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Editorial  

 

Dossiê Cidadania e Direitos Humanos: transversalidades democráticas em tempos 

sombrios 

 

Bruno de Oliveira Rodrigues 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

David Junior de Souza Silva 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

 

Claudina Azevedo Maximiano 

Instituto Federal do Amazonas (IFAM) 

 

Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

Nesta edição da Revista Sociologia Jurídica apresentamos o dossiê “Cidadania e 

Direitos Humanos: transversalidades democráticas em tempos sombrios”. Visando 

reunir trabalhos acadêmicos que têm como fio condutor debater a qualidade dos 

Direitos Humanos e da produção de cidadania em tempos de crise democrática no 

Brasil. 

Iniciando a seção, o texto Banzeiro do conhecimento: Direito ao acesso à 

leitura no interior da amazônia, trabalho produzido por três autores, Claudina 

Azevedo Maximiano, Davilla Vieira Odizio da Silva e Sebastião Pereira do Nascimento 

versa sobre um projeto de extensão que promove o incentivo à leitura. 

Em seguida, o artigo intitulado Cidadania e educação superior na terceira 

idade: Projeto universidade da maturidade do Amapá (UMAP), de autoria de Daiana 

dos Santos Silva, Ladilene Alves Negri e Raimundo Erundino Santos Diniz, tem como 

objetivo problematizar o conceito de cidadania a partir de processos formativos da 

Universidade da Maturidade do Amapá (UMAP), os autores trabalharam com a 

metodologia de análise qualitativa do histórico e do processo de ensino-aprendizagem 

do Projeto UMAP, por meio de registros fotográficos e análises documentais. 

Sob autoria de Rodrigo Conceição Rezende e Tiago de Garcia Nunes, o artigo 

intitulado O direito e o racismo estrutural brasileiro – uma análise da legislação 

brasileira no tratamento da questão racial aborda o racismo estrutural objetivando, 
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com isso, compreender se a legislação mais fortifica do que coíbe as estruturas raciais 

postas na sociedade. 

O artigo denominado Identidade, racismo e direito: reflexões e potências 

emancipadoras, de autoria de Bruno de Oliveira Rodrigues trata-se de uma reflexão 

sobre como as identidades negras se formataram no Brasil. O autor apresenta um 

raciocínio que destaca como o medo e a estupidez são escolhas históricas e que se 

enraízam nas instituições e no imaginário social, criando gatilhos que determinam as 

relações sociais. 

Por fim, sob a autoria de Jefeson Caldas dos Santos, David Junior de Souza Silva e 

Glaúcio Campos Gomes de Matos, o artigo nomeado, Protesto escravo no cabo norte: 

Formação de mocambos e apropriação estratégica da situação de fronteira, expõe 

o confronto e práticas de embate de sujeitos afrobrasileiros e africanos perante o 

processo de escravização no Cabo Norte. 

Com isto, podemos dizer que o presente dossiê apresenta com sofisticação e 

maturação reflexões teóricas e empíricas sobre a qualidade da democracia e dos direitos 

humanos no Brasil, na seara daquilo que se pretendeu tratar em cada um dos temas. 

Assim sendo, pensamos que o dossiê apresenta uma possibilidade reflexiva para o 

campo científico, tanto das ciências sociais quanto do Direito. 

 

Os organizadores 
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Banzeiro do conhecimento: direito ao acesso à leitura no interior da Amazônia 

 
Banzeiro do conhecimento: the right to access reading in the interior of Amazonia 
 

Claudina Azevedo Maximiano1 
 

Davilla Vieira Odizio da Silva2 
 

Sebastião Pereira do Nascimento3 
 
RESUMO: A proposta deste artigo é socializar a experiência do projeto de extensão 
Banzeiro do conhecimento, cujo objetivo foi incentivar e proporcionar o acesso à leitura 
para crianças e adolescentes, despertando o interesse pela arte, o desenvolvimento da 
capacidade crítica e criativa, bem como o entendimento da própria história e cidadania. 
Como metodologia, utilizou-se a “biblioteca em movimento”, envolvendo uma das 
bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, 
localizado no sul do estado. A experiência beneficiou diretamente crianças e 
adolescentes de 12 comunidades na região do Médio Purus, no município de Lábrea/AM. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito à leitura, Cidadania, Comunidade e Biblioteca itinerante 
 
ABSTRAT: The purpose of this article is to socialize the experience of the extension 
project Banzeiro do conhecimento, whose objective was to encourage and provide access 
to reading for children and adolescents, awakening interest in art, the development of 
critical and creative capacity, as well as the understanding of their own history and 
citizenship. The methodology used was the "moving library", involving one of the 
libraries of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas, 
located in the south of the state. The experience directly benefited children and 
adolescents from 12 communities in the Médio Purus region, in the municipality of 
Lábrea/AM. 
 
KEYWORDS: RIGHT TO READING, CITIZENSHIP, COMMUNITY AND MOVING LIBRARY 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Banzeiro do conhecimento: comunidades, sujeitos e 
perspectivas para o acesso à leitura; 3. Dinâmica desenvolvida:  metodologia de 
trabalho; 4. Considerações finais; 5. Referências. 
 
1. Introdução 
 

 O projeto Banzeiro do conhecimento se situa no contexto sociocultural e 

territorial da Amazônia, no município de Lábrea/AM. Essa região apresenta dados 

 
1 Doutora em antropologia social. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas 
(IFAM), Lábrea-AM, Brasil. E-mail: claudinamaximiano8@gmail.com 
2 Graduada em Biblioteconomia. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), 
Lábrea-AM, Brasil. 
3 Graduando em Licenciatura em Matemática. Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Humaitá-AM, 
Brasil. 
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significativos de precariedade das políticas públicas de educação4. Os dados expressos 

pelos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) são inferiores 

à média geral do estado do Amazonas. Por exemplo, no ano de 2019, para os 4º e 5º anos 

das escolas públicas, Lábrea obteve a nota 3,8, enquanto a média do estado do Amazonas 

para o mesmo ano é de 5,3. Tal situação repercute diretamente na estrutura das escolas, 

principalmente no interior do município, nas chamadas escolas da zona rural, que são as 

escolas indígenas e do campo/floresta, onde não há bibliotecas, fator que impacta 

diretamente no direito à leitura, se pensarmos “[...] o acesso à leitura como um direito, 

contextualizando a leitura como uma prática indispensável para construção de 

sociedades democráticas e um direito essencial para o exercício da cidadania” (BIFF; 

MENTI, 2018)5. 

Banzeiro do conhecimento foi um projeto de extensão aprovado pelo edital PIBEX, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), com a 

proposta de criação uma minibiblioteca itinerante. Nossa proposta inicial foi ir ao 

encontro de comunidades amazônicas, na Reserva Extrativista do Ituxi (RESEX Ituxi), 

motivados pela não existência de bibliotecas físicas. A partir da experiência na RESEX 

Ituxi, estendemos o projeto para outra Unidade de Conservação (UC), a RESEX Médio 

Purus, e comunidades no entorno da sede do município de Lábrea/AM. O eixo central do 

projeto foi o atendimento às demandas das comunidades no contexto do incentivo à 

leitura nas escolas ribeirinhas e aldeias indígenas da região conhecida como Médio 

Purus6 (Fig. 1).  

Figura 1 - Região do Médio Purus 

 
 

4 Ver: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Projeto MPF na Comunidade em Lábrea (AM). Relatório Final.  
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/am/projetos-especiais/mpf-na-comunidade/3a-edicao-2013 
Labrea/_AM.pdf. Acesso em:  22 ago. 2019 
5 BIFF, Vanessa Levati; MENTI, Magali de Moraes. O direito à leitura no brasil. Cocar, Belém, v.12, n. 24, p. 
446-471, Jul./Dez. 2018. Programa de Pós-graduação Educação em Educação da UEPA. Disponível em: 
http://páginas.uepa.br/seer/index.php/cocar. 
6 AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SDS. Disponível em: 
https://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoes_estados/Amazonas/Purus/ZEE do Purus-resumo 
executivo.pdf. Acesso em: 22 ago 2019. 
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                                                                                                             Fonte: INPE, 20087. 

 

O contexto e a dinâmica das escolas rurais do município, com pouco ou quase 

nenhum incentivo à leitura, nos motivou à produção do projeto Banzeiro do 

conhecimento, que se concretizou em uma minibiblioteca itinerante, formada por um 

conjunto de livros, revistas e informativos organizados em caixas e paneiros8; os 

transportes utilizados foram lanchas e barco. Inicialmente, o projeto seria realizado em 

comunidades ribeirinhas da RESEX Ituxi.  

A partir do sucesso das atividades nas comunidades Volta do Bucho e Floresta, no 

rio Ituxi, decidimos estendê-lo para outras atividades do IFAM/Campus Lábrea, 

expandindo o público beneficiário, o que agregou maior relevância ao Banzeiro. 

Destacamos as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do 

IFAM/Campus Lábrea 2017, com o tema A matemática está em tudo: somando e 

multiplicando experiências de ensino, pesquisa e extensão. Na SNCT, o Banzeiro do 

conhecimento foi incluído na ação Ciência Móvel, que percorreu várias comunidades e, 

ainda, no projeto Expedição Purus, realizado na comunidade ribeirinha Sumaúma, em 

2018, no rio Purus. 

O Banzeiro do conhecimento foi desenvolvido pela bibliotecária Dávila Odizio, 

juntamente com Claudina Maximiano, professora de sociologia, e o aluno bolsista 

Sebastião Nascimento. Neste texto, além de expor a dinâmica e os resultados do projeto, 

queremos socializar as experiências vividas pela bibliotecária e pelo aluno bolsista, no 

sentido de colocar a “biblioteca em movimento” no contexto amazônico. Ao todo, o 

projeto atendeu a 12 comunidades na região do Médio Purus.  

 

2. Banzeiro do conhecimento: comunidades, sujeitos e perspectivas para o acesso à 
leitura 
 

Para entender a proposta do Banzeiro do conhecimento, é preciso situar 

geograficamente a região. Lábrea é um município localizado no interior do estado do 

Amazonas (Fig. 2). A população do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2010, era de 31.701 pessoas. No ano 

de 2018, a estimativa populacional, segundo o IBGE, era de 45.245 pessoas9.  

Lábrea pertence à região do Médio Rio Purus, no sul do Amazonas; localiza-se à 

margem do rio Purus e faz limites com os municípios de Canutama, Boca do Acre, 

Tapauá e Pauini e com os estados de Rondônia e Acre. O território do município 

compreende uma área de 68.262,696 km².  

 
7 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). URL: https://www.gov.br/inpe/pt-br. 
8 Tipo de cesto produzidos por indígenas. 
9 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (BGE).  Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/labrea/panorama. Acesso em:  21 out. 2019. 
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Figura 2 - Mapa do Amazonas. Em destaque, o município de Lábrea 

 

            

                Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lábrea  

Em 2008, foram criadas quatro UC no município, com a finalidade de estabelecer 

áreas de proteção para conter os impactos do desmatamento no sul do Amazonas: a 

Floresta Nacional do Iquiri (FLONA do Iquiri); o Parque Nacional Mapinguari (PARNA 

Mapinguari) e as RESEX: Médio Purus e Ituxi 

Neste texto, enfocamos as RESEX Ituxi (Fig. 3) e Médio Purus, espaços escolhidos 

para o desenvolvimento inicial do projeto Banzeiro do conhecimento, em virtude da 

dificuldade de acesso a livros e da não existência de bibliotecas nas UC. Para melhor 

entendimento desse território, passamos a apresentar as UC onde se encontram as 

comunidades atendidas pelo projeto.  

 
Figura 3 - Mapa da RESEX Ituxi. Em destaque, o município de Lábrea 
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                      Fonte: Amaral et al. 201210 
 

A RESEX Ituxi, foi criada em 2008, através do decreto 187, de 5 de junho de 2008. 

O rio Ituxi, que dá nome a esta UC, nasce no estado do Acre, adentra o estado do 

Amazonas e passa a se chamar Rio Ituxi. De acordo com o Instituto Florestal Tropical 

(IFT)11, 

 
[...] a Resex possui área aproximada de 780 mil hectares cobertos 
de florestas de terra firme e várzea. No último censo demográfico 
realizado pelo ICMBio, em 2012, foram registrados 564 habitantes 
distribuídos em 123 famílias e 19 assentamentos humanos. As 
principais atividades produtivas desenvolvidas pelas 
comunidades de Ituxi são a coleta da castanha-do-brasil 
(Bertholletia excelsa), produção de farinha de mandioca e a 
extração do óleo de copaíba (Copaifera sp.). Além desses produtos, 
a extração da madeira é uma atividade econômica bastante 
importante para os moradores. 

 

 A RESEX Médio Purus possui uma área de 604.231,22 hectares e foi criada em 08 

de maio de 2008. Segundo Aleixo12, 

 
Foi lutando para encontrar o seu lugar em meio aos inúmeros 
conflitos que as lideranças comunitárias do Médio Purus se 
apegaram a uma proposta nascida no seio do movimento social da 
Amazônia ocidental: a criação de Reservas Extrativistas (RESEX) 
como forma de garantir os direitos territoriais e ambientais das 
comunidades extrativistas. É nesse contexto que emerge a 
Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus 
(ATAMP) como um ator político regional. [...] A criação oficial da 
Reserva Extrativista do Médio Purus foi recebida como uma 
vitória. Mas esta foi rapidamente percebida como apenas uma 
etapa importante de um processo ainda mais longo e difícil: a 
afirmação da cidadania e da dignidade das famílias do Médio 
Purus, tendo como base a conservação da floresta e dos recursos 
naturais da região.13  

 

 
10 AMARAL, Paulo; PINTO, Andréia; GOMES, Izabella da Paixão; CUNHA, Carlos Alexandre da; SALOMÃO, 
Rodney; GALETTI, Gabriela. Áreas protegidas no sul do estado do Amazonas. Belém, PA: IMAZON, 2012. 
11 INSTITUTO FLORESTAL TROPICAL (IFT). Ituxi é a quarta RESEX da Amazônia a realizar o manejo 
florestal. Disponível em: http://www.ift.org.br/ituxi-e-a-quarta-resex-da-amazonia-a-realizar-o-manejo-
florestal/. Acesso em: 21 ago. 2019. 
12 ALEIXO, Josinaldo (Org.). Memorial da luta pela reserva extrativista do Médio Purus em Lábrea-AM. 
Registro da mobilização social, organização comunitária e conquista de cidadania na Amazônia. 
Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus (ATAMP). Brasília: Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB). 2011. 
13 Ibid., p. 7 
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 Conhecer o contexto de criação das RESEX Ituxi e Médio Purus é relevante para o 

entendimento da singularidade do projeto Banzeiro do conhecimento, que tinha por 

objetivo o atendimento de demandas latentes na linha do direito à  educação, o que 

repercute na formação integral dos povos e comunidades tradicionais amazônicos, como 

a garantia do direito ao acesso a livros e à leitura, enquanto componentes importantes 

na educação para a cidadania.  

A RESEX Ituxi é composta por 11 comunidades: Floresta, Goiaba, Cainágua, 

Punicici, Cabeçudo, Vota do Bucho, Siriquiqui, Vila Vitória, Vila Canãa, Mangutiari e Boca 

do Curequetê14. Várias dificuldades, principalmente a falta de escolas de nível médio, 

têm levado ao esvaziamento das comunidades; segundo os próprios moradores da 

RESEX, para garantir a continuidade dos estudos dos filhos, muitos se descolam para a 

cidade. O projeto Banzeiro foi realizado nas comunidades Volta do Bucho (Fig, 4) e 

Floresta.  

 
Figura 4 - Espaço de leitura na comunidade Volta do Bucho 

 

 

Fonte: Arquivos do projeto Banzeiro do conhecimento.  
                   Foto: Claudina Azevedo Maximiano, 2017. 

 

 A realização dessa ação foi possível devido a uma parceria com o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)15, através do gestor da RESEX do 

Ituxi. Em 2018, realizamos atividade na RESEX Médio Purus, na comunidade Samaúma.  

 
14 Ver: MATHEWS, Mason; MENEZES, Thereza. Nova Cartografia Social da Amazônia: Comunidade 
extrativista da Resex de Ituxi lutando por uma vida melhor-Lábrea, Amazonas. In: ALMEIDA, Alfredo 
Wagner Berno de (Coord.). Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Manaus: UEA Edições, 2009. 
15 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia em regime especial. Criado 
dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra 
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 A RESEX Médio Purus compreende, territorialmente, três municípios da calha do 

Rio Purus: Lábrea, Pauini e Tapauá (Fig. 5). 

 
Figura 5 - RESEX Médio Purus 

 

 
             Fonte: Amaral et al., 201216. 

 
 

  A RESEX Médio Purus tem uma área de 604.290 km², abrangendo 97 

comunidades, presentes tanto em área de várzea como em terra firme. Foi criada 

oficialmente no dia 08/05/2008, pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que assinou o 

decreto de sua criação17. Vale ressaltar que a criação dessa UC foi fruto de luta coletiva 

das comunidades tradicionais da região. 

As comunidades existentes nas RESEX se estabelecem ao longo do curso dos rios 

e, geograficamente, estão distantes do centro urbano do município de Lábrea, sendo o 

acesso feito por via fluvial, pelos rios Purus e Ituxi. Por exemplo, da cidade de Lábrea até 

a comunidade Volta do Bucho, no Ituxi, dependendo do motor utilizado, leva-se um dia 

ou até mais, de voadeira18. Certa vez, saímos da cidade às cinco horas da manhã e 

chegamos à comunidade por volta das 20 horas, pois tivemos problemas com o motor da 

voadeira durante a viagem.  

 
o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Disponível em: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/oinstituto. Acesso em 04 jan. 2020. 
16 AMARAL, Paulo; PINTO, Andréia; GOMES, Izabella da Paixão; CUNHA, Carlos Alexandre da; SALOMÃO, 
Rodney; GALETTI, Gabriela. Áreas protegidas no sul do estado do Amazonas. Belém, PA: IMAZON, 2012. 
17 ALEIXO, Josinaldo (Org.). Memorial da luta pela reserva extrativista do Médio Purus em Lábrea-AM. 
Registro da mobilização social, organização comunitária e conquista de cidadania na Amazônia. 
Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus (ATAMP). Brasília: Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB). 2011, p. 11;69). 
18 Embarcação de pequeno porte, em alumínio, com motor de popa.  
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 Conseguimos expandir o Banzeiro do conhecimento para outros projetos, com 

destaque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2017, aliado à proposta da 

Ciência Móvel, como dissemos anteriormente, percorrendo comunidades de terra firme, 

aldeia indígena e comunidade ribeirinha. Com essa ação, tivemos contato com três 

comunidades: o Ramal do Tauaruã, onde estivemos na Escola Municipal São Francisco, 

na Aldeia Boa Vista, Terra Indígena Caititu, povo Apurinã; e na comunidade ribeirinha 

Praia do Pirão, na RESEX Médio Purus.  

 No início de 2018, realizamos o projeto de extensão Expedição Purus, que 

objetivava possibilitar aos professores, técnicos e alunos a experiência de estabelecer 

diálogos com uma comunidade amazônica; nesse contexto, inserimos o Banzeiro do 

conhecimento como estratégia para oportunizar o exercício da leitura e o estímulo às 

artes para as crianças e adolescentes da comunidade ribeirinha Samaúma (Fig. 6), na 

RESEX  Médio Purus.  

 

Figura 6 - Banzeiro na escola da comunidade Samaúma  
 

         

                                Fonte: Arquivos do projeto Banzeiro do conhecimento.  
                                  Foto: Claudina Azevedo Maximiano, 2018 

 

Ao longo dos dois anos de vigência do projeto, atuamos em comunidades 

ribeirinhas, de terra firme e indígena, totalizando 12 comunidades beneficiadas. 

Atingimos um público de mais de 700 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e 

adultos. Socializamos mais de 100 títulos entre livros, revistas e informativos, por meio 

da contação de história e apresentação de filmes. Através dessa ação, oportunizamos o 

direito ao acesso e o estímulo à leitura nessas comunidades.  

O projeto Banzeiro do conhecimento se fundamenta na lógica de acesso e direito à 

leitura na formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão na escola e 

está intimamente ligado ao papel social da biblioteca. Afinal, a biblioteca, enquanto 
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espaço social, deve produzir possibilidades e condições de acesso à informação, tendo 

como premissa oferecer instrumentos adequados que atendam às necessidades dos 

leitores, partindo sempre do princípio de que estes são o bem maior de toda e qualquer 

unidade de informação.  

Desse modo, o Banzeiro do conhecimento partiu da biblioteca do IFAM/Campus 

Lábrea, que, conforme descrito na Resolução 46/CONSUP/IFAM/2015, tem como 

usuários, além de pessoas que comprovem o vínculo com a instituição, toda a população 

(usuários externos); porém, a procura por parte da comunidade é pequena. Então, 

mediante a necessidade de alcançar os usuários externos, surgiu a ideia de levar a 

biblioteca até as comunidades ribeirinhas, por meio do Banzeiro do conhecimento. 

Tornar a biblioteca do IFAM/Campus Lábrea presente nas comunidades proporcionou 

sua expansão para além do espaço físico do campus. A experiência junto às comunidades 

produziu impactos ligados ao acesso à informação, em concordância com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), conforme o item 

16.10 da Agenda 2030, no sentido de “assegurar o acesso público à informação”, uma 

dimensão importante para quem vive em comunidades em que é difícil o acesso aos 

meios de comunicação.19   

Nesse contexto, se insere o fazer do bibliotecário20. É importante que a biblioteca 

se transforme em um instrumento dinâmico e dialógico, contribuindo para a 

democratização do acesso à leitura formal, de modo a contribuir no processo de 

transformação social. Considerando as funções da Biblioteconomia, Jesse Shera21 se 

refere à importância da ligação entre os aspectos social e profissional do (a) 

bibliotecário(a), à pertinência e relevância de sua atuação, na qual o exercício 

biblioteconômico deve atender à demanda social.22  

A ideia de uma biblioteca itinerante, “em movimento”, no interior da Amazônia, é 

uma ação em busca da chamada práxis pedagógica. Segundo Freire23,  

 
Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação e 
reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, 
sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, 
imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja 

 
19 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Transformando nosso mundo: A agenda 2030 para 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso 
em: 21 maio 2020. 
20 Ver: ORTEGA Y GASSET, José.  A missão do bibliotecário. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. 
21 SHERA, Jesse. H. Epistemologia social, semântica geral e biblioteconomia. Trad. Maria Esther de Araújo. 
Ciência da Informação. Rio de Janeiro, 6(1): 1977 p. 9-12. (Texto original: “Social Epistemology, General 
Semantics, and Librarianship”. Wilson Librarianship, Bulletin 35 (10) June 1961). 
22 Ver também: DANTAS, Esdras Renan Farias; GARCIA, Joana C. R. Responsabilidade social da ciência da 
informação: a reescrita do conceito. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 17, 2016. Disponível em:  
https://www.brapci.inf.br/index.php/article/view/0000021804/e4ccd266faeee607dfe09dec6f36fd40. 
Acesso em: 20 mar. 2020. 
23 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011 
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práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o 
mundo.24  
 

 Considerando o que diz o autor a respeito da práxis pedagógica, em especial 

quanto à interação entre a ação e a reflexão, a escolha dos locais para o desenvolvimento 

do projeto esteve estritamente ligada à observação das atividades nas escolas das 

comunidades ribeirinhas, que recebem pouco material de apoio para atividades lúdicas 

e de estímulo à leitura, que entendemos ser uma prática transformadora.  

 O direito à informação, além de ser um direito em si, é considerado um direito 

instrumental e garanti-lo é um passo central para se alcançar o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da Agenda 203025. Esse objetivo visa ao 

estabelecimento de sociedades pacíficas e inclusivas, para o desenvolvimento 

sustentável e a promoção do acesso universal à justiça. Especificamente, a meta 16.10 - 

que assegura o acesso à informação e protege as liberdades fundamentais, em 

conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais - e a meta 16.6 - que 

estabelece o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis - demonstram que o desenvolvimento sustentável depende da livre 

circulação de informações públicas. 

Outro destaque no projeto em tela diz respeito ao envolvimento de discente do 

IFAM/Campus Lábrea. A participação efetiva nas tomadas de decisões, busca de 

metodologias de como tornar o ato da leitura prazerosa e estimulante da busca de 

conhecimento e construção da própria cidadania, foi algo que marcou a participação do 

bolsista Sebastião Nascimento. Na condição de jovem estudante do curso técnico nível 

médio de Informática, ter participado desse projeto, enquanto sujeito do processo 

ensino-aprendizagem, proporcionou a ele novas percepções sobre sua realidade e a 

realidade dos povos e comunidades tradicionais em Lábrea, repercutindo no seu 

entendimento da educação como importante instrumento para assegurar o direito à 

cidadania para todos. 

  
3. Dinâmica desenvolvida:  metodologia de trabalho 

 

 Para a aquisição de livros, revistas e outros materiais de leitura, entramos em 

contato com algumas escolas municipais. Após, realizamos o levantamento do material 

disponível e possíveis de empréstimos pelas bibliotecas das escolas. Foram solicitadas 

obras de literatura infanto-juvenil, romances, literatura amazônica, contos, legislação 

ambiental, periódicos, entre outros. A organização desse material tinha por objetivo 

possibilitar a interação, o envolvimento das crianças, adolescentes e adultos com o 

material impresso e aguçar a imaginação e a criatividade dos leitores. Além do material 

 
24 Ibid., p.107. 
25 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Objetivo 16 - Paz, justiça e instituições eficazes.  
Agenda 2030. Disponível em: https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=16. Acesso em: 01 nov. 2021. 
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disponibilizado pelas bibliotecas, realizamos uma campanha de doações de livros junto 

aos servidos e alunos do IFAM/Campus Lábrea.  

Antes de iniciar as atividades, investigamos, selecionamos e preparamos 

dinâmicas de leitura e apresentação de livros, visando aproximar e aguçar a curiosidade 

da comunidade em torno da biblioteca itinerante. Durante a execução do projeto 

realizamos diversas dinâmicas para o estimulo à leitura e cuidado com os livros, 

utilizando recursos variados, tais como: fantoches, contação de história, material 

audiovisual, leitura individual e brincadeiras. Para acompanhamento e avaliação do 

projeto, aplicamos questionários de opinião e fichas de controle.  

É importante destacar que cada ação do projeto era uma vivência nova. Ao chegar 

nas comunidades, éramos sempre bem recebidos pelos líderes, que ficavam tão 

empolgados quanto as crianças com o Banzeiro do conhecimento. Nossa prioridade era 

por um local com sombra, para podermos montar nosso cenário, saindo da mesmice de 

livros dentro de uma sala de aula; geralmente ficávamos embaixo da sombra de árvores, 

sempre atentos aos possíveis formigueiros, forrávamos o chão com alguns pedaços de 

pano coloridos e esteiras produzidas pelos indígenas Paumari. 

O material bibliográfico ficava exposto em cima dos panos ou encostado nas 

raízes das árvores, algumas vezes amarrados... Tudo dependia das possibilidades 

existentes no local escolhido. No início, as crianças ficavam tímidas para se aproximar, 

mas após o primeiro contato tínhamos um grande grupo curioso e atento para o que ali 

aconteceria. A história da borboleta azul, de Lenira Almeida Heck26, era a que fazia mais 

sucesso. Ao final, sempre disponibilizávamos papel e giz de cera para as crianças 

desenharem borboletas e realizávamos exposições com os desenhos. 

Em alguns momentos, as crianças liam para as demais e era aberto um ciclo de 

contação de histórias e causos da comunidade. Livros com imagens de dinossauros 

chamavam sempre muita atenção das crianças. Algumas vezes exibíamos filmes no 

notebook, ali mesmo na sombra da árvore, outras vezes colocávamos o datashow na 

escola da comunidade, para que adultos e crianças assistissem aos filmes. Nas 12 

comunidades, atendidas, contamos com a cooperação da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SEMA), que realizou atividades de educação ambiental com a crianças, um 

momento de muita troca de conhecimento tanto entre os agentes envolvidos na ação 

quanto o público alvo.  

Nos momentos da organização do espaço para expor os livros, as crianças 

ficavam muito curiosas e começaram a olhar e folhear, até mesmo aquelas que não 

sabiam ler. Esse despertar da curiosidade foi um momento de destaque durante a 

execução do projeto. Durante a contação das histórias, feita a partir da leitura de vários 

livros, as crianças ficavam atentas e prestando bem atenção aos desfechos de cada 

história contada. Muitas dessas histórias estão relacionadas a nossa região. Durante a 

atividade, as crianças e adolescentes também contavam suas histórias. Nesse processo, 

 
26 HECK, Lenira Almeida. A borboleta azul. Ilustr. Adriana Schnorr Dessoy. Lajeado- RS: UNIVATES, 2006.  
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descobrimos como foram dados os nomes das comunidades. As crianças se divertiam 

com o momento dos fantoches, com as personagens e também com o cineminha 

organizado pela SEMA, para conscientizar as crianças e os pais sobre a importância do 

cuidado com a floresta e rios.   

A experiência vivenciada no Banzeiro do conhecimento nos possibilitou a 

compreensão do que disse Paulo Freire27: “Não há saber mais ou saber menos: há 

saberes diferentes”. Esse projeto se traduziu numa vivência de troca de saberes, 

conhecimentos e alegrias, seguindo a lógica de que é possível romper com as distâncias 

e limitações institucionais e produzir processos educativos de qualidade, apesar das 

dificuldades de fazer educação na Amazônia.  

 
4. Considerações finais   

 

O Banzeiro do conhecimento se constitui como uma minibiblioteca itinerante, isto 

é, uma biblioteca em movimento. Para sua realização, contamos com o apoio da Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX) do IFAM e com as parcerias do ICMBio, da Escola 

Municipal Francisca Gomes Mendes e da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA). 

Destacamos que a SEMA levou material audiovisual (o momento do cineminha) para 

trabalhar questões ligadas ao cuidado com o meio ambiente, sobretudo o uso do 

plástico,  

Ao longo do processo, fomos conquistando o envolvimento das comunidades nas 

atividades do projeto, além da alegria e receptividade das crianças no contato com os 

livros. A metodologia utilizada facilitou a interação dos participantes com os livros e 

demais materiais. Devemos registrar a reflexão sobre a questão ambiental e a formação 

para a cidadania das crianças e adolescentes.  

Constatamos a falta de bibliotecas e/ou espaços organizados para esses fins nas 

escolas das comunidades. É perceptível a dificuldade dos professores para criar 

metodologias e estratégias de estímulo à leitura com seus alunos28. Logo, há necessidade 

de possibilitar espaços de leitura e de socialização de informações que ultrapassem a 

sala de aula e envolvam a comunidade como um todo.  

Apontamos a importância das parcerias interinstitucionais, para investir em 

cursos de formação continuada para os professores; disponibilizar equipamentos 

alternativos para as comunidades; realizar eventos periódicos na linha de incentivo à 

leitura e desenvolvimento de atividades criativas para o público das escolas municipais.  

Nessa perspectiva, é necessário que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SEMEC) dê uma atenção específica, com ações concretas, para o fortalecimento da 

 
27 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 68. 
28 Ver: FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1997. 
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formação integral dos alunos da rede municipal, desenvolvendo políticas de formação de 

leitores e escritores em diálogo com a realidade amazônica. Singularmente, chamamos a 

atenção para as escolas da zona rural, considerando-se a formação continuada dos 

professores, o que pode ser feito com o suporte de parcerias interinstitucionais.  

A experiência do projeto Banzeiro do conhecimento pode ser considerada uma 

resposta possível para as limitações pedagógicas e financeiras do município, 

demonstrando (concretamente e sem muito recursos) que, por meio da parceria 

interinstitucional, é possível criar alternativas educativas para oferecer às comunidades, 

como neste caso específico de incentivo à leitura, informação e cidadania.   

Outrossim, essa experiência aponta para a possibilidade de elaboração de 

propostas metodológicas na linha da formação para a cidadania e seguridade do direito 

ao acesso à leitura como parte da formação integral, que é um direito de todos, 

assegurado pela legislação brasileira.  
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo problematizar o conceito de cidadania a partir 

de processos formativos da Universidade da Maturidade do Amapá (UMAP), este 

projeto de extensão da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) atende pessoas a 

partir de 60 anos, ou seja, aquelas consideradas idosas conforme o Estatuto do Idoso 

(Lei nº. 10.741/03) e na política Nacional do Idoso (Lei nº. 8.842/94). Sobre a 

metodologia, fez-se uma análise qualitativa do histórico e do processo de ensino-

aprendizagem do Projeto UMAP, por meio de registros fotográficos e análises 

documentais. Os resultados apontam a importância da ampliação de projetos e 

programas de formação acadêmica para pessoas idosas como estratégia de reinserção 

social desses sujeitos e melhoria de sua qualidade de vida. 
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ABSTRACT: This study purposes to problematize the concept of citizenship from the 
formative processes of the Universidade da Maturidade do Amapá(UMAP), this 
extension project of the Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) serves people over 
60 years old, that is, those considered elderly according to the Estatuto do Idoso (Law 
nº. 10.741/03) and in the Política Nacional do Idoso (Law nº. 8.842/94). Considering the 
methodology, it has done a qualitative analysis of the history and of the teaching-
learning process of the UMAP Project, through photographic evidences and 
documentary analysis. The results indicate to the importance of expanding projects and 
academic training programs for the elderly as a strategy for the social reintegration of 
these subjects and improving their quality of life.  
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1. Introdução  

O presente trabalho tem como objetivo ressignificar e problematizar o conceito 

de cidadania na terceira idade a partir de processos formativos da Universidade da 

Maturidade (UMAP) no cenário educacional e social contemporâneo, e, de modo 

específico, apontar as características e regulamentações do projeto de extensão 

Universidade da Maturidade e identificar quais metodologias são operacionalizadas no 

processo de aprendizagem desses sujeitos idosos. Objetiva-se ainda analisar os 

benefícios e reflexos da reinserção social desses indivíduos no espaço universitário, bem 

como descrever a determinação legal e o amparo jurídico relativo à formação 

educacional do cidadão.  

Este projeto de extensão teve início com duas turmas, o primeiro edital foi 

publicado em 2009, portanto já ultrapassa uma década de atividades. É um dos projetos 

mais antigos do campus Santana da Universidade Federal do Amapá, depois do projeto 

preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O projeto Universidade 

da Maturidade tem o intuito de trazer o idoso para a universidade para que ele adquira o 

conhecimento tecnológico, de saúde, de arte e cultural, familiarizando-se com o 

conhecimento e com a tecnologia. A princípio, a ideia do projeto era compor duas 

turmas com 40 alunos cada. Porém, a aceitação foi grande e, entre 2009 e 2019, foram 

formadas sete turmas da Universidade da Maturidade.  

O projeto da Universidade da Maturidade do Amapá (UMAP)4 busca reinserção 

educacional, interação humana dos sujeitos que lutam para se manterem atualizados no 

processo de ensino-aprendizagem. Projeto este, que, nesse modelo, foi pioneiro no 

Brasil, surgindo outras propostas de Universidades abertas para idosos, que assumiram 

papel de destaque na educação desses sujeitos.  

A UMAP dispõe de uma grade curricular muito rica, que inclui espanhol e inglês 

instrumental, redação, educação física corporal, ginástica, dança, hidroginástica, 

atividades esportivas. Propõe o uso de tecnologias em todas as disciplinas, em que os 

docentes devem inserir o conhecimento desde o uso de um aparelho celular até a edição 

de texto em um programa de computador. Ainda que exista uma geração de nativos 

digitais, é irrefutável que pessoas idosas, que não são dessa geração da tecnologia, estão 

nela inseridas em um esforço contínuo para acompanhar o crescimento da tecnologia na 

vida em sociedade. Visto que o processo de envelhecimento cresce a cada ano, no que 

tange à educação do idoso, cabe aos gestores criar políticas de incentivo e melhores 

condições de estabilidade para esses sujeitos.  

Os idosos são parte da sociedade, são histórias vivas. Existe um obstáculo com 

relação à escolarização dos idosos que se inicia dentro de suas próprias casas, quando 

eles se dispõem a estudar e almejam uma carreira profissional.  

 
4 A Universidade da Maturidade do Amapá se localiza na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 
campus Marco Zero, situada na Rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, Macapá, CEP: 68903-419. A UMAP se 
encontra atrás do prédio da Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC). 
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Este artigo está organizado em três seções: Na primeira seção , “o não lugar da 

pessoa idosa na modernidade e a educação como vetor de cidadania”, mostrando um 

panorama e desafios de visibilizar a velhice no mundo contemporâneo pela via 

educacional, a exemplo do projeto UMAP. Na segunda seção os processos educacionais 

da UMAP no plano macro em que o projeto se fundamenta para cumprir seus objetivos 

perante o público que tanto anseia por acolhimento e apoio nessa busca incessante de 

conhecimento. Ainda nessa seção, são apresentados levantamentos, acesso às fontes 

fotográficas e documentais que oportunizaram conhecer o projeto, sua justificativa e 

como ele vem desempenhando seu papel formativo e social no estado do Amapá, 

impactando de forma positiva a Educação. Na terceira seção, aborda-se os dispositivos 

jurídicos e a educação de idosos, realizou-se a análise da inclusão e do amparo legal do 

idoso em legislações específicas e no Estatuto do Idoso.  

 
2. Dispositivos jurídicos e a educação da pessoa idosa  

 

Para entender a questão do envelhecimento no país, faz-se necessário 

compreender que este é um fenômeno mundial e que os dispositivos legais no Brasil 

sofrem influências internacionais. A Organização das Nações Unidas (ONU) (1982) 

considera que o ser idoso difere entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Nos primeiros, são considerados idosos os seres humanos com 65 

anos ou mais; nos segundos, são idosos aqueles com 60 anos ou mais. No Brasil, para 

determinadas ações governamentais, consideram-se as diferenças regionais verificadas 

no país, uma vez que, mesmo tendo menos de 60 anos, um indivíduo pode apresentar 

acelerado processo de envelhecimento (BRASIL, 1996). Essa definição foi estabelecida 

pela ONU, em 1982, por meio da Resolução nº. 39/125, durante a Primeira Assembleia 

Mundial das Nações Unidas sobre o envelhecimento da População, relacionando-se com 

a expectativa de vida ao nascer e com a qualidade de vida que as nações propiciam a 

seus cidadãos.  

Em 1991, foram aprovados, na Assembleia Geral da ONU, os Princípios das 

Nações Unidas em prol das Pessoas Idosas, pela Resolução nº. 46/91, que se revestiu de 

fundamental importância para a consolidação do norteamento das políticas para idosos. 

No ano seguinte, aconteceu a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento. A ONU 

declarou 1999 o Ano Internacional do Idoso.  

A Segunda Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento foi 

realizada em 2002, em Madri, na Espanha. Objetivando desenvolver uma política 

internacional para o envelhecimento no século XXI, a Assembleia adotou uma 

Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madri5.   

Vale ressaltar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi 

um marco na mudança de visão sobre o envelhecimento, na qual o Estado reconheceu o 
 

5 VERAS, R. P.; OLIVEIRA, M. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. Ciência e 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1929-1936, jun. 2018. 
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idoso como cidadão, sujeito de direitos, tornando-se, portanto, um desafio à sociedade 

brasileira. Em 1994, foi sancionada a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842. Esta lei 

priorizou o convívio em família em detrimento do atendimento asilar e definiu como 

pessoa idosa aquela maior de 60 anos de idade.  

Posteriormente, com o objetivo de assegurar os direitos da pessoa idosa e 

afirmando-se como instrumento para a realização da cidadania e de inclusão social, foi 

aprovado, em 2003, o Estatuto do Idoso. Este possui 118 artigos que consolidam os 

direitos conferidos pelas diversas leis federais, estaduais e municipais, referentes à 

saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e ao trabalho, à 

previdência social, à assistência social, à habitação, ao transporte, à fiscalização de 

entidades, de atendimento e à tipificação de crimes contra a pessoa idosa. O Art. 10 

determina: “É obrigação do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoal humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 

sociais, garantidos na Constituição e nas leis”6.  

Nos dias atuais, são poucas as políticas públicas voltadas para atender a pessoa 

idosa, apesar de, no Brasil, o crescimento da população idosa ser cada vez mais 

relevante, e os efeitos do aumento dessa população já são percebidos nas demandas 

sociais. Faz-se necessário um olhar a esse público, pois a população idosa vem sendo a 

principal prejudicada desse processo uniforme de educação, uma vez que poucos são os 

projetos voltados a essa faixa etária, e estes estão à mercê de uma política uniformizada 

que pouco faz por eles.  

Quanto à competência para criar a Universidade da Maturidade do Amapá, a 

UNIFAP ampara-se no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso, Lei nº. 

8.842/1994, no item quanto à educação, no Art. 10. “Na implementação da política 

nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades públicos: […] f) apoiar a 

criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar o 

acesso às diferentes formas do saber”7. Com a formação desse projeto de extensão, a 

UNIFAP criou formas de acesso à educação para idosos, que visam novos meios de 

aprendizagem para seu desenvolvimento social e pessoal. Além disso, durante o curso, 

vão sendo discutidos e mostrados em lei os seus direitos e deveres com a sociedade.  

O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, define o direito à educação específica, 

proferindo, no art. 20, que “O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de 

idade”. E o art. 21 define a criação do ambiente específico nas universidades e a 

adequação das disciplinas, quando proclama “O Poder Público criará oportunidades de 

acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 

 
6 BRASIL. Lei 10.741/2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/2003/L10.741.htm. Acesso em 02 fev. 2019.  

7 BRASIL. lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o conselho 
nacional do idoso e dá outras providências. Acesso em: 12 de jan de 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. 
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programas educacionais a ele destinados”. Define também o conteúdo mínimo das 

disciplinas a serem ofertadas: “§ 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 

relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para 

sua integração à vida moderna”. Compreende-se que, por se amparar no Estatuto do 

Idoso, a UMAP trabalha as disciplinas conforme a necessidade dos idosos de ter certo 

conhecimento em áreas específicas. 

Dessa forma, traz esses conteúdos para a realidade deles, a fim de que possam 

discuti-los em sala de aula. Os conteúdos, como proposto em lei, visam facilitar o 

desenvolvimento intelectual do idoso. O parágrafo único do Art. 25 determina que: 

 
o Poder Público apoiará a criação de universidade aberta 
para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e 
periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao 
idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução 
da capacidade visual.  
 

O problema desse artigo se prende ao fato de que, em alguns estados brasileiros, 

não existe programa de incentivo aos idosos e não há vagas suficientes para atender à 

demanda de idosos interessados em estudar.  

Esses conteúdos serão de natureza específica para o idoso, utilizando uma 

linguagem que lhe seja compreensível, à qual confira uma significação que varia ao longo 

da história e do mundo da cultura. A posição do homem diante destes dois aspectos de 

sua moldura não é simplesmente passiva. No jogo de suas relações com esses mundos (o 

da natureza e o da cultura) ele se deixa marcar, enquanto marca igualmente. Ao se 

estudar o comportamento do homem, a sua capacidade de aprender, a licitude do 

processo de sua educação, não é possível o esquecimento de suas relações com a sua 

ambiência. Disto ressalta a sua inserção participante nos dois mundos, sem a sua 

redução a nenhum deles8.  

O idoso encontra-se incluso na legislação específica da modalidade da educação 

de jovens e adultos. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e 

adultos (PARECER CEB 11/2000), o idoso é citado, porém dentro desta modalidade. A 

Lei nº. 8.842/94 propõe a melhoria das condições de estudo para que os idosos possam 

aprender com mais facilidade e entender melhor o processo de envelhecimento.  

 O Estatuto do Idoso dedica um capítulo, com cinco artigos (art. 20 a art. 25), ao 

direito do idoso à educação, os quais incluem também a cultura, o lazer e o esporte. O 

Art. 21 dispõe: “O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a 

ele destinados”, no entanto, o que se observa são programas de alfabetização para 

jovens e adultos e não especificamente para a população idosa, com interesses bem 

 
8 FREIRE, P. A utopia do saber. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Segmento-Duetto,  2005, p.9. 
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distintos dos adultos que normalmente procuram na educação uma melhoria de sua 

condição socioeconômica.  

A compreensão de conteúdos por idosos não ocorre da mesma forma que por 

jovens. Considerando as especificidades do aprendizado de idosos, o governo deveria 

promover capacitação para os professores que atendem a essa clientela, a fim de 

oferecer uma metodologia que possa garantir o aprendizado dessas pessoas. O artigo 22 

estabelece: “Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão 

inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização 

do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a 

matéria”. Torna-se fundamental que se tenha cuidado quanto à forma com que serão 

repassados esses conteúdos, pois, dependendo de como for ministrado o tema “velhice”, 

pode-se passar uma ideia preconceituosa, arcaica, irrealista, em que o idoso é concebido 

como ônus à sociedade e um problema a ser resolvido.  

O Estatuto do Idoso prevê, em seu capítulo V, artigos 20 e 21, o direito do idoso à 

educação e a obrigação do Poder Público de criar oportunidade de acesso, com 

adequação de currículos, metodologias e materiais didáticos voltados a essa população.  

A busca de um idoso na escola vai além da certificação e aquisição do 

conhecimento, a pessoa idosa busca interação e vínculos que vão se estreitando e até 

deixam de existir por muitas vezes até no meio familiar: 

 
Procura-se a escola não mais para obtenção de diploma e 
sim para estabelecer canais de comunicação com a 
sociedade. A educação é um caminho de reintegração social, 
dado que a perda de funções deixa o idoso com um mínimo 
de alternativa de atuação social9. 
 

 As autoras apresentam ainda, dados de um estudo realizado pela Unesco, na 

década de 80, acerca das finalidades na educação de pessoas idosas em síntese 

apresenta-se:  

 
1. Considerar menos o conteúdo e mais o despertar nela [na 
pessoa idosa] a capacidade de confiança em si mesma, de sua 
autonomia e de destruir os estereótipos negativos que 
poderão estar influindo na sua vida. Aumentando o senso de 
suas responsabilidades, a pessoa idosa poderá melhorar sua 
saúde física e mental, o que contribuirá para que ela se 
afirme cada vez mais no dia a dia e no seu comportamento 
social;  

 
9 PONTAROLO, R. S.; Oliveira, R. C. S. Terceira Idade e Educação: uma breve discussão. Publicatio UEPG. 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 115-123, 
2008.  
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2. Minimizar o isolamento, a solidão em que vivem muitos 
idosos, estimulando as relações com pessoas de sua geração 
e, também, com as de outras gerações.  
3. Proporcionar conhecimentos práticos, específicos sobre, 
por exemplo, a passagem da vida ativa para a de aposentado, 
além de conhecimentos teóricos relativos ao processo de 
envelhecimento; ainda, atividades físicas, socioculturais e 
artísticas que possam interessar aos idosos;  
4. Proporcionar a tomada de consciência das pessoas idosas 
da riqueza de sua vida pessoal e profissional e da 
importância da comunicação de sua experiência a outras 
gerações, desenvolvendo o equilíbrio e a compreensão 
mútua num mundo tão conflitado e que muda rapidamente. 
O processo de inclusão, mais do que a superação de 
situações de exclusão, deve lutar por uma mudança de 
opiniões e práticas na sociedade. Esta realidade deve ser 
contemplada nas instituições educacionais, encarada a 
educação enquanto um direito a todos os que são excluídos, 
destacando-se neste recorte, o idoso10. 

 

Os idosos, na sociedade brasileira, comumente sofrem segregação, o que 

caracteriza a dependência e a marginalidade a que essas pessoas estão expostas. O que o 

autor Paulo Freire vai chamar de cultura do silêncio, o silêncio aqui enfatiza que, no 

processo de dominação, aos dominados é negado o direito de conquistar sua palavra, o 

direito de dizê-la. “Negar a alguém a palavra é escamotear sua condição humana, o 

direito de ser”11.  

Na realidade, a escola hoje não é produtora autônoma da cultura, como deveria 

ser. Parece que algo sempre a empurra a reproduzir. Reproduzir o que interessa à 

formação, de pouca qualidade, de trabalhadores adequados ao mundo do trabalho. 

Nesse sentido, o caminhar educacional não está ligado somente à educação, o caminho a 

ser percorrido traz consigo fatores que envolvem uma problematização a respeito da 

pessoa idosa.  

É fundamental indicar para o idoso que o mundo vai além, que, apesar de estar 

aposentado, ele pode e tem o direito de estar na escola e de ter o conhecimento. Deve-se 

destacar que aposentadoria não significa acomodação, mas sim uma busca incessante de 

conhecimento. A discussão sobre os direitos sociais da população idosa é premente, 

várias ações têm sido implementadas como forma de garantir o que está estabelecido na 

legislação social.  

No tocante à população idosa, ressaltam-se dois marcos legais: a Constituição de 

1988, que estabelece, nos artigos 229 e 230, a obrigação de incluir na agenda política as 

 
10 PONTAROLO, R. S.; Oliveira, R. C. S. Terceira Idade e Educação: uma breve discussão. Publicatio UEPG. 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 115-123, 
2008.  
11 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1972. 
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necessidades e os direitos dessa população, e o Estatuto do Idoso, que determina os 

direitos e o estabelecimento da rede de proteção e atendimento direcionados aos idosos.  

A sociedade deve se desenvolver integrando o indivíduo a esse desenvolvimento. 

A educação deve capacitar o sujeito como um todo, permitindo que este esteja integrado 

à sociedade, com uma participação ativa e consciente. Um sujeito capaz de desenvolver 

integralmente seu direito como cidadão que decide e opina por determinado assunto. A 

pessoa idosa, muitas vezes, fica retida ou incapaz de decidir por si mesma, ficando assim 

dependente de outra pessoa.  

  
3. O não lugar da pessoa idosa na modernidade e a educação como vetor de 
cidadania 
 

Para realizar o presente trabalho, foi necessário ajustar os protocolos de 

segurança sanitária12 e por isso não houve condições de realizar entrevistas, previstas 

no processo de investigação. No entanto, as fontes fotográficas e documentais 

levantadas antes do agravamento da crise pandêmica oportunizaram a realização do 

trabalho e aqui foram analisadas com perspicácia. Quanto à estratégia metodológica, o 

presente estudo é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e descritivo. “A 

pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que estuda: o foco da 

sua atenção é centralizado no específico, no peculiar e não no individual, almejando 

sempre a compreensão e não a explicação dos fenômenos estudados”13. Buscando 

compreender o indivíduo e o meio social, a pesquisa qualitativa vai muito além do 

interesse pela história, é sim por meio de um fato ocorrido para a compreensão do 

fenômeno.  

Em resumo: a pesquisa qualitativa valoriza o ser humano, que não pode ser 

reduzido a “quantidade”, a “números”, a “esquemas generalizados”14. Os procedimentos 

propostos para a análise dos dados presentes neste estudo visam problematizar os 

documentos fotográficos, bibliográficos e os dados levantados a partir do site do projeto 

de modo a compreender os aspectos fundamentais que envolvem as questões 

educacionais e sociais contemporâneas no contexto da UMAP. 

Apresentaram-se as características e a regulamentação do projeto de extensão, 

utilizando-se de pesquisa documental. A pesquisa documental é a fonte de coletas de 

dados, está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias15. Dessa forma, a pesquisa apresentou diversos documentos 

particulares, eles são importantes, sobretudo pelo fato de seu conteúdo não se restringir 

 
12A presente investigação sofreu ajustes em sua estrutura metodológica tendo em vista o contexto da 
pandemia de covid-19 enfrentada desde fevereiro de 2020 pela humanidade. 
13 RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 8. ed. São 
Paulo: Loyola, 2015, p 58. 
14 RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 8. ed. São 
Paulo: Loyola, 2015, p.60. 
15 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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a fotos, mas incluir também o significado para aqueles que vivenciam a experiência ali 

retratada, descrita em sua própria linguagem. Partindo do princípio de verificação 

documental com o objetivo de identificar a maneira como processo de aprendizagem se 

reflete na vida do indivíduo.  

A UMAP tem como objetivo a inclusão de idosos instrumentalizando-os para a 

leitura de códigos do mundo contemporâneo, de forma que possam interagir e dialogar 

com desafios da sociedade e meios tecnológicos, fazendo uso de mídias sociais e outros 

meios. O projeto de extensão Universidade Aberta voltada à pessoa idosa, proporciona 

cursos livres com seleções por editais.  São selecionados e matriculados como alunos do 

projeto de extensão e ao longo de oito meses, fazem uma gama de cursos livres com 

direito a certificação. Estas iniciativas são cruciais para o redirecionamento do sentido 

da vida na terceira idade: 

 

[...] elas surgem como uma alternativa de inserção do velho em um 
espaço educacional não formal, que visa à integração social, à 
aquisição de conhecimentos, à elevação da autoestima, à 
valorização pessoal, ao conhecimento dos direitos e deveres e ao 
exercício pleno da cidadania16  

 

O enfoque aqui partiu de inquietações acerca da necessidade de oferecer uma 

educação permanente ao idoso, propiciando a continuidade do seu desenvolvimento 

pessoal, social e político voltado a ressignificação da cidadania nesta etapa da vida. 

Trata-se de uma pesquisa que procurou analisar a possibilidade de recuperação na 

terceira idade de trajetórias de incompletudes formativas em processos educacionais 

por meio da ação educativa, de saúde e integração na vida acadêmica.  

Na região Norte do Brasil, a população de idosos é de 9,7%, enquanto o estado do 

Amapá tinha o menor percentual de população de idosos do país em 2017, cerca de 

7,2%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do 

índice, o estado registrou aumento no número de pessoas com idades acima dos 60 anos 

e melhorou a expectativa de vida para 73 anos17.  

Refletir e não apenas relatar as histórias de insucessos educacionais, 

desigualdade social da pessoa idosa e a busca por inserção no tempo presente se faz 

importante para compreender as lacunas, como e onde elas se intensificam, quais as 

maneiras e recursos utilizados na relação ensino-aprendizagem desse sujeito e como 

todo esse processo vem refletindo em sua vida e em suas relações com a sociedade.  

 
16 OLIVEIRA, R. C. S. A pesquisa sobre o idoso no Brasil: diferentes abordagens sobre educação nas teses e 
dissertações (de 2000 a 2009). Acta Scientiarum. Education , Maringá, v. 35, n. 1, p. 79-87, 2013, p.80. 
Acesso em: 22 jan. 2021. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=303326113009.  

17 REDE AMAZONICA. AP tem o menor índice de idosos do país, com 57 mil pessoas de 60 anos ou mais. 
Disponível em: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/ap-tem-o-menor- indice-de-idosos-do-pais-
com-57-mil-pessoas-de-60-anos-ou-mais.ghtml. Acesso em: 25 fev. 2019. 
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O processo de envelhecimento populacional é uma realidade mais próxima e 

visível a cada dia. No Brasil, atualmente, o envelhecimento vem sendo foco de discussão 

na contemporaneidade, devido ao crescimento demográfico de pessoas idosas e à 

expectativa de vida deles. Esse processo de crescimento trouxe transformações e 

mudanças nos aspectos sociais, econômicos, entre outros, que devem ser revisados por 

poder público e sociedade civil como um todo. Cabe ao poder público investir em 

melhorias na qualidade de vida da população idosa a fim de que esta possa acompanhar 

as constantes transformações por que passa a sociedade, esse conhecimento não lhe 

pode ser negado.  

É latente e inquietante a necessidade de vários idosos de saber ler e escrever para 

assim encarar o mundo, porque, para os idosos, estar inserido nos processos de 

aprendizagem significa não ficar para trás, mas sentir-se acolhido e apoiado, de modo a 

pertencer e compreender a relevância das interações sociais na formação humana. “É 

por meio das interações sociais do indivíduo no seu ambiente de trabalho, de lazer, na 

família, que vão sendo construídas as interpretações, os significados ou a sua visão de 

realidade”18. 

 Para refletir sobre cidadania e velhice se colocam na centralidade deste debate os 

conceitos de memória e educação, pois a memória trará contribuições no processo 

educacional significativo. A recuperação da memória faz com que os sujeitos desse 

projeto possam relacionar os episódios vividos no atual momento a sua própria história 

de vida, suas experiências sociais e suas lutas cotidianas, bem como experiências sociais 

e cotidianas de outras épocas. Sobre isso Jacques Le Goff afirma que “a memória, como 

propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas”19.  

Afirma ainda que: 

 
A memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 
informações passadas, ou que ele representa como passadas. 
Deste ponto de vista, o estudo da memória abarca a psicologia, a 
psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia e, quanto às 
perturbações da memória, das quais a amnésia é a principal20. 

 

As memórias são admiráveis registros vividos que partem das lembranças e 

perpetuam lugares com referências e paisagem para um constante retorno ao passado, 

acarretando assim os mais diferentes sentimentos documentados e expressados em 

narrativas, sonhos e percepções.  

 
18 ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995.  
19 LE GOFF, J. História e memória. Campinas: UNICAMP, 1990. p. 423. 
20 LE GOFF, J. História e memória. Campinas: UNICAMP, 1990. p. 424. 
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O que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver, sem 
projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as 
adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a 
memória vai se tornando cada vez mais viva, a velhice, que não 
existe mais para si, mas somente para o outro. E este outro é um 
opressor21.  
 

Na sociedade, a velhice é notada por opressões e exigências desafiadoras, sejam 

elas do grupo familiar a que o idoso pertence, seja da própria burocracia e justiça às 

quais o idoso se encontra submetido. Em uma sociedade industrial que se caracteriza e 

se valoriza por produção, agilidade e lucro, oprime-se a terceira idade por considerar 

essa classe sem força para o trabalho. A memória como função social é descrita como o 

vínculo com outra época, com a consciência de ter vivenciado tantos desafios e 

conquistas que traz para o idoso alegria, satisfação e oportunidade de mostrar sua 

competência.  

A memória gera um sentimento de pertencimento, em que sua vida se enche de 

valor à espera de ouvidos atentos às suas narrativas. Dialogar com uma pessoa idosa é 

uma experiência que permite conhecer o passado e refletir sobre o presente, é uma 

viagem rica de sentimentos, emoções, situações tanto para o sujeito que ouve quanto 

para o idoso que narra. No mundo digital, com a tecnologia tão presente no cotidiano das 

pessoas, é notória a ausência da arte de trocar experiências e de ouvir histórias. Nessa 

era da tecnologia, os diálogos são substituídos por momentos superficiais, quase sem 

nenhuma reflexão. Portanto, ouvir uma narração não pertencente a livros, mas centrada 

na vivência pessoal do indivíduo provoca uma experiência transformadora para aquele 

que ouve.  

A Universidade da Maturidade do Amapá dedica-se a este universo da velhice 

enquanto valor social ao devolver no indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos 

uma forma de bem utilizar, de maneira criativa e produtiva, o seu tempo livre. Esta 

iniciativa conta com organização e estimulação da participação do idoso em atividades 

que propiciem crescimento intelectual e de resgate cultural local e regional. Proporciona 

assim aquisição e atualização de conhecimentos, levando ao desenvolvimento de 

potencialidades, interesses, transformação pessoal e social de idosos. Assim se consolida 

o compromisso da UNIFAP de inclusão, participação social e política das pessoas idosas, 

visto que o bem-estar e o viver dessas pessoas estão em primeiro lugar. O público 

atendido pela Universidade da Maturidade do Amapá no recorte de inclusão engloba 

pessoas com idade igual ou acima de 60 anos. O curso pretende renovar a perspectiva de 

atuação dessas pessoas na sociedade, propiciando-lhes melhor qualidade de vida.  

 A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), por meio da Pró-Reitoria de 

Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) e de seus colaboradores, instituiu a 

 
21 BOSI, E. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. 14. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 
p18. 
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Universidade da Maturidade do Amapá (UMAP), na denominação universidade aberta, 

oferecendo curso livre específico, na modalidade projeto de extensão, amparada na 

legislação em vigor. Destaca-se o Art. 44, Inciso IV da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº. 9.394/1996, que dispõe que “a educação superior abrange, entre 

outros, os cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino”.  

 Ressalta-se também o que diz o inciso VII, do Art. 43 da mesma lei sobre a 

finalidade da educação superior: “promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 

e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. Nesse sentido, 

internamente, a UNIFAP regulamenta por meio de seu Conselho Universitário a 

modalidade de curso livre de extensão, Resolução nº. 009/2006/CONSU/ UNIFAP, com 

direito a certificado registrado na instituição da Universidade da Maturidade do Amapá, 

modalidade universidade aberta.  

São formadas duas turmas com 50 alunos em cada, totalizando a oferta de cem 

vagas no Campus Marco Zero do Equador da Universidade Federal do Amapá. O projeto 

tem a duração de 15 meses, subdivididos em três períodos consecutivos, com dois 

recessos de férias de um mês cada, nos quais serão ofertadas disciplinas e oficinas que 

visem a inclusão, qualificação e aperfeiçoamento do saber idoso, bem como a práticas 

para consciência corporal, desenvolvimento pessoal e social.  

 Apresentam-se a seguir imagens coletadas a partir de uma observação 

assistemática, objetivando-se descrever e mostrar atividades realizadas no projeto, 

como essenciais para o desenvolvimento do idoso no processo de reinserção 

educacional e social, bem como o desempenho deles nas atividades.  

 

 

Figura 1- Atividade de Educação Física. 
Fonte: UMAP, 2016 
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A Universidade da Maturidade surge numa perspectiva inovadora, com o objetivo 

de desenvolver ações práticas de educação, intervenção e promoção social com idosos. 

Busca humanizar as atividades propostas por meio da preservação de aspectos 

socioculturais e familiares, tendo em vista que o envelhecimento da população está se 

processando em meio a condições de vida, para parcelas imensas da população, ainda 

muito desfavoráveis.  

Sendo assim, a UMAP demonstra em seu projeto que a pessoa idosa pode ser 

inserida na sociedade de maneira qualificada, assumir papéis relevantes e, por que não, 

reiniciar um novo ciclo. O envelhecimento da população e a maior longevidade das 

pessoas idosas são, sem dúvida, novos desafios que também apontam novas 

perspectivas de vida. Nesse sentido, os estudos sobre velhice e o processo de 

envelhecimento abarcam as diversas possibilidades de pensar o lugar social ocupado 

pelo idoso na realidade brasileira.  

Indivíduos na terceira idade, em muitos casos, ainda podem exercer atividades 

profissionais, por apresentarem capacidade física e intelectual para novos 

empreendimentos e por possuírem conhecimento e experiência acumulados, que não 

podem ser descartados. O mercado de trabalho, entretanto, segundo Pavani (2002), 

mostra-se preconceituoso, colocando limite de idade para a ocupação de determinados 

cargos.  

Considera idosa a população de mais de 60 anos. Mas por que 60 anos? Porque é 

em torno dessa idade que se acentuam as transformações biológicas típicas da terceira 

fase da vida. É também nesse momento que acontece o desengajamento do mundo do 

trabalho, ou seja, a aposentadoria, e também o descompromisso com alguns papéis 

tradicionais da vida adulta, como, por exemplo, aqueles decorrentes da emancipação dos 

filhos22  

Verifica-se que a UMAP tem em sua metodologia de ensino a diversidade que 

contempla quatro amplas áreas: Ciências da Saúde, Artes, Ciências Humanas e 

Tecnologia. As áreas seguem um modelo interdisciplinar, cujas linhas propostas são 

norteadoras de temáticas que se entrelaçam, propiciando, dessa forma, uma 

continuidade dos assuntos e relação entre os tópicos. As áreas ficam subdivididas em 

quatro partes e cada uma traz consigo uma proposta de trabalho a ser desenvolvido 

dentro das disciplinas estudadas. 

 

 
22 MASCARO, S. A. O que é velhice. São Paulo: Brasiliense, 2014, p.41-42. 
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Figura 4 - Aula de Teatro 
Fonte: UMAP, 2016. 

 

Na área das Ciências da Saúde, são abordadas questões relacionadas ao 

conhecimento do corpo humano, às condutas de saúde e medidas necessárias para 

conviver com o envelhecimento de órgãos e sistemas, bem como a sociedade e estrutura 

familiar. A área de Artes é destinada a promover e potencializar as habilidades dos 

idosos, dinamizando o processo de interação entre os alunos da UMAP, além de buscar 

um convívio harmonioso com outras gerações. E, na área de Ciências Humanas, é 

contemplado o conhecimento das condutas que regem a sociedade e o exercício da 

cidadania, agregado aos conhecimentos adquiridos ao longo da vida em interface com a 

evolução científico-tecnológica que o mundo moderno disponibiliza.  

Destarte, a grade curricular básica se apresenta assim:  

 

 

O quadro apresentado se refere às primeiras disciplinas disponibilizadas pelo 

curso, que, por sua vez, são disciplinas que possibilitam aos idosos o conhecimento 

sobre certas áreas de sua vida pessoal e social. Além disso, oferta-se a disciplina de 

direito do idoso, que se estende pelos três períodos de curso, permitindo que o idoso 

possa conhecer os seus direitos na sociedade civil. A Universidade da Maturidade do 

Amapá tem uma grade curricular de grande importância para o desenvolvimento 

pessoal e social do idoso, e as atividades são desenvolvidas dentro e fora de sala de aula; 

atividades como: teatro, atividades físicas, visitas técnicas e outras. As salas de aula são 

todas climatizadas e há sempre clima de confraternização realizada pelos idosos.  
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Verificou-se, a partir da observação e reflexão, que as disciplinas são 

diversificadas, o que permite que o idoso desenvolva ainda mais seu conhecimento, 

construindo assim uma consciência crítica acerca do conhecimento adquirido em sala de 

aula e a sua personalidade como cidadão. Sendo assim, a personalidade histórica de um 

povo se constituiria quando graças a certos estímulos fosse levado à percepção dos fatos 

que o determinam, o que equivaleria à aquisição da consciência crítica, “essa consciência 

crítica surgiria quando um ser humano ou um grupo social, refletindo sobre tais 

determinantes, pudesse conduzir-se diante deles como sujeito”23 

As imagens destacadas aqui se apresentam como documentos não escritos que 

mostram o percurso que o projeto tem tomado desde a implantação até os dias de hoje. 

Por meio delas, pode-se observar a dedicação, o esforço e a satisfação dos idosos por 

estarem inseridos nesse processo de reinserção social e educacional. 

 

 

 

Figura 3: Formatura 2016 
Fonte: UMAP, 2016. 

 

Na educação de jovens, adultos e idosos da atualidade, o grande desafio é: como 

desenvolver nesses sujeitos aprendizagem significativa, que abarque conteúdos 

curriculares atitudinais fundamentais à sua inserção social na sociedade globalizada em 

que vivem. Segundo Taam (2008), o termo educação permanente mudou de significado 

nos últimos 30 anos e hoje já não exclui a pessoa que, por diversas circunstâncias ou 

pelos anos vividos, é considerada “improdutiva”. Nesse sentido, Gomes (2017) afirma 

que trabalhar com a diversidade na escola não é um apelo romântico do final do século 

XX e início do século XXI. Na realidade, a cobrança hoje feita em relação à forma como a 

 
23 BEISIEGEL, C. R. Paulo Freire. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana,  2008, p.43. 
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escola lida com a diversidade no seu cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas, faz 

parte de uma história mais ampla.  

 Diante do exposto, percebe-se que os ambientes educacionais devem procurar se 

esforçar para compreender as múltiplas formas da diversidade em seu cotidiano, 

resultantes da conquista do acesso à educação por sujeitos que lutam pela superação das 

inferioridades construídas socialmente. A escola tem um papel central nessa luta, ao 

denunciar a indiferença com que a diversidade dos sujeitos sociais foi tratada na 

educação pública brasileira ao longo dos séculos. Nesse sentido, faz-se necessário 

explicitar a desigualdade de modo a mitigá-la e então trabalhar com a possibilidade de 

construir práticas pedagógicas acolhedoras para os diferentes sujeitos que constituem a 

escola.  

Os idosos merecem ser ouvidos, precisam que o Estado de poder compreenda 

suas necessidades como pessoas e crie políticas de incentivo à educação. O ato de 

alfabetizar ultrapassa o simples ler e escrever, visa à comunicação e à ação na sociedade 

e conduz a práticas sociais, imprimindo novas relações, conhecimentos, formas de 

linguagem e bens culturais.  

Nesse contexto, deve-se considerar o que Forquin (1999) ressalta sobre o 

“currículo oculto”, como aquele que contempla saberes, competências, representações e 

valores que não estão explícitos nos programas oficiais, mas são adquiridos na escola. 

Um currículo constituído de aprendizagens que vão além dos programas curriculares e 

que ganham relevância como saberes que provêm das relações humanas, das relações 

com o outro, com o diferente de nós, que irão nos acompanhar por toda a vida.  

Trata-se de um currículo não prescrito e não oficial que se faz presente nas 

entrelinhas do processo da construção dos conhecimentos, nas relações de poder 

presentes no ambiente escolar, nas formas de interação e convivência etc. Nesse sentido, 

o sistema educacional encontra-se frente a um grande dilema: formar professores aptos 

a compreenderem como ocorre o processo de aquisição da linguagem da pessoa idosa. 

Para o idoso, o aprender a falar e escrever é necessário para conquistar a sua cidadania e 

para que possa levantar problemas e propor soluções, contextualizar o conhecimento 

que adquire cotidianamente e construir uma sociedade mais humanística.  

 

4. Considerações finais  

 Este artigo engendrou um panorama bibliográfico da Universidade da 

Maturidade do Amapá (UMAP) em relação à educação da terceira idade, diversidade e 

inclusão da pessoa idosa. A temática aqui presente permeia diversos assuntos e discute-

se sobre a educação do idoso na contemporaneidade.  

É importante resguardar o idoso, dando-lhe as mesmas condições dos demais 

cidadãos. A UMAP traz uma proposta relevante para um envelhecimento com dignidade, 

amparo e inserção do idoso na sociedade contemporânea, desempenhando um papel 
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fundamental na garantia do acesso à educação específica para que o idoso possa se 

tornar um cidadão ativo em todas as esferas da sociedade. As práticas pedagógicas 

desenvolvidas na UMAP contribuem para uma verdadeira transformação social. 

Exemplo disso é que há ex-alunos do projeto que se tornaram acadêmicos de graduação 

da UNIFAP.  

Observou-se que a pessoa idosa, comumente, apesar de amparada legalmente na 

Constituição de 1988 e no Estatuto do Idoso, entre outros dispositivos legais, não se 

configura na prática como cidadã participativa nas práticas sociais. Sabe-se que há muito 

para ser feito quando se trata de viabilizar o exercício dos direitos assegurados.  

 É necessária a união de todas as esferas do Poder Público, juntamente com a 

iniciativa privada, para a efetivação de políticas públicas que assegurem o acesso aos 

direitos legalmente garantidos a essa população. Conclui-se que é necessário um estudo 

mais aprofundado sobre a efetividade da política de alfabetização da pessoa idosa, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos da auto-realização e memória desse 

cidadão no exercício do direito fundamental à educação.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compreender o racismo estrutural 

identificando a sua formação e manifestação nas estruturas das relações raciais, com 

ênfase especial ao papel do Direito na consolidação ou no combate de tais estruturas. 

Parte-se de uma abordagem sociojurídica de natureza histórico-crítica, com pesquisa 

bibliográfica e legislativa documental a partir do desenvolvimento da legislação 

brasileira.  Tal abordagem, ancorada no materialismo dialético,  questiona  se o 

tratamento dado pela legislação à questão racial, tem corroborado ou combatido as 

estruturas racializadas da nossa sociedade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais – Racialização – Racismo Estrutural – 
Democracia Racial  
 
ABSTRACT:  This work aims to understand structural racism, identifying its formation 
and manifestation in the structures of racial relations, starting from a socio-legal 
methodology of a historical-critical nature, with bibliographic and legislative research 
based on the historical development of Brazilian legislation. Such an Approach observes 
how the fight against racism prospered in society, whether or not it was in line with 
changes in constitutions and legislation. Finally, the effectiveness of the current 
legislation and the initiatives or not of reparation is widely investigated, bringing a 
critical analysis to the contribution of the problem.  
 
KEYWORDS: Fundamental rights - Racialization - Structural racism - Racial democracy 
 
SUMÁRIO: 1. introdução 2. Racialização: Chave mestra do racismo estrutural 3. Escola 
eugênica, Discriminação racial, Preconceito racial e Racismo estrutural. 4. Do racismo de 
dominação ao racismo de exclusão: O panorama cronológico das leis brasileiras sobre o 
prisma da questão racial. 5. Conclusão 6. Referências.  
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1. Introdução 

 

O Brasil é um país composto por muitas etnias. O brasileiro é um povo 

miscigenado pela sua história. Essa composição foi forjada e marcada pela violência aos 

índios, o verdadeiro povo originário, e aos negros que foram sequestrados e 

escravizados. Índios e negros tiveram papel determinante na formação da sociedade 

brasileira. Pela característica marcante do nosso povo, a miscigenação enfatiza sua 

essência multicultural e gera uma falsa ideia em escala global de que o Brasil viveria 

uma democracia racial. Tal tese, que nunca correspondeu à realidade, assim foi 

assimilada, propagandeada, com o decorrer dos anos foi contestada e posteriormente 

negada. Com o passar do tempo a discriminação, além de cientificamente constatada, 

tornou-se evidente em todas as esferas da sociedade. Para ilustrar, partimos da 

caracterização alarmante apontada pela ONU3 (2020) que afirma que “a manutenção de 

hierarquias raciais são culturalmente aceita no país”4.  O Brasil é um país racista, o mito 

de que vivemos em uma democracia racial já foi derrubado, mesmo com avanços 

significativos em relação ao racismo, este é ainda muito presente e real. 

O IBGE5 (2019) mapeia o traço da desigualdade social com índices alarmantes 

que confirmam elementos que nos levam a entender melhor o racismo institucional e 

como ele estrutura as relações raciais, mais de 130 anos após a abolição da escravatura 

existente no Brasil. De acordo com o IBGE, 54% da população brasileira, estimada em 

cerca de 204,9 milhões de pessoas,  se declararam pretas ou pardas. Em relação a cargos 

gerenciais, 68,6% são ocupados por brancos e apenas 29,9% por pretos e pardos. 

Quando se trata de pessoas abaixo da linha da pobreza - que ganham até US$ 5,50 por 

dia - nota-se que 15,4% são brancos e 32,9% são pretos e pardos. Entre os que ganham 

até US$1,90 por dia, 3,6% são brancos, enquanto 8,8% são pretos e pardos. Os índices de 

homicídios em pessoas pretas ou pardas são muito superiores em relação às taxas de 

homicídios de pessoas brancas - 43,4% x 16%. De 2012 a 2017 os índices de homicídios 

em pessoas brancas se mantiveram, já o de pessoas pretas e pardas teve um aumento 

significativo, saltando de 37,2% para 43,4%. Uma pessoa preta ou parda tem 2,7 vezes 

mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca; a cada 4 

jovens mortos pela polícia, 3 são negros (IBGE, 2021). Estes são apenas alguns, das 

centenas de evidências científicas que ilustram o racismo brasileiro.   

A criminalização e o genocídio do povo negro não é novidade no Brasil, a 

banalização dessa violência é normatizada e está na raiz da nossa sociedade. Apesar de 

 
3 JUSTIFICANDO. Ações afirmativas no MP: sinalizações para o enfrentamento ao racismo estrutural? 
Disponível em:<https://www.justificando.com/2017/06/14/acoes-afirmativas-no-mp-sinalizacoes-para-
o-enfrentamento-ao-racismo-estrutural> Acesso em: 08 jun. 2020.  
4 Estudo aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, o documento foi produzido por Mireille 
Fanon-Mendes France e Maya Sahli, duas relatoras independentes escolhidas pela ONU. 
5 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Desigualdades sociais por cor ou raça 
no Brasil. Estudos e pesquisas: Informação demográfica e socioeconômica. 41. Rio de Janeiro: 2019. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf> Acesso 
em: 25 jan. 2021  
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muitas evidências, setores conservadores negacionistas não aceitam os fatos. Citamos 

dois exemplos importantes. Em declaração recente, o vice-presidente da República 

pronunciou-se sobre a existência do racismo: “não, eu digo para você com toda a 

tranquilidade - não tem racismo aqui. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma 

coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui” 6. No mesmo sentido 

declarou o presidente da Fundação Palmares, órgão do governo que tem a prerrogativa 

de preservar a vida e valores culturais da população negra: "não existe racismo 

estrutural no Brasil; o nosso racismo é circunstancial — ou seja, há alguns imbecis que 

cometem o crime. A estrutura onipresente que dia e noite oprime e marginaliza todos os 

negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento".7 Sabemos que 

ao falar da luta contra o racismo é preciso, primeiramente, reconhecer que ele ainda 

persiste nas relações cotidianas de maneira estrutural. Se compreendermos o racismo 

como um processo histórico ele depende de estruturas sociais para que a discriminação 

seja sistêmica e a manutenção da pirâmide de poder permaneça intacta e funcione 

sempre no mesmo sentido, na mesma lógica de poder concentrado. Para a manutenção 

do status quo é necessário que haja mecanismos afinados, que funcionam nesse sentido, 

mecanismos ideológicos para a reprodução do imaginário social sobre o ponto de vista 

do comportamento de pessoas e grupos racializados, como escolas, universidades e a 

própria mídia; mecanismos econômicos que excluem e mantém o abismo e as injustiças 

sociais cristalizadas, e, por fim, de mecanismos jurídico-ideológicos que estabeleçam o 

limite do comportamento das pessoas que vão pertencer a certos grupos racializados. 

Assim, este trabalho propõe-se, a partir do reconhecimento do Racismo Estrutural, 

identificar o papel do Direito na consolidação ou no combate de tais estruturas. Parte-se 

de uma abordagem sociojurídica de natureza histórico-crítica, com pesquisa 

bibliográfica e legislativa documental a partir do desenvolvimento da legislação 

brasileira. Tal abordagem, ancorada no materialismo dialético,  questiona  se o 

tratamento dado pela legislação à questão racial tem corroborado ou combatido às 

estruturas racializadas da nossa sociedade.  

  
2. Racialização: Chave mestra do racismo estrutural 
 

Foi a partir das explorações europeias marítimas que surgiu a identificação de 

novos povos e reinos diferentes, demarcando-se suas culturas e fenótipos em relação 

aos europeus. No entanto, eram vistas como uma possível ameaça ao futuro dos 

interesses das colônias. Esse fato gerou a perseguição por parte da igreja católica e das 

monarquias aos outros povos e culturas. Podemos afirmar que esse movimento é o 

primeiro sinal de racializar povos distintos aos europeus.  

 
6Fonte: MAZUI, Guilherme. G1 – Politica. Brasília. 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/20/mourao-lamenta-assassinato-de-homem-negro-em-
mercado-mas-diz-que-no-brasil-nao-existe-racismo.ghtml Acesso em: 24 jan. 2021  
7Fonte: MAZUI, Guilherme. G1 – Politica. Brasília. 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/20/mourao-lamenta-assassinato-de-homem-negro-em-
mercado-mas-diz-que-no-brasil-nao-existe-racismo.ghtml Acesso em: 24 jan. 2021  
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Foram, portanto, circunstâncias históricas de meados do século 
XVI que fortaleceram o sentido específico à ideia de raça. A 
expansão econômica e mercantilista e a descoberta do novo 
mundo forjaram a base material a partir da qual a cultura 
renascentista iria refletir sobre a unidade e a multiplicidade da 
existência humana. Se antes deste período o ser humano 
relaciona-se ao pertencimento a uma comunidade política ou 
religiosa, o contexto da expansão comercial burguesa e da cultura 
renascentista abriu as portas para a construção do moderno 
ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no 
homem universal – o gênero aqui também é importante – e todos 
os povos e culturas não condizentes com os sistemas culturais 
europeus em variações menos evoluídas.8  
  

Aqui devemos observar e compreender o elemento religião como central, no 

sentido de subjugar outros povos. Na medida em que as questões religiosas e culturais 

eram o centro da fundamentação que justificava o tratamento com outros povos, os 

negros eram considerados amaldiçoados, sem almas, filhos de Canaã etc. Com o 

iluminismo, no século XVIII, mudava a fundamentação filosófica do homem, que torna-se 

objeto de conhecimento. A partir deste momento é possível a comparação e a 

classificação das características físicas e culturais, possibilitando a diferenciação 

filosófico-antropológica de selvagem (o negro) e civilizado (o branco europeu). Tal 

caracterização se mantém até o século XIX com a alteração de selvagem para primitivo.9  

Mais adiante, com a negação da teoria eugênica começa a rediscutir-se o 

terminologia raça, especialmente no centro do movimento negro. As principais 

discussões giram em torno da argumentação de Paul Gilroy (1988)10, que debate e 

rediscute o conceito raça, advogando pelo abandono do termo raça como categoria - 

para o autor não existe nenhuma utilidade prática ou teórica no mundo globalizado11: 

 
1) No tocante a raça humana não existe raças biológicas, ou seja, 
não há no mundo físico e material nada que possa ser 
corretamente classificado como “raça”;  
2) o conceito de raça é parte de um discurso científico errôneo e 
de um discurso político racista, autoritário antigualitário e 
antidemocrático;  

 
8 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.19 – 20. 
9 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p. 20 e 21. 
10  Paul Gilroy é um intelectual negro, militante histórico da luta antirracista, historiador, escritor e 
acadêmico britânico, é o diretor fundador do Centro de Estudos de “Raça e Racismo da University College 
London.   
11 GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: EDITORA 34 FUSP, 2002. 
p.49. 
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3) O uso do termo “raça” apenas reifica uma categoria política 
abusiva.12  
 

Concordamos com a linha de pensamento de Gilroy, no sentido que o conceito de 

raça reifica uma categoria política abusiva. No entanto essa categoria continua existindo, 

sendo assim, deve ser adotado um ponto de vista analítico e político que propicie a 

criação de leis, politicas inclusivas e uma real reparação em que se situe e concentre o 

debate sobre o preconceito, a discriminação e o racismo estrutural. Por isso o 

tratamento teórico de raça deve ser o tratamento alcançado de forma genérica pelas 

ciências sociais, um conceito sociológico de raça 

 
[...] que prescinda de qualquer fundamentação natural, objetiva ou 
biológica... somente uma definição nominalista de raça seja capaz 
de evitar o paradoxo de empregar-se de modo crítico (científico) 
uma noção cuja principal razão de ser é justificar uma ordem 
acrítica (ideológica).13 
 

 No entanto, é importante demarcar que raça não existe no sentido biológico. O 

que chamamos de raça é relacionado analiticamente com o sentido nominal, efetivo e 

eficaz apenas na relação social e “somente no mundo social pode ter realidade plena.”14. 

Raça não é apenas uma categoria política que unifica a luta do povo negro, é uma 

categoria analítica indispensável para mostrar a discriminação e todas desigualdades 

que a cor da pele e os fenótipos atingem os negros. Uma diferenciação importante é que 

não podemos confundir raça e etnia. A etnia não se configura apenas pelo fenótipo, ela 

também é evidenciada pelos valores e atividades culturais, religiosas, costumeiras etc. 

Por outro lado, é também suscetível a mudança, ao elemento de escolha, o que pode ou 

não ser adotado pelo indivíduo. 

 

3. Escola eugênica, Discriminação racial, Preconceito racial e Racismo estrutural 

3.1 A introdução do pensamento eugênico na sociedade brasileira 

 A questão da construção do pensamento eugênico15 é central para a compreensão 

do racismo. Assim, é relevante comentar o debate em relação a difusão da teoria que 

logo virou ciência e foi predominante no pensamento da intelectualidade e da elite 

 
12 GILROY, Paul apud GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: 
EDITORA 34 FUSP, 2002. p, 48 – 49. 
13 GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. 2. São Paulo: EDITORA 34 FUSP, 
1999. p.22. 
14 GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: EDITORA 34 FUSP, 2002. 
p.50 
15 O matemático Francis Galton, a partir do estudo da obra de seu primo Charles Darwin (Origem das 
Espécies), desenvolve o termo Eugenia que significa o bem nascido. Para Galton, seus estudos 
comprovariam a seleção de quem era apto ou não para a reprodução. Galton defende que além das 
características físicas, o talento e a intelectualidade poderiam ser calculados e estimulados por meio de 
uma reprodução criteriosa. 
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mundial no século XIX até a metade do XX e que foram adotadas com veemência pelo 

Estado Brasileiro. O livro, Ensaios sobre a desigualdade das raças humanas, de Arthur de 

Gobineau16, foi a obra que impulsionou o fundamento teórico do nazismo alemão e do 

racismo brasileiro. A escrita de um dos mais importantes filósofos do racismo cientifico 

foi o estudo que deu suporte para o argumento do pensamento humano que sustenta 

uma sociedade racialmente dividida pela ordem natural, do enaltecimento de uma raça 

(Eurocêntrica/Branca) mais pura, capaz e desenvolvida que as outras. 

 Ante os olhos europeus, o Brasil estaria fadado à desgraça e com seu futuro 

promissor comprometido por ser seu povo marcado pela mistura de raças julgadas 

inferiores. Para um povo estéreo e degenerado de mestiços e pardos, que 

impreterivelmente acarretaria o desaparecimento da população, a única saída seria o 

incentivo da imigração das raças europeias consideradas mais evoluídas no sentido de 

influenciar o branqueamento da população brasileira. Neste sentido, João Baptista de 

Lacerda afirma a posição do governo brasileiro no Congresso Universal de Raças, 

ocorrido em Londres no ano 1911.  

 
No final da apresentação, Lacerda enunciaria sua principal tese 
acerca do resultado da miscigenação no Brasil. Segundo ele, o 
cruzamento racial tenderia a fazer com que negros e mestiços 
desaparecessem do território brasileiro em menos de um século, 
ou seja, antes mesmo do final do século XX, possibilitando o 
branqueamento da população. 17  

 

De acordo com Souza, 

 
Como se pode perceber, os argumentos defendidos por Lacerda 
estavam em íntima sintonia com as estratégias do governo 
brasileiro de promover o país na Europa. O esforço da política 
internacional brasileira no início do século XX consistia em 
‘vender’ uma imagem positiva sobre o país, visando atrair 
imigrantes e investimentos estrangeiros para modernizar o 
comércio e expandir a economia nacional. 18  
 

O trecho supracitado serve para mostrar o pensamento que impulsionou e serviu 

de fundamento à ideologia de raça pura que culminou no holocausto. Sabe-se que o 

Brasil, foi o primeiro país na América Latina a adotar as ideias de eugenia. 

 

 
16 Joseph Arthur de Gobineau foi um diplomata, escritor e filósofo francês, um dos mais importantes 
teóricos do racismo cientifico no século XIX.  
17 SOUZA, Vanderlei Sebastião de; SANTOS, Ricardo Ventura. O Congresso Universal de Raças, Londres, 
1911: contextos, temas e debates. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 
745-760, set.-dez 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v7n3/a08v7n3.pdf> Acesso 
em: 09 jun. 2020. p.754 
18 ibidem. 
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[...] contudo a hora e a vez da eugenia no Brasil chegaria somente 
no final da década de 1910, quando o eugenista Renato Kehl 
iniciaria uma grande campanha de divulgação da eugenia no meio 
intelectual brasileiro. Seu primeiro trabalho foi apresentado numa 
conferência realizada na cidade de São Paulo, em 1917, a convite 
de dois empresários norte americanos que dirigiam a Associação 
Cristã de Moços. Intitulada “Eugenia”, a conferência recebeu uma 
publicação na íntegra pelas páginas do Jornal do Comércio [...]19 
 

O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Até 1888 o 

trabalho escravo era estabelecido pelo império e mantido pela classe dominante 

ruralista. Este fato histórico deixou seu rastro em nossa sociedade. A escravidão ocorreu 

por mais de 350 anos, deixando profundas marcas na subjetividade do pensamento do 

povo negro e branco brasileiro. Motivo pelo qual é preciso refletir o papel que as classes 

dominantes brasileiras ocuparam na manutenção e perpetuação do preconceito racial. A 

sua postura e atuação frente ao estado brasileiro foi crucial na negação da necessidade 

de um povo liberto ser inserido humanamente e também economicamente no contexto 

nacional.  

 

3.2. Preconceito, Discriminação e Racismo. 

Existe certa dificuldade no que se refere à compreensão do racismo. Preconceito, 

discriminação e racismo formam um conjunto de ações e definições, que pela sua 

proximidade, contribuem para tal dificuldade. Compreender o sentido analítico de raça é 

indispensável para demostrar a discriminação e todas as desigualdades de forma 

concreta nas mais cotidianas formas de relação social. Para Silvio Almeida, devemos 

estabelecer o “conceito de preconceito racial e discriminação racial, para desfazer a 

confusão que paira sobre eles, uma vez que se trata de uma questão analítica, mesmo 

que ligados intrinsecamente, o racismo difere da discriminação racial e do preconceito 

racial”20   

 

3.3. Preconceito Racial 

Entende-se o Preconceito Racial como sendo resultado do modo de captar do 

imaginário social que transfere para o julgamento individual aspectos generalizadores 

da realidade. Como por exemplo, dizer que um japonês, por ser asiático, tem talento nato 

para tecnologia e ciências exatas. Que os judeus são avarentos ou que negros possuem 

 
19 SOUZA, Vanderlei Sebastião. Por uma nação eugênica: higiene, raça, e identidade nacional no 
movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1940. Revista Brasileira de História da Ciência. v. 1, n. 2. 
Rio de Janeiro: jul/ dez 2008 p.150. 
20 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.25 
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talento nato para esportes como futebol e basquete por classificá-los como violentos ou 

de malandros21.  

 Conforme Silva (2001)  

 
[...] o preconceito é estudado por várias áreas do conhecimento 
humano, mas deve-se à psicologia a melhor explicação de como se 
processa o preconceito em cada um de nós, uma vez que a pré-
concepção é uma capacidade humana de ter experiências 
psicológicas [...]22  
[...] uma entidade psicológica à espera de uma realização que se 
acasalará com ela. A pré-concepção ‘inexperiênciada’, acasalada 
com uma realização que produz uma concepção. 23 
 

 Outro elemento importante do preconceito sobre indivíduos vindos de grupos 

racializados é o estereótipo. Este por sua vez não parte de uma análise mais profunda, 

parte de uma análise superficial, e geralmente, sem a percepção do real. O preconceito 

pode funcionar como algo vantajoso, pois pode conceder benefícios diretos na outra 

ponta, quando, por exemplo, destacamos um papel de liderança ou chefia a certos 

grupos sociais. Então podemos conceituar o preconceito como  

 
[...] a formulação de ideia ou ideias (que por vezes alicerçam 
atitudes concretas), calcadas em concepções prévias que não 
foram objeto de uma reflexão devida ou que foram elaboradas a 
partir de ideias deturpadas. É, em suma, um “pré-conceito”, algo 
intelectualmente não maturado ou objeto de falsa racionalização. 
O preconceito no Brasil só é passível de punição se exteriorizado 
“sendo a mera elaboração intelectiva um indiferente penal, tal 
exteriorização, como se verá adiante, pode se dar, inclusive, pela 
verbalização.” 24  
 

 
3.4. Discriminação Racial 

 

O termo discriminação tem origem inglesa, estabelece diferenças entre as 

pessoas, e pode não estar ligada a uma motivação racial; ela é mais abrangente, 

abarcando discriminação sexual, econômica, religiosa, clubística etc. Mais 

especificamente, a discriminação trata-se de “[...] ações destinadas a manter as 

 
21 Aqui encontramos a característica malandragem abordada no sentido pejorativo. Empregada essa 
característica a pessoas que agem de má fé para levar vantagem sobre outras pessoas. Relaciona-se o 
termo a pessoas preguiçosas que não trabalham e buscam recursos de maneira engenhosa e muitas vezes 
ilícitas. Que levam a vida na busca de prazeres e diversão muitas vezes condenados pela sociedade. 
22 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001. p.110. 
23 HINSHELWOOD, 1991, p.422 apud, Ibidem, p.110 - 111. 
24 SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação. 2. São Paulo: Saraiva, 2010. p.43. 
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características de nosso grupo, bem como sua posição privilegiada à custa dos 

participantes do grupo de comparação”25. A discriminação racial tem como elemento 

central o poder, o efetivo uso da força para garantir a vantagem sobre um ou vários 

grupos discriminados. Se a discriminação for racial, podemos classificar a discriminação 

racial como direta ou indireta.  

 
A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou 
grupos, motivados pela condição racial, como exemplo do que 
ocorre em países que proíbem a entrada de negros, judeus, 
muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas 
que se recusem a atender clientes de determinada raça [...] Já a 
Discriminação indireta é um processo em que a situação específica 
de grupos minoritários é ignorada – discriminação de fato -, ou 
sobre qual são impostos regras de “neutralidade racial” [...] A 
discriminação por impacto adverso.26 
 

 Há ainda a discriminação positiva, ou a chamada de ação afirmativa, que está 

ligada diretamente com um tratamento diferenciado a grupos historicamente 

discriminados no sentido de reparação e a correção de desvantagens oriundas da 

discriminação negativa, que causa prejuízos e desvantagens. 

 

3.5. Racismo estrutural 

 

Compreende-se que o racismo é materializado na discriminação e no preconceito 

racial. A diferença que encontramos aqui é o caráter sistêmico, histórico e político. É 

possível que um negro tenha preconceito, discrimine uma pessoa branca, mas jamais 

será possível o negro ser racista com uma pessoa branca. Para que o racismo se 

mantenha é necessário que haja mecanismos sistêmicos, estatais, jurídicos e ideológicos 

que atuam nas instituições, tanto num sentido do controle social como por uma 

perspectiva de justiça econômica, cristalizando abismos sociais. Esses mecanismos são 

sistemáticos, pois voltam-se aos grupos e pessoas racializadas de forma violenta 

(explícita ou velada) trazendo vantagens para uns e desvantagens para outros. Quando 

falamos de racismo estamos tratando de uma relação intrínseca de poder; não existe 

racismo sem o envolvimento do poder; como não existe racismo que não seja estrutural. 

É necessário que haja uma estrutura social para que a discriminação racial seja sistêmica 

no sentido de manutenção do status quo, para que o poder permaneça exclusivamente 

com aqueles que já o detém. Para Silvio de Almeida os critérios de relações entre 

racismo e subjetividade, racismo e economia, racismo e estado, estão relacionados à 

existência de três concepções de racismo. Além do racismo estrutural já apresentado, 

 
25 JONES, 1973, p. 3 apud SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da 
Discriminação. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001. p.110. p. 113. 
26 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.25 – 26. 
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temos a concepção individualista e também a concepção Institucional.27 A nossa 

proposta não é aprofundar, mas brevemente vamos estabelecer a compreensão dessas 

outras formas de conceber o racismo. 

 O racismo individualista trata-se de um fenômeno ético e psicológico de um 

racismo comportamental isolado ou coletivo atribuído a grupos específicos. Essa 

irracionalidade seria supostamente combatida, no âmbito jurídico, com ações 

administrativas, penais ou cíveis. Outra forma de combate é no sentido educacional, ou 

seja, os indivíduos com esse tipo de conduta aprenderiam como não ser racista. Essa 

concepção individualista não concebe o racismo de forma material, sua existência é 

negada e a caracterização de tal ato é relacionada apenas ao preconceito e de forma 

genérica no sentido de ressaltar a natureza psicológica que camufla a sua natureza 

política.28  

 
[...] a principal tese de quem afirma a existência do racismo 
institucional é que os conflitos raciais também são parte das 
instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da 
sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de 
indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições 
são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam 
mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e 
econômicos. O que se pode verificar até então é que a concepção 
institucional do racismo trata o poder como elemento central da 
relação racial. Com efeito, o racismo é dominação. É, sem dúvida, 
um salto qualitativo quando se compara com a limitada análise de 
ordem comportamental presente na concepção individualista.29 
 

Logo, o racismo institucional é gerado a partir do próprio funcionamento das 

estruturas sociais. Doravante, um conjunto de mecanismos de vantagens e desvantagens 

afloram a discriminação e o preconceito racial, negando acesso a questões fundamentais 

para os grupos historicamente vulneráveis e excluídos. “A forma de combate em suma é 

a mudança nas instituições. Os projetos de ações afirmativas30 são exemplos expressivos 

e concretos desse combate. ”31  

 
4. Do racismo de dominação ao racismo de exclusão: O panorama cronológico das 
leis brasileiras sobre o prisma da questão racial. 
 

É preciso combater a falsa ideia de que o Brasil vive em uma democracia racial e 

da visão distorcida de que vivemos num paraíso racial. A análise legislativa é um 

 
27 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.27 
28 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.28.  
29 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.30 – 31.  
30 Ações Afirmativas – Some-se também o Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto 1.904, de 13 
de maio de 1996). 
31 ALMEIDA, Silvio. O que é Racismo Estrutural. Belo Horizonte(MG): Editora Letramento, 2018. p.29 
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instrumento para denunciar tal falácia. Tal análise concede um drástico panorama do 

estado e suas instituições, que desde sempre atuaram de forma ativa na exclusão dos 

negros e de uma não integração, justa e digna, na sociedade brasileira. Demonstram-se 

os mecanismos jurídicos que garantiram essa exclusão organizada e deliberada pelo 

estado, orquestradas pela classe dominante. 

 O projeto colonialista não seria possível sem a mão de obra escrava; o 

desenvolvimento capitalista não seria possível sem o fim da escravidão. No modo de 

produção capitalista a mão de obra assalariada é fundamental, assim o modo de 

produção escravocrata estava fadado ao fim. Assim, foi criado um processo que 

podemos chamar de preparação para a abolição. Foi elaborado um leque de leis para 

suavizar o prejuízo dos ruralistas, que de fato seriam os maiores prejudicados nessa 

transição, dentre estas destacamos a Lei Feijó, de 1831; a lei do Ventre Livre, de 1871 e a 

lei do sexagenário, de 1885. Duas semanas após a proibição do tráfego dos navios de 

escravos (pela lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro de 1850), pode-se dizer que de 

fato inicia o processo de transição pela implementação da lei que definia como as terras 

seriam distribuídas no Brasil - a Lei de Terras. Nesse período a quantidade de terras 

possuídas definia o status social do proprietário. 

 
A terra, nessa nova perspectiva, deveria transformar-se em uma 
valiosa mercadoria, capaz de gerar lucro, tanto por seu caráter 
específico quanto por sua capacidade de gerar outros bens. 
Procurava-se atribuir à terra um caráter mais comercial e não 
apenas um status social, como era característico da economia dos 
engenhos do Brasil colonial.32 
 

 Trata de uma normativa que aplicada, tornava a terra uma mercadoria, uma 

riqueza monetária e a transformaria qualitativamente. Essa política parte de uma 

reivindicação dos fazendeiros, já que perderiam muito com a lei Eusébio de Queiroz. A 

obtenção de terras poderia se dar através da compra. No entanto, as terras que não 

possuíam donos (as terras devolutas) eram estatizadas e vendidas em leilões pelos 

grandes latifundiários que tinham grandes fortunas para comprá-las. Assim, com a 

dificuldade de obtenção de terras que seriam vendidas por preço muito alto, os negros 

que aos poucos conseguiam a liberdade, ficavam à margem desse processo. Essa lei, mais 

a frente, vai ser crucial no sentido de exclusão do ingresso do negro, quando liberto, na 

sociedade capitalista pós-abolição.  

 
Vale ressaltar que a Lei de Terras é mais um processo de 
discussão dos vários grupos políticos que davam sustentação ao 
Império, e seu resultado em momento algum teve o objetivo em 
interferir nos interesses dessa elite política e econômica, 
constituída em grande parte por fazendeiros. A terra continuou a 

 
32 CAVALCANTE, José Luis. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a 
terra. Revista Histórica Online. anos 2005 – 2014, 2. São Paulo: 2005. p. 1 
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ser adquirida sem o controle do Estado, sob a proteção de 
documentos forjados. Apenas após a Proclamação da República é 
que a Lei de Terras foi revista 33 
 

Viu-se que os problemas dos negros não se acabaram no dia 13 de maio de 1888. 

A dificuldade de implementar a abolição no Brasil era notável, já que resistência dos 

grandes fazendeiros foi imponente dado o temor da crise econômica que era eminente 

num modo de produção baseado no trabalho escravo. Assim, foi organizado um forte 

aparato jurídico que preparou a abolição, dando fim ao racismo de dominação, para 

iniciar o racismo de exclusão. “Podemos concluir que a Lei de Terras só fez reafirmar e 

estimular a tradição latifundiária brasileira.”34 Do ponto de vista econômico, a Lei de 

Terras (como uma das primeiras leis que organizaram a propriedade privada no país) e 

inexistência de uma reforma agrária pós-abolição, foram cruciais para a exclusão do 

negro na sociedade.  

O negro trabalhador, agora livre, acabaria permanecendo nas fazendas mantendo 

quase a mesma relação escravista ou era jogado na estrada com fome e sede - gerando 

uma grande migração negra para os centros urbanos na busca de emprego e dignidade. 

Apesar dos merecidos festejos, a lei Áurea fincava o marco divisor entre o racismo de 

dominação e o racismo de exclusão.35 

 

4.1. Código penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890 

 O Decreto n° 847, de 11 de outubro de 1890 introduz o novo Código Penal 

Brasileiro. O código de 1890 não trouxe nenhuma penalidade, ou abordagem sobre o 

tema do racismo, mesmo que a abolição tenha ocorrido em 1888. O código consagrou a 

criminalização da cultura africana, a partir da detenção pela prática de capoeira - 

Capitulo XIII – DOS VADIOS E A CAPOIERA, a saber: 

 
Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e 
destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; 
andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de 
produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, 
ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum 
mal: 
Pena - de prisão cellular por douS a seis mezes. 
Paragrapho unico. é considerado circunstancia aggravante 
pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes, ou 
cabeças, se imporá a pena em dobro. 

 
33 CAVALCANTE, José Luis. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a 
terra. Revista Histórica Online. anos 2005 – 2014, 2. São Paulo: 2005. p. 6 
34 CAVALCANTE, José Luis. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a 
terra. Revista Histórica Online. anos 2005 – 2014, 2. São Paulo: 2005. p.7  
35 SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de preconceito e de discriminação. 2. São Paulo: Saraiva, 2010, p.34. 
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Art. 403. No caso de reincidencia, será applicada ao capoeira, no 
gráo maximo, a pena do art. 400 (BRASIL, 1890). 
 

 Nessa mesma linha foi proibida a vadiagem, a mendicância, a embriaguez e a 

prostituição. 

 

4.2. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de julho de 
1934  
  

A carta de 1934 manteve o princípio da igualdade formal e acrescentou 

expressamente que não seria permitida a discriminação e que todos são iguais perante a 

lei, conforme disposto no artigo 113:  

 
Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes:  
1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem 
distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões 
próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou 
idéias políticas 

 

Parte-se assim da análise de que mais uma vez era estabelecida igualdade no 

texto legal, mesmo que de forma decorativa, simbólica e nada eficiente, como explica 

Silva.  

 
[...] em artigos que seguem o art. 113, 1 da Constituição Federal de 
1934, na própria constituição verifica-se o quanto era forte a 
teoria do embranquecimento que significa, segundo Guimarães “a 
capacidade da nação brasileira [...] para absorver e integrar 
mestiços e pretos”. Tal capacidade requer implicitamente a 
concordância das pessoas de cor em renegar a sua ancestralidade 
africana ou indígena36. 
 

 Assim, verifica-se o caráter racista do texto, pois em seu artigo 138, incumbe ao 

estado o dever de promover a educação eugênica, educação que prima em alguns casos 

pela eliminação de certos tipos biológicos na busca de um ideal de homogeneidade 

branca: “art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis 

respectivas: [...] b) estimular a educação eugênica”.  

 

 
36 Guimarães, apud SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da 
Discriminação. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.20.  
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4.3. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946 

 

Em 1940 foi instituído o Código Penal Brasileiro, quando a capoeira finalmente 

foi descriminalizada, ensejando, talvez o “o prisma subjetivo de que não havia 

discriminação racial no país; e quem discordasse era taxado de subversivo.”37 Na carta 

constitucional de 1946, pela primeira vez, o Estado veda a propaganda de preconceitos à 

raça ou de classe no artigo 141, parágrafo 5°: “Não será, porém, tolerada propaganda de 

guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social, ou de 

preconceitos de raça ou de classe”. Aqui, expressamente, verifica-se a intolerância em 

relação à propaganda discriminatória. No entanto, como o pensamento brasileiro, 

subjetivamente, estava sob o véu do racismo científico, a sociedade não discutia 

abertamente o problema racial, já que vivíamos em um paraíso entre as raças. 

 
4.4. Lei n° 1.390, de três de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos38 
  

A lei n° 1390 foi uma grande vitória para o momento histórico. O 

amadurecimento do movimento negro, que fervilhava nesse período, permitiu que se 

levasse um debate diferenciado sobre a prática da discriminação de cor e raça ao direito 

penal. Significou o reconhecimento do racismo no Brasil e expulsou o discurso da 

democracia racial brasileira.  

 
A ideia de que o Brasil era uma sociedade sem “linha de cor”, ou 
seja, uma sociedade sem barreiras legais que impedissem a 
ascensão social de pessoas de cor para cargos oficiais ou a 
posições de riqueza ou prestígio, era já uma ideia bastante 
difundida no mundo [...] Tal ideia no Brasil moderno, deu lugar a 
construção mítica de uma sociedade sem preconceito e 
discriminações raciais.39 
 

 A construção dessa lei ocorreu num momento histórico peculiar no Brasil e no 

mundo. No Brasil ela veio num momento de luta do movimento negro, concatenado com 

as lutas dos povos oprimidos em todo mundo, em especial com o início da luta pelos 

direitos civis nos EUA. Em 1951 o Brasil saiu do estado novo para uma experiência 

democrática. A criação dessa lei ocorre em função de um fato específico: a visita da 

bailarina e antropóloga estadunidense Katherine Dunham, que foi impedida de se 

hospedar no Hotel Esplanada, um dos mais luxuosos de São Paulo, pelo fato de ser negra. 

 

 
37 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.28 
38Afonso Arinos de Melo Franco, jurista, professor, político, historiador, crítico, ensaísta e memorialista. 
Nasceu em Belo Horizonte em 27 de novembro de 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de agosto de 
1990.  
39 GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: EDITORA 34 FUSP, 2002, 
p.139. 
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Apesar do reconhecimento, por parte dos órgãos públicos, da 
existência de racismo, na doutrina do direito penal havia uma 
resistência muito grande em admitir essa conduta largamente 
realizada pelos brasileiros. Alguns penalistas ao comentarem a lei, 
aduziram que “não se justificava [...] o aparecimento de 
preconceitos de raça e cor que felizmente e praticamente não 
existe no Brasil, onde somente começou a se esboçar com 
manifestações débeis e repelidas pelo espírito da igualdade do 
povo brasileiro [...]”40 
 

 Essa lei teve importância crucial, mas sua eficácia era comprometida. Existiam 

palavras no texto que dificultavam a aplicação aos casos concretos, além de expressões 

que delimitavam a punibilidade. Outro fato importante era que tinha como centro a 

inclusão de atos resultantes de preconceitos de raça e cor apenas como contravenção 

penal, onde as punições, de acordo com o movimento negro, eram praticamente nulas. 

Essa percepção sobre a lei Afonso Arinos era coerente, na medida em que o pensamento 

dominante afirmava que não existia racismo, portanto não haveria um porquê para 

preocupações com uma lei que não pune. Nenhuma alteração significativa ocorreu até a 

Constituição de 1988.  

 

4.5. Constituição de 1967 

 

 Encontra-se pela primeira vez, na constituição de 1967 uma lei que pune o 

preconceito racial. Até então havia a lei Arinos e artigos esparsos, em leis extravagantes. 

Como os casos que de fato chegavam aos tribunais eram poucos, a inovação teve caráter 

simbólico. Eram muitas as imprecisões e as dificuldades para reconhecer as 

discriminações, tanto pelos juristas quanto para a sociedade como um todo. No âmbito 

penal, o pensamento que predominava era trazido por Euclides da Cunha e Nina 

Rodrigues que trabalhavam a posição de que os pretos e pardos tinham propensão 

biológica para o crime.41 Seis anos depois é aprovada o Estatuto do Índio - lei 6.001, de 

1973 - que trouxe a punibilidade ao crime contra o índio e sua cultura, além de 

estabelecer normas para preservação e contra a invasão de suas terras. 

 

 4.6. Lei 7.437, de 20 de dezembro de 1985 – Lei Caó 

 

  A Lei Afonso Arinos foi considerada uma importante conquista para a sociedade e, 

em especial, para o movimento negro. No entanto, não foi suficiente para combater o 

racismo. Nesse sentido foi formulada a lei Caó, para dar uma nova redação a Lei Afonso 

 
40 LEITE, 1976, p. 471 apud SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da 
Discriminação. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.30. 
41 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.37. 
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Arinos. A lei, de autoria do Deputado Federal baiano Carlos Alberto Caó de Oliveira, 

tentou sanar a dificuldade de concreta aplicabilidade da lei Arinos. Mas na pratica 

manteve a discriminação como contravenção penal e recebeu duras críticas do 

movimento negro. A lei Caó, ampliou as formas de discriminação previstas, atingindo a 

questão de preconceito de sexo ou de estado civil:   

 
[...] somente em 1985 surge uma outra lei que amplia as formas de 
discriminações previstas, incluindo as resultantes de  preconceito 
e sexo, dando assim nova redação a lei Afonso Arinos [...] a lei 
permaneceu, portanto, casuística, não sendo utilizada.42 
 

 Resultou em “uma forma genérica que pudesse abranger todas as modalidades de 

discriminação”43  

 

4.7. A criminalização do racismo com a Constituição de 05 de outubro de 1988 

 Em 1988 veio a promulgação da Constituição de 1988, resultado das 

mobilizações em todo país com o movimento das diretas, greves, levantes populares e a 

formação de novas centrais sindicais, bem como de diversas  organizações populares 

urbanas e rurais. A igualdade, ganhou importante relevo em muitos artigos da 

Constituição de 1988. 

 
Modifica-se a concepção do estado, que ultrapassa a figura do 
estado imperativo, co-autor, passando a estado interventor, 
organizador, previdenciário, etc., ou seja, não é mais apenas 
império, mas também fomentador e providência. Impõe-se o 
estado social, que não se reduz à concepção de estado de Direito, 
típica do século XIX, uma vez que são ampliadas as suas funções, 
passando a ser também planejador, organizador, previdenciário, 
empresário etc.44 
 

 Enfim, o racismo é considerado crime, incluído entre as cláusulas pétreas da 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLII: “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. O movimento 

negro teve, mais uma vez, um papel fundamental para tal conquista.  

 
Seguramente isso ocorreu porque o movimento negro efetuou 
uma vigília muito grande quando da elaboração da lei Maior, a fim 

 
42 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.43. 
43 SZNICK, 1987b, p. 12 apud SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento 
da Discriminação. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.43. 
44 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 49-50. 
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de que as praticas discriminatórias relacionadas com a raça e a 
cor saíssem da condição de contravenção penal e fossem elevadas 
a crime [...]45 
 

 O legislador, para dar concretude ao texto constitucional, criou a lei 8.081/9046 

que estabeleceu os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de 

preconceito de raça, acrescentando à lei Caó o artigo 20, §§ 1° e 2°. Essa inovação 

contribuiu no combate aos crimes que envolvem discriminações motivadas por raça, cor, 

religião, etnia ou procedência nacional. Com essa alteração foi trazido ao tipo penal três 

verbos bastante amplos: praticar, induzir e instigar. Tal inserção aprimorou a eficácia da 

norma e a partir dessa os processos judiciais sobre o tema da discriminação passaram a 

ter maior incidência e julgamentos do mérito, possibilitando perceber o posicionamento 

do Poder judiciário sobre o assunto. 

 A Constituição Federal e as leis de criminalização do racismo têm ligação direta 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em ambas as estruturas normativas 

pode-se observar que todos, no sentido mais amplo da palavra, têm direitos e 

liberdades, sem qualquer tipo de distinção. Garantem o direito de liberdade, 

abominando a escravidão, a tortura e o tráfico de escravos, de qualquer que seja a forma. 

O Brasil necessitava tornar o racismo crime, a fim de que os praticantes fossem 

penalizados com maior rigor. 

 
O maior mérito atribuído à lei (8.081) foi transformar o ilícito 
resultante de preconceito de raça e de cor em crime. No entanto, 
as críticas começaram a surgir logo após o início de sua vigência, 
pois apesar de ter superado alguns defeitos [...] ainda era formada 
de alguns tipos penais casuísticos. [...] foram retirados também os 
atos resultantes aos preconceitos de sexo e estado civil [...]47 

 

Em 15 de maio de 1997 cria-se a lei 9.45948, que modifica os artigos 1° e 20 da Lei 

nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei Caó), incluindo e modificando as alterações 

trazidas pela lei 8.081/90. Acrescenta no caput do artigo 1° da lei 7.716 os crimes de 

discriminação e preconceito de raça e cor, os de etnia, religião e de procedência nacional.  

 Já as mudanças e alterações que tratam o artigo 20 também são significativas. No 

caput é suprimida a qualidade dos meios de praticar o crime de discriminação e 

 
45 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 53. 
46 Lei 8081 de 21 de setembro de 1990. Estabelece os crimes e as penas aplicáveis aos atos 
discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticados pelos 
meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8081.htm> Acesso em 25 jun. 2021. 
47 SILVA, Katia Elenise Oliveira da. O Papel do Direito Penal no Enfrentamento da Discriminação. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2001, p.64. 
48 Lei nº 9.459, de 13 maio de 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que 
define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9459.htm > 
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preconceito, antes delimitados à comunicação social ou por publicação de qualquer 

natureza. A alteração amplia o tratamento da prática dos crimes, bastando que ocorra a 

prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional. Além disso, modifica a pena de reclusão de 2 a 5 anos, para de 

1 a 3 anos e inclui a multa. As atividades de promoção do nazismo e os crimes cometidos 

por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza 

são destacados com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.  

A Lei 9.459/97 acrescenta ao Código Penal49 no artigo 140, parágrafo 3°, uma 

pena de 1 a 3 anos quando a injúria se utiliza de elementos referentes a raça, cor, etnia, 

religião e origem. 

 Em síntese, o racismo é baseado em diversas condutas discriminatórias dirigidas 

a determinado grupo por raça, cor, etnia ou procedência nacional. Importante destacar 

que a partir da compreensão do STF em 2019 homofobia e transfobia são também 

considerados crimes de racismo (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 e 

Mandado de Injunção 4733).  Nesse contexto, a lei tutela o bem jurídico da igualdade, 

tornando o racismo um delito de natureza grave e fazendo-se ação penal pública 

incondicionada, além de ser crime inafiançável e imprescritível. 

 

5. Considerações finais 

 

Em virtude dos fatos mencionados pode-se afirmar que a sociedade em que 

vivemos não está racista; não é por vezes racista; ela é constituída pelo racismo e 

estruturada por este. Para coibir a prática do racismo há que observar-se os limites do 

combate individualista do racismo e da formação de leis não eficientes. Por outro lado, 

não se pode negar a importância das conquistas dos dispositivos legais de repressão na 

conduta de injúria racial e do crime de racismo.   

 Ao longo deste artigo foi mencionado o combate ao racismo institucional como 

pauta histórica do movimento negro. Destacou-se ainda suas conquistas, como as 

políticas de ações afirmativas, as cotas raciais e o PROUNI. Apesar das conquistas, tal 

luta derivou em uma mudança quantitativa, mas não qualitativa, já que ainda não há 

uma mudança ideológica que propicie o espaço da universidade como democrático, 

inclusivo e radicalmente popular.  

Na esfera do Direito não é diferente, já que o racismo estrutural está presente na 

gênese do pensamento e do conhecimento jurídico. As faculdades de Direito reproduzem 

o racismo quando o ignoram na elaboração dos cursos, dispensando a necessária 

reflexão sobre o racismo estrutural e sobre as origens escravocrata do Estado brasileiro.  

 
49 Código Penal de 07 de Dezembro de 1940 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm > Acesso em 24 mar. 2021. 
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Alguns dados importantes da magistratura brasileira ilustram bem a gravidade 

do problema, sobre a perspectiva do privilégio branco nas bases da magistratura.  É 

quase inexistente a representação dos negros no quadro. A pesquisa feita pelo Conselho 

Nacional de Justiça sobre o perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros em 

201850 apontou que a maioria dos entrevistados se declarou branco (80,3%), apenas 

18% se declarou negra (16,5% pardas e 1,6% pretas) e 1,6% declarou ser de origem 

asiática. Apenas 11 magistrados se declararam indígenas. Outro fato curioso é que 33% 

dos juízes afirmam possuírem pais dentro da magistratura; mais da metade - 51% têm 

familiares em outras carreiras do direito. No geral, 1.887 magistrados declararam ter 

familiares como juízes. Sobre a representatividade no Congresso Nacional, apenas 

17,8% dos parlamentares é negra; das 594 cadeiras apenas 106 são ocupadas por 

negros. Na câmara dos deputados 89 são pretos e 344 são brancos. No senado, 17 são 

pretos enquanto 64 são brancos. No Rio Grande do Sul, dos 55 deputados estaduais 54 

são brancos. Por todos esses aspectos conclui-se que há uma naturalização de espaços 

de poder onde não encontramos negros.  

Foi observado que o repúdio ao racismo veio a ser tutelado e criminalizado pela 

figura do Estado de forma mais rigorosa apenas com o advento da Constituição Federal 

de 1988. Por sua vez, é possível verificar a preocupação do poder constituinte originário 

em proclamar o combate ao racismo, decorrido um século da Abolição da Escravatura. 

Em que pese a Lei 7.716/89 seja celebrada, a demora em sua criação não deve passar 

despercebida. Verifica-se que o efeito mais importante da promulgação da Lei foi a 

destituição do mito da democracia racial, onde, anteriormente, se apresentava a ideia de 

um país não racista, de modo a reconhecer e tornar explícito o racismo estrutural 

contido na sociedade brasileira. O Direito buscou propor ações efetivas para contrapor e 

criminalizar o racismo. No entanto, tratando-se de um racismo estrutural, a norma, por 

si só, não conseguiu vedar a sua prática. 

Posteriormente à promulgação da Lei 7.716/89 foram adotadas outras medidas 

legislativas que buscam o combate à discriminação de raça. Dentre essas, cita-se a 

criação do Estatuto da Igualdade Racial, lei sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em julho de 2010; e lei das cotas raciais, sancionadas em agosto de 2012 

pela ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, se constata uma posição mais 

intransigente no combate ao racismo, havendo diversos projetos de lei em tramitação no 

Congresso. 

Uma parcela robusta de mais de 40% dos presos nas penitenciárias brasileiras é 

ligada a crimes referentes às drogas. Destaque-se a centralidade do tratamento 

racializado do sistema de justiça brasileiro. Como exemplo temos a Lei de tóxicos n. 

11.343. No artigo 28 a lei apresenta um critério vago e subjetivo para a definição do que 

é porte ou tráfico de drogas. São diversos os agentes públicos que produzem e definem o 

 
50  Conselho Nacional de Justiça. Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros 2018 – CNJ Disponível 
em: https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2018/09/perfil-juizes-brasileiros.pdf Acesso em 25 jan. 
2021. 
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elemento subjetivo dessa caracterização: o policial que faz a prisão em flagrante; o 

delegado que vai encaminhar o caso para o promotor; o promotor que vai produzir a 

denúncia; e por fim o juiz que vai sentenciar e enquadrar no crime de tráfico ou no porte 

para uso pessoal. Na sentença, o elemento raça é crucial! São diversos os casos 

noticiados que tratam de situações polêmicas e injustas. Disso resulta o encarceramento 

em massa de jovens negros e a superlotação das penitenciarias brasileiras.  

É necessário política social para reduzir nosso abismo social!  

Conforme o anuário brasileiro de segurança pública51 é possível afirmar que o 

principal alvo de violência são os negros. De 6.220 pessoas mortas por policias, 75,4 % 

são homens negros, dos quais 54,8 % são jovens entre 15 a 29 anos. É precisa também 

desmilitarizar a polícia para diminuir a violência contra todos, mas especialmente contra 

os negros; não podemos aceitar a naturalização da necropolítica.  

 A questão do privilégio é central. Os brancos são privilegiados até na extrema 

pobreza. Silvio de Almeida52, relata importante pesquisa feita com pessoas brancas em 

situação de rua sobre o privilégio branco. Quando o morador em situação de rua é 

questionado se ele acredita ter privilégios enquanto pessoa branca; ele responde que 

sim, pois o segurança do shopping o deixa usar o banheiro!  

 O racismo se manifesta nas situações mais surpreendentes, inclusive nas classes 

menos favorecidas. Não é suficiente, não ser racista! Além do discurso antirracista, deve 

haver reparação histórica e real.   
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Identidade, racismo e direito: reflexões e potências emancipadoras 

 
Identity, racism and law: reflections and emancipational powers 

 

Bruno de Oliveira Rodrigues1 

 
RESUMO: O presente texto pretende refletir como as identidades negras se formataram 

no Brasil, para tanto, trata-se de uma perspectiva ensaística para refletir como as teorias 

do racismo se costuram ao contexto de exclusão social e desenho das classes sociais in 

terrae brasilis. Para tanto, partimos de reflexões para destacar como o medo e a 

estupidez são escolhas históricas e que se enraízam nas instituições e no imaginário 

social, criando gatilhos que determinam as relações sociais. Assim sendo, refletimos no 

presente texto sobre as capacidades explicativas das teorias do racismo e como estar 

animalizam os sujeitos a partir de marcadores sociais selecionados arbitrariamente, 

esvaziando o homem de humanidade. Contexto este que serve a replicação das 

estruturas de poder e da concentração da riqueza nos agentes históricos que sempre a 

detiveram. Por outro lado, emerge na contemporaneidade marchas de rupturas desses 

esquemas mentais viciados, criando feixes de possibilidades e outras maneiras de 

esquematização do mundo, são estas brechas que os direitos humanos e outras 

linguagens buscam explorar. 
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1. Introdução 

 O presente texto pretende refletir como as identidades negras se formataram no 

Brasil, para tanto, inclinamos aqui a pensar como as teorias do racismo se costuram ao 

contexto de exclusão social e desenho das classes sociais in terrae brasilis.  

 Partimos de reflexões para destacar como o medo e a estupidez em relação a 

questões raciais são escolhas históricas e que se enraízam nas instituições e no 

imaginário social, criando gatilhos que determinam as relações sociais.  

 Assim sendo, refletimos no presente texto sobre as capacidades explicativas das 

teorias do racismo e como estar animalizam os sujeitos a partir de marcadores sociais 

selecionados arbitrariamente, esvaziando o homem de humanidade. Contexto este que 

serve a replicação das estruturas de poder e da concentração da riqueza nos agentes 

históricos que sempre a detiveram.  

Por outro lado, emerge na contemporaneidade marchas de rupturas desses 

esquemas mentais viciados, criando feixes de possibilidades e outras maneiras de 

esquematização do mundo, são estas brechas que os direitos humanos e outras 

linguagens buscam explorar. 

Na primeira parte do texto buscamos refletir como o processo histórico brasileiro 

associa o processo classificatório pelos marcadores biológicos, morfológicos e de cor de 

pele enquanto elemento determinante para segregar e excluir. No segundo momento, 

buscamos acionar esquemas epistêmicos que explicam o racismo por diversos ângulos e 

estratégicas elucidativas, visando identificar suas potências.  

 Assim sendo, na primeira parte do texto analisaremos a relação entre identidade 

negra e o impulso classificatório, que visa organizar e criar posições determinadas, 

acoplando os sujeitos nessas capsulas organizadoras. De outro lado, o esforço sequencial 

é refletir como as teorias explicativas do racismo impulsionam ou imobilizam as 

potencias emancipadoras dos sujeitos. 

 

2. Identidades negras e as necessidades classificatórias 

A construção de identidades negras são historicamente um problema social que 

aparta classes de sujeitos, os hierarquiza e, com isto, determina posições e 

possibilidades. Esse recorte foi desenhado historicamente e é replicado culturalmente 

por circuitos camuflados de estigmatização, já que somos todos tolerantes e rodeados 

por um mar de preconceitos, onde o preconceito está sempre no outro e nunca em nós – 

somos todos ilhas de tolerância em um mar racista. 

 No pensamento social brasileiro, há uma intrínseca necessidade classificatória, o 

que se aplica aos grupos humanos que são separados em universos semânticos, 

conforme assevera Arutti (2016). É aí que aparece a necessidade de falar de quilombo 

ou comunidades negras rurais associadas ao debate do racismo, principalmente quando 

esferas de reconhecimento e debates atravessam campos institucionais e são 
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manipulados pelas instâncias formais, denominando aquilo que chamamos de racismo 

institucional, pois este se replica nas engrenagens de funcionamento dos órgãos 

públicos, e também privados, de forma quase que postural. No nosso objeto, verificamos 

a necessidade e a perpetuação de debates jurídicos e tramitação processualística para 

discutir a possibilidade do próprio existir dos sujeitos desenhados nos tópicos 

anteriores.  

Balibar diz que nós enquanto homens, seres que se organizam em grupos, temos 

matado várias vezes por motivos absurdos e irracionais, sem quaisquer justificativas. 

Continuamos plantando conflitos por razões vazias, estupidez coletiva, pseudopolíticas e 

bobas, que são utilizadas por centros políticos e econômicos que concentram e 

centralizam hegemonia a poucos (BALIBAR, 1991, p. 6). O racismo instrumentaliza e dá 

aos grupos falsas razões que justificam o conflito e a morte. 

Pelas teorias de racismo no final do século XIX, as identidades e comunidades se 

definiam por marcos e evidencias visíveis, morfológicas e estigmas corporais, numa 

elaboração diferencialista, que está concentrada não só no elemento raça, mas também 

na nocividade do desaparecimento das fronteiras diferenciadores, pois os modos de 

vidas eram considerados inconciliáveis, por esta razão o racismo é uma teoria da 

agressividade social e que justifica a reprodução de segregações coletivas (BALIBAR, 

1991a).  

Mais que produção de desprezo e medo, o racismo é um fenômeno ligado a 

mundialização da política e da ideologia que culminaram em processos de acumulação 

plurissecular, pautado nas transformações sociais e na divisão do trabalho, que é a 

forma típica de alienação política (BALIBAR, 1991) e econômicas, privilegiando grupos 

específicos ligados ao poder. Enquanto que nas versões anteriores do racismo, o 

resultado era a expulsão ou eliminação física dos grupos subalternos, na versão 

atualizada do capitalismo essa expulsão representaria abrir mão de mão-de-obra de 

reserva, que pode ser apropriada quando preciso para produção de bens. O racismo é 

uma teoria anti-universalista que mantém as pessoas dentro do capitalismo e que, por 

isso, o ajuda a manter-se enquanto sistema, justificando uma força de trabalho com 

remuneração inferior (WELLERSTEIN, 1991). 

 Os franceses cultuaram a “idea de una misión universal de educación del género 

humano a través de la cultura del “país de los derechos humanos””, a qual, na verdade, 

responde a uma demanda de dominação e hierarquização das populações e indivíduos, 

através de estratégias assimilacionistas (BALIBAR, 1991), quando são aí classificados 

por marcas corporais arbitrariamente selecionadas (COSTA apud FIABANI, 2008) e que 

incorporam os sujeitos maculados por estereótipos ao sistema capitalista na condição 

periférica de sobrevivência e como mão-de-obra com pouco valor. 

Na discussão do racismo, o elemento centralizador não são então as raças 

biologicamente ou psicologicamente objetivas, mas a viabilidade da manutenção dos 

muros culturais e das tradições de acumulação de aptidões individuais, a base de 

xenofobia e agressividade social (BALIBAR, 1991a, p. 44). A questão da cor não tem nada 
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a ver com elementos biológico, diferente da questão de gênero. A raça é uma categoria 

de origem intersubjetiva que se introjeta no imaginário social, transformando-a em 

natural e, portanto, biológica (nesse imaginário). Trata-se de um processo de 

classificação social vazia que se posiciona e é preenchida socialmente, ganhando 

natureza própria que, na verdade, é resultado de um processo de disputa pelo controle 

dos meios de existência (QUIJANO, 2009).  

No mesmo sentido, Yvonne Maggie registra que a raça e a cor são marcadores que 

são utilizados para classificar seres biologicamente inferiores e culturas hierarquização 

inferiores, reforçando o citado imaginário social, pelo qual há uma nítida valorização do 

mais claro e que constrange o mais escuro, criando termos de medidas para quantificar 

indicadores (1996). A colonização se opera aí a partir de noções dicotomizadas de 

cabelo bom (liso) e ruim (crespo), desvalorizando o negro e condiciona o espectro de 

comportamento, tal como trabalhador/vadio, o que o leva a disfarçar seus traços 

negroides (HASENBALG, 1996). 

O racismo é um produto histórico e cultural, que cria formações sociais ativas 

diversas, em parte consciente e em parte inconsciente e que estruturam 

comportamentos pautados na realidade ligada aos restos singulares do passado e que 

constituem memórias insistentes (BALIBAR, 1991b). Essas memórias são penduradas 

em signos, como a “raça”, pautada em diferenças sociais empiricamente observáveis (cor 

ou fenótipo, por exemplo), o que configura um sistema de classificação social de longo 

prazo e que se referem a disputa pelos meios de existência, o qual está diretamente 

relacionado a relações de dominação e exploração (QUIJANO, 2009).  

O paradoxo maior na inexistência de raças e na existência de relações raciais, 

onde esta última estabelece configurações sociais de dominação a partir de fracas 

coordenadas no fenótipo, sem refletir que a negritude compõe a formação da identidade 

brasileira e as coordenadas de branco se direcionam a Europa, como externa (SANTOS, 

1996).  

Silvio Almeida entende que o racismo é um conceito histórico e relacional, 

associado a processos de desumanização a partir de elementos biológicos ou 

morfológicos, como traços físicos, ou étnico-cultural, vinculados a origens geográficas, 

religião, língua, ou outros costumes (ALMEIDA, 2018), e que são elementos acionáveis 

para fins de exclusão e desrespeito. Benedict indica que racismo é a condenação de um 

grupo à inferioridade congênita que, para Banton, derivam de estoques de 

características raciais herdadas e estáveis, os quais são acionados para distinção, 

definindo as margens da diferenciação (apud CAMPOS, 2017). 

  
Dito isso, propomos aqui que o racismo deve ser compreendido 
como um fenômeno social constituído pelas relações ontológicas 
entre: discursos, ideologias, doutrinas ou conjuntos de ideais 
(cultura); ações, atitudes, práticas ou comportamentos (agência); 
estruturas, sistemas ou instituições (estrutura) (CAMPOS, 2017, 
14). 
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O racismo é uma categoria que reúne paradoxalmente a universalidade e a 

segregação, apresentando-nos como as exclusões do passado se transmite para o 

presente. Ao contrário do que está enraizado no senso comum, o “el racismo no está em 

regresión, sino em progresión en el mundo contemporâneo” (BALIBAR, 1991, p. 22). O 

racismo é um fenômeno transnacional que se atualiza e transforma, não mais igual aos 

racismos dos séculos passados, pois adensa novas táticas e estratégias. 

 
El racismo, verdadero “fenómeno social total”, se inscribe em 
prácticas (formas de villencia, de desprecio, de intolerancia, de 
humullación, de explotación), discursos y representaciones que 
son otros tantos desarrollos intelectuales del fantasma de 
profilaxis o de segregación (necesidad de purificar el cuerpo 
social, de preservar la identidade del “yo”, de “nosotros”, ante 
cualquier perspectiva de promiscuidad, de mestizaje, de invasión), 
y que se articulan em torno a estigmas de la alteridade (apellido, 
color de la piel, prácticas religiosas) - BALIBAR, 1991a, p. 32. 

 

 Para Balibar (1991a), o racismo tem caráter obsessivo, através de atos, palavras e 

de desprezo, mas que levam sempre a negação de direitos. Para Jessé de Souza, o 

racismo é antes de tudo o esvaziamento das formas de reconhecimento social de 

múltiplas formas, distorcendo e impedindo o desenvolvimento de formas individuais e 

coletivas de humilhar e oprimir, inferiorizando e animalizando o outro, convencendo-o 

da sua própria inferioridade (2021), é, pois, antes de tudo, forma de dominação. 

 
3. Um percurso teórico 
 

Se o racismo pode ser se enquadrar na teoria enquanto estrutural, sistêmico ou 

ideológico, mas, para Colette Guillaunin, não dá para reduzi-lo a uma teoria ou a uma 

prática, pois o racismo é opaco e inconsciente do seu próprio significado. Por isto, 

Fredrickson diz que o racismo perde significado conceitual para ser sinônimo de 

padrões de preservação de relações desiguais, indicando características sistêmicas e 

estruturais. O racismo cria efeitos estruturais mesmo quando a ideologia está 

desacreditada e, de outro lado, Miles e Brown (apud CAMPOS, 2017) indicam que as 

instituições continuam discriminando mesmo sem justificação discursiva racial. 

Na versão sistêmica, o racismo tem uma função no contato entre sistemas sociais, 

não são características propriamente ditas. Campos indica que Stokeley Carminchael e 

Charles Hamilton foram quem cunharam o termo racismo institucional, para dizer que 

existe racismo independente de ideologia e que ele tem função primária nas relações 

sociais, já que há os efeitos racialistas nas instituições e na estrutura social estão lá, 

ainda que não os vejamos (CAMPOS, 2017). Uma teoria aberta de racismo pode e deve 

incluir elementos sistêmicos, ideológicos e estruturais. 
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Para Sílvio Almeida, o racismo é sempre estrutural, pois é uma manifestação 

normal de uma sociedade, e não um elemento patogênico, e que se desenvolve nas 

entranhas políticas e econômicas de uma sociedade, em seu nível mais profundo 

(ALMEIDA, 2018). O racismo então cria mecanismos causais de reprodução que 

culminam em desvantagens estruturais, pautado no elemento raça (CAMPOS, 2017). 

O racismo constitui uma sistemática de discriminação, que tem como fundamento 

da raça e se manifesta por práticas conscientes e inconscientes que culminam em 

desvantagens para um grupo e privilégios para outro, a depender do grupo a qual 

pertençam, determinando, com isto, processos de segregação social e divisão espacial 

das raças (ALMEIDA, 2018). Vale dizer que o conceito de raça só existe porque tem 

efeitos sociais concretos, pois a categorização tem como função de antecipar os 

comportamentos e administrar expectativas em relação ao outro (CAMPOS, 2017). 

Das concepções teoréticas sobre o racismo, Sílvio Almeida destaca a 

individualista e a institucional e, ainda, apresenta a perspectiva estrutural. Pela 

primeira, o racismo se canaliza por práticas individuais ou por grupos racistas, que é 

uma perspectiva combatida pelos ordenamentos jurídicos ocidentais. A crítica a esse 

modelo é que as práticas racistas com maiores efetivos práticos foram feitas dentro de 

marcos da legalidade, como o Apartheid na África do Sul ou o nazismo alemão. Na versão 

institucionalista, o racismo seria resultado do funcionamento das instituições, que 

resultam em desvantagens para grupos minoritários. Com isto, devemos entender as 

instituições como processos de rotinização e coordenação de comportamentos que 

orientam a ação social, conferindo-lhe estabilidade (ALMEIDA, 2018). No processo 

criminal, o negro é automaticamente estigmatizado e sofre as repressões da máxima 

dureza das implicações legais, militando “a seu favor” a presunção da culpa e não da 

inocência, pois é perspectiva enraizada no imaginário social de que o preto, pobre, 

favelado, e, por isto, inclinado a delinquência. Essa lógica se reproduz no sistema 

jurídico de forma postural. 

A estabilidade da organicidade social, por sua vez, expressa a capacidade das 

instituições em absorver os conflitos e antagonismos sociais inerentes a vida social, 

mantendo as tramas sociais unidades ainda que em processo de fricção (ALMEIDA, 

2018). As instituições são o resultado do somatório de normas que resultam das lutas 

pelo monopólio do próprio Direito, e são marcadas pela intensa luta pelo controle não só 

de dizer sua matriz, mas também de controlar seus efeitos práticos, nos mesmos termos 

que indicou Bourdieu (1989).  

O conflito intra e interinstitucional é marcado por um feixe de embates sociais 

que demandam flexibilidade e coordenação, para tanto, a hegemonia do poder no 

interior do Direito depende de negociações, as quais lhe conferem estabilidade. Assim 

sendo, concessões devem ser estabelecidas para o alcance da estabilidade, que não 

elimina as fricções internas, mas mantém elas em níveis que impedem a desagregação 

social (ALMEIDA, 2018). 
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As instituições não são estáticas e as correlações de poderes se alteram, com isto 

as práticas mudam o curso de forma continua, o que pode ocorrer a partir de alterações 

do curso em diversos setores, como a escola e o próprio Estado, o que importa em 

processos de reforma das instituições, tais como, no Brasil, o surgimento das políticas 

afirmativa, confirmada sua constitucionalidade pelo STF, por exemplo (ALMEIDA, 2018). 

Outrossim, a percepção do racismo institucional é menos recriminada do que as 

práticas do racismo individual, mais fortemente reprimidas publicamente pelo senso 

comum (ALMEIDA, 2018) e objetivamente crível na ordem jurídica.  

Embora a concepção institucional do racismo tenha avançado em relação a 

concepção individualista, a concepção estrutural vai mais além dos elementos 

definidores do racismo, pois emerge até níveis das engrenagens do fundamento do 

corpo social, o que cria condições de normalização de práticas que se fundamentam na 

política, na economia, no sistema jurídico e nas práticas familiares, criando verdadeiras 

subjetividades que orientam o próprio sistema social (ALMEIDA, 2018). 

O racismo se operacionaliza enquanto processo político e histórico na concepção 

de Silvio Almeida (2018). É processo político na medida em que a discriminação 

depende do poder político, o que viabilizaria a segregação de grupos inteiros e, de outro 

lado, é um processo histórico, já que está ligado a formação social específica de uma 

determinada localidade, não ignorando processos sociais mais ampliados, mas que com 

estes dialoga, forjando processos impares da racialidade enquanto elemento que 

determina a gramática das hierarquias sociais e a posição dos atores sociais no curso da 

história. 

O racismo é um fenômeno complexo, que define vida e morte, produzindo 

contextos estruturais, que deixa morrer ou faz viver, já que tem o poder de criar 

subjetividades que orientam a ação do estado e das práticas sociais internalizadas pelos 

membros regulados pelo estado, alcançando, até mesmo, aos indivíduos. Com isto, 

produz um sistema de ideias que justifica ações no plano da racionalidade e produz 

sentimentos que naturalizam comportamentos (ALMEIDA, 2018). 

No plano da ideologia, o racismo produz uma visão ilusória e fantasiosa da 

realidade, conectando-a unicamente a visão individualista, ignorando que as pessoas 

racializadas são criadas pelas instituições e que derivam de uma pedra de torque 

estrutural. A ideologia racialista cria uma representação sobre as relações sociais, as 

quais não são necessariamente a realidade concreta, mas um imagético sobre elas, 

contudo, estas representações orientam e forjam as subjetividades, orientando, 

portanto, a prática individual, a qual, reproduzida a nível institucional, tem o condão de 

fazer perdurar e expandir tais práticas (ALMEIDA, 2018). 

A ideologia racialista que fundamenta o racismo se expande a partir da 

reprodução no sistema de comunicação, educacional e de justiça, ganhando 

racionalidade explicativa, fundamentando um sistema de ideias que perpassam as 

instituições e as subjetividades individuais, ganhando corpo estrutural, em um processo 
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de retroalimentação, já que as estruturas são viabilizadoras, mais do que limitadoras 

(ALMEIDA, 2018). 

O branco e não-branco são construções sociais que se definem não pela cor da 

pele, mas pelo sistema de privilégios, onde a cor da pele é só um critério e dispositivo 

material de classificação (ALMEIDA, 2018), que cria vantagens raciais, onde o branco 

não quer direitos, só privilégios (CARDOSO, 2020). 

Com isto, o racismo só pode crescer a partir de estímulos estruturais, por isso 

depende do Estado, seja pela sua manifestação expressa e explícita, ou pelo seu assente 

silente, onde tolera as práticas e ações racistas sem criar rupturas no sistema social 

(ALMEIDA, 2018). 

O racismo é concepção alinhada ao surgimento dos estados modernos, 

coadunando-se a sua racionalidade. Com isto, avançamos na concepção de Estado para 

além das ingênuas percepções de bem comum, para alinhá-lo às estruturas relacionais 

de força antagônicas internas que se embatem pela dominação das suas engrenagens 

(ALMEIDA, 2018).  

O racismo é forjado no interior da formatação do estado nacional, onde as elites 

coloniais determinaram ideologias da superioridade da raça branca. O Estado Nacional é 

instituto criado para a conquista e colonização, onde as estruturas concretas de 

administração estão voltadas para a opressão, para o trabalho forçado, por exemplo 

(BALIBAR, 1991b), e, ainda, combinando-se a elementos de dominação externa, como 

povos indígenas e negros, entendidos até então como atrasados e incivilizados. 

A ideia de raça foi um instrumento de dominação das identidades, criando esferas 

hierárquica dicotômica entre o tradicional/moderno, primitivo/civilizado, 

europeu/não-europeu e pré-capital/capital. A estrutura social na américa latina foi 

erigida a partir de núcleos de poder organizados na racionalidade civilizatória europeia 

sobre o imaginário da falta de racionalidade de povos bárbaros e agressivos, que 

deveriam se submeter ao projeto ocidental aqui germinado. O branco encontrou o índio 

e depois inseriu o negro forçosamente na estrutura que vai se estruturando, contudo, o 

projeto europeu de Estado-Nação transposto da Europa para as Américas veio com 

algumas limitações, primeiro no sistema capitalista ocidental definiu o papel das 

américas, sobrou a função camponesa, que condicionou uma formatação social feudal e 

semi-feudal, onde o capitalismo é subordinado (QUIJANO, 2005).   

O nacionalismo tem uma importância muito grande para o entendimento do 

fenômeno do racismo, pois todo sistema de opressão precisa de uma política ordinária e 

estruturas de poder, que criam ordem e “normalidade” e, portanto, um sistema de 

comportamentos associados para a manutenção do sistema, no caso, o racismo. A 

violência então passa ser prática corrente e justificada, configurando um desvio da reta 

linear da história da humanidade (BALIBAR, 1991b).  

Existem, pois, dois tipos de nacionalismo, um bom que cria a semestre de uma 

comunidade e um ruim, que pretende subjugar e destruir. Ocorre que a versão má do 
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nacionalismo é decorrência e consequência do sucesso da primeira em versões que 

criam unidades homogêneas e culturais. O racismo então está no coração da política 

nacional, canalizando-se pelo poder e pelo direito, em um esforço controle social, 

naturalizando as diferenças e as práticas de exclusão e opressões das minorias 

(BALIBAR, 1991b). 

Por mais paradoxal que possa parecer, o nacionalismo é a dialética dos contrários 

e o encontro das contradições ideais no mundo real, que são metamorfoseadas em 

sociedades formalmente igualitárias, mas que são, em verdade, sociedades racistas. 

Vejamos que o nacionalismo, sob o manto da igualdade, e o racismo, cravejado pela 

exclusão, são complementares e se retro-produzem em ambientes capitalistas 

(BALIBAR, 1991b).  

A nação tem que ser racialmente pura, para que seja ela mesma, onde a 

identidade nacional dos verdadeiros nacionais deve ser visível e se impregnar nessa 

visibilidade, excluindo os falsos nacionais, metecos, imigrantes, indígenas, negros 

(BALIBAR, 1991b).  

O Estado é então uma unidade possível, que mantém as vinculações possíveis 

entre as classes, mantendo-as unidas por laços objetivos da normatividade, mas que 

pode fazer uso da força para manter tal elo, mesmo que em ebulição conflitual, pelo 

menos até que seja possível sua metabolização institucional, regenerando a tenacidade 

das relações sociais no interior do corpo social (ALMEIDA, 2018). 

A concepção de fundamento do Estado está alinhada a concepção do 

nacionalismo, o qual tolera a possibilidade da destruição, incorporação ou dissolução de 

culturas que se choquem com o Estado-Nação, tornando o racismo elemento estrutural 

do próprio estado moderno (ALMEIDA, 2018). A dominação pela raça/etnia sempre foi o 

instrumento eficaz de dominação e, como diz Quijano (2005), pedra angular da 

classificação social. 

O Estado moderno não se esgota no racionalismo europeu, no estado impessoal e 

nas trocas mercantis, ela é composta pelo tráfico, pela escravidão, pelo colonialismo, 

ideias racistas, e também pelas práticas de resistência antirracistas e de resistência, o 

que faz perdurar a lógica da conflitualidade permanente e a luta de classes no interior do 

próprio Estado (ALMEIDA, 2018). 

No interior dos sistemas, o racismo é combatido por manifestações explícitas que 

são tipificadas e combatidas pelo aparato jurídico-penal, contudo, não conseguem 

alcançar atos costumeiramente intangíveis, sutis, indiretos, automáticos, ambíguos e 

ambivalentes do dia-a-dia (CAMPOS, 2017). 

Se, para Foucault (1989), o racismo está diretamente imbricado na formação do 

Estado, a hegemonia de classes no comando institucional cria um verdadeiro sistema 

biopolítico, que abandona classes e as deixa morrer e, ao mesmo tempo, prolonga outras, 

a partir de incentivos e privilégios. A morte para este autor se expande para além da 

morte física, abrangendo também a morte política, expulsão, rejeição e o próprio risco 
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de morte, pois o racismo é uma verdadeira tecnologia do poder. De outro lado, Mbembe 

(2011), avançando na concepção da biopolítica, registrou que a naturalização do estado 

de sitia e de exceção tornou-se a base dos sistemas normativos dos estados, criando o 

que ele chamou de necropolítica, onde o Estado passou a ter o poder de fazer morrer e 

deixar viver.  

A necropolítica aqui pode ser liga a partir de sistemas mais sutis de fazer morrer, 

seja pelo encurtamento da rede de proteção, protagonizada pelo neoliberalismo, que 

promoveu êxodo escolar, pobreza endêmica, negligencia com saúde, expandindo as 

engrenagens sociais de dor e morte (MBEMBE, 2011). 

O racismo cria respostas automáticas, sutis e (ex)(im)plícitas, ligadas a 

negatividade da negritude e uma aludida dimensão rudimentar, que, para Omi e Winant, 

estão no bojo da formação racial de uma sociedade, o que implica na modelação de 

identidades e instituições (apud CAMPOS, 2017). No caso da Comunidade Negra de Boa 

Nova, situada na cidade de Professor Jamil/GO, onde os quilombolas carregam os signos 

negativos da raça, em contraposição entre bairros da cidade, onde os negros ocupam o 

bairro Boa Nova e os brancos Campo Limpo, onde “existe uma rivalidade financeira, 

religiosa e cultural. O bairro é conhecido como “setor de negro e doido”, e um lugar onde 

“só tem preto e pidão”” (RATTS, DE AGUIAR, DA SILVA, 2016, p. 91, grifo do autor). 

Não é à toa que os quilombos, assim como as populações tradicionais e indígenas 

como um todo, são as principais afetadas dos efeitos da degradação ambiental. Os 

grupos étnicos são racialmente discriminados e economicamente excluídos, arcando 

com a maior carga de dano ambiental, sem que com isso haja grandes perplexos 

institucionais, que fazem “vista grossa”. A esse fenômeno as ciências sociais cunhou o 

termo “racismo ambiental” que é categoria que só pode ser liga associada a ideia de 

injustiça ambiental (RANGEL, 2016) e que está intrinsecamente ligado a forma 

desproporcional que o ônus ambiental recai sobre os grupos étnicos vulnerabilizados 

(HERCULANO, 2006), importando na inversão das formas de distribuição dos bens 

ambientais e sociais. 

Podemos dizer então que o Direito e Poder detém uma simbiose estreita, 

alinhadas com a ideia de racismo, que coloca o direito a serviço dos grupos racistas que 

ascendem ao poder, reforçando a discriminação, extermínio e segregação. Com isso, 

podemos dizer que o racismo é uma relação assentada pela legalidade. O racismo é 

estrutural e a normatividade é incapaz de extingui-la (ALMEIDA, 2018). 

João Pacheco de Oliveira diz que vivemos ainda em um tempo de prática colonial 

e nada republicano, onde o sistema é alicerçado na e pela apropriação dos territórios e 

recursos naturais dos “outros”, os primeiros foram os indígenas, depois os negros 

escravizados, depois seguimos pelos mamelucos e caborés2, até chegar a população rural 

como um todo. Isto tudo orientado pela intolerância e racismo, que compõem a lógica do 

 
2 De acordo com o dicionário Priberam, o termo está relacionado a mestiço de negro com índio e a caboclo 
que mora no campo/roça, em sinônimo de caipira, matuto e roceiro.  
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sistema. O racismo, para João Pacheco, não é um sinal arqueológico da sociedade do 

presente, mas sim uma atitude ideológica contemporânea, que promove uma pedagogia 

do desrespeito e da violência para com o outro (2018b). Quijano (2005) diz que o fator 

raça sempre foi limitante para a realização do Estado-Nação, onde sua realização 

depende da proporção dessas raças e das instituições sociais e culturais estabelecidas e 

germinadas. 

O Direito é, portanto, uma ferramenta acionada pelos grupos que controlam o 

Estado. Assim, enquanto ferramenta pode ser acionada para a luta e expansão de 

direitos e como instrumento na luta. Podemos, com isto, indicar que na luta antirracista, 

o direito é também acionado, buscando criar demarcações e fissuras. Mas o direito não é 

um espaço de salvação ou de consolidação revolucionária no interior da estrutura 

(ALMEIDA, 2018). 

No interior da estrutura capitalista e democrática, o racismo assume a roupagem 

da indiferença, sem criar indignação pelo deixar ou fazer morrer, pois a discriminação 

foi naturalizada pelo liberalismo individualista, que reproduz as condições 

socioeconômicas enquanto resultado do esforço individual e não como questão do 

Estado, naturalizando uma igualdade formal que produz desigualdades materiais aos 

grupos minoritários. Assim sendo, reitere-se que o racismo precisa da participação, 

anuência expressa ou silenciosa do Estado (ALMEIDA, 2018). 

A resistência e luta contra o racismo tem um caminho parecido com o feminismo, 

pois demanda rebelião permanente dos grupos inferiorizados e a decomposição da 

comunidade racista e dos machos (BALIBAR, 1991a). As categorias são criadas, o branco 

criou a categoria de si e a categoria do outro, imputando desvalor ao outro, no mesmo 

sentido, a positividade e valorização do negro é concepção contemporânea (CARDOSO, 

2020), resultante de um processo de resistência e de luta, onde a categoria “quilombo” é, 

com as normativas de 1740, categoria criada pelos algozes3, mas que é apropriada e 

reificada pelos movimentos sociais. 

Nos parece que Prioste (2016) tem razão quando indica que a Constituição, com 

artigo 68 do ADCT, e o governo Lula, com o Decreto Federal n° 4887/03, pretenderam 

enfrentar temas relacionados a desigualdade e ao racismo quando regularam 

diretamente a questão do acesso à terra. Isto mexeu na “reminiscência”4 do imaginário 

colonial ainda vigente que fundamenta o conservadorismo e pretende legitimar 

desigualdades históricas. 

 
3 Na medida que é selecionada como categoria de imputação e nomeação nos registros históricos-coloniais 
e, mais tarde, é também é categoria selecionada pelos constituintes, independente de consulta das 
comunidades.  
4 Aqui pensado como resto mesmo, ou ainda, como fragmento de uma memória colonial insistente, que 
longe do horizonte da extinção, reproduz-se no imaginário das elites brancas enquanto fragmentos de um 
passado de hegemonia e privilégio do passado, o qual se pretende manter no presente, só que agora 
conectados aos signos da democracia. 
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Uma teoria do racismo tem que ter objetivos políticos e servir para capacitar a 

teoria sociológica a partir de contextos históricos e geográficos, servindo para 

“modificar o viés racista de uma determinada estrutura social alterando as posições 

historicamente destinadas aos negros e reconduzindo-os a espaços de privilégio e 

poder” (CAMPOS, 2017). Quijano (2005) diz que é necessária uma redistribuição radical 

do poder, a partir da coalizão das classes subalternas racializadas. 

Cremos importante a manifestação de Bruno Barros e Rita Albrecht, citados por 

Barreto (2020, p. 710), quando assim aduzem: “constitui fator permanente na sociedade 

na medida em que ele é o produto de uma longa elaboração histórica e não intelectual. É 

por isso que a luta pela diversidade e pluralismo racial, a luta contra o racismo, deve, 

também, ser um fator permanente da sociedade”. Nesse entendimento, a produção do 

racismo é o resultado de um processo de conformação social histórica, desprovido de 

fundamento intelectual, ainda que a ciência tenha sido utilizada como ferramenta 

justificadora em momentos históricos, criando sistemas teóricos e comprovações falsas 

com roupagem acadêmica e científica. 

Por um caminho ou pelo outro, independentemente da inclinação epistêmicas 

que se selecione, o racismo sempre configura enquanto, segundo Jessé de Souza, como 

mecanismo de soft power, ou seja, mecanismos de violência simbólica que se prestam 

para substituição a violência expressa, direta, física, militar e material, colonizando o 

espírito humano pelas virtualidades morais, econômicas e estéticas ocidentais do norte 

(2021, p. 164-7). 

  

4. Considerações finais 

 Independentemente do caminho epistêmico que se percorre para tratar a questão 

do racismo no Brasil, o processo de inferiorização e dominação por marcadores da cor 

de pele são utilizados como mecanismos de exclusão necessário para reprodução do 

status quo. 

 A história não sonega exemplos da dificuldade e sofrimento da população afro-

brasileira na sua trajetória de constituição e luta por direitos, pela conquista de 

reconhecimento e dignidade que, diga-se por passagem, ainda está em curso. 

 Jessé de Souza indaga que se o racismo é, qual é a sua estrutura? Se é ideológico 

ou sistêmico, qual sua ideologia e por qual sistema flui? Se é institucional, por quais 

instituições se enraíza? A questão nuclear que nos parece atravessar todos os sistemas 

explicativos é que, no final, subjaz um processo social de dominação e exclusão, o qual se 

processa através da identificação de marcadores culturais e biológicos que permitem a 

replicação de um formato do sistema social. 

 Na lógica capitalista e de mercado, as riquezas são finitas e não há suficiente para 

todos, assim impõem-se uma lógica da restrição do acesso à bens, o racismo, por 

conveniência ofertou um sistema classificatório que elegeu a cor de pele e a diferença 
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cultural como critério de acesso e exclusão de bens. Dito dessa forma, as comunidades 

quilombolas se inscrevem nesse processo histórico seletivo de distribuição dos bens 

sociais. 

 A raça enquanto marcador identitário é acionado na marcha das relações sociais 

para determinar a posição dos sujeitos desenho do campo, identificando a justa posição 

dos sujeitos e grupos sociais.  

 Com isto, as teorias do racismo são instrumentais para permitir a interpretação 

dos fenômenos sociais, possibilitando que identifiquemos como os homens são 

esvaziando de humanidade por substratos, a partir de elementos que os definem 

enquanto grupo social específico, seja ele real, social, cultural ou de outra ordem. O 

racismo é responsável por criar esquemas mentais de inferiorização do outro a partir da 

valorização do eu, assim sendo, no processo de interação entre o eu e o outro, há a 

exclusão como mecanismo de defesa para preservar posições e escalas de privilégio. 

Nenhuma estratégia foi tão eficaz quanto a determinação mental pelo convencimento da 

condição inferiorizada do próprio inferiorizado. 

 Assim sendo, pensamos que as formas e linguagens de libertação/emancipação 

passam necessariamente pela ruptura desses esquemas mentais alienantes, seguindo da 

tomada de consciência das possibilidades das próprias potências do ser sobre si mesmo, 

o que abre as possibilidades de acionar processos de reconhecimento e alçar-se a 

condições de dignidade por aquilo que se é, dando positividade onde todos os outros 

vem negativação. O negro, o preto e o escuto, que são os históricos sinais de 

inferioridade, passam a ser acionados como elementos de fortalecimento e signo de 

força. 
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Protesto escravo no Cabo Norte: formação de mocambos e apropriação estratégica 

da situação de fronteira 

 
Slave protest in the northern brazilian amazon: mocambos formation and 
strategic appropriation of the frontier situation 

 

Jefeson Caldas dos Santos1 

 
David Junior de Souza Silva2 

 
Gláucio Campos Gomes de Matos3 

RESUMO: A resistência contra a escravidão e a formação dos mocambos, como lugares 
seguros fora do alcance dos colonizadores, são fator sociológico importante da formação 
de quilombos pelo Brasil e obedecem a certas considerações próprias, como as 
condições de possibilidade da fuga e a efetividade do esconderijo, segundo as condições 
do ambiente e do território. O objetivo desta pesquisa é a interpretação dos processos 
de resistência engendrados pelos africanos e afrobrasileiros contra a escravização no 
Cabo Norte, identificando possíveis rotas de fuga e formação de mocambos, dos 
processos de protesto, resistência e fuga dos africanos escravizados no Amapá. Para isso 
usamos como marco teórico a sociologia figuracional/processual de Norbert Elias, para 
a compreensão da formação e espacialização das comunidades negras rurais no Cabo 
Norte. O instrumento de coleta de dados se baseia em análise documental, de 
documentos do acervo do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Como resultado, a 
análise revela que a figuração escravista no Grão-Pará era extremamente tensa, por 
forças e tensões internas e externas. Internamente, a tensão gerada pelos escravizados 
em suas fugas e revoltas contra o sistema escravista eram constantes, e escalavam à 
medida em que criavam gradativamente mais condições de fuga e rebelião. 
Externamente, as ideias e representações de liberdade que vinham da Revolução 
Francesa e circulavam por todo seu mundo colonial ao tocarem e cruzarem as fronteiras 
do Grão-Pará abalavam também a figuração que estruturava a sociedade escravista na 
Amazônia, abrindo mais condições de possibilidade para as ações de resistência e luta 
contra o sistema escravista 
 
Palavras-chave: sociologia figuracional; escravização; mocambos; Amazônia Colonial. 

  
ABSTRACT: The resistance against slavery and the formation of mocambos, as safe 
places beyond the reach of colonizers, are an important sociological factor in the 
formation of quilombos throughout Brazil and obey certain considerations of their own, 
such as the conditions for the possibility of escape and the effectiveness of hiding, 
according to the conditions of the environment and territory. The objective of this 
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research is the interpretation of the resistance processes engendered by Africans and 
Afro-Brazilians against slavery in the North Cape, identifying possible escape routes and 
formation of mocambos, of the protest, resistance and escape processes of enslaved 
Africans in Amapá. To this end, we used Norbert Elias' historical sociology as a 
theoretical framework to understand the formation and spatialization of rural black 
communities in the Northern Cape. As an instrument of data collection, the research is 
based on documental analysis of documents from the collection of the Arquivo Histórico 
Ultramarino in Lisbon. As a result, the analysis reveals that the slaveholding social 
configuration in Grão-Pará was extremely strained by internal and external forces and 
tensions. Internally, the tension generated by the enslaved in their escapes and revolts 
against the slave system was constant, and escalated as they gradually created more 
conditions for escape and rebellion. Externally, the ideas and representations of freedom 
that came from the French Revolution and circulated throughout the colonial world 
when they touched and crossed the borders of Grão-Pará also shook the social 
configuration that structured the slave society in the Amazon, opening more conditions 
of possibility for actions of resistance and struggle against the slave system.  
Keywords: figurational sociology; slavery; kilombos; Colonial Amazon.  

 
Sumário: 1. Introdução; 2. Protagonismo negro na resistência ao sistema escravista nas 
Américas; 3. A Estrutura Social da Amazônia Escravista pelo prisma da Sociologia 
Figuracional; 4. Protesto escravo: formação de mocambos e apropriação estratégica da 
situação de fronteira; 5. Considerações finais; 6. Referências. 

 
 
1. Introdução 
 

A proposta do trabalho é a interpretação dos processos de resistência 

engendrados pelos africanos e afrobrasileiros contra a escravização no Cabo Norte, 

identificando possíveis rotas de fuga e formação de mocambos, como lugares seguros 

fora do alcance dos colonizadores. Esse movimento foi importante para o surgimento e 

consolidação de quilombos pelo Brasil e obedecem a certas considerações próprias, 

como as condições de interdependência e elaboração de estratégias de fuga e a 

efetividade do esconderijo segundo as condições do ambiente e do território. 

Para tanto, os objetivos elencados que norteiam o trabalho são: identificar e 

analisar processos de protesto, resistência e fuga dos africanos e afrobrasileiros 

escravizados no Cabo Norte; identificar rotas de fuga e formações de mocambos, as 

condições envolvidas na escolha dessas rotas e esconderijos. 

O marco teórico se baseia na sociologia processual/figuracional de Norbert Elias 

(1990). Como coleta de dados, nos debruçamos a transcrever e interpretar os arquivos 

históricos contidos no acervo de Documentos Manuscritos Avulsos Referentes À 

Capitania Do Grão-Pará do Arquivo Ultramarino de Lisboa. A partir destes dois 

momentos da pesquisa foi possível chegar a algumas conclusões preliminares acerca do 

que estava previsto em nosso plano de trabalho.  
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O artigo estrutura-se em três partes: a primeira, um breve estado da arte de 

estudos sobre as lutas dos africanos e afrobrasileiros contra o sistema escravista; a 

segunda, a construção do marco teórico, centrada nos conceitos figuração e 

interdependência; a terceira, análise dos documentos e interpretação dos processos 

propostos como problema de pesquisa. 

 
2. Protagonismo negro na resistência ao sistema escravista nas Américas 

Nesta seção, apresentamos a figuração sobre os processos de resistência 

protagonizados por africanos e afrobrasileiros ao sistema colonial-escravista.  

Tematizaremos nessa ordem os fatores macrossociais, em suas dinâmicas de poder, que 

impulsionaram as abolições das escravaturas nos diferentes países do continente latino 

americano, em seguida a especificidade das alforrias e da instituição das irmandades no 

processo geral de libertação dos escravos, dentre os quais, a presença e intervenção do 

Estado foi peça fundamental, no que se refere à monopolização da força física. Mas, a ele 

coube também, a função de sustentar a escravização. 

A emancipação nas américas se deu de maneira múltipla, e se estendeu por mais 

de um século. “Entre os primeiros casos estão os Estados Unidos, colônias britânicas no 

Caribe em 1808, sucedidos pelos exemplos das possessões holandesas em 1815” 

(SAMPAIO, 2018, p. 220). Umas das principais medidas legislativas que desencadeou 

esse processo foi a proibição do tráfico atlântico de escravos. “Em 1794, sob a liderança 

dos jacobinos, a Assembleia francesa aprovou uma primeira lei de abolição geral da 

escravidão para a França e todas as suas colônias do Atlântico” (SAMPAIO, 2018, p. 221). 

Além da legislação proibitiva do tráfico, fator preponderante foram as 

resistências escravas, que deram impulso maior aos processos de emancipação. A 

“fundação de movimentos, grupos e sociedades antiescravistas e abolicionistas foi 

fundamental para avanços sociais e políticos que resultaram nas abolições em países 

e/ou grupos de colônias” (SAMPAIO, 2018, p. 220). Um exemplo desses movimentos 

seria a Revolução de São Domingos, atual Haiti, que influenciou outros movimentos.  

A significação do protesto escravo para abolição foi tanta que em alguns países foi 

a força decisiva, como é o caso do Cuba: “Se a resistência escrava, articulada com os 

movimentos abolicionistas, não tivesse forçado a aprovação da lei de abolição em 1886, 

a abolição em Cuba teria talvez coincidido com a última a acontecer nas Américas: a do 

Brasil”. (SAMPAIO, 2018, p. 226). 

Em suma, a emancipação nas Américas foi impulsionada pela proibição 

internacional do tráfico de escravizados e os movimentos de resistência e contestação 

do sistema colonial protagonizados por escravizados nas colônias. Ainda assim, alguns 

Estados mantiveram o sistema escravista o quanto puderam, pois na interdependência 

funcional, a força motriz e o domínio de certas habilidades de escravos, eram peças 

fundamentais na produção, a qual movimentava a economia: 
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Entre as sociedades escravocratas que emanciparam seus 
escravos e escravas mais tardiamente estão, pela ordem de data 
das leis de emancipação, os Estados Unidos (1865), as ilhas de 
Porto Rico (1873) e Cuba (1886) (que ainda eram colônias da 
Espanha), e o Brasil (1888)” (SAMPAIO, 2018, p. 223). 

 

Assim, a efetivação da abolição se deu de maneira diferente em cada país. Além 

disso, é preciso ter em mente que a institucionalização legislativa da abolição não 

garantiu concretamente sempre a liberdade aos ex-escravizados. Por exemplo, nas 

colônias britânicas no Caribe a lei que aboliu a escravidão foi aprovada em 1833, porém 

“a lei de abolição de 1833, que entrou em vigor apenas um ano depois, reclassificou 

libertos e libertas como ‘aprendizes’, e os manteve trabalhando para seus antigos 

proprietários sob condições muito semelhantes às da escravidão tradicional” (SAMPAIO, 

2018, p. 222). O exemplo expressa com propriedade as relações de interdependência 

que se consolida entre senhores e ex-escravos, mas destaca da mesma forma, seguindo 

as concepções de Elias (1980), as relações de poder muito desequilibradas em favor dos 

senhores, e a permanência desse desequilíbrio mesmo com a abolição formal. 

Outra forma de estratégia de resistência, as alforrias também foram mobilizadas 

pelos escravizados na luta por sua liberdade individual e coletiva. 

Alforria é um termo de origem “latim” que equivale a libertar. Passou a ser usado 

pelos espanhóis e portugueses nos continentes recém-conquistados, onde chamavam de 

“forros” e “resgatados”, os nativos escravizados (FRANCA, 2018, p. 93). Além dessas 

expressões, outras foram usadas tais como “índios de forros”, “que era o índio libertado 

de escravidão e o descido do sertão voluntariamente, em companhia de um 

administrador branco” (FRANCA, 2018, p. 94). 

Depois o conceito foi estendido aos africanos e afrodescendentes na história da 

escravidão e alforria da América Portuguesa. As alforrias seguiam-se intensificando, 

muitos negros conseguiam comprá-las ou até mesmo ganhar, quando realizavam certas 

condições impostas pelos senhores (FRANCA, 2018, p. 95). 

A paulatina possibilidade de integração a diferentes agrupamentos de trabalho 

também dinamizou as alforrias. Nesse contexto surgem gradativamente “novas formas 

de organização familiar; ocorreram adaptações linguísticas, integração a milícias e 

agrupamentos de trabalho, desenvolvimento musical e diversificada inserção religiosa” 

(FRANCA, 2018, p. 96). O espaço urbano refletia essas mudanças, havia uma maior 

diversidade fisionômica, pluralidade cultural e isto estava ligado diretamente a mais 

alforrias. (FRANCA, 2018, p. 96). 

A mineração também causou grandes transformações na vida dos escravos nessa 

época, além da intensificação de importação de escravos, muitos forros e não-brancos 

nascidos livres também se aventuraram nas jazidas - e devido a esse acesso aos 

minérios, muitos escravos conseguiram comprar sua liberdade (FRANCA, 2018, p. 97). 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 32 – Janeiro/Junho 2021 

www.sociologiajuridica.net 

 

78 

 

Outra modalidade pouco conhecida de libertação é a coartação, a qual era um 

acordo acertado entre o escravo, e seu senhor, onde acertavam o valor da alforria, e 

como seriam paga as parcelas. Essa prática resultou num grande número de alforrias 

(FRANCA, 2018, p. 98).  

Além das alforrias, outra instituição criada pelos escravizados para lutar pela 

libertação são as irmandades. Associações de caráter religioso e pedagógico, as 

irmandades tiveram atuação na articulação pela emancipação dos escravizados, 

consolidando e fortalecendo, seguindo os preceitos de Elias (1994), a identidade nós 

escravos o que impunha um aumento no equilíbrio de poder nessa figuração.  

Criadas inicialmente na Europa, nas colônias tiveram feição específica para 

contemplar povos não brancos e critérios específicos de pertencimento. “O estatuto 

jurídico (escravo e liberto), a cor da pele (branco, preto, pardo, mulato), a origem 

geográfica genérica ou específica, entre outros são exemplos” (REGINALDO, 2018, p. 

286) desses critérios específicos para diferentes irmandades.  

As irmandades tinham sentido e finalidades próprias, geralmente voltadas para a 

dimensão religiosa, porém articulavam também o objetivo e a expectativa da liberdade. 

 
Em algumas oportunidades, os africanos criaram fraternidades 
particulares; os crioulos também podiam criar suas irmandades 
exclusivas (...); de forma mais ampla, as irmandades refletiam as 
diferenças em meio à população de cor. A expectativa da liberdade 
esteve no horizonte das irmandades negras com distintos 
enfoques e em diferentes contextos. (REGINALDO, 2018, p. 289-
290). 

 

 As sucessivas legislações promulgadas no Brasil no século XIX agregaram força à 

emancipação. A lei do ventre livre (1871) e a lei dos sexagenários (1885), inicialmente 

criadas com intuito de conter os movimentos abolicionistas, tiveram sua importância no 

processo que culminou a abolição da escravidão no Brasil.  

Igualmente importante para esse processo foi a questão Christie, em 1863, uma 

questão diplomática tensa entre Brasil e Grã-Bretanha em 1863. O embaixador britânico 

“denunciou com veemência o fato de um número muito elevado de indivíduos estarem 

sob um cativeiro ilegal” (MENDONÇA, 2018, p. 293), mesmo após a proibição de tráfico 

de escravos. Havia ainda as pressões dos próprios escravos. (...) O grande número de 

africanos introduzidos no Brasil nos anos 1840 era um fator de preocupação, pois, 

segundo a opinião de alguns importantes homens públicos, o país corria o risco de se 

"africanizar" (MENDONÇA, 2018, p. 293).  

Esta questão diplomática pressionou o Brasil a dar respostas através de 

promulgação de legislações internas que comunicassem uma disposição estatal a 

destituir o sistema escravista. Neste contexto foram promulgadas lei do sexagenário e lei 

do ventre livre. Tudo indica que estas leis não tenham surtido o efeito de aplacar as 
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pressões internas e externas, que logo foi promulgada a abolição:  “por meio de uma 

tramitação extremamente rápida, em maio de 1888 estava, pela lei, abolida a escravidão 

no país” (MENDONÇA, 2018, p.295).  

A abolição foi institucionalizada por vias legais por conta de pressão 

internacional e da agência de militantes abolicionistas no campo judiciário, ambas 

somando-se aos protestos escravos que nunca cessaram.  

Intelectuais e militantes abolicionistas no campo judiciário podem ser 

compreendidos como parte de amplas e diversas ações e estratégias, reunidas no 

conjunto dos movimentos abolicionistas. Tiveram centralidade no protesto e resistência 

contra o sistema escravista e importância decisiva no processo de emancipação.  

 
A revolta escrava, individual ou coletiva, foi o primeiro e principal 
instrumento de instabilidade da ordem vigente.  As revoltas dos 
Males na Bahia (1838), e a de Manuel do Congo em vassouras, 
demonstraram para algumas autoridades da época o quanto que a 
escravidão era ilegítima, e que ela precisa ser combatida para se 
garantir a segurança dos brancos. (ALBUQUERQUE, 2018, p. 346). 

 

Um dos principais nomes que lideram os movimentos abolicionistas da época era 

do Advogado Luís Gama, “ele sustentava publicamente que a escravidão era um roubo, 

por estar assentada numa transação ilegal, já que o tráfico atlântico havia sido proibido 

em 1831” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 348). A argumentação jurídica em favor da abolição 

apontava a contradição interna ao próprio sistema jurídico da permanência ainda da 

escravidão. 

Os movimentos abolicionistas também englobam a participação de grupos 

associativos, chamadas sociedades abolicionistas e “entidades de beneficência negras ou 

operárias como, a Feliz Esperança, Fraternidade Artística e Harmonia dos Artistas” 

(ALBUQUERQUE, 2018, p. 348), na sua maioria com objetivo de garantir fundo para 

compra de alforrias de escravos.  

A conexão entre militância abolicionista e os movimentos operários foi mais do 

que pontual. “Para os militantes negros e operários, as luzes da abolição libertariam os 

escravos e a nação, mas também deveriam garantir a igualdade de direitos e amplo 

exercício da cidadania para os egressos do cativeiro” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 348). 

A literatura, a imprensa e a tipografia também foram uma forte aliada na luta pela 

liberdade. Escritores como Machado de Assis e Maria Firmina dos Reis confrontavam a 

lógica dos escravistas através de suas obras. A junção desses movimentos mais a 

imprensa fizeram o abolicionismo ganhar proporção nacional popular. 

 
Entre as décadas de 1860 e 1880, surgiram dezenas de 
associações abolicionistas em todo o país, (...) Tais associações 
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reuniam estudantes, advogados, engenheiros, médicos, alunas da 
Escola Normal, farmacêuticos, pequenos comerciantes, caixeiros, 
mulheres que participavam de instituições de caridade, muitos 
jornalistas, e também artesãos, professores de primeiras letras e 
das faculdades, sapateiros e vários outras pessoas que ocuparam 
lugares diversos na hierárquica sociedade imperial”. 
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 349). 

 

O fortalecimento do movimento abolicionista não foi todavia consensual. 

Defensores do sistema escravista se opuseram o quanto puderam à abolição, havendo na 

“década de 1880, (...) o acirramento cotidiano das tensões entre os partidários da 

abolição e seus adversários” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 352), que se dava não somente 

no parlamento, mas também nos centros urbanos, vários conflitos e ações de fugas e 

ameaças de invasões por partes dos abolicionistas juntos com escravos. Depois de 

promulgada a lei que aboliu a escravidão, a princesa Isabel foi vista como uma 

redentora. “No entanto, vários desses sujeitos interpretaram a assinatura da Lei Áurea 

como apenas mais um passo em direção aos propósitos da campanha abolicionista” 

(ALBUQUERQUE, 2018, p. 352). 

Nesta seção buscamos fazer uma breve revisão da literatura de de dimensões 

importantes da luta pela abolição e emancipação dos escravizados nas Américas, 

cobrindo semelhanças e particularidades entre os países, a escala das relações 

internacionais, a questão específica das alforrias e das irmandades, as campanhas 

jurídicas e a atuação da imprensa e da literatura, concluindo com os movimentos 

abolicionistas especificamente.  

Na próxima seção, apresentamos as categorias da sociologia figuracional, base 

dos instrumentos heurísticos de realização de nossa análise.  

 
3. A Estrutura Social da Amazônia Escravista pelo prisma da Sociologia 
Figuracional  

 

Destacamos a pertinência dos preceitos sociológicos desenvolvidos por Norbert 

Elias para sustentar nossa análise na figuração escravista. Evidências apontadas nos 

documentos históricos e fontes bibliográficas, é a repugnância à violência sobre os maus 

tratos em indivíduos, cujo diferencial biológico, cor da pele, os colocou numa posição de 

inferioridade e sujeitos à escravização. Esse nível de sensibilidade frente a dor do outro, 

crescente mundialmente, são sintomas de um mesmo processo, isto é, civilizacional, que 

culminou na abolição dos mesmos, a qual não foi harmoniosa e nem caridosa, mas a 

direção se mantém. 

Seguindo as ideias de Elias (1980), o fenômeno escravização trata de um exemplo 

de figuração, entre outras, que se encontram nas relações sociais. A essas figurações 

estão imbricados o poder, conhecimento e emoções e expressam o entendimento de que 
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os seres humanos vivem numa relação de interdependência funcional uns para com os 

outros, nos mais variados níveis de relações sociais, nesse caso, entre o senhor e o 

escravo e escravo e sociedade consumista de forma geral, micro e macro.  

Por figuração, Elias (1994) apud Matos (2015, p. 98), esclarece,  

  
“A vida dos seres humanos em comunidade certamente não é 
harmoniosa” (ELIAS, 1994, p. 20), não somos certamente bons uns 
com os outros. Em sociedade a maioria das pessoas não se 
conhecem, porém existe uma ordem oculta que não é perceptível 
pelos sentidos, porque “Cada pessoa nesse turbilhão faz parte de 
determinado lugar” (ELIAS, 1994, p. 21), famintos sem teto fazem 
parte da ordem oculta, pessoas que exercem ou exerceram algum 
tipo de renda, exerceram algum tipo de função, que ao passarem 
pela rua essa função passa junto com ela, portanto o que existe é 
uma ordem invisível entre as pessoas. Essa ordem invisível é uma 
rede de funções interdependentes pela qual as pessoas estão 
ligadas entre si tendo peso e leis próprias. 

 

O conceito de figuração permite-nos um olhar distanciado e reflexivo para a 

relação senhor e escravo, no sentido de minimizar o juízo de valor sobre o ele ou eles 

senhores do escravo, mas não o libertando se seus maus feitos.  A interdependência 

funcional estabelecida nessa figuração, não se reduz a apenas a essa figuração particular. 

Temos que dar atenção à força oculta do nós que mantinha a mão de obra escravista. Em 

outras palavras, a economia no período colonial praticamente se sustentava pela força 

motriz de homens e mulheres escravos. O açúcar, café e tantos outros produtos 

provindos da lavoura e pecuária, eram consumidos por não escravos, nesse sentido, o 

consumidor desses produtos, quer seja interno e o externo, em plano internacional, 

ostentavam uma importante função na manutenção da mão de obra escrava enquanto 

esses assumiam a função de manter a produção do que era consumido por muita gente, 

em diferentes lugares, porém, sobre as rédeas do senhor.   

Do exposto, segundo Elias (1980), há de se entender que figurações complexas 

devem ser abordadas de forma indireta, como exemplo a do senhor e escravo, que a 

história, por vezes omite a participação de muitos indivíduos, na rede invisível de 

consumidores, que a sustentavam. 

Na esteira reflexiva, vamos entender que as interdependências levaram à 

abolição dos escravos, porém, como podemos observar na base bibliográfica, os ex- 

escravos precisavam se manter social e economicamente. Nesse sentido buscavam 

trabalho, agora não escravo, mas ao trabalho duro, análogo ao escravo, pois é o que tinha 

e o que sabiam fazer. 

O momento histórico possibilita, entre outras análises, identificar a mudança na 

dinâmica do poder e a autonomia relativa na nova figuração que se instala entre 

senhores de engenho e ex-escravos.  
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Um ser humano singular pode possuir uma liberdade de ação que 
lhe permita desligar-se de determinada figuração e introduzir-se 
em outra, mas se e em que medida isso é possível depende de fato 
das peculiaridades da figuração em questão. (ELIAS, 2006, p. 27) 

 

Homens e mulheres libertos (as), agora viam-se nas mãos de quem podia oferecer 

trabalho nos cafezais, engenhos de açúcar e campos de cana-de-açúcar, e tantos outros 

trabalhos que a literatura nos informa. Porém, há de se dar ênfase que as 

interdependências continuam nas funções estabelecidas nesta nova figuração: patrão, 

consumidor e ex-escravos. Quem quer que consumisse os produtos, sustentava, direta e 

indiretamente, a exploração da mão de obra escravizada.  

Quanto ao poder, segundo Elias (1980) se encontra no seio de todas as relações 

humanas, ele não é vitalício e nem um talismã que alguém carregue e outro não.  Na 

figuração senhor e escravo, o poder estava muito desequilibrado em favor do primeiro, 

mas não implica que o escravo não possuía poder sobre o senhor.  Nesse sentido, é 

pertinente entendermos segundo Elias (1980, p.80) “o equilíbrio de poder não se 

encontra unicamente na grande arena das relações entre os estados. O poder constitui 

um elemento integral de todas as relações humanas”.  Ele, “o poder, pode ser distribuído 

muito desigualmente, porém, sejam grandes ou pequenas as diferenças de poder, o 

equilíbrio de poder está sempre presente onde quer que haja uma interdependência 

funcional entre pessoas”.  

Dependemos, continua a dizer Elias 

 
dos outros; os outros dependem de nós. Na medida em que somos 
mais dependentes dos outros do que eles são de nós, estes têm 
poder sobre nós, quer nos tenhamos tornado dependentes deles 
pela utilização que fizeram da força bruta ou pela necessidade que 
tínhamos de ser amados, pela necessidade de dinheiro, de cura, de 
estatuto, de uma carreira ou simplesmente de estímulo.  (ELIAS, 
1980, p. 101) 

 

Nesse sentido, na dinâmica das figurações a história vai mostrando constantes 

desequilíbrios nas correlações de poder do sistema escravista, até a sua ruptura 

definitiva. Que fique registrado, o poder instituído a favor do senhor de escravo, tinha 

consentimento social, mantido por uma rede de consumidores, micro e macro, em nome 

do econômico. Mas, os documentos mostram da mesma forma, a busca incessante, por 

parte dos escravos, para desequilibrar esse poder.  
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4. Protesto escravo: formação de mocambos e apropriação estratégica da situação 

de fronteira 

Nesta seção, analisaremos especialmente dois fenômenos que estão imbricados à 

figuração escravista na Amazônia colonial e imperial: as fugas para a formação de 

mocambos e revoltas e a apropriação estratégica dos escravos da situação de fronteira 

com a Guiana Francesa.  

Sobre as fugas e rebeliões, o procedimento utilizado para viabilizar a pesquisa 

documental no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa foi a utilização da ferramenta 

de busca. O primeiro verbete buscado foi ‘mocambo’, o qual levou a 7 resultados. Em 

resumo, tratavam-se de documentos em que governantes pediam por punições mais 

severas aos mocambos, chamados escravos fugitivos na época. A frequência dos apelos 

por punição revela a preocupação dos colonizadores com as fugas dos escravos e suas as 

rebeliões - portanto, a significativa relevância de fugas e revoltas no sistema 

escravocrata na Amazônia. 

O segundo termo a ser buscado foi ‘fuga’. Foram localizados 19 resultados, alguns 

tratando as fugas de negros escravizados outros das fugas de indígenas e soldados 

desertores. Estes documentos revelavam fugas de negros escravos da região da atual 

Guiana Francesa para a cidade de Belém/PA. Algumas passagens relatam a fuga de 

escravos para as margens do Rio Tocantins. Outras, revelavam casos de escravas 

tentando forjar cartas de alforria, e as sanções e castigos a que eram submetidas quando 

descobertas.  

Era grande a preocupação dos colonizadores contra os escravos que lutavam pela 

sua liberdade e o incremento de mecanismo de controle para inibir essas ações. Algumas 

cartas e ofícios da época, como é o caso da Carta de Matias da Costa de Souza para o Rei 

D. João V, detalham uma possível rota de fuga que se tem como ponto inicial na cidade 

de Belém e termina na Fortaleza do rio Guamá. Segundo Matias, esta rota facilitava a 

fuga em massa de “revoltosos” e “subversivos”. Denúncias como esta abundam nas 

cartas solicitando ao Estado a busca destes escravos que confrontavam a escravização. 

As queixas e denúncias presentes nas cartas eram também em relação ao não 

cumprimento das leis escravistas por moradores e oficiais do Estado. Exemplo deste é a 

Carta do Governador e Capitão General do Estado do Maranhão e Pará, Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado, para o Rei Dom José I, que denunciava a não observância por 

parte dos oficiais de justiça e dos moradores daquela capitania em relação ao 

cumprimento das leis de 3 de março de 1741, 30 de maio de 1750 e 12 de maio de 1751, 

quanto a colocação de uma marca “aos mocambos escravos pretos” fugidos para os 

quilombos daquele Estado, e a proibição expressa da realização de tal ato contra os 

indígenas que fossem encontrados nesses mocambos, em virtude do estatuto de 

liberdade de que gozavam. 
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Segundo a lei de 3 de março de 1741, negros que fugissem deveriam ser 

marcados com a letra F nas suas espáduas. No documento é expresso que os indígenas 

não poderiam sofrer tal castigo.  

 
Para se poder por no Estado do Brasil marca os negros que se 
acharem aquilombados foi Vossa Majestade servido expedir a lei 
de 3 de março de 1741. Representando a vossa majestade os 
oficiais da câmara desta (capitania) que aquela lei devia também 
observar neste estado impondo-se as penas não a lei estabelecida 
aos escravos que se acharem em mocambos nestes distritos. Foi 
vossa majestade servido por devolução de 30 de maio de 1750 do 
conselho ultramarino ordenar que se executasse e também aqui a 
lei, marcando-se os escravos que se achassem em mocambos, 
porem que fosse somente a respeito dos escravos pretos vindo 
assim integramente a proibir e defender que os índios ainda que 
fossem apontados naqueles mocambos, não pudessem de sorte 
nem ser marcados como pretos como tudo consta provisão do 
conselho ultramarino datada de 12 de maio de 1751. (Carta de 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado) 

 

A situação de tensão e conflitos causadas pelas fugas e revoltas era tamanha que 

leis escravistas estabelecendo sanções e punições não eram suficientes. A exigência ou 

apelo de cumprimento das leis era uma ação necessária para tentar reforçar a 

subordinação dos escravizados.  

As fugas e revoltas escravas foram uma constante na figuração escravista, 

tendendo a se intensificar ao longo do tempo com o advento de outras ações e 

movimentos abolicionistas, fortalecendo a identidade nós negros e desequilibrando a 

balança de poder.  

No Cabo Norte, a situação é que é possível pensar que a grande evasão de negros 

da construção da Fortaleza de São José para regiões mais afastadas da capital Macapá, 

tenha influenciado na criação de mocambos e quilombos. Uma outra figuração que não 

menos se alicerça numa relação de poder, conhecimento e emoções. 

 
O crescimento do número de fugas de escravos de origem africana 

e o aparecimento de mocambos no Cabo Norte, no decorrer dos 

anos de 1760, podem estar diretamente relacionados ao aumento 

da quantidade daqueles trabalhadores na construção da fortaleza 

de São José de Macapá. Até então, era mais comum notícias de 

mocambos na capitania do Grão-Pará, formados por indígenas. 

(COSTA, 2018, p. 130) 

No caso do Cabo Norte, a Coroa Portuguesa preocupava-se com a influência da 

Revolução Francesa que poderia entrar no Brasil pela Guiana Francesa.  

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Número 32 – Janeiro/Junho 2021 

www.sociologiajuridica.net 

 

85 

 

O governo do Grão-Pará, desde 1794, olhava cada vez mais 

temeroso para o outro lado da fronteira. O governo francês 

instituído após a Revolução de 1789 aboliu o trabalho escravizado 

nas suas colônias e, consequentemente, na Guiana Francesa. As 

plantations e outros estabelecimentos foram abandonados pela 

quase totalidade dos negros libertos, que passaram a se 

concentrar em Caiena. Na esteira da transformação e do 

deslocamento de tal porte, o governador de Caiena, Cointet, criou 

uma legislação que punia com prisão os “vagabundos” que fossem 

pegos vagando pela capital da colônia francesa. Isto, na prática, 

forçava os escravos libertos ao trabalho novamente nas 

plantações.  (COSTA, 2018, p. 94)  

 

Costa (2018) ressalta que toda esta dinâmica terá como consequência a criação 

de milícias que agiriam em prol dos senhores de escravos, cujo objetivo era trabalharem 

na captura de negros e na destruição de mocambos e esconderijos. 

 
Esta condução da recém liberdade que tentava remediar a 

libertação não planejada foi parte do sistema de requisição e 

fixação nas plantations. A saída encontrada pelos trabalhadores 

escravizados, para não serem requisitados, foi o engajamento ao 

“serviço da República” como soldados, marinheiros nos navios 

corsários e trabalhadores nas obras públicas. Nesse momento, 

verifica-se na Guiana Francesa um aumento substancial na 

formação de unidades militares, composta por escravos forros. 
(COSTA, 2018, p. 94)  

 

 O autor continua:  

 
A documentação estudada permite afirmar que a formação de 

corpos de milícias com pretos escravos ou alforriados no Grão-

Pará, mais especificamente na vila de São José de Macapá, 

aconteceu, ainda que de maneira esparsa, em dois momentos que 

estavam ligados entre si. Primeiro, nos momentos de tensão na 

fronteira com a Guiana Francesa, quando a notícia da ameaça de 

invasão das Terras do Cabo Norte, pelos franceses, se tornava 

premente. Segundo, nos momentos em que aqueles corpos de 

milícias se formavam para as inúmeras tentativas das autoridades 

coloniais e colonos de recapturar os escravos fugidos e de destruir 

os mocambos existentes na região. (COSTA, 2018, p.130) 

Em diversos momentos da dinâmica da região parecia centrar-se na competição 

entre Brasil e Guiana Francesa sobre qual mais “recuperava” escravos nas matas 

fronteiriças entre ambos os países. 
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A apropriação de forças externas que possibilitam aumentar seu poder contra o 

sistema colonial foi feito estratégico realizado pelo protagonismo dos escravizados para 

somar-se a suas fugas e a seu protesto, fortalecendo a identidade nós.  

   
5. Considerações finais  

A análise dos documentos do Arquivo Ultramarino revela que a figuração 

escravista no Grão-Pará era extremamente tensa, por forças e tensões internas e 

externas. 

Os dados revelam que internamente, a tensão gerada pelos escravizados em suas 

fugas e revoltas contra o sistema escravista eram constantes, e escalavam à medida em 

que criavam gradativamente mais condições de fuga e rebelião. Diante a tensão causada 

pelas fugas e revoltas era tamanha que as leis escravistas estabelecendo sanções e 

punições não eram suficientes. A exigência ou apelo de cumprimento das leis era uma 

ação necessária para tentar reforçar a subordinação dos escravizados. Ou seja, sua 

capacidade de impor tensão não absorvível pela figuração escravista era tanta que o 

Estado não dava conta de contê-la. 

Na continuidade da pesquisa, pode-se verificar, que externamente, as ideias e 

representações de liberdade que vinham da Revolução Francesa e circulavam por todo 

seu mundo colonial ao tocarem e cruzarem as fronteiras do Grão-Pará abalavam 

também a figuração que estruturava a sociedade escravista na Amazônia, o que mostra 

uma mudança no equilíbrio de poder e elava-se a sensibilidade diante ao ser humano. A 

promessa e a realidade da liberdade estavam tão perto, que a figuração escravista teve 

de reagir com ações direcionadas ao aumento de poder, da interdependência por meio 

da violência, através da criação das milícias. Estas foram criadas exclusivamente para 

contrapor a tensão pela liberdade gerada pelos escravizados em luta.  

As milícias são o testemunho do ruir da figuração escravista como tal porque são 

a concentração de forças destinada exclusivamente a neutralização da tensão que 

esvaziava a interdependência em que se baseava a figuração. 

Por fim, pudemos verificar que as fugas e rebeliões escravas eram uma força 

interna protagonizada pelos próprios escravizados. Estrategicamente, na dinâmica dessa 

figuração, em sua luta pela ruptura do sistema colonial, os escravizados apropriaram-se 

de forças externas de outra origem para potencializar seu poder e a tensão que 

realizavam à figuração escravista. 
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