz em sua essência ideologia racista,
motivações imbuídas de preconceitos, posturas discriminatórias, práticas institucionalizadas
propiciadoras de desigualdades sociais, ao que deve ser acrescida a falsa versão de que
essa desigualdade é sustentável, quer do ponto de vista moral, quer do científico.
Tais previsões, contudo, não tem impedido os confrontos no mundo, motivados pela
diferença da cor da pele dos indivíduos, a exemplo do apartheid na África do Sul18, das
recorrentes crises decorrentes da segregação racial que acompanha a história dos Estados
Unidos da América, onde são frequentes conflitos entre policiais brancos e civis negros19,
dentre outros casos.
Trazendo a questão para o contexto nacional, o racismo está impregnado na própria
História do Brasil, marcada pela existência de doutrina defensora do racismo científico; pela

17

Idem.
Disponível em: <ttps://pt.wikipedia.org/wiki/Apartheid>. Acessado em: 05/10/2016, às 22hs32min.
[1]
O apartheid [apartáid] (pronúncia em africâner: [ɐˈpɐrtɦəit], significando "separação") foi um regime
de segregação
racial adotado
de 1948 a 1994 pelos
sucessivos
governos
do Partido
Nacional na África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pelo
governo formado pela minoria branca.
A segregação racial na África do Sul teve início ainda no período colonial, mas o apartheid foi
introduzido como política oficial após as eleições gerais de 1948. A nova legislação dividia os
[2]
habitantes em grupos raciais ("negros", "brancos", "de cor" e "indianos") , segregando as áreas
residenciais, muitas vezes através de remoções forçadas. A partir de finais da década de 1970, os
negros foram privados de sua cidadania, tornando-se legalmente cidadãos de uma das dez pátrias
tribais autônomas chamadas debantustões. Nessa altura, o governo já havia segregado a saúde,
[3]
a educação e outros serviços públicos, fornecendo aos negros serviços inferiores aos dos brancos.
O apartheid trouxe violência e um significativo movimento de resistência interna, bem como um
[4]
longo embargo comercial contra a África do Sul. Uma série de revoltas populares e protestos
causaram o banimento da oposição e a detenção de líderes antiapartheid. Conforme a desordem se
espalhava e se tornava mais violenta, as organizações estatais respondiam com o aumento da
repressão e da violência.
Reformas no regime durante a década de 1980 não conseguiram conter a crescente oposição, e
[5]
em 1990, o presidente Frederik Willem de Klerk iniciou negociações para acabar com o apartheid , o
que culminou com a realização de eleições multirraciais e democráticas em 1994, que foram vencidas
pelo Congresso Nacional Africano, sob a liderança de Nelson Mandela.
19
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/morte-de-dois-negros-por-policiaisprovoca-indignacao-nos-eua.html> . Acessado em: 05/10/16, às 22hs36min.
07/07/2016 13h19 - Atualizado em 07/07/2016 13h30min.
Morte de dois negros por policiais provoca indignação nos EUA
Alton
Sterling
foi
morto
na
terça-feira
pela
polícia
de
Baton
Rouge.
Nesta quinta, Philando Castile morreu em ação policial em Minnesota.
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/07/protesto-contra-violencia-policial-deixa-3agentes-mortos-e-7-feridos-nos-eua.html>. Acessado em: 05/10/16, às 22hs38min.
08/07/2016 01h14 - Atualizado em 08/07/2016 14h22
Protesto contra violência policial deixa 5 agentes mortos e 7 feridos nos EUA
Franco-atirador
disparou
contra
policiais
durante
protesto
em
Dallas.
Manifestantes protestaram contra violência policial contra negros.
18
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polarização ideológica de supremacia do branco de origem europeia versus a apregoada
condição de inferioridade do negro; e por intenso processo de escravidão, o qual foi seguido
de difusão da falsa premissa de condição inferior da ração negra, falácia esta que se
fortaleceu em razão do pleno abandono material, imposto a esta etnia.
Segundo Chiavenato, o precursor do racismo científico no Brasil foi o Conde Arthur
Gobineau20. Mas, quem o difundiu realmente foi o professor de medicina legal da Faculdade
de Medicina da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, para quem, segundo Denise Ferreira
Silva, “....a inferioridade do negro era fato comprovável pela ciência evolucionista e a
degenerescência dos mestiços, uma verdade inquestionável. Nesse sentido, a população
brasileira, na forma como estava constituída racialmente, era inviável”.21
Convêm registrar, contudo, que Raimundo Nina Rodrigues era um típico mestiço
brasileiro22, cuja posição econômico-social servia-lhe de escudo para defender o extermínio
de sua própria raça em favor de uma elite branca de origem europeia, da qual ele se julgava
integrante.
À época, a inferioridade política, econômica, social, mas, sobretudo, “de cor”,
imposta ao indivíduo negro era tão grave, que a história brasileira demonstra que aqueles
em condições de romper com a questão financeira e, consequentemente, política e cultural,
quase sempre negava a própria cor, para ser admitido no seio cultural e social, quando se
investia da falsa condição de branco para embasar sua aceitação social.
Essa doutrina foi substituída pela “teoria do branqueamento”, defendida por
Francisco José de Oliveira Viana23, a qual afastava a degenerescência do negro, porém,

20

CHIAVENATO, Júlio J. O Negro no Brasil: da senzala à Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense,
1980, 1980, p. 170.
Nota: Disponível em; < https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau> .Acessado em: 28/08/2016,
às 22hs:58min.
Joseph Arthur de Gobineau nasceu de família comum, com poucas posses, em 14 de julho de 1816.
Mais tarde, criaria para si uma falsa genealogia que o colocaria como membro de uma
família aristocrática, passando a se fazer conhecer pelo título nobiliárquico adotado de "Conde de
Gobineau".
Vivendo em Paris, a partir de 1835, tornou-se funcionário público como secretário do escritor Alexis
[1]
de Tocqueville, nomeado ministro, em
1849. Como diplomata, Gobineau serviu
[2]
em Berna, Hanôver, Frankfurt, Teerã, Rio de Janeiro e Estocolmo.
Tinha pretensões artísticas, tendo tentado ser escultor e romancista. Mas se celebrizou
como ensaista ao escrever o Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas (1855), seu livro mais
[3]
célebre, um dos primeiros trabalhos sobre eugenia e racismo publicados no século XIX .
21
SILVA, Denise Ferreira. Revisitando a "democracia racial': Raça e identidade nacional no
pensamento brasileiro. In: Estudos Afro-asiáticos. Rio de Janeiro, p. 157-170.
22
Nota: Raimundo Nina Rodrigues é original de Vargem Grande, Maranhão, Brasil. Disponível em <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Rodrigues>. Acessado em: 06/10/2016, às 13hs32min..
23
Nota: Francisco José de Oliveira Viana (Saquarema, 20 de junho de 1883 — Niterói, 28 de
março de 1951) foi um professor, jurista,historiador e sociólogo brasileiro, imortal da Academia
Brasileira de Letras. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_Viana. Acessado em:
05/10/2016, às 22hs27min.
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defendia a necessidade de um homem branco que surgiria da fusão das três raças, negro,
índio e branco, e como esta era superior preponderaria.
Naquilo que diz respeito ao racismo ideológico, o mesmo é constatável desde o
processo de colonização brasileiro, e, hodiernamente, mantem-se enraizado no seio social,
ainda que se propague um Estado Democrático de Direito, pautado na igualdade de todos,
na erradicação da pobreza e intolerância ao racismo.
Feitos esses registros, parte-se para o enfrentamento do racismo contra o negro no
Brasil atualmente, sem desconhecer, todavia, que outros povos e etnias são estigmatizados,
a exemplo do nordestino, do cigano, do índio.

2. O racismo contra o negro no Brasil
Nesse artigo não se questiona se existe ou não discriminação racial contra esse
determinado grupo étnico, mas, ao contrário, assevera-se que a mesma permeia o cotidiano
da sociedade e tem resultado em verdadeira cultura de intensa violência e extermínio de
crianças e jovens negros.
No Brasil, a omissão quanto à implantação de políticas públicas aptas a promover
conscientização e inserção econômico-social do negro na sociedade tem lhe imposto a
condição de inferior, lhe negado acesso a educação, formação profissional, cultural, etc.
Ao adotar tal postura a República Federativa brasileira tem ignorado o fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição
Federal, o que a dissocia do ideal de Estado Democrático de Direito.
Dignidade da pessoa humana aqui compreendida como “o valor e o princípio
subjacente ao grande mandamento, de origem religiosa, do respeito ao próximo. Todas as
pessoas são iguais e têm direito a tratamento igualmente digno”.24
Isso porque como disseminou Immanuel Kant, em “Fundamentação à metafisica dos
costumes”, enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. E o indivíduo deve ser
tratado como o fim em si mesmo.25

24

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo./ Luís Roberto Barroso – São Paulo: Saraiva, 2009,
p.250
25
KANT, Immanuel. Fundamentação à metafisica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa:
Edições 70, 2004, p.77-78.
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Igualmente, Amartya Sen ao discorrer sobre “direitos humanos e imperativos globais”
afirma que: “há algo muito atraente na ideia de que qualquer pessoa em qualquer lugar no
mundo, independente de nacionalidade, local de domicílio, cor, classe, casta ou
comunidade, possui alguns direitos básicos que os outros devem respeitar”.26
Em sendo assim, não se pode conceber que em pleno século XXI, quando
decorridos 28 anos do início do processo de redemocratização, o Brasil ainda careça de
seriedade no trato para com o ser humano, lhe negue o mínimo existencial, aqui valorando o
discrimine a partir da cor da pele.
Do mesmo modo, o Estado brasileiro tem descumprido o objetivo fundamental de
promover o bem estar da sociedade sem preconceito de cor ou raça, e de efetivar o repúdio
ao racismo a que se obrigou perante a comunidade internacional, como se constata no título
I, artigos 3º, 4º e 5º, da Constituição Federal.
Essa inoperância estatal — ante a não implantação de políticas sérias, de inserção
econômico e social, com promoção de educação de qualidade, moradia, saúde, emprego —
tem refletido diretamente no extermínio de pobres jovens negros, contra quem, não
raramente, só pesa a cor da pele e a situação econômico-social.
Realidade esta que a sociedade atônita assistiu, por exemplo, em 28 de novembro
de 2015, em incidente em que cinco jovens, com idade entre 16 e 20 anos, contra os quais
não havia registros policias nem envolvimento com tráfico de drogas — não que esse
histórico justifique extermínio, pelo contrário é um sinal de alerta naquilo que diz respeito à
inação do Estado—, foram executados por ação da polícia carioca em Costa Barros,
subúrbio da cidade do Rio de Janeiro.27
Esse caso, que não é isolado, pode ser traduzido como reflexo do total despreparo
dos agentes policiais, da malfadada política de segurança e que a solução não está em
executar inocentes ou prender, mas urge que políticas públicas eficientes e educação de
qualidade sejam adotadas, inclusive, na formação dos agentes estatais.
É neste cenário que estar se tornando comum criança, em tenra idade, negar cor e
origem étnica, porque acredita que assim será capaz e tratada como as demais, no

26

SEN, Amartya. A ideia a ideia de justiça/Amartya Sen; tradução Denise Bottmann, Ricardo
Doninelli Mendes. — São Paulo: Companhia das letras, 2011, 3ª reimpressão, p.309.
27
Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/jovens-mortos-por-pm-em-costabarros-rio-sao-enterrados.html. Acessado em: 05/10/16, às 22hs48min.
“Jovens mortos por PM em Costa Barros, Rio, são enterrados
Roberto
e
Wilton
foram
enterrados
quase
simultaneamente
em
Irajá.
Jovens foram atingidos por 50 tiros ao voltarem para casa”.
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ambiente escolar, no parque, na sociedade, na vida. Isso, quando não já está imbuída do
sentimento maior de sobrevivência, pois preferível o cárcere, a morte.
Não se pode admitir que cada negro nascido seja predestinado à prisão, por trazer
na pele sua primeira condenação: a cor! Negro com a agravante de ser pobre.
Negro pobre não pode ser visto como ameaça à sociedade, não é contra ele que a
política de segurança pública tem que ser eficiente, promovendo verdadeiro extermínio
antes que alcance os 18 anos de idade, sob a desleal ideia de que, em contrário, será mais
um a dar trabalho ao já assoberbado Poder Judiciário, a ensejar desnecessárias despesas
para o Estado e aumento do número de encarcerados.
Não se pode admitir que o jovem negro passe a ser visto como impassível de
recuperação, ao falso argumento de que por princípios, ou melhor, por cor, perigoso, sem
atributos que lhe permita educação, formação profissional, desenvolvimento cultural.
Essa mazela reinante na sociedade brasileira não pode persistir, é necessária a
implementação material dos diretos humanos constitucionalizados, que o cidadão,
independente da cor de sua pele seja respeitado, tenha assegurado pelo Estado sua digna
existência.
Nesse panorama, surge a educação como aliada fundamental no combate ao
racismo, ainda que em alguns aspectos se apresente em estágio doentio.

3. Educação como diretriz para o combate ao racismo
Há muito se defende a educação como importante mecanismo de fomento capaz de
erradicar a discriminação racial na sociedade brasileira. Sem ignorar, contudo, os sérios
problemas de racismo presente nos vários elementos que compõem o ambiente escolar, isto
é, professores, diretores, colaboradores, pais, responsáveis, etc.
Aqui as questões que surgem consistem no racismo existente dentro das próprias
escolas, sejam públicas, sejam privadas, do ensino fundamental ao ensino superior; na
opção das instituições de ensino por silenciar, ou melhor, continuar difundindo a inverdade
de que não há racismo no Brasil.
Para tanto, o primeiro passo a ser dado consiste em tratar o racismo impregnado na
própria estrutura escolar, o que é refletido no material didático utilizado em sala de aula, na
escolha dos alunos ditos brancos e bonitos para os papéis principais nas atividades
culturais, no tratamento não isonômico destinado aos negros, na exteriorização de
verdadeira adoração aos alunos brancos de olhos azuis, por parte dos membros das
instituições de ensino, entre outras questões.
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A problemática precisa ser enfrentada, porque em todos os estratos sociais existe
aceitação e não repúdio ao racismo, sob a falsa ilusão de que há igualdade de todos
perante a lei, e isso tem tomado proporções assustadoras.
Como reflexo da realidade que ora se denuncia, causa desconforto, por exemplo,
notícia de que, em pleno século XXI, mais precisamente em 22 de abril de 2015, um
professor da Universidade de São Paulo — a partir de artigo intitulado “James Watson’s
mostly inconvenient truth: Race realism and moralistic fallacy”, de autoria de J. Philippe
Rushton e Arthur R. Jensen — tenha sustentado opinião há muito rechaçada pela
comunidade científica no sentido de que “negros africanos tem QI menor que europeus”. 28
Segundo essa matéria, na mais conceituada instituição de ensino superior do Brasil,
em uma turma de 20 alunos somente um era negro e o professor britânico Peter Lees
Pearson, do Instituto de Biociências, insensível à realidade brasileira, sequer apresentou
doutrina opositora àquela que sustentava.
No mesmo sentido de eternizar o caldo cultural de inferiorização do negro foi a
discriminação racial levada a efeito por duas professoras da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, em desfavor de uma aluna do curso de moda, em razão dos seus
cabelos afros, segundo matéria veiculada na imprensa em 25/02/2015.29
Os dois casos chocam, mas dizem respeitos a jovens negros que transitam em duas
das melhores instituições de ensino superior do país, em meios acadêmicos que lhes
28

LONGO, Ivan. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/2015/04/24/na-usp-professordefende-tese-de-que-negros-africanos-tem-qi-menor-que-europeus/>. Acessado em: 26/08/2016, às
08hs28min.
“Na USP, professor defende tese de que negros africanos tem QI menor que europeus 24 de abril de
2015
Utilizando um artigo considerado ultrapassado e falando em inglês para dificultar a compreensão, um
professor da pós-graduação da USP deu uma aula racista nessa semana, mas foi surpreendido pela
presença de estudantes do coletivo Ocupação Preta; ‘Shut up’, dizia o docente quando alunos e
alunas negras tentavam intervir”.
(...)
“Quem não sabe falar em inglês, que fique sem se expressar”, chegou a afirmar. Em diversos
momentos, de acordo com membros do coletivo, o professor ainda fazia escárnio dos alunos e alunas
“extras” na sala de aula e muitas vezes chegava a – literalmente – mandá-los calar a boca, com um
clássico “shut up”.
“O mais chocante certamente foi a posição do professor: impediu diversas vezes que mulheres pretas
falassem, mandou os negros calarem a boca – literalmente! – incontáveis vezes, insistiu que não
éramos capazes de compreender, ora pela língua, ora pela ciência. Constrangeu os próprios alunos
os obrigando a se manterem na posição que ele escolhia. Além disso riu, fez escárnio e ironias várias
vezes. É uma postura inaceitável, porque a posição clara de poder que ele ocupa diante dos alunos
não deveria ser permissão para atitudes abusivas. Mas foi o que aconteceu”, explicaram os membros
do grupo, que optaram por responder coletivamente aos questionamentos da Fórum.
(...)
29
VANINI, Eduardo. Aluna da PUC-Rio denuncia comentários racistas de professoras em curso de
moda. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/sociedade/aluna-da-puc-rio-denuncia-comentariosracistas-de-professoras-em-curso-de-moda-15432279>. Acessado em: 26/08/2016, às 08hs30min.
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permitem ascensão cultural, consolidação de consciência político e de seu papel na
sociedade, na luta que devem travar para que práticas como aquelas sejam cada dia mais
raras, até se alcançar plena erradicação.
Não menos reprovável é a notícia veiculada no jornal “O Globo”, de 31/08/2016, sob
o título “Pedagoga é presa após ofensas racistas conta mulher em praia”, em que se registra
ter uma senhora “pedagoga” ofendido uma moça, tamsomente, por esta ser negra, quando
teria sido afirmado, dentre outras coisas: “Hi, Hitler”, “preto e mulata não são raça, são subraça”, “não entendo porque preto pega sol”, “esses cabelos duros”.
Ninguém nasce preconceituoso. Mas, o homem é produto do meio e, na própria
escola as crianças têm crescido vivenciando práticas ditas inofensivas, consideradas
comuns, ainda que nada tenham de comum, como as acima mencionadas, as quais
resultam em inferiorização do negro, o afasta, o expulsa da sala de aula, da sociedade.
A comunidade reprime esse indivíduo, seus pais não percebem ou veem, mas foram
convencidos de que nada podem fazer, pois não têm forças para lutar e sempre sairão em
desvantagem, porque com eles também foi assim, são negros, pobres e tem certeza de sua
“condição inferior”.
Nesse mesmo cenário, existe aquela parcela de jovens negros, que mesmo diante
de dificuldades de ordem econômico, social, cultural e de todas as adversidades, luta para
romper com as algemas que o Estado lhe pôs ao obrigá-lo a viver à margem da sociedade.
Para isso tem sido determinante estrutura familiar, o esporte, engajamento em programas
social, conscientização acerca do valor da educação.
Muitos destes jovens, porém, acabam sendo mortos antes mesmo de alcançar a
maior idade e conseguir sair da periferia onde lutam para sobreviver, pois presumidamente
potenciais delinquentes, risco para a sociedade, ainda que nenhum ato de violência tenham
cometido.
Há aqueles que além de negros, como se cor da pele fosse adjetivo pejorativo, de
tão pobre são abandonados a própria sorte, pois seus pais foram prematuramente mortos,
ou não suportaram as mazelas das drogas, da bebida, da delinquência, nas favelas dos
grandes centros brasileiros.

4. Extermínio dos jovens negros
São os jovens negros abandonados pelo Estado que integram as estatísticas
brasileiras, retratadas no “Mapa do Encarceramento: os Jovens do Brasil”, do Ministério
da Justiça, segundo o qual, no ano de 2012 foram presos uma vez e meia mais negros
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do que brancos no Estado brasileiro, já que para cada grupo de 100 mil habitantes
brancos, existiam 191 presos; enquanto que para cada grupo de 100 mil habitantes
negros havia 292 encarcerados.30
Esse estudo é o mais recente publicado no país, compreendeu os anos de 2005 a
2012, e demonstrou: a existência de uma seletividade penal que recai sobre os jovens
negros, notadamente na faixa etária entre 18 e 24 anos; que em 2005 havia 92.052
negros presos, número este que passou para 292.242 em 2012, enquanto o número de
brancos presos foi de 62.569 em 2005, e 175.536 em 2012; e que os estados com maior
número de negros presos são: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito
Santo e Acre, nesta ordem.
No mesmo sentido de comprovar o extermínio do jovem negro no Brasil — ora
retirando-lhe a liberdade, ora a vida — são os dados do “Mapa da Violência 2016,
homicídios por armas de fogo”31, segundo o qual a vítima da violência homicida no Brasil
é a juventude, entre 15 e 29 anos de idade, com a agravante de que no ano de 1980
registrava-se 3.159 homicídios por armas de fogo, enquanto que em 2014 este número
passou para 25.255, o que representou um aumento de 699,5%.
Tal pesquisa demonstrou, ainda, que no país houve queda na taxa de homicídios
por armas de fogo, no que se refere ao indivíduo identificado como branco de 14,5 por
mil em 2003, para 10,6 em 2014, o que representa uma diminuição de 27,1%; enquanto
que para o negro verificou-se crescimento de 24,9 homicídios por armas de fogo por mil,
em 2003, para 27,4 em 2004, o que traduz aumento de 9,9%.
Essa realidade impõe que o Estado brasileiro saia de sua proposital letargia,
deixe de fazer de conta que está assegurando o mínimo existência a população de baixa
renda, onde, não por fator científico ou de inferioridade intelectual, mas por força da
miscigenação racial e abandono estatal predomina negros e pardos, e implemente
políticas públicas a que estar obrigado por força de norma constitucional.
Não se pode admitir que dados como esses continuem sendo divulgados como se
fossem normais, sem, todavia, a adoção de medidas aptas a permitir que o jovem negro
possa viver, romper com as correntes do abandono e da miséria que lhe são postas ao
nascer, pelo Estado.
30

BRASIL. Ministério da Justiça. Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil. Secretaria Geral da
Presidência
da
República
Secretaria
Nacional
de
Juventude.
Disponível em: <http://juventude.gov.br/articles/rticipatorio/0010/1092/Mapa_do_Encarceramento__Os_jovens_do_brasil.pdf.> Acessado em: 11/05/2016, às 14hs31min.
31
WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2016, Homicídios por Armas de Fogo no Brasil.
Flacso
Brasil.
Disponível
em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf>. Acessado em: 06/10/2016,
às 13hs21min.
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5.Conclusão
O racismo contra o negro não constitui uma realidade apenas no Brasil.
A beleza das previsões constitucionais e constantes nos diplomas internacionais
de direitos humanos, por si, não são capazes de erradicar do contexto social brasileiro
uma mazela que vem se consolidando há séculos, ora sob roupagem científica, ora sob
vestes ideológica.
Tem-se preconceito impregnado na sociedade e que tem sido utilizado como
escudo pelo Estado para esconder da sociedade sua inoperância, o tratamento
desumano que vem sendo destinado ao jovem negro.
Não se pode negar o papel fundamental da educação como um dos elementos
para de extrair do seio social a mazela do racismo, sem se dissociar, contudo, da
realidade de que há no ambiente escolar predisposição para defesa até mesmo de
razões de ordem científicas para impor situação de inferioridade a este determinado
grupo, ainda que a ciência há muito tenha deliberado em contrário.
A escola, assim, precisa ser reavaliada e somada a medidas estatais no âmbito
econômico, político e social.
Igualmente deve-se rejeitar o extermínio que o Estado, por seus agentes, quer de
segurança, quer políticos, têm imposto ao jovem negro brasileiro.
A principal assertiva a que se chegou foi a de que embora árdua a tarefa de
intensa luta contra o racismo tem que ser levada a sério e implementada, e que o
ambiente mais propício para o início de tudo isso é em cada ser humano, a partir do ato
simples de alteridade.
Há muito a se fazer...

50

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Referências:
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos
fundamentais e a construção do novo modelo./ Luís Roberto Barroso – São Paulo: Saraiva,
2009.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/organização Cláudio Brandão de
Oliveira. – 12. ed. – Rio de Janeiro: Roma Victor, 2010.
BRASIL. Ministério da Justiça. Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil. Secretaria
Geral
da
Presidência
da
República
Secretaria
Nacional
de
Juventude.
Disponível
em:
<http://juventude.gov.br/articles/rticipatorio/0010/1092/Mapa_do_Encarceramento__Os_jovens_do_brasil.pdf.> Acessado em: 11/05/2016, às 14hs31min.
CHIAVENATO, Júlio J. O Negro no Brasil: da senzala à Guerra do Paraguai. São Paulo:
Brasiliense, 1980, 1980.
CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM CEDH. Disponível em:
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>.Acessado em: 05/08/2016, às
15hs26min.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – CADH. Disponível em:
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acessado em:
05/08/15, às 15hs41min.
DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A91919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>.
Acessado
em:
25/04/2016, às 12hs53min.
DECLARAÇÃO SOBRE RAÇA E PRECONCEITOS RACIAIS. Disponível em:
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Igualdade_Racial/1978DeclRaca.pdf. Acessado
em: 28/08/2016, às 22hs53min.
KANT, Immanuel. Fundamentação à metafisica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela.
Lisboa: Edições 70, 2004.
LONGO, Ivan. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/2015/04/24/na-uspprofessor-defende-tese-de-que-negros-africanos-tem-qi-menor-que-europeus/>. Acessado
em: 26/08/2016, às 08hs28min.
PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. Disponível em:
<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudhdireitos-civis.html>. Acessado em: 15/08/2016, às 15hs20min.
SEN, Amartya. A ideia a ideia de justiça/Amartya Sen; tradução Denise Bottmann,
Ricardo Doninelli Mendes. — São Paulo: Companhia das letras, 2011, 3ª reimpressão.
SILVA, Denise Ferreira. Revisitando a "democracia racial': Raça e identidade nacional no
pensamento brasileiro. In: Estudos Afro-asiáticos. Rio de Janeiro.
WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2016, Homicídios por Armas de Fogo no
Brasil.
Flacso
Brasil.
Disponível
em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf>. Acessado em:
06/10/2016, às 13hs21min.
UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000444/044432SB. Acessado em:
05/10/2016, às 13hs56min.
VANINI, Eduardo. Aluna da PUC-Rio denuncia comentários racistas de professoras em
curso de moda. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/sociedade/aluna-da-puc-riodenuncia-comentarios-racistas-de-professoras-em-curso-de-moda-15432279>.
Acessado
em: 26/08/2016, às 08hs30min.

51

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

IX Encontro da ANDHEP – Direitos Humanos, Sustentatibilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas

25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: GT 13 – Movimentos sociais e o direito

Limites e possibilidades da participação social institucional dos movimentos sociais no
Ministério Público em âmbito nacional

Jaqueline Barbosa Pinto Silva

Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (IPol/UnB)

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Introdução

Segundo Arantes (2015), tradicionalmente, o Ministério Público (MP)
é uma instituição que atua como parte no campo penal público nos casos previstos e
como fiscal da Constituição e da lei. No Brasil, adicionalmente, o MP possui largas
atribuições na esfera civil e destacada independência institucional. O processo histórico
de ampliação da competência do MP brasileiro teve início antes mesmo da Constituição
Federal, com a edição do então novo Código de Processo Civil, em 1973, em que o
Parquet foi autorizado a intervir nos processos civis quando fosse identificado “interesse
público”. Em 1985, com a Lei de Ação Civil Pública, sua atuação foi direcionada à defesa
dos direitos coletivos, difusos e individuais indisponíveis. Com a Carta Magna de 1988,
deixou de estar subordinado ao Executivo, conquistando autonomia funcional,
administrativa e financeira, razão pela qual recebeu o nome de “quarto poder”.
O MP é, de fato, uma instituição anômala e complexa, e sua relação
com a sociedade tem sido cada vez mais objeto de estudo, seja por sua atuação como
judicializador de políticas públicas, pressionado o Estado/governo na implementação de
bens e serviços sociais (Abers e Bulow, 2011; Losekann, 2013), seja por sua atuação
como órgão político, por vezes agindo na agenda e “representando” a população em
questões políticas (Da Ros, 2009).
Esse protagonismo do MP em relação à sociedade possui três tipos
diferentes de interpretações, segundo Da Ros (2009). O primeiro é o de um órgão
tutelar, “que busca, ao representar a sociedade civil, substituí-la, avocando-se único
titular verdadeiramente capaz de defender seus interesses e de agir em prol de um bem
público que transcenda as motivações particulares, potencialmente presentes na
atuação direta desses grupos” (Da Ros, 2009, p. 38). Nessa linha, encontram-se os
estudos de Rogério Bastos Arantes, Fábio Kerche e Júlio Aurélio Vianna Lopes, que
remete aos modelos de cooptação política de Simon Schwartzman e Raimundo Faoro.
Para eles, o voluntarismo político do MP teria como pressuposto uma sociedade incapaz
e um governo pouco representativo, razão por que sua atuação seria um dever,
justificado constitucionalmente, sob pena de responsabilização. Para esses autores, o
MP teria um caráter negativo vertical, aproximando-se de um autoritarismo instrumental
de Wanderley Guilherme dos Santos, uma vez que dificultaria iniciativas emancipadoras
por parte da sociedade civil e, ao mesmo tempo, comprometeria a autonomia da
instituição ante sua excessa politização (Da Ros, 2009, p. 39).
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O segundo tipo, também normativo mas positivo do MP, avalia-o como
órgão que protege minorias e diversos grupos formadores da sociedade civil,
transformando a realidade social. Essa atuação seria operacionalizada pela via judicial
mas abriria um novo locus de representação política (ainda que puramente funcional),
uma vez que, pressionado por grupos de interesse e movimentos sociais, ocuparia o
papel de canalizar e catalisar essas demandas, por meio da multiplicação de espaços
de participação e entre esses e o Estado. Nessa perspectiva podem ser citados Vianna
e Burgos e Jenny Pearce. O MP, assim, não impossibilitaria a emancipação social, mas
a possibilitaria, através de sua atuação.
O terceiro e último tipo seria um intermediário entre os dois, mas não
normativo e sim descritivo e menos generalizante, haja vista o MP ser uma instituição
grande e multifacetada, ora exercendo um papel mais tutelar, ora um papel mais
transformador, a depender do interesse e do MP específicos em questão. Nesse sentido
defendem Débora Alvez Maciel, Andrei Koerner e, Iris Marion Young.
Nessa tentativa de buscar um padrão de interação entre o MP e a
sociedade civil no Brasília, Da Ros (2009) conclui a impossibilidade de se definir um
perfil único de atuação, haja vista a atomização dos trabalhos dos membros diante uma
carência de política institucional, a diferenciação institucional e regional dos órgãos que
o compõem e a multiplicidade de ferramentas de atuação. O autor destaca a importância
de serem mapeadas as tensões internas e os espaços de consenso perante as
diferentes hierarquias existentes; de se considerar o MP como ator político, que atua de
acordo com suas próprias vontades e visões de mundo, por vezes em contrariedade a
segmentos da sociedade civil; e de se articular teoricamente com outras concepções
que não a judicialização da política, como a crítica da social accountability e o legal
mobilizations.
Tendo isso em vista, bem como o pressuposto de interação
cooperativo e institucional entre Estado e sociedade (Abers e Bülow, 2011), serão
apresentadas as audiências públicas para discutir quais os limites e as possibilidades
de participação social nesses espaços e como o MP se comporta nessa relação.
O estudo não tem a intenção normativa, de se defender esses
espaços, mas de descrevê-los, no intuito de dialogar com a literatura acima apresentada
e contextualizar o debate.
Nesse esforço, cabe mencionar que serão analisadas as iniciativas do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e sobre isso vale fazer algumas
observações para justificar a escolha.
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O CNMP foi criado pela Emenda Constitucional º 45, em 2004, com a
missão de controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Trata-se, portanto, de um órgão
de controle interno. Embora tenha em sua composição representantes da magistratura,
da advocacia e da sociedade, a maioria é composta por membros. Ademais, nenhum
órgão pode avaliar sua atuação quanto ao mérito, apenas quanto à constitucionalidade,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), órgão do Judiciário que também possui o mesmo
sistema de controle interno, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Entretanto, as trajetórias dos “Conselhões” seguiu caminhos muito
diversos. O CNJ teve uma postura muito mais impositiva, instituindo indicadores e
editando normas de padronização, o que foi bem visto na mídia como atitudes de
eficiência. O CNMP manteve um comportamento mais resolutivo, sugerindo boas
práticas.
Há que se ressaltar, entretanto, a diferença das estruturas das duas
instituições. Diferentemente do Judiciário, o MP não possui hierarquia. Embora os juízes
tenham independência funcional e possam julgar como entenderem, nos limites legais,
o fato de uma decisão judicial de primeira instância poder ser anulada ou reformada pela
segunda instância, esta pelo Superior Tribunal de Justiça, e este pelo Supremo Tribunal
Federal, estabelece uma ordem institucional, paralela ao ordenamento jurídico,
conforme estabelecido constitucionalmente.
No Ministério Público, isso não ocorre. Em decorrência do princípio da
autonomia funcional, constitucionalmente garantido, os atos de um membro estadual
possuem a mesma hierarquia que um membro federal. Da mesma forma internamente,
os atos de um promotor de justiça ou um procurador regional da república possuem a
mesma hierarquia que os atos de um procurador de justiça ou um subprocurador-geral
da república. Não existe a anulação de um ato de um membro pelo CNMP, tão somente
a penalização de outras maneiras, direcionadas à carreira do membro e não a seus
atos.
Embora esse fato exija a construção de uma solução de forma mais
dialogada, torna mais lento o processo de padronização de uma atuação. Enquanto o
CNJ teve seu primeiro regimento interno em 2005, o do CNMP só veio em 2008, quatro
anos após sua criação.
Outra diferença essencial são os instrumentos de atuação. O juiz é
constitucionalmente inerte e a ele cabe julgar quando provocado. A atuação extrajudicial
do Judiciário é limitada a formas alternativas de solução de conflitos, a chamada
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autocomposição, como a conciliação e a mediação, e programas colaborativos, como a
justiça comunitária e a justiça restaurativa.
O Ministério Público tem uma gama de atuação muito menos restrita,
podendo atuar de ofício, como parte no processo e como fiscal da lei, por meio do
inquérito civil, de inspeções, audiências extrajudiciais e tantos outros. Ademais, a
ausência da obrigação de ter que decidir o conflito caracteriza a possibilidade de se
estudar as reais causas dos problemas e de se propor soluções mais amplas. Também
atribui ao membro uma característica mais informal, inclusive sua presença fora de
gabinete é muito mais frequente.
Por essa diversidade e autonomia e independência funcional, o MP
não tinha uma central de informações como o judiciário, razão por que precisou construir
isso quando da criação do CNMP. Enquanto o CNJ teve seu primeiro relatório (Justiça
em números) no seu primeiro ano de atuação, o CNMP só foi ter o seu (MP um retrato),
e ainda de forma incipiente, em 2011.
Somente em 2010 foi estabelecido, com muita pesquisa e articulação
presencial, um planejamento de todo o MP público brasileiro, que inclui os MPs de cada
estado e os quatro segmentos do MP da União (MPT, MPM, MPF e MPDFT) (Anexo I).
Portanto, o mapa estratégico representa uma parceria de 30 instituições diferentes, que
embora tenham especificidades institucionais e regionais muito distintas, consentiram
algumas diretrizes convergentes administrativas e finalísticas do MP, com o objetivo de
alinhar aos ramos do MP em torno de objetivos comuns, com foco na maior eficiência
do MP e consequentemente melhoria dos serviços prestados à sociedade, respeitando
as autonomias e a independência funcional de cada instituição.
Como exemplo das diretrizes convergentes administrativas, pode ser
citada, no âmbito dos processos, da unidade institucional (atuação e dados integrados,
políticas uniformes, defesa das prerrogativas institucionais); eficiência da atuação
(forma extrajudicial como forma de pacificação de conflitos, celeridade, atuação
proativa, efetiva, preventiva e resolutiva); e comunicação e relacionamento (diálogo
interno e externo, com o cidadão e outras instituições e entidades). Como exemplo das
diretrizes convergentes finalísticas, foram escolhidos alguns temas como resultados
instrucionais prioritários de 2010 a 2019: regime democrático; grupos vulneráveis
(criança e adolescente, idoso, deficiente); igualdade e inclusão social de comunidades
tradicionais; educação; saúde; trabalho digno (escravidão e tráfico de pessoas); meio
ambiente e desenvolvimento sustentável; patrimônio público, social, histórico e cultural
(improbidade e corrupção); ordem econômica (consumidor); segurança pública (controle
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externo da atividade policial, sistema prisional e medidas alternativas, criminalidade
organizada, tráfico de drogas, tortura, crimes graves). Para cada um dos temas, tem
sido institucionalizada uma Ação Nacional, que consiste no estabelecimento de um
projeto, por meio dos quais os estados interessados firmam um acordo de resultados e
se compromete com a implementação das atividades estabelecidas com metas e
prazos.
Logo, o estudo sobre as ações do CNMP possuem o recorte dos MPs
articulados em alguns propósitos comuns. É possível falar, portanto, em MP de uma
forma geral, não somente no âmbito do planejamento mas da execução, haja vista que
a maior parte das atividades realizas pelo CNMP são viabilizadas pelos MPs estudais
ou da União e operacionalizada por seus membros, tidos como “colaboradores”.
Esse esforço agregador não se limitou à estrutura interna do MP. Tem
sido crescente o esforço do CNMP nesse papel de articulação com outros órgãos e
entidades e setores diversos da sociedade, observado na ampliação de espaços de
participação social nos seus processos decisórios em âmbito extrajudicial e na sua
própria gestão. Podem ser citadas, nesse contexto, as audiências públicas, os encontros
do MP com os movimentos sociais, os fóruns temáticos, os indicadores de
transparência, as pesquisas de imagem, as publicações informativas aos cidadãos, as
políticas institucionais de incentivo e regulação da autocomposição, entre outros. Além
disso, tem sido estimulada a reformulação dos critérios de seleção, formação, avaliação
e promoção na carreira, para que sejam incentivas iniciativas dessa natureza.
Por um lado, esse movimento aparenta uma continuação do processo
de ampliação de autonomia, sob o argumento de que o órgão tem representado a
sociedade na defesa dos direitos constitucionais, do que emergem os riscos tanto da
discricionariedade e politização do órgão supostamente técnico. Por outro, pode
significar uma maior democratização da justiça, caso em que os diversos setores da
sociedade efetivamente consigam influenciar a atuação de membros do MP, seja para,
por meio dele e do Judiciário, pressionar as agendas do Legislativo e do Executivo, seja
para ampliar o acesso ao processo decisório em si.
O problema que se pretende discutir é quais os limites e possibilidades
dessa interação em MP articulado e sociedade e se ela caracteriza maior autonomia ou
maior abertura democrática.
Para responder, foram escolhidos como casos de espaços
participativos institucionais as audiências públicas (APs), haja vista o maior número de
exemplares dessas ferramentas de participação e o fato de que todas os casos foram
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realizados por um único setor: a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais
(CDDF) do CNMP, criada em 2012 e presidida, até o momento, por dois conselheiros
somente, facilitando a análise dos atores envolvidos.
Outrossim, cabe mencionar que trabalho no referido setor e participei
da maior parte da execução e avaliação desses espaços participativos, ou seja, não
apenas observei e participei como pesquisadora mas influenciei diretamente como
servidora, sobretudo quanto à formulação e aplicação do formulário de pesquisa de
opinião1.
Este artigo foi estruturado em três partes. Na primeira, descreverei
como tem ocorrido as APs; na segunda, analisarei criticamente a ferramenta, observada
a literatura sobre efetividade da participação social nesses espaços e impactos;
finalmente, tecerei algumas considerações finais, com a sugestões de pesquisas
futuras.
As Audiências Públicas (APs) promovidas pelo CNMP

Ainda, ressalta-se que o estudo sobre audiências públicas como
recurso para influenciar políticas públicas e garantir direitos é ainda bastante incipiente
(FONSECA et al., 2013). As pesquisas sobre canais participativos e seus efeitos para
políticas públicas e impactos sociais permaneceram centradas em análises de
conferências e de conselhos de políticas públicas (IBID; AVRITZER, 2010). Todavia, os
órgãos federais vêm realizando audiências públicas com frequência progressiva, muito
por adotar um processo mais simples que os outros canais participativos (Fonseca et
al., 2013). Esse instrumento, na interpretação de Oliveira (2013), reflete o ethos das
instituições responsáveis por sua realização que, em última instância, interferem na
relação entre Estado e sociedade.
A audiência pública foi definida pelo Decreto n. 8.243/14 como
“mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer
interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é
subsidiar decisões governamentais” (Brasil, 2014). Entretanto, cabe lembrar que
“audiência” já era um termo e espaço já utilizado por pelo MP, significando reunião
1

Acredito que é compatível o exercício concomitante das funções de servidora e pesquisadora e o
atendimento de ambas as éticas, no sentido de não descumprir nenhum preceito da Lei n. 8.027/90 e não
direcionar o estudo para minhas convicções pessoais ou institucionais, até porque todas as informações
utilizadas na pesquisa são públicas ou foram expressamente autorizadas. Contudo, é metodologicamente
relevante para o interlocutor saber o ponto de partida da pesquisa.
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formal vinculada a um processo em que promotoras/es se reúnem com os envolvidos.
Porém, a incorporação do termo “pública” significa a legitimação de “novos” atores,
espaços, direitos, procedimentos, reconhecidos na Constituição Federal. Embora tenha
sido prevista em 1993, na Lei Orgânica do MP (artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da
Lei nº 8.625/93), somente foram regulamentadas em 2012, pela Portaria CNMP-Presi
nº 82, em 2012, quase 20 anos depois, como mecanismo necessário ao exercício de
suas funções institucionais, limitado às atribuições de cada MP, pelo qual o cidadão e a
sociedade organizada podem discutir e contribuir para os procedimentos da
responsabilidade de cada MP e a identificação das variadas demandas sociais em
situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos, a fim de assegurar a participação popular na condução desses
interesses públicos.
Procedimentalmente, a norma possibilita o recebimento de auxilia de
entidades públicas, a obrigatoriedade de edital prévio de convocação e seus requisitos,
bem como de ata e seu encaminhamento aos chefes de MPs interessados, e um
relatório, em que se sugerirá uma providência, com caráter não-vinculante. Importante
destacar que essa norma não se se destina ao CNMP, mas ele a aplica por analogia,
conforme dispões os editais.
A análise das audiências públicas realizadas pela CDDF/CNMP foi
feita com base na leitura dos editais, atas e despachos de cada uma, juntados em um
processo específico de acompanhamento (Processo Interno de Comissão), e pelos
vídeos no Youtube, quando existentes. Além disso, acompanhei a realização de todas
as audiências públicas realizadas após agosto de 2014, academicamente intencionada
nas duas últimas, oportunidades em que testei e apliquei um formulário de pesquisa de
opinião (Anexo II), com base nos estudos desenvolvidos por Fonseca et al (2013) e
realizei três entrevistas, com um líder de movimento (ONG Educafro), a assessora-chefe
da CDDF e a servidora responsável pelo evento.
O CNMP realizou ao total (junho de 2012 a abril de 2016) 14 APs,
quais sejam:
Nº

Data

Tema

1.

26/11/2013

Programa “Mais Médicos” – Brasília (DF)

2.

19/08/2014

Bioma Mata Atlântica – Belo Horizonte (MG)

3.

16/09/2014

Cotas raciais no MP – Brasília (DF)

4.

17/09/2014

Redução das barreiras de acesso à justiça à juventude negra em
situação de violência – Brasília (DF)
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5.

23/09/2014

Bioma Pampa – Porto Alegre (RS)

6.

24/04/2015

Bioma Mata ATântica e Zona Costeira – Fortaleza (CE)

7.

18/05/2015

Bioma Pantanal – Cuiabá (MT)

8.

22/06/2015

Bioma Caatinga – Petrolina (PE)

9.

24/06/2015

Bioma Cerrado – Palmas (TO)

10. 06/07/2015

Bioma Amazônia – Manaus (AM)

11. 30/07/2015

Defesa dos direitos dos povos ciganos – Brasília (DF)

12. 03/11/2015

Fraudes no sistema de cotas dos concursos públicos – Brasília
(DF)

13. 12/11/2015

Proteção do Consumidor do Transporte Aéreo – Brasília (DF)

14. 18/04/2016

Subfinanciamento da saúde e da educação diante a crise fiscal e
a necessidade de equilíbrio federativo – Brasília (DF)

Os temas podem ser agrupados em três categorias: meio ambiente
(biomas); igualdade de raça e defesa de povos tradicionais; e os demais (saúde,
educação e consumidor).
Antes de adentrar na especificidade de cada tema, cabe mencionar os
pontos em comum das APs realizadas pela CDDF, além das obrigatoriedades
mencionadas acima: a escolha do tema, a dinâmica de construção do evento, a escolha
dos participantes, o convite e a divulgação, a composição da mesa, os
encaminhamentos.
O tema foi escolhido ou pelo próprio Conselheiro, de ofício, ou pelo
Grupo de Trabalho (GT) na CDDF responsável2 (mais frequente) ou pelos movimentos
sociais e outros órgãos públicos (mais raro). A construção do evento (definição do tema,
elaboração do edital e programação) foi elaborada pelo GT e o assessor-chefe da
CDDF, eventualmente com a colaboração de um movimento social ou outros órgãos
públicos.

2

Atualmente a CDDF possui 3 Fóruns Nacionais (da Saúde, de Recursos Hídricos e de Combate à
Corrupção) e 7 GTs ativos (enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica e cultural, pessoas
em situação de rua, desaparecidas e submetidas ao tráfico; combate à violência doméstica e defesa dos
dirietos sexuais e reprodutivos; direitos da pessoa com deficiência, defesa da educação, defesa dos direitos
da pessoa idosa, defesa do consumidor). Cada um deles é composto por membros colaboradores, que são
“membros do Ministério Público convidados a auxiliar nos trabalhos do CNMP, em caráter eventual, sem
prejuízo de suas funções e do recebimento de sua remuneração no órgão de origem”. São designados pelo
presidente do CNMP (PGR), indicados pelo Presidente da CDDF, que buscou variar a composição de cada
um tanto pelo critério da região geográfica do país quanto dos ramos do MP (estadual/distrital e federal MPF, MPT e MPM). Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/institucional/comissoes/comissaode-defesa-dos-direitos-fundamentais/composicao. Última visualização: 16 mai. 2016
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A escolha dos participantes foi feita pelo GT e pela assessora de
articulação. Sempre foram incluídos os Conselheiros do CNJ, o Poder Executivo,
especialistas do assunto (mormente professores universitários ou gestores), lideranças
de movimentos sociais ambientalistas e população afetada. Eventualmente foram
incluídos também Poder Legislativo e setor produtivo. As principais autoridades e
entidades são especificadas em edital e convidadas por meio de ofício; os demais
recebem apenas e-mail institucional.
Além disso a AP é noticiada no site do CNMP, que por vezes é
replicada no Facebook, na intranet e no mailing das Assessoria de Comunicação, tanto
interno quanto externo (outras mídias). Além disso, a AP é transmitida ao vivo pelo canal
do CNMP no Youtube.
A mesa é composta pelo menos pelo Presidente da CDDF, que
preside a AP, e por um especialista, que palestra por volta de meia hora. Após a fala
dos convidados a comporem a mesa, o microfone é aberto para o público previamente
inscrito, com eventuais comentários das autoridades. Após a falta de todos, a mesa
encerra os trabalhos, com a conclusão do evento. O vídeo fica disponível imediatamente
após o fim e o áudio é degravado por empresa contratada por meio de licitação. A partir
disso, a CDDF elabora a ata, destacando os principais fatos, denúncias, normas citadas
e soluções propostas, e a assinam, junto com o presidente da Comissão, documento
que é encaminhado a todos os convidados e aos assinantes da lista de presença. O GT
responsável assessora o Presidente na elaboração do despacho, que recomenda
encaminhamentos e solicita informações. Após, o GT analisa as respostas e elabora um
relatório final, podendo instruir um processo em curso ou não.
Na área do meio ambiente, foram realizadas 6 APs, uma sobre cada
um dos 5 biomas (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas),
sendo que a Mata Atlântica teve duas APs, uma delas restrita à Zona Costeira. O
diferencial das APs nesse tema foi a unidade e a localização. Elas não foram realizadas
no CNMP, mas nas sedes de algum dos MPs estaduais que continham o respectivo
bioma, que foram: Manaus (AM), Petrolina (PE), Palmas (TO), Belo Horizonte (MG) e
Fortaleza (CE) e em Porto Alegre (RS).
A realização das APs constitui as ações do projeto “Biomas”,
elaborado pelos membros colaboradores do Grupo de Trabalho (GT) n. 3 da CDDF Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural. Todas tiveram um edital padrão,
com a mesma fundamentação teórica, salvo especificidades técnicas conforme cada
bioma. São os “considerandos” de cada edital, que incluem a legislação e os problemas
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vividos por cada região, que justificam a necessidade da realização da audiência público
para se discutir eventuais soluções. Conforme os editais, as APs tiveram dupla
finalidade: compartilhar concepções e experiências para construção de eventuais
providências e sensibilizar os “demais órgãos do sistema de justiça para as graves
consequências decorrentes da exploração predatória dos biomas”. A escolha dos MPs
estaduais foi feita pelo Conselheiro então Presidente da CDDF, que realizou todas as
APs referente ao tema.
Foi realizado apenas um relatório de todas as APs, em que se sugeriu
um estudo mais aprofundado sobre as questões relatadas, sob duas perspectivas, uma
regional e outra estadual/local, e, a partir disso, um plano de trabalho, operacionalizados
por grupos de trabalhos específicos de cada bioma, compostos por membros estaduais
e federais e atores envolvidos, com base em roteiros de atuação, definidos previamente.
Na seara da igualdade de raça e defesa de povos tradicionais, foram
realizadas 5 APs, sobre: 1) cotas no MP para negros, 2) a fiscalização do MP do sistema
de cota étnico-raciais; 3) redução de barreira do acesso à justiça à juventude negra em
situação de violência, 4) massacre de maio em 2006 na cidade de São Paulo e 5)
situação dos povos ciganos. Diferentemente da área do meio ambiente, as APs desse
assunto não seguiram um projeto único, embora tenham o mesmo GT4 como
responsável. Pelo contrário, foram construídas de forma bem diferente uma das outras
e tiveram encaminhamentos muito distintos, razão pela qual detalharei cada uma
separadamente quanto a esses aspectos e outros pontos em que divergiram.
1) cotas no MP para negros. O tema foi sugerido pelo próprio GT. Foi
a AP que teve menor adesão e, embora houvesse divergência
sobre o assunto, conforme as enquetes realizadas na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal no projeto de Lei3, apenas
falaram os apoiadores das cotas, não havendo nenhuma
manifestação contrária. Houve, por parte dos movimentos sociais
presentes, o pedido de regulamentação da matéria no âmbito do
Ministério Público. O processo da AP foi apensado ao processo no
CNMP que acompanha a proposta de resolução que regulamenta
os concursos do MP, e ainda não foi julgada. Entretanto, o CNMP
julgou, por unanimidade, improcedente o procedimento que
requeria a suspensão de concurso público para promotor de
3

Em ambas as enquetes realizadas pelas casas legislativas do Congresso Nacional, durante o processo
legislativo da referida Lei, a maioria da população votante foi contrária: Na Câmara dos Deputados,
86,34% de 76.560 votos, e no Senado Federal, 93,78% de 2735 votos.
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Justiça substituto do Ministério Público do Estado da Bahia
(MP/BA) e questionava previsão, em regulamento do certame, que
destina 30% das vagas a candidatos que se autodeclarem negros.
2) fiscalização do MP nos casos de fraudes em relação à política de
cotas étnico-raciais. O tema foi proposto pelo líder da Educafro,
Frei David, em reunião solicitada especificamente para denunciar
os abusos, na época, no concurso de provimento de diplomatas,
pelo Ministério das Relações Exteriores, um dos primeiros
realizados após a publicação da Lei e bastante divulgado na mídia,
haja vista as controvérsias sobre a definição de negro e os
candidatos selecionados. Como encaminhamento, foi apresentada
pelo Presidente da CDDF uma proposta de Recomendação, que
“define parâmetros para a atuação dos membros do MP brasileiro
para a correta implementação a política de cotas étnico-raciais em
vestibulares e concursos públicos”.
3) redução das barreiras do acesso à justiça à juventude negra em
situação de violência. Foi definida em reunião dos assinantes do
Protocolo redução de barreira do acesso à justiça à juventude
negra em situação de violência, quais sejam: CNJ, Ministério da
Justiça (MJ), Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (Seppir) e Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), ambas
da Secretaria-Geral Presidência da República, Conselho Nacional
de Defensores Públicos Gerais (Condege) e Conselho Federal da
OAB (CFOAB). O protocolo, que tinha prazo de dois anos, expirou,
e ainda não foi renovado, sobretudo em razão das circunstâncias
políticas, pois ou foram extintos ou modificados, ou tiveram sua
composição alterada. Na última reunião, conforme memória, os
integrantes dos órgãos que compunham o Protocolo, acordaram
que um dos principais ganhos do acordo havia sido a aproximação
dos

atores

e

que

o

próximo

passo

seria

fortalecer

institucionalmente a rede e elaborar um fluxo de procedimentos
nos casos de maior gravidade e urgência, para não repetir as
experiências anteriores, arquivadas por falta de provas não
produzidas em razão da invisibilidade da mídia e das autoridades
competentes.
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4) massacre de maio, em 2006, na cidade de São Paulo. O tema foi
demandado pela líder das Mães de Maio, na audiência pública
acima descrita, oportunidade em que a líder entregou um dossiê à
CDDF com todos os documentos que provariam a morte
injustificada de jovens negros em 2006, na semana do dia das
mães. Foi a única audiência nesse tema não realizada no CNMP,
mas na sede do MP de SP, com a presença do PGJ. Houve
depoimento de várias mães e familiares vítimas do massacre e o
pedido de federalização do caso, que foi endossado pelo PGR,
tendo encaminhado ao STJ4.
5) Defesa dos direitos dos povos ciganos. O tema foi determinado de
ofício pelo presidente da CDDF, após o III Encontro Nacional do
MP e dos MS. Embora tenha um GT responsável, este não possui
nenhuma ação no projeto referente aos povos ciganos, e nenhum
encaminhamento foi incorporado. O processo da AP foi arquivado.
Mas, mais do que nas outras APs, a CDDF recebeu uma série de
petições de representantes dos povos ciganos solicitando ao
CNMP que cobrasse dos poderes locais a providência de serviços
básicos faltantes para as comunidades, como saúde, saneamento,
entre outros. O procedimento padrão adotado pela CDDF foi o
encaminhamento das denúncias ao MP local e o setor responsável
do Executivo, e a solicitação de informações sobre o caso, haja
vista a ausência de elementos comprobatórios nos documentos
recebidos para determinar alguma medida fiscalizatória e a não
competência do CNMP para investigação.
Nas quatro primeiras APs, esteve presente o Frei David, líder da
Educafro. A sua presença em todas as APs do tema racial, em uma localização fora do
seu Estado, já é interessante por si só e mostra o engajamento desse movimento nas
ações promovidas pelo MP. Entretanto, o que tem maior destaque são suas
performances nesses eventos, junto com vinte ou mais estudantes que mobiliza por um
ônibus fretado. Por vezes são manifestações teatrais, como as ocasiões em que se

4

Disponível em: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/05/10/janot-pede-federalizacao-da-investigacaode-chacina-durante-os-crimes-de-maio/?from_rss=pais. Acesso em 16 mai 2016. Não se pode afirmar,
contudo, que a atitude do PGR tenha sido decorrência direta da realização da AP, por dois motivos: o pedido
não ocorreu nos autos do processo da AP e embora o ocupante dos cargos de PGR e Presidente do CNMP
seja o mesmo, suas funções não se confundem.
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acorrentam nas pilastras do órgão ou fazem discursos irônicos, por outras são protestos,
antes, durante e depois, na porta dos órgãos públicos, dificultando a passagem dos
transeuntes, com manifestações políticas e artísticas, por meio de cartazes, rodas de
capoeira e samba e alto-falantes. Além disso, e talvez por essa razão, o líder consegue
mídia, agendas em gabinetes e contatos diretos com as autoridades.
As restantes APs foram sobre o programa “Mais Médicos”, a defesa
do consumidor no transporte aéreo e o subfinanciamento da saúde e da educação. A
primeira AP foi demandada pelo antigo GT1 (extinto e substituído com quase a mesma
composição pelo Fórum Nacional de Saúde, submetido quando de sua instituição à
Presidência do CNMP e recentemente de volta à CDDF). Foi a primeira AP do CNMP
e, talvez por essa razão, a única realizada sem transmissão ao vivo pelo Youtube.
Foram solicitadas informações para todos os MPs, mas ainda não houve
encaminhamentos. A segunda AP foi construída pelo GT10 – defesa do consumidor,
GT mais recente da CDDF. Também não teve ainda encaminhamentos. A terceira e
última AP foi proposta pelo GT8 – Defesa da educação, tendo sido o FNS incorporado
posteriormente. A consequência direta foi o apoio à Nota técnica manifestando a
inconstitucionalidade da PEC nº 143/2015, em tramitação de segundo turno no Senado,
com vistas a alterar o sistema de vinculações de receitas, patamares de gasto mínimo
e fundos.
Inicialmente, podem ser tecidas algumas considerações sobre cada
um dos critérios de participação elencados por Fonseca et al (2013). O ato normativo
que regulamenta a audiência pública Resolução CNMP nº 82/2012 é aplicado por
analogia e não é conhecido por todos os participantes, inclusive membros do MP. Tanto
ela como os editais não possuem regras muito claras de participação, especialmente
prazos e critérios de seleção de convidados, deixando ampla margem de
discricionariedade para o condutor do evento. Também não houve a participação social
na elaboração dessa norma ou na confecção das regras que regem cada AP específica,
ponto que pode ser melhorado.
Análise crítica

Analisando o contexto em que cada AP foi realizada, bem como
observando os encaminhamentos da AP para os problemas relatados, é possível
concluir que o momento de realização das audiências públicas foi, na maior parte das
vezes, oportuno, salvo algumas ocasiões, como na primeira audiência sobre cotas
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raciais, por exemplo, que foi realizada um dia após a decisão do Plenário do CNMP de
fazer o seu primeiro concurso para servidores sem cotas.
O escopo das APs não raro foi bastante amplo. Embora tenham sido
utilizadas com a finalidade de sensibilizar os atores para um problema específico,
correm o risco, a depender da preparação e da condução, de se tornar muito
generalizantes, sem aprofundar os graves problemas que existem sobre o tema e sem
propor soluções operacionalizáveis. A divisão da audiência pública em outras ou em
várias reuniões, de forma sistematizada, ou o incentivo para que as unidades e ramos
do MP o façam pode contribuir na construção da solução e na despolarização do debate,
ainda muito voltado a uma resolução binária (favorável-contrária), que simplifica a
implementação de uma política pública complexa e torna conflituosa a relação dos
atores, impossibilitando a sua efetivação. Por outro lado, nesses casos, a AP pode
significar uma abertura de debate sobre o tema, oportunizando a proposição de ações
que talvez não ocorreriam ou demorariam muito a ocorrer se não fosse por essa via.
Também possibilitam o encontro dos atores sobre uma determinada questão, podendo
resultar em parcerias sobre subtemas do que é debatido em AP.
A infraestrutura e a capacidade institucional do CNMP se mostraram
adequadas ao número de participantes e ao tipo da audiência, com equipe qualificada
e equipamentos suficientes para a transmissão ao vivo via Youtube, em quase sua
totalidade. A postura pró-debate dos mediadores (Conselheiros que presidiram as
audiências) também foram bem avaliadas nas manifestações orais e na pesquisa de
opinião, ora como estratégia retórica para alguém que tem o poder de influenciar as
decisões, ora como elogio pela promoção das audiências públicas sobre o tema, ora
pela abertura para recepção do movimento social em gabinete. Contudo, não houve
falas no sentido de avaliar a condução do evento em si, aspecto que pode ser mais
estudado futuramente.
Um ponto de destaque é o critério da neutralidade, definido em Foseca
et al (2013) como relevante, mas não esperado pelos entrevistados. Pelo contrário, é
um elemento que por vezes pode ser entendido como um retrocesso na luta pelos
direitos humanos. Por exemplo, no debate sobre cotas, a neutralidade dos mediadores
tende mais a racismo institucional. A expectativa dos movimentos sociais é, no mínimo,
a demonstração de sensibilidade na condução dos debates.
A metodologia do processo participativo foi o fator mais criticado nas
questões abertas. Com efeito, a dinâmica das falas é desproporcional: primeiro são
ouvidas as autoridades e intelectuais, cada uma por 10 a 20 minutos, com maior
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flexibilidade de tempo, e segundo são ouvidos os inscritos (participantes dos
movimentos sociais), cada um por 5 minutos, com menor flexibilidade de tempo. Não
raro as autoridades se ausentam após a mesa inicial, frustrando a finalidade muitas
vezes única da audiência pública, de escuta dos movimentos sociais, e suas
expectativas, de serem escutados.
As devolutivas foi o ponto que mais variou de tema para tema. Embora
quase a totalidade tenha sido transmitida em Youtube, acessível permanentemente,
algumas APs não tiveram encaminhamentos concretos e as que tiveram, por vezes, não
podem ser atribuídas como causas exclusivas das medidas tomadas, o que dificulta a
análise dos impactos das APs.
A transparência foi outro ponto bastante comentado. A maior parte dos
participantes comparecem por terem sido convidados por ofício nominal encaminhado
pelo correio físico ou eletrônico. O Facebook foi utilizado apenas em algumas vezes,
impulsionando a matéria no site. No caso das fraudes no sistema de cotas, o post do
evento teve com 626 curtidas e 194 compartilhamentos, o que mostra o potencial da
ferramenta.
Adicionalmente, sobre os impactos, na definição de Avritzer (2011),
significam a medida em que os processos participativos conseguem influenciar as
decisões políticas. No caso, serão consideradas as ações do CNMP e do MP, que
podem ser classificadas em dois tipos de impactos. O primeiro seria a incorporação dos
argumentos trazidos em audiência pública pelos movimentos sociais nos atos escritos
normatizadores do CNMP (recomendações, resoluções, decisões), como a decisão em
que o Conselho indeferiu suspensão de concurso público na Bahia por prever cotas
raciais ou a nota técnica apresentada em relação à PEC 143/2015. O segundo seria a
sensibilização dos membros, servidores e do público presente; abertura para conversas
fora do espaço das audiências públicas (gabinetes, corredores, restaurantes); utilização
de trechos dos vídeos nas redes sociais, contendo discursos de autoridades em
linguagem informal apesar do ambiente formal; replicação de notícias elaboradas por
fontes oficiais; aproximação do MP com os movimentos sociais; conhecimento da
burocracia pelos movimentos sociais; troca de informações sobre as agendas dos
órgãos públicos e dos movimentos sociais; articulação com os órgãos públicos
presentes por ocasião das audiências públicas; entre outros.

Considerações Finais
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Ainda com o recorte metodológico de análise das APs realizadas pelo
CNMP, o estudo sobre as interações entre MP e movimentos sociais é muito dificultado
pela complexidade e amplitude da instituição, bem como dos movimentos sociais, que
variam conforme a área de atuação. Em razão da autonomia constitucional, a atuação
dos membros ainda é bastante individualizada, mesmo no CNMP e num espaço de
padronização de atos.
Ademais, observa-se que as ações, resultados dos encaminhamentos
das APs que possuem mais repercussão e alcance na mídia e no grau de satisfação
dos participantes são construções conjuntas, entre MP e movimentos, de acordo com
cada pauta específica. Logo, o estudo sobre as interações nas ferramentas
participativas talvez possa ser aprofundado de forma setorializada, de acordo com cada
direito fundamental ou política pública em questão.
Entretanto, há que se reparar na tendência de intersetorialidade da
atuação ministerial. Mesmo voltado à defesa dos direitos coletivos e individuais
indisponíveis, a atuação extrajudicial tem focado a identificação das causas de
problemas sociais maiores, o que quase sempre implica o trabalho conjunto entre
grupos de trabalho específicos e movimentos sociais de diferentes áreas, como foi o
caso do debate sobre o subfinanciamento da educação e da saúde ou ainda sobre a
juventude negra em situação de violência.
Verifica-se, pois, que a ampliação dos processos de participação tende
mais à democratização da estrutura do que à ampliação de autonomia da instituição, no
que tange à defesa dos direitos fundamentais. Não foi identificada, por exemplo,
nenhuma fala que argumentasse por mais poderes investigativos ou independência em
relação a outros órgãos. Ao revés, foram discutidas possibilidades mais flexíveis de
estabelecimento de parcerias e formas de viabilizar e monitorar a atuação extrajudicial
dos membros.
Outrossim, muitas das iniciativas das APs foram propostas e
articuladas pelos próprios servidores, que possuem engajamento com a causa. Abers e
Bulow já chamavam atenção para os estudos que trazem o Estado para o centro do
debate, mas excluem análises que tenham como objetivo compreender como ativistas
e aliados e interagem dentro do Estado (Abers e Bulow, 2011, p. 63), seja ignorando a
presença de ativistas de movimentos sociais no serviço público seja ignorando como
ocorrem as ações entre lideranças e autoridades dentro da máquina administrativa, mas
fora do espaço participativo, como nas reuniões de gabinete e mensagens mobilizadas.
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Uma conclusão notória é a utilização do MP a partir da qual os movimentos dão maior
visibilidade e eficácia às suas demandas (Abers e Bulow, 2011, p. 66). Nesse sentido, a
pesquisa sobre as redes visíveis e invisíveis desses atores, membros e servidores do
MP e lideranças dos movimentos sociais, pode apresentar resultados muito
interessantes que explorem os limites conceituais de Estado e sociedade.
Por fim, quanto à efetividade da participação social nas APs do CNMP,
embora tenham sido bem avaliadas a infraestrutura, a capacidade institucional, o
momento de realização e a transparência, há ainda alguns pontos a melhorar, como a
regulamentação (resolução e editais), o escopo, a metodologia (divulgação e
programação) e a construção da devolutiva (encaminhamentos), o que facilitará,
inclusive, o estudo dos impactos diretos dessas ferramentas.
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Anexo II – Formulários de pesquisa de opinião
Versão 1 – testada em 03 de novembro de 2015 – AP sobre fraudes no sistema de cotas
(Enviado para 66 e-mails válidos, 5 respostas).
“Com base na(s) audiência(s) pública(s) da(s) qual(is) você participou sobre cotas raciais no CNMP:
O QUE VOCÊ ACHA...
*Obrigatório
Do ato normativo que regulamenta a audiência pública (Res. CNMP nº 82/2012)?*

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Dos momento de realização das audiências públicas (condizente com a possibilidade
de subsidiar as decisões do CNMP)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Do escopo (tema da audiência específica – cotas raciais e fraudes)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Infraesturutra (local acessível e adequado ao nº de participante e ao tipo da
audiência, equipe qualificada, equipamentos)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço
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Outro:
Da capacidade institucional do CNMP (pessoal qualificado em participação social na
temática racial)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Da neutralidade e postura pró-debate do Conselheiro (capacitação em metodologias
participativas e sensibilidade quanto à temática)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Da metodologia do processo participativo (adequação da escolha dos participantes,
da complexidade e abrangência do tema, dos objetivos da audiência pública, do
tempo de debate, dos recursos disponíveis, da dinâmica das falas)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Da devolutiva (sistematização dos resultados da audiência pública)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Da transparência (divulgação do evento, do edital, das notícias, da ata e dos
encaminhamentos, linguagem utilizada)? *

o

É satisfatório
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Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
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Dos impactos da audiência pública (sensibilização do público presente e
incorporação do debate nas decisões e na atuação do MP)? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:
Da(s) audiência(s) pública(s) de uma forma geral? *

o

É satisfatório

o

Não é satisfatório

o

Estou indiferente

o

Superou minhas expectativas

o

Desconheço

o

Outro:

Versão 2 – aplicada em 18 de abril de 2016, audiência pública sobre subfinanciamento
da saúde e da educação (enviado para 70 e-mails válidos, 12 respostas).

Pesquisa CDDF/CNMP nº 4 - Pesquisa de opinião Audiência Pública sobre o custeio
constitucionalmente adequado da educação e da
saúde o papel do MP diante da crise fiscal e da
necessidade de equilíbrio federativo - 18/04/2016
Esta pesquisa visa subsidiar a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional
do Ministério Público (CDDF/CNMP) na realização de audiências públicas e outras formas
participativas entre Ministério Público e a sociedade. As respostas serão trabalhadas de forma
conjunta, SEM REVELAR a identidade do participante. O preenchimento não é obrigatório nem
vinculativo, mas muito importante para que possamos aprimorar nossa atuação, ampliar o acesso à
justiça, fortalecer os valores democráticos e atuar de forma socialmente efetiva. O formulário contém
15 perguntas, com TEMPO MÉDIO de preenchimento de 3 minutos, e estará disponível até
29/04/2016. Desde já agradecemos a sua opinião!
Equipe CDDF/CNMP
*Obrigatório
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Você é... *
Marcar apenas uma oval.
Membro/servidor do MP
Autoridade/servidor do Executivo
Autoridade/servidor do Judiciário
Autoridade/Servidor do Legislativo
Professor/estudante/estagiário
Jornalista
Outro:
Como você ficou sabendo da audiência pública? *
Marcar apenas uma oval.
Por ofício ou e-mail do CNMP
Portal do CNMP
Página do CNMP no Facebook
Mídia (jornais escritos, no rádio, na televisão e na internet)
Indicação de um conhecido
Outro:

VOCÊ ACHOU....
Que a audiência pública foi oportuna diante do problema relatado? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que as regras da audiência pública foram claras e suficientes? *
Considerar Edital CDDF/CNMP nº 01/2016
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que o tema tratado foi relevante e adequado à abrangência e à complexidade do
problema? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que a infraestrutura (local, equipamentos, equipe de apoio) foi acessível e adequada
ao número de participantes e à dinâmica da audiência pública? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que a divulgação ocorreu com antecedência adequada? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que a condução da audiência pública foi neutra em relação ao tema, sensível em
relação aos participantes e construtiva no debate? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que a programação do evento foi adequada? *
Considerar a escolha dos palestrantes e da mesa diretora, o tempo de debate e a dinâmica
das falas
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
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Que os encaminhamentos propostos são viáveis de serem cumpridos e podem
contribuir para a solução dos problemas relatados? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Que a audiência pública, de uma forma geral, cumpriu o seu propósito? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Conclusões
Como foi sua participação na audiência pública? *
Marque todas que se aplicam.
Assisti toda ou a maior parte do evento
Tive um tempo de fala
Encaminhei/ entreguei documentos à CDDF
Interagi com outros participantes presentes
Outro:
Você achou que foi possível, com a sua participação, contribuir para as decisões a
serem tomadas pelo CNMP ou pelas autoridades presentes? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Você acha que o CNMP está aberto à participação da sociedade? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Você participaria novamente de uma audiência pública do CNMP? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Sugestões (opcional)
Escreva aqui suas sugestões para a CDDF na realização das próximas audiências
públicas
1
Escreva aqui suas sugestões para melhorar. este formulário
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