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RESUMO 
De acordo com a CF/1988, a criança é reconhecida como sujeito 
prioritário do ordenamento jurídico e das medidas nacionais de 
proteção social que constituem as esferas dos direitos humanos 
fundamentais, mas quando se trata da população negra, essa segurança 
não existe. A legalidade não isenta essas crianças negras da negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tratando-se 
do Brasil, apreende-se que o racismo foi a base para a construção 
econômica, política e social do país, tendo em vista que a exploração dos 
corpos e o apagamento da cultura da população negra constituíram 
violações que, no território brasileiro, durou 350 anos. Com o objetivo 
de compreender a centralidade e a funcionalidade das relações raciais 
na manutenção da sociedade capitalista, enxergar a totalidade é crucial 
para entender a razão da população negra constituir o maior 
contingente de pessoas afetadas pelas expressões da questão social. 
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ABSTRACT 
According to CF/1988, the child is recognized as a priority subject of the 
legal system and national measures of social protection that constitute 
the spheres of fundamental human rights, but when it comes to the 
black population, this security does not exist. Legality does not exempt 
these black children from neglect, discrimination, exploitation, violence, 
cruelty and oppression. In the case of Brazil, it is understood that racism 
was the basis for the economic, political and social construction of the 
country, considering that the exploitation of bodies and the erasure of 
the culture of the black population constituted violations that, in 
Brazilian territory, lasted 350 years. In order to understand the centrality 
and functionality of racial relations in the maintenance of capitalist 
society, seeing the totality is crucial to understand why the black 
population constitutes the largest contingent of people affected by the 
expressions of the social issue. 

 
Keywords: Black childhood; Racism; Social question. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 atribuiu à infância um vasto 

aparato legal-protetivo. A criança é reconhecida como sujeito prioritário do ordenamento 

jurídico e das medidas nacionais de proteção social que constituem as esferas dos direitos 

humanos fundamentais. Não obstante, a Carta Magna firma o compromisso da população 

brasileira na missão de coloca-la “a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988, n. p.). 

Sob o norte do debate racial, apreende-se que o histórico do país apresenta uma 

trajetória de subalternização colonial dos corpos negros, que exerceu nas infâncias negras um 

dos seus lados mais cruéis, em um período de amplas vulnerabilidades e desproteções. A 

apreensão dessas particularidades históricas e culturais, de acordo com José Paulo Netto (2001, 

p. 49), são necessárias para o entendimento da caracterização da questão social em suas 

múltiplas manifestações. Em outras palavras, para abordá-la, devem ser considerados aspectos 

relacionais como a raça, tudo o que a permeia e os seus desdobramentos na vida social. 

De acordo com o Prof. Dr. Renato Nogueira, do século XVI ao início do século XX, a 

infância negra foi um “terreno de exercício da perversidade branca” (NOGUEIRA, 2020, s.p.), 

um espaço amplamente utilizado para execução de profundas violências físicas e psicológicas. 

Na atualidade, embora o Artigo Constitucional 227 reforme, a princípio, toda a plataforma 

minorista (dos Códigos de Menores) vigente até o Período Ditatorial, não significa que todas as 

políticas sociais que surgiram posteriormente sejam desenvolvidas em sua integralidade para 
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efetivar os direitos humanos e resguardar toda as infâncias brasileiras, sobretudo as das 

crianças negras.  

É comum que noticiários brasileiros estampem, por entretenimento mascarado de 

informação, vidas de crianças negras ceifadas por “balas perdidas” em confrontos policiais. As 

mortes aplicadas a tal segmento infantil, cujo valor vital é estruturalmente anulado, podem ser 

lidas como ações de necroinfância (NOGUEIRA, 2020, s.p.), que julgamos ser uma linha de ação 

do projeto maior de necropolítica (política de extermínio) voltada ao povo negro, com base no 

racismo estrutural, intensificado pelas adaptações neoliberais dos Estados nacionais (SILVA; SÁ, 

2021). 

Diante disso, fazemos o seguinte questionamento: como uma bala perdida sempre 

encontra o corpo certo? No Brasil, ser negro/a é andar com um alvo nas costas. Ou, como 

aponta Nogueira, é compor a parcela de “crianças que nascem com um alvo no peito” 

(NOGUEIRA, 2020, s.p.). Esse é apenas alguns dos exemplos fatídicos que podem ser utilizados 

para ilustrar que o racismo segue, desde o Período Colonial, condicionando a população negra 

à subalternidade e a diversas violências desde a infância.  

Entende-se, sob a supramencionada orientação de Netto (2001), que essa questão 

enraizada na formação sociohistórica brasileira está diretamente relacionada com os moldes 

da materialização das expressões da questão social no Brasil. Por isso, outros questionamentos 

são postos: quem tem direito à infância no Brasil? O resguardo à infância é seletivo? E qual a 

influência do período colonial nas expressões de desproteção de crianças negras?  

Para obtenção das respostas das questões apresentadas e para a construção do 

presente artigo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, no universo 

histórico e político de temas como a colonização, a infância, o debate racial, o racismo e as suas 

respectivas articulações, com a intenção de fomentar reflexões e, dessa forma, gerar 

visibilidade para o debate da efetivação do direito à infância da população negra. Como base, 

foram utilizados os autores como Almeida (2019), Kilomba (2019) e Rizzini e Rizzini (2004). 

 

2 RACISMO: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

O racismo foi a base para a construção econômica, política e social do Brasil. A 

exploração dos corpos e o apagamento da cultura da população negra constituíram violações 
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que, no território brasileiro, durou 350 anos. A configuração desses eventos formou estruturas 

cujos os estereótipos, as exclusões e as demais formas de opressão permanecem reproduzidas 

no século XXI. Por isso, para o estudo de qualquer violação de direitos na atualidade, é 

necessário interseccionar o debate de raça, tendo em vista a centralidade e a funcionalidade 

das relações raciais na manutenção da sociedade capitalista. Enxergar a totalidade é crucial 

para o entendimento da razão da população negra ainda constituir o maior contingente de 

pessoas afetadas pela questão social e as suas expressões. 

Em seu livro Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis (2016), evidencia o trato relegado às 

pessoas negras durante a escravização, com ênfase para as mulheres. A autora mostra em 

detalhes as formas cruéis em que as pessoas escravizadas eram obrigadas a (sobre)viver e 

relata, ainda, o não resguardo do gênero para tais atividades. “No que dizia respeito ao 

trabalho, a força e a produtividade sob a ameaça do açoite eram mais relevantes do que 

questões relativas ao sexo. Nesse sentido, a opressão das mulheres era idêntica à dos homens” 

(DAVIS, 2016, p. 19).  

Sobre as crianças negras, elas eram obrigadas a trabalhar, já que também constituíam-

se enquanto parte da propriedade do seu senhor. “Da mesma forma que os meninos eram 

enviados para o campo ao atingir certa idade, as meninas eram designadas para trabalhar o 

solo, coletar algodão, cortar cana, colher tabaco” (DAVIS, 2016, p. 18). 

O debate dos efeitos da escravização e das relações de poder nos países colonizados é 

aprofundado por Grada Kilomba (2019), em seu livro Memórias da Plantação: episódios de 

racismo cotidiano. A autora apresenta três características simultâneas que se apresentam no 

racismo: 1) a construção de/a diferença; 2) a vinculação das diferenças a valores hierárquicos; 

3) e todos os dois processos anteriores são acompanhados pela estrutura de poder vigente no 

âmbito econômico, histórico, político e social. Em síntese, o indivíduo é visto  

 

[...] como “diferente” devido a sua origem racial e/ou pertença religiosa. Aqui, temos 
de perguntar: quem é "diferente" de quem? É o sujeito negro “diferente” do sujeito 
branco ou o contrário, e o branco “diferente” do negro? Só se torna “diferente” porque 
se “difere” de um grupo que tem o poder de se definir como norma - a norma branca. 
Todas/ os aquelas/ es que não são brancas/ os são construídas/ os então como 
“diferentes”. A branquitude é construída como ponto de referência a partir do qual 
todas/ os as/os “Outras/os” raciais “diferem”. Nesse sentido, não se é “diferente”, 
torna-se “diferente” por meio do processo de discriminação (KILOMBA, 2019, p. 75). 
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Acerca da segunda característica, Grada Kilomba nos aponta que: 

 

[…] tais valores hierárquicos implicam um processo de naturalização, pois são 
aplicados a todos os membros do mesmo grupo que chegam a ser vistas/os como “a/o 
problemática/o”, “a/o difícil”, “a/o perigosa/o”, “a/o preguiçosa/o”, “a/o exótica/o”, 
“a/o colorida/o” e “a/o incomum”. Esses dois últimos processos - a construção da 
diferença e sua associação com uma hierarquia - formam o que também é chamado 
de preconceito (KILOMBA, 2019, pp. 75-76). 

 

Não obstante, para ela, é “[...] a combinação do preconceito e do poder que forma o 

racismo” (KILOMBA, 2019, 76). Nessa direção, Silvio Almeida (2019), em Racismo Estrutural, 

nos apresenta as concepções de Racismo Individual, Institucional e Estrutural, que nos 

fornecem o arcabouço teórico para compreender e tecer reflexões acerca das relações raciais 

no Brasil.  

Silvio aponta que “[...] comportamentos individuais e processos institucionais são 

derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção” (ALMEIDA, 2019, p. 50). Para 

o corrente debate, nos deteremos da concepção de racismo estrutural, que se expressa, de 

acordo com ele, como desigualdade política, econômica e social entre brancos e negros. De 

modo geral, o emprego do termo derivado de estrutura 

 

[…] não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que ações e 
políticas institucionais antirracistas sejam inúteis. […] O que queremos enfatizar do 
ponto de vista teórico é que o racismo, como processo histórico e político, cria as 
condições para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam 
discriminados de forma sistemática. […] raça é um conceito cujo significado só pode 
ser recolhido em perspectiva relacional. Ou seja, raça não é uma fantasmagoria, um 
delírio ou criação da cabeça de pessoas mal-intencionadas. É uma relação social, o que 
significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma 
estrutura social marcada por conflitos sociais (ALMEIDA, 2019, pp. 50-52, grifos 
nossos). 

 

Em seu livro Pele negra, Máscaras brancas, Fanon também relata a sua percepção 

acerca da experiência de entendimento do que é o racismo ou o “preconceito de cor” 

(BURNS,1949 apud FANON, 2008, p. 110). O autor discorre que:  

 

Era a raiva; eu era odiado, detestado, desprezado, não pelo vizinho da frente ou pelo 
primo materno, mas por toda uma raça. Estava exposto a algo irracional. Os 
psicanalistas dizem que não há nada de mais traumatizante para a criança do que o 
contacto com o racional. Pessoalmente eu diria que, para um homem que só tem como 
arma a razão, não há nada de mais neurotizante do que o contato com o irracional 
(FANON, 2008, p. 110). 
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As vivências de Fanon representam um fenômeno maior. Afinal, a população negra não 

é acometida apenas por essa raiva “irracional”, expressão de “toda uma raça” que se determina 

como superior, mas por uma sociedade permeada por essa perspectiva opressora e todos os 

seus desdobramentos. 

Essa perspectiva está na base das mudanças administrativas do século XIX e das funções 

atribuídas ao Estado moderno, de acordo com Flauzina (2006), dado que este passa a ter poder 

sob o “[...] domínio da gerência e administração da vida” (FLAUZINA, 2006, p. 95), antes 

atribuída ao Soberano. De modo geral, o Estado obtém o comando de “[...] fazer morrer e deixar 

viver” (FOUCAULT apud FLAUZINA, 2006, p. 95). 

Mediante a crise estrutural do capital, as estratégias para retomada dos lucros 

perpassam a apropriação dos fundos públicos pelo setor privado. O Estado retrai suas funções 

no âmbito social para agir na manutenção do mercado e as mazelas sociais produzidas por esse 

movimento são respondidas com a hipertrofia dos sistemas punitivos, que visam, 

principalmente, os grupos estigmatizados da sociedade. Nessa direção, os prejuízos da retração 

das formas de proteção social e o fortalecimento das penalizações se voltam à população negra 

e pobre (BRISOLA, 2012)5.  

Através desse panorama de considerações, com base nas relações étnico-raciais da 

formação sócio-histórica do Brasil, e com ênfase nas manifestações de raça e racismo, assim 

como nas intervenções do Estado brasileiro sob elas, que buscamos situar a identidade da 

infância negra. 

 

3 DESAFIOS DO RACISMO NA IDENTIDADE DA INFÂNCIA NEGRA: OBSTÁCULOS COLONIAIS 

 

A apreensão de que o condicionamento da população negra é estrutural, como afirma 

Almeida (2019), torna possível o entendimento que esse segmento racial é socialmente 

empurrado aos altos índices de violações de direitos. Assim, é necessário um enfoque especial 

na infância pela sua condição de desenvolvimento, como dispõe a Constituição Federal. A Carta 

 
5 De acordo com Brisola (2012) trata-se do aprofundamento da perversidade da “agudização da questão social” (p. 
136). 
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Magna institui o compromisso do Estado com a elaboração de políticas sociais de materialização 

da proteção social integral. 

No Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é reiterado que 

 

[...] É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990, n. p.) 

 

Apesar do que consta nas normativas apresentadas, o racismo se perpetua e gera 

prejuízo à proteção de crianças negras. Essas legalidades não tem “salvo” essas crianças negras 

da “negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Pelo contrário: a 

implementação dessa diferença hierárquica (re)produz atos de violência, segregação e exclusão 

racial, das quais os segmentos infanto-juvenis devem ser resguardados.  

Os determinantes dessa vulnerabilidade estrutural da infância negra estão nas relações 

coloniais, por isso, é necessário conhecer o conceito de infância no período colonial. Nele, "[...] 

a infância indígena é destituída de humanidade, incivilizada, em oposição à branca, aquela que 

possibilitaria o modelo de civilidade. A infância branca é conceituada como a civilizada, 

portadora de humanidade, exemplo de beleza e nobreza” (SANTOS, 2006, p. 36). 

Ainda para a autora:  

 

No período colonial brasileiro, faz-se presente também outra ideia de infância, agora 
para os filhos dos escravos. Além de destituída de humanidade, incivilizada, era 
também um problema, já que teria que ser alimentada e formada em um ofício, 
gerando prejuízos para o sistema escravista-latifundiário. Os brancos-europeus 
interessavam-se pelos escravos adultos, por gerarem lucro imediato, a partir da mão-
de-obra já pronta para a exploração pelo trabalho. O sistema escravista-latifundiário 
brasileiro apresentou, como um dos principais fundamentos, a negação da liberdade 
dos negros trazidos do Continente Africano. Isto porque, a liberdade como direito que 
deve ser garantido a todos só “pode” ser negada aos não humanos, segundo discussão 
implícita nos discursos jurídicos. Sendo assim, o negro foi pensado como não humano 
e, portanto, não tinha direito à liberdade. Essa agressão à condição de humanidade do 
negro fez surgir, em nossa ótica, os fenômenos que mais tarde fundamentaram a 
cultura da maior parte dos brasileiros até a atualidade (negros, índios e mestiços): a 
invisibilidade e a anonimidade. Partindo desse pressuposto, parece claro que a 
definição da infância negra se reduz a sujeito que não possui humanidade e liberdade, 
incivilizada, inútil para o sistema latifundiário, anônima e invisível socialmente 
(SANTOS, 2006, p. 36). 
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Irene e Irma Rizzini trazem a historicidade da institucionalização de crianças no Brasil e 

relatam que “[...] os filhos de escravas, os ingênuos (aqueles nascidos livres com a Lei do Ventre 

Livre, de 1871) e as crianças indígenas não foram alvos privilegiados das intervenções das 

instituições religiosas, privadas ou governamentais, no Império brasileiro” (RIZZINI; RIZZINI, 

2004, p. 27). 

As autoras ainda afirmam que:  

 

Quanto à escravidão, não se descobriu até hoje a existência de qualquer instituição 
que tenha atendido exclusivamente a filhos de escravas ou ingênuos. Estes estavam 
submetidos ao domínio dos senhores. Os proprietários eram responsáveis por 
alimentar, vestir, preparar para o trabalho e disciplinar os escravos e também os 
ingênuos, se assim o preferissem, pois, a Lei do Ventre Livre (1871) permitia aos 
senhores manterem seus ingênuos até a idade de 21 anos, com o compromisso de 
educá-los. Outra opção seria entregá-los ao governo imperial, mediante indenização. 
O governo assumiria a tarefa de educar os nascidos livres e realmente houve uma 
movimentação neste sentido em meados de 1870, quando subvenções foram feitas 
com colônias agrícolas e institutos profissionais para o recebimento dos meninos 
(nenhuma palavra com relação às meninas foi encontrada). (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 
27 e 28). 

 

Mary Del Priore6 também reflete sobre a institucionalização das crianças no Brasil no 

período colonial. De acordo com ela,  

 

A dicotomia dessa sociedade, dividida entre senhores e escravos, gerou outras 
impressionantes distorções, até hoje presentes. Tomemos o tão discutido exemplo do 
trabalho infantil. Dos escravos desembarcados no mercado do Valongo, no Rio de 
Janeiro do início do século XIX, 4% eram crianças. Destas, apenas 1/3 sobrevivia até os 
10 anos. A partir dos 4 anos, muitas delas já trabalhavam com os pais ou sozinhas, pois 
perder-se de seus genitores era coisa comum. Aos 12 anos, o valor de mercado das 
crianças já tinha dobrado. (DEL PRIORE, 2012, p. 245). 

 

Ela continua, ao nos dizer que:  

 

Quando da abolição da escravidão, as crianças e adolescentes moradores de antigas 
senzalas, continuaram a trabalhar nas fazendas de cana de Pernambuco. Tinham a 
mesma idade de seus avós, quando esses começaram: entre 7 e 14 anos e até hoje, 

 
6 A autora foi utilizada neste texto por sua contribuição no resgate da história da infância no Brasil. Mas ao mesmo 

tempo em que relata a situação das crianças negras no período colonial, a autora (no texto aqui citado), imersa no 
imaginário de democracia racial propagado por Gilberto Freyre (além de utilizá-lo como referência histórica), 
romantiza algumas situações impostas pela branquitude as suas "propriedades" como no  seguinte trecho “o 
batismo, obrigatório nas senzalas, consistia num rito de purificação e de promessa de fidelidade ao credo católico, 
mas significava também uma forma de dar solenidade à entrada das crianças nas estruturas familiares e sociais.” 
(PRIORE, 2012, p. 242, Grifo meu). 
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ainda cortando cana, continuam despossuídas das condições básicas de alimentação, 
moradia, saúde, educação e garantias trabalhistas. Como no passado, o trabalho 
doméstico entre as meninas, também é constante, constituindo-se num “outro” turno, 
suplementar ao que se realiza no campo. Como se não bastasse a ação de fatores 
econômicos a interferir na situação da criança, a ausência de uma política do Estado 
voltada para a formação escolar da criança pobre e desvalida só acentuou seu 
miserabilismo. Ora, ao longo de todo esse período, a República seguiu empurrando a 
criança para fora da escola, na direção do trabalho na lavoura, alegando que ela era 
“o melhor imigrante”. (DEL PRIORE, 2012, p. 247). 

 

Por fim, observa-se que a trajetória da infância negra no Brasil é dotada de violências 

coloniais que reverberam até a atualidade. Quando o legislador afirma que crianças devem ser 

protegidas integralmente, precisa considerar a dívida histórica que a escravização deixou. Essa 

pendência serve como aprofundamento das vulnerabilidades da população negra, sobretudo 

infantil, no país. O avanço neoliberal ainda é um agravante mais cruel.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a história da infância e a infância negra em específico nos permite traçar uma 

linha até o presente, de forma a reconhecer o percurso histórico dos seus avanços, causando o 

entendimento do que nos trouxe até aqui e deixando evidente a relação entre colonialismo, 

raça e infância, que precisa ser estudada e debatida. 

Partindo do que foi apresentado sobre os conceitos de infância, principalmente ao que 

se refere a crianças negras no processo colonial, podemos conceber que existe de fato uma 

seletividade no resguardo da infância que persiste até os dias atuais. Apesar dos avanços 

institucionalizados, como no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças negras 

continuam invisibilizadas, a estas não sendo assegurado a segurança de uma infância como 

deveria ser, nem mesmo pela legalidade. Dessa forma, é notório o apagamento histórico de seu 

sofrimento e exploração que persiste sem reparação do Estado e da sociedade.  

Dessa forma, se faz extremamente necessário estudar e debater a infância negra no 

Brasil, bem como as diferentes formas que a violência se apresenta para essa população, às 

quais as crianças negras estão condicionadas. É necessário, também, entender como o passado 

colonial do nosso país remete essas crianças, mesmo em tenra idade, a tantas violências e 

opressões. Considerando as particularidades históricas e culturais desse processo, precisamos 

debater e evidenciar que mesmo com tantos anos de evolução desde o processo colonial, o 
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motivo da infância negra ainda ser tão negligenciada e desprotegida, assim como era nas 

relações coloniais. 
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