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RESUMO 
O presente artigo é fruto das discussões que integraram a pesquisa 
realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social, 
intitulada: Estado penal, Proibicionismo e a Política sobre Drogas: 
considerações sobre a realidade brasileira. Temos como objetivo 
analisar a formação sócio-histórica do Brasil apresentando as 
particularidades do Estado penal no país, trazendo como elemento 
central de análise e de fundamento, o racismo estrutural. Partimos do 
pressuposto que o racismo estrutural determina as relações sociais e 
papeis sociais na sociedade capitalista atual, sendo este um produto do 
processo de colonização e exploração da população negra. Portanto, o 
racismo estrutural é refletido nas ações do Estado penal, no qual se 
materializa na criminalização e encarceramento da população 
empobrecida e majoritariamente negra na realidade brasileira. 
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ABSTRACT 
The present paper is the result of the discussions that were part of the 
research conducted for the Course Final Paper in Social Work, entitled: 
Penal State, Prohibitionism and Drug Policy: considerations on the 
Brazilian reality. Our objective is to analyze the socio-historical 
formation of Brazil, presenting the particularities of the penal State in 
the country, bringing as a central element of analysis and foundation, 
the structural racism. We start from the assumption that structural 
racism determines social relations and social roles in the current 
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capitalist society, which is a product of the process of colonization and 
exploitation of the black population. Therefore, structural racism is 
reflected in the actions of the penal state, which materializes in the 
criminalization and incarceration of the impoverished and mostly black 
population in the Brazilian reality. 

 
Keywords: Racial issue; Penal State; Structural racism 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é constituído por uma população em sua maioria negra, ao analisar os dados do 

IBGE (2016) verificamos que cerca de 54% da população brasileira é negra (preta e parda)3. 

Também é fato que esta população nunca teve seu espaço como sujeitos(as) na sociedade, ao 

contrário, sofre constantemente com a desumanização e exclusão de seus corpos, através da 

discriminação racial e o racismo. Este fenômeno gestado no período colonial com a escravização 

de povos originários de países africanos persiste na atualidade em formatos diferentes, se 

modernizando a partir das transformações do capital. 

O Estado penal, fruto das transformações do capitalismo se estendeu a vários países, 

inclusive no Brasil, país que possui particularidades históricas que determinaram seu processo 

de desenvolvimento capitalista. É evidente a marca da violência racista deixada no país desde 

o período colonial, marca que não foi cicatrizada e superada no período pós-Abolição. Pelo 

contrário, se reatualiza, permanece viva e determina as relações sociais e de classe na 

sociedade brasileira contemporânea. 

O presente artigo tem como objetivo debater sobre a formação sócio-histórica do Brasil 

apresentando as particularidades do Estado penal no país, trazendo como elemento central de 

análise e de fundamento, o racismo estrutural. Desse modo partimos do pressuposto de que o 

racismo estrutural determina as relações e os papeis sociais no processo de desenvolvimento 

capitalista brasileiro, consideramos este como um produto do processo da colonização e 

exploração da população negra. Assim, ao determinar as relações sociais, o racismo estrutural 

é refletido também nas ações do Estado penal, materializando-se na criminalização e no 

encarceramento da população empobrecida e majoritariamente negra. 

 
3 Fizemos a escolha de utilizar o termo negros e negras ao longo do texto para representar a população brasileira 
composta por pretos e pardos a partir da designação dada pelo IBGE. Assim como incorporamos a definição de 
raça distinta à utilização biologista do termo, mas considerando seu caráter histórico e político. 
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No âmbito dessa proposta de análise, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, 

priorizando a natureza qualitativa da pesquisa. Desse modo, tecemos o debate através das 

contribuições de autores e autoras que tematizam sobre a questão étnico-racial, racismo 

estrutural e Estado penal orientado por uma perspectiva teórico-metodológica crítica de análise 

da realidade social. Nesse sentido, considerando os limites do presente artigo, não temos a 

pretensão de esgotar a temática proposta, mas apresentar algumas considerações para 

fomentar os debates coletivos.  

Quanto ao formato do trabalho, este está divido em duas seções. A primeira intitulada 

“Questão racial e racismo estrutural na realidade brasileira”, na qual trataremos sobre a 

condição estabelecida para a população negra escravizada durante a colonização, bem como a 

composição do racismo estrutural como produto desse processo e base fundamental de análise 

da realidade brasileira. Na segunda seção “Relação do Estado penal e o racismo estrutural no 

Brasil”, veremos a relação entre o Estado penal e o fenômeno do racismo estrutural como 

política de controle social, punição e criminalização da população negra que se reatualiza de 

forma continuada na sociedade brasileira. 

 Sabe-se que o fim da escravidão não se deu de forma repentina, mas com base nas lutas 

dos povos escravizados, e foi se materializando no decorrer da história com o protagonismo da 

população negra. Todavia, o sistema capitalista engendra mecanismos de poder para se 

autorreproduzir, um desses mecanismos é o racismo estrutural. Dessa forma é fundamental 

compreende-lo na centralidade dos debates sobre a realidade brasileira. 

 

2 QUESTÃO RACIAL E RACISMO ESTRUTURAL NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

Para pensar a questão racial brasileira na contemporaneidade, é fundamental 

reconhecer as particularidades da formação social e econômica do país, gestado na 

dependência de países considerados centrais e como território de colonização europeia. Além 

de ter esses aspectos em mente, é essencial compreender a particularidade do modo de 

produção capitalista na realidade brasileira assentado em bases patriarcais e no escravismo 

localizado na periferia do mundo. O país alçou uma “transição” particular e desenvolvimento 

para o capitalismo a partir das condições materiais e sociais gestadas nesse sistema, que teve 

como principal mão de obra a população negra escravizada. 
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Madeira e Gomes (2020) apontam que é necessário que se faça a compreensão da 

formação brasileira, a partir da perspectiva da interseccionalidade, considerando os eixos classe 

social, gênero e raça. Dialogamos com essa premissa, pois se distancia do debate comumente 

feito, onde raça e gênero são tratados apenas como recortes tangenciais para compor a 

interpretação da realidade brasileira. É preciso compreender a realidade brasileira 

considerando suas complexidades, que têm as desigualdades de classe, raça e gênero 

engendradas em sua formação, e que não só apresenta reflexos na atualidade, como 

forneceram mecanismos para composição e manutenção de uma sociedade desigual, como é o 

caso da questão racial. 

 

A questão racial precisa ser tratada para além de uma análise restrita aos atributos 
identitários dos grupos que contribuíram na construção dessa nação – povos 
originários indígenas e população negra. Esses eixos não são meros demarcadores da 
diferença, são estruturais e estruturantes de revelações intersubjetivas e institucionais 
de uma sociedade (MADEIRA; GOMES, 2020, p.225). 

 

Na formação econômico-social brasileira, as populações negras e indígenas foram 

violentamente forçadas a gerar mão de obra para o regime escravista. Posteriormente, no pós-

abolição, a população negra se viu subjugada e desassistida, destinada à própria sorte. A 

atualidade não apresenta somente os resquícios da escravidão, mas a manutenção de um 

modus operandi construído através das relações sociais gestadas no escravismo. Dessa forma, 

o trabalho escravizado não só moldou a sociedade brasileira durante o período colonial e forjou 

as formas de produção da época, mas também “direcionou o tipo de desenvolvimento 

subsequente de instituições, de grupos e de classes, após a Abolição” (MOURA, 2020, p.16). 

As bases fundamentais para o desenvolvimento do Brasil foram a mão de obra barata e 

super explorada da população negra. Segundo Nascimento (2016, p. 59) “o papel do negro 

escravo foi decisivo para o começo da história econômica de um país fundado, como era o 

Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo, a estrutura econômica do país 

jamais teria existido”. Em outras palavras, a sociabilidade desigual centrada na racialização e 

exploração de negros(as) escravizados(as) durante a o período escravista, forneceu os meios 

materiais e sociais para a composição do modo de produção capitalista no país e seu 

desenvolvimento. 

Fernandes (1972), partindo da compreensão do racismo estrutural, destacou que a 

discriminação racial e o preconceito são produtos da dinâmica social, e são fundamentalmente 
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estruturais. Esses fenômenos são parte da composição social brasileira e subsidiam o 

funcionamento das classes, determinando a estratificação social como uma ordem. Assim como 

a raça demarca a posição social, a renda e também o poder e o prestígio social. 

Se durante o período do escravismo pleno (1550-1850) ocorreu a configuração do 

comportamento e contradições entre as classes senhores e escravos, durante o escravismo 

tardio (1851-1888), período que teve como marco a Lei Eusébio de Queiroz dando fim ao tráfico 

internacional de pessoas negras e a transição do trabalho escravo para o “trabalho livre” 

assalariado, não ocorreu via Estado uma nova configuração de sociedade que incorporasse a 

população negra no mercado de trabalho e à sociedade como pessoas pertencentes à ela 

(MOURA, 1994). 

Dados os tensionamentos internacionais e as exigências do desenvolvimento capitalista 

baseado na exploração assalariada, é chegado o fim formal do regime escravista, a partir do 

que se convencionou denominar de Abolição em 1888. Gonçalves (2018) enfatiza que mesmo 

com o fim das correntes formais, os(as) trabalhadores(as) negros(as) não foram de fato 

reconhecidos como integrantes da nação brasileira. De forma que não foram implementadas 

políticas públicas que assistissem e inserissem a população negra no regime de trabalho 

assalariado. 

No que tange o trabalho assalariado, os(as) negros(as) “não puderam sequer compor o 

exército industrial de reserva” (GONÇALVES, 2018, p.515). Fernandes (2017) aponta que “a 

Abolição via oficial não abria nenhuma porta – as fechava” (p. 80). O autor também destaca que 

somente os(as) negros(as) que se encontravam próximos aos grandes centros do país, regiões 

mais desenvolvidas, conseguiam empregos, os(as) outros(as) caminhavam na direção da 

sobrevivência na forma que podiam. A população negra, passou da condição de 

trabalhadores(as) escravizados(as) a serem considerados(as) uma classe perigosa ao 

desenvolvimento da sociedade burguesa. 

Dessa forma, os(as) negros(as) impedidos(as) de acessarem o mercado de trabalho 

como trabalhadores(as), passaram a ser punidos(as) por não trabalharem. Essa contradição nos 

mostra os aspectos do projeto de desumanização da população negra e da recusa da inserção 

do povo negro como integrantes da sociedade brasileira. De modo que esse projeto é 

complementado pelo incentivo à imigração de trabalhadores(as) do continente europeu, que 

serviu de mote para a finalidade que era a miscigenação e embranquecimento do Brasil. A 
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narrativa da “democracia racial” compõe outro aspecto importante para compreender os 

desdobramentos da questão racial no Brasil, uma vez que 

 

A ideia de democracia racial, propaganda como poderoso mito, funcionava como 
instrumento ideológico de controle social, acabando por legitimar a estrutura, que 
vigora até os dias atuais, de desigualdade, discriminação e opressões raciais, que 
tendem a serem explicadas dentro do âmbito pessoal. (MADEIRA; GOMES, 2018, 
p.465) 

 

Assim, a “democracia racial” engendra uma compreensão de harmonia social, servindo 

de instrumento de legitimação da desigualdade racial, ao passo que reduz as questões que 

envolvem o racismo às relações pessoais e moralizantes, impedindo o debate ampliar-se e ser 

reconhecido como questão estruturante da sociedade e institucionalizada (MADEIRA; GOMES, 

2018). O discurso comum engendrado nesse mito parte do pressuposto de que “somos todos 

iguais”, no entanto, camufla um problema estrutural do Brasil, que é o racismo latente e 

vigente, que apresenta diversas faces cotidianamente. Em verdade, o mito da “democracia 

racial” contribui para a manutenção de um sistema que não reconhece e não legitima a 

população negra como real participante da vida social, mas que a submete à condição de 

subordinação à um padrão de branquitude, que desumaniza e exclui. 

Segundo Madeira e Gomes (2018) o racismo é, de fato, produto da escravidão e do 

colonialismo. No entanto, na atualidade, apresenta formas contemporâneas na sociedade 

brasileira e na particular intervenção do Estado. Além disso, o racismo se reatualiza a partir das 

necessidades do capitalismo avançado e também de uma racionalidade moderna. De modo que 

o formato de exploração-opressão da população negra escravizada se reconfigurou e fortaleceu 

o racismo estrutural. Para Almeida (2016) pensar no racismo estrutural é pensar no poder 

institucional, uma vez que o racismo é reproduzido com a legitimidade do Estado, ou seja, “as 

instituições são racistas porque a sociedade é racista” (ALMEIDA, 2016, p.31). Dessa maneira o 

racismo é estruturante pois se manifesta em todas as relações, sejam econômicas, políticas, 

sociais ou jurídicas. 

 

3 A RELAÇÃO DO ESTADO PENAL E O RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL 

 

O cenário brasileiro atual é permeado do crescente retrocesso no que tange os direitos 

humanos, vivemos em um momento permeado pelo autoritarismo presente nas políticas de 
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repressão e coerção, sob o jugo do neoliberalismo e do neoconservadorismo. Atualizações e 

propostas de dispositivos penais como Pacote Anticrime, da Lei de Segurança Nacional e a Nova 

Lei de Drogas são demonstrativos dessa realidade. Em consonância às propostas de ampliação 

dos aparatos legais de penalização, percebemos a ampliação da violência, da criminalização da 

pobreza e do super encarceramento. 

Para Wacquant (2012) o crescimento da população carcerária reflete a ascensão do 

Estado penal. Esse, por sua vez não decorre do aumento desenfreado da criminalidade, como 

alguns debates conservadores querem demonstrar, mas como produto do avanço do 

neoliberalismo. Dessa forma, age como mecanismo de fortalecimento das políticas neoliberais, 

ao passo que serve como forma de contenção da população precarizada, desempregada e 

empobrecida. 

 

A repentina expansão e exaltação consensual do Estado Penal desde meados dos anos 
1970 não constituem uma leitura culturalmente reacionária na “modernidade tardia”, 
mas sim uma resposta da classe dirigente preocupada em redefinir o perímetro e as 
missões do Leviatã, de modo a estabelecer um novo regime econômico, baseado na 
hipermobilidade do capital e na flexibilidade do trabalho, e a controlar o tumulto social 
gerado na base da ordem urbana pelas políticas públicas de desregulamentação do 
mercado e pela redução de gastos com o bem-estar que constituem os elementos 
formadores centrais do neoliberalismo. (WACQUANT, 2012, p. 27). 

 

A expansão do Estado penal participa, dessa maneira, das novas formas de acumulação 

do capital, servindo-o criteriosamente aos projetos do neoliberalismo. Ao passo que a ofensiva 

do neoliberalismo flexibiliza as relações de trabalho, o precariza, além de reduzir os gastos com 

os direitos sociais. Assim, a classe trabalhadora destina-se o desemprego e informalidade, se 

vendo cada vez mais desassistida pelas políticas públicas. 

Desse modo, pensando a população negra na relação capital x trabalho, se voltarmos à 

formação econômico-social do país observarmos que a sua inserção nos trabalhos precarizados 

como forma de sobrevivência e de enfrentamento à pobreza. No Brasil, é essa população que 

mais se encontra em trabalhos precarizados e informais. Sendo preterida às pessoas brancas, 

recebe os menores salários e quando empregada formalmente, ocupa os espaços de trabalhos 

mais marginalizados. Os reflexos da falta de políticas públicas para a população negra no pós-

Abolição se materializam na modernidade, com a observância de que essa é a população que 

mais sofre com a desassistência do Estado. 
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Já no pós-Abolição, durante a Primeira Republica, foram incorporados decretos e 

legislações que criminalizavam a população negra e suas práticas culturais. Como por exemplo 

o Código Penal de 1890, teve papel na institucionalização jurídica criminalizando a capoeira, a 

religiosidade, e outras manifestações associadas à população negra, assim como classificou o 

ócio como ato criminoso (GONÇALVES, 2018). 

No cenário brasileiro o racismo e o estigma da pobreza acompanham a vivência de 

pessoas negras. A criminalização da população pobre e negra se mantém como regra de 

manutenção do poder do Estado. Paralelo a isso, segundo Wacquant (2012), a partir do avanço 

das políticas econômicas neoliberais em contexto de crise do capital, ocorreu uma ampliação 

das ações do Estado penal. Para Wacquant (2003, p.27), “à medida em que se desfaz a rede de 

segurança (...) do Estado caritativo, vai se tecendo a malha do Estado disciplinar”.  

Abrimos um parêntese, para destacar que na perspectiva de Brizola (2012) não houve 

no Brasil, uma consolidação do Estado social. Uma vez que no país não se promoveu políticas 

públicas de pleno emprego, a proteção ficou restrita às pessoas que tinham um vínculo 

empregatício formalizado. Sabe-se que essa formalização não abrangeu toda a classe 

trabalhadora brasileira, deixando de fora uma maioria que ocupava empregos informais. Ainda 

assim, as formulações de Wacquant (2003) são importantes para compreender o 

recrudescimento do Estado penal na sociedade brasileira. 

De acordo com Wacquant (2003) o Estado penal amplia-se, substituindo o Estado social. 

A conexão desses projetos produziu o que o autor denomina de “governo da miséria”, a política 

de encarceramento dos miseráveis. De um lado, tem-se um acirramento das expressões da 

“questão social” determinadas pelas transformações na acumulação capitalista somada à uma 

redução das políticas sociais do Estado. E do outro, o avanço do braço punitivo do Estado com 

a perspectiva de criminalização e contenção da massa empobrecida e racializada. 

A exemplo disso podemos citar o encarceramento em massa que tem na dita “guerra às 

drogas” seu principal condutor. Produzida como forma de contenção da produção e distribuição 

de drogas ilícitas, é uma política balizada na ideologia proibicionista, aparada pelo discurso 

médico-jurídico, mas que tem fortes influências na sociabilidade, principalmente de pessoas 

negras empobrecidas. 

Temos em vista que a “guerra às drogas” expõe um retrato da criminalização da pobreza. 

As políticas sobre drogas no Brasil são historicamente construídas na lógica proibicionista e de 
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coerção da população negra e suas expressões culturais, como por exemplo, o uso de 

substâncias psicoativa, como o “pito de pango”, como era conhecida a maconha na época, 

proibido através da Câmara municipal do Rio de Janeiro, no ano de 1830 por ser associado seu 

uso e produção às pessoas negras e escravizadas (SAAD, 2018). Dessa forma, “as práticas sociais 

existentes no período colonial marcaram profundamente toda a estrutura social, política, 

econômica, ideológica, jurídica e cultural do Brasil” (OLIVEIRA, 2019, p. 9). 

Segundo Souza (2016), as elites brasileiras que constituíam as políticas tinham como 

base fundamental a contenção das classes “inferiores” com a intenção de instituir organismos 

violentos como “um meio de perseguir, encarcerar e excluir as populações pobres do país, não 

por acaso, em sua grande maioria, negros e pardos” (SOUZA, 2016, p. 134). O projeto de 

desenvolvimento do capitalismo associa-se diretamente com o racismo para sua reprodução, 

pois a população negra era considerada um empecilho para a burguesia. 

 A Lei nº. 11.343 de 2006 conhecida como a “Lei de Drogas”, fortalece e reproduz o 

racismo na sociedade, à medida que se estabelece como aparato legal para a criminalização da 

população negra. A lei apresenta lacunas quanto a tipificação de tráfico e uso de substâncias, 

dando margem para a apreensão de pessoas negras. O fato de que o policial pode definir no 

ato da abordagem, levando em consideração o local, a quantidade de substâncias encontrada, 

quem é traficante e quem é usuário(a), deu margem para o super encarceramento da 

população negra. Este aparato legal justifica a intervenção nos corpos marginalizados e 

racializados, uma vez que as ações policiais são geralmente realizadas em comunidades 

afastadas dos grandes centros, de modo que não adentra os condomínios de luxo, mas a 

população marginalizada, considerada perigosa. 

Para Mbembe (2018), a ação do Estado em determinar quem se deixará morrer ou em 

quem se fará morrer é expressa em sua forma de necropoder. O capitalismo em seu estágio 

neoliberal, utiliza-se da sua força e correção a partir de aparatos e instrumentos para 

determinar quais corpos poderão ou não viver. Este estabelecimento do poder de deixar morrer 

e de fazer morrer expressa a necropolítica do Estado. 

De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN), a população carcerária brasileira em junho de 2019 somava cerca de 773.151 

pessoas, comparado ao ano anterior houve um aumento de cerca de 8,6% da população 

carcerária no Brasil. Ademais, o encarceramento no país abrange um elevado índice de pessoas 
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negras em privação de liberdade em decorrência da lei de drogas. Conforme o Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 2021, do total de pessoas encarceradas 66,3% são pessoas 

negras, enquanto a população branca era de 32,5%. Os dados confirmam que o racismo é um 

elemento central e determinante na seletividade do encarceramento. As pessoas negras 

também são as que mais morrem pela ação do Estado, segundo o mesmo relatório, formando 

quase 79% das vítimas fatais decorrentes de intervenção policial em 2020. 

A violação dos direitos começa bem antes de serem encarceramento, mas se acirra 

ainda mais com a situação de privação de liberdade. Como os dados desse exemplo citado 

evidenciam que majoritariamente a população negra compõe a parcela que é estigmatizada e 

violentada. Muitos casos de pessoas negras em privação de liberdade em decorrência de 

alguma lei de drogas permanecem presas anos sem julgamento. Este é um dos cenários que se 

apresenta como expressão do poder do Estado sobre esses corpos. 

A herança da colonização é marcante na sociedade brasileira, determinando as relações 

de poder, e tem no Estado penal. As prisões de hoje não se distanciam das prisões do período 

colonial. A diferença marcante é senão, pelo discurso da “democracia racial” que tenta camuflar 

a desigualdade racial. Ao se apropriar do imaginário social racista, o Estado penal exerce o 

poder através de práticas discriminatórias e preconceituosas, mas se esconde atrás do discurso 

da segurança pública e da “guerra às drogas”.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A análise da formação econômico-social brasileira propõe alguns desafios e esse assunto 

requer inserir as perspectivas de teóricos que se debruçaram neste assunto. Nosso objetivo foi, 

tão somente, propor algumas discussões sobre a importância de se debater a questão racial 

como um dos aspectos centrais para compreender a realidade brasileira no período da 

colonização e verificar o racismo estrutural como um produto desse processo histórico. Ao se 

materializar como fenômeno presente na sociedade, formando as bases das relações sociais, 

políticas e econômicas, determina a condução das políticas de coerção do Estado penal. 

O super encarceramento é, sem dúvidas, uma expressão das políticas racistas de 

controle social do Estado penal, pois a população negra e empobrecida é o alvo principal das 

ações violentas do Estado. A chamada “guerra às drogas” é um exemplo para se verificar o 
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projeto e o conjunto de estratégias do Estado na contenção e punição dessa população, 

fornecendo os aparatos para a manutenção desse encarceramento. Dessa maneira, é possível 

inferir que o Estado Penal brasileiro contribui diretamente para o genocídio e exclusão da 

população negra brasileira. 

No entanto, a violência contra a população negra se apresenta de diversas formas, seja 

na subvalorização dos salários, o desemprego, a falta de acesso às políticas públicas básicas, a 

invisibilidade. A dinâmica do capital impôs grandes desafios na sobrevivência da classe 

trabalhadora e o racismo acirra esses desafios. O movimento negro sempre esteve presente na 

luta por direitos, seja quando se rebelava durante a escravidão ou na atualidade contra as ações 

beligerantes do Estado. Pautar o encarceramento é também denunciar o controle massificado 

e a violação dos direitos contra esses corpos. 
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