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O Negro no Brasil - Violência

FONTE: Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil, Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela): Faculdade

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso): Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

(Seppir). 2013





O Negro no Brasil - Violência

“Enquanto a taxa de homicídios de brancos no País

caiu 24,8% de 2002 a 2010, a da população negra

cresceu 5,6% no mesmo período. Em 2002,

morriam assassinados, proporcionalmente, 65,4%

mais negros do que brancos. Oito anos depois,

foram vítimas de homicídio no Brasil 132,3% mais

negros do que brancos.”

FONTE: Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil, Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela): Faculdade

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso): Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

(Seppir). 2013



• Negros têm 165% mais chances de serem assassinados

• População carcerária: 469 mil pessoas

–73,83% são pobres, negros e têm entre 18 e 34 anos

• População em favelas

–66,1% das famílias residentes em favelas são negras

FONTE: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, População)

O NEGRO NO BRASIL - VIOLÊNCIA





• Na edição de 2013, o relatório 

apresenta o alarmante dado de que 

jovens negros, em 2013, foram 18,4% 

mais encarcerados e 30,5% mais 

vítimas de homicídios dos que os 

jovens brancos, segundo dados da 8ª 

Edição do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, 2014)

Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/anuario_2013-corrigido.pdf

(Acessado em 15/05/2015). 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/anuario_2013-corrigido.pdf








o observador

“Tudo que é dito 
é dito por um observador.“

Maturana







linguagem

“O fenômeno da comunicação 
depende não do que é transmitido, 
mas do que acontece com a pessoa 

que recebe a mensagem.”



Niklas Luhmann
(1927-1998)

“Sociedade é 

comunicação”





• Ela procura investigar, em perspectiva histórico-sociológica, como o

sistema do direito reagiu, e reage, à dinâmica paradoxal entre dois

cenários:

1) Ampliação da visibilidade de indicadores sociais, que comprovam

empiricamente os processos de exclusão integrativa dos negros no

Brasil;

2) Baixa produção e positivação de expectativas normativas/cognitivas

frente a esta desigualdade.



Problema da tese

• Pode o sistema do direito ter operado para naturalizar a

exclusão dos negros no Brasil, através da não

generalização de expectativas normativas que

contribuíssem, sistemicamente, para formação de

autodescrições da desigualdade racial e, com isso,

auxiliassem na constituição do racismo como trauma

central da democracia no Brasil?



A CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

SOBRE O NEGRO E (DES)DIFERENCIAÇÃO 

FUNCIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

ESCRAVOCRATA

3.1 DIREITO E HISTÓRIA: UM PROBLEMA 

METODOLÓGICO

3.1.1 Direito, História e os Estudos da 

Escravidão 



3.2 A CONSTRUÇÃO SISTÊMICA DA 

ESCRAVIDÃO

3.2.1 A “Segunda Escravidão” como escravidão 

sistêmica

3.2.2 A economia escrava da política liberal do 

século XIX: o fechamento operacional do sentido 

da escravidão na diferenciação funcional 



3.3 A AMBIVALÊNCIA DA ABOLIÇÃO: ENTRE 

A CONSTRUÇÃO E A DISSOLUÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO ESCRAVISTA NA 

DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL BRASILEIRA

3.3.1 O escravizado, a lei e a expectativa de 

liberdade

3.3.2 Liberdade e exclusão no pré-abolição 



4 RAÇA, ESTADO E DIREITOS HUMANOS 

COMO TRAUMA

4.1 A CONSTRUÇÃO COMUNICATIVA DA RAÇA

4.1.1 A construção científica da raça: entre a 

biologia e a cultura

4.1.2 Movimento Negro e racismo: a construção 

da observação da desigualdade a partir da raça



4.2 ESTADO E INCLUSÃO/EXCLUSÃO NO 

SÉCULO XX

4.2.1 Estado, inclusão/exclusão e Europa

4.2.2 Estado, inclusão/exclusão e diferenciação 

funcional na América Latina



• Por desigualdade social deve-se entender 

a distribuição desigual de chances de 

participação comunicativas por meio da 

construção e da atribuição de endereços 

sociais(dimensão social).
(TORRES JUNIOR, Roberto Dutra. O problema da desigualdade social..., p.548)



• A contingência da desigualdade social decorre

de que a construção e a atribuição de

endereços sociais é sempre uma operação

interna dos sistemas sociais, rompendo-se,

assim, o imperativo de que as desigualdades

produzidas em um sistema sejam tomadas

como necessárias por outro sistema.





Diferenciação funcional

• Os sistemas sociais são constituídos de comunicação,

logo, constituem fronteiras de sentido, e delimitam-se

como sistemas autopoiéticos, capazes de se

autoconstituírem como complexidade comunicacional

estruturada, autorreproduzindo-se a partir da distinção

sistema/ambiente, que re-introduzida, organiza

conjuntos de operações comunicativas orientadas por

este jogo entre autorreferência/heterorreferência. A

manutenção de limites e fronteiras de sentido é a

manutenção do sistema, da conservação de diferença

entre sistema e ambiente, portanto, da produção de

autopoiésis.



• Substituir a ideia de causalidade linear

DIREITO

(SUBSISTEMA)
POLÍTICA

(PODER/NÃO PODER)

ARTE

(BELO/NÃO BELO)

CIÊNCIA

(VERDADE/NÃO 

VERDADE)

ECONOMIA

(CUSTO/BENEFÍCIO)



A Função do 
Direito 

Estabilizar as expectativas na sociedade
normativamente de forma generalizada.





INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

• Com o aumento da complexidade social e, portanto, a decorrente

alteração dos seus processos de diferenciação, procura-se

demonstrar que esse processo impacta diretamente nos padrões

tradicionais de inclusão/exclusão na sociedade.

• Isto quer dizer que o problema da inclusão/exclusão na

modernidade obedeceria à um processo organizado dentro de uma

diferenciação funcional, com cada sistema parcial (direito, política,

economia, educação) produzindo critérios próprios para incluir e

excluir, segundo lógicas regidas pela especificidade funcional de

cada sistema.

• Nesse movimento, a questão da integração social se torna mais

fluída e individualizada, tendendo a romper com os padrões mais

fixos e tradicionais de inclusão/exclusão.



• Indicar a função do(s) movimento(s) negro

na construção da comunicação do

conceito de raça no Brasil pós-abolição,

identificando como eles selecionaram as

pautas estratégicas de pressão social,

para dar visibilidade às desigualdades

raciais.



• Descrever como o conceito de cidadania

na democracia brasileira generaliza

(in)suficientemente expectativas de

inclusão para população afrodescendente,

apontando para o Estado problema da

desigualdade gerada pelo código

negro/não-negro nos sistemas sociais.



• Mapear a função sistêmica da semântica

internacional dos direitos humanos no

processo de tomada de decisão das

organizações (Tribunais, Estado) em

conflitos envolvendo o acesso da

população negra à cidadania plena.





• Apontar as contradições no desenvolvimento

da semântica jurídica da igualdade no

processo de diferenciação funcional, a partir

de relação “contraditória” entre o

constitucionalismo liberal e o sistema

econômico escravocrata, ao longo do Século

XIX no Brasil.





Nenhum antropologista poderá jamais admitir uma
igualdade de capacidade evolutiva entre o branco e o negro.
O mais humanitário dos antiescravistas jamais poderá
cancelar as diferenças biológicas entre os homens. [...]

O negro, principalmente, é inferior ao branco, a
começar da massa encefálica, que pesa menos, e do
aparelho mastigatório que possui caracteres animalescos,
até às faculdades de abstração, que nele é tão pobre e tão
fraca. Quaisquer que sejam as condições sociais em que se
coloque o negro, está ele condenado pela sua própria
morfologia e fisiologia a jamais poder igualar o branco.

Nina Rodrigues, 1862 - 1906

RACISMO  BIOLÓGICO



DEMOCRACIA RACIAL



HISTÓRICO DO RACISMO NO BRASIL
 Era Vargas 1930 - 1945

• Brasilidade e a Democracia Racial

 Urbanização e Êxodo Rural



O Negro no Brasil



O Negro no Brasil

• 2ª Maior população negra do planeta

– 96 milhões de pessoas

• Salvador

– Cidade com maior população negra do planeta fora da 

África

• IBGE – IDH

– 63ª posição no ranking global

– 120ª posição se considerarmos dados da população 

negras



O Negro no Brasil - Renda

• Média salarial em Regiões Metropolitanos

– R$ 1.292,19 – Brancos

– R$ 660,45 – Negros 

• Média salarial exercendo a mesma função

– Negro recebe 61% do salário de um branco

• Ganham menos de 1 salário mínimo

– 63% negros

– 34% brancos

• 10% dos brasileiros mais ricos

– 11% negros

– 80% brancos



O NEGRO NO BRASIL -

EDUCAÇÃO
• Tempo médio de escolaridade

– Negros têm 7,1 anos de estudos

– Brancos têm 8,7 anos de estudos

• Negro no Ensino Superior

– 51% matriculados em cursos de Licenciaturas

• FUVEST 2012

– 369 Medicina – 0 negros

– 80 Engenharia Civil, São Carlos – 0 negros

– 774 dos 10 cursos mais concorridos – 4 negros



ARQUÉTIPOS DO NEGRO NA 

MÍDIA• Esporte

• Músicas ligadas a expressão corporal

• Sexualidade exacerbada

• Violência sem contexto

• Acostumado à dor

• Alegria sem contexto

• Infantil (relações pouco complexas)

• Ausência do senso de ridículo
• Saiba mais:

• Visto a minha pele: https://www.youtube.com/watch?v=bxJvKnW9JYs

• A Negação do Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=jJFCEpc7aZM

• Bamboozled: https://www.youtube.com/watch?v=VnCkHKlwFnA

https://www.youtube.com/watch?v=bxJvKnW9JYs
https://www.youtube.com/watch?v=jJFCEpc7aZM
https://www.youtube.com/watch?v=VnCkHKlwFnA






















Lugar social do negro



REFLETEM NA 

MORTALIDADE DE JOVENS?
• Importante indicador sobre o efeito do racismo na sociedade brasileira

é percebido no campo da violência, e pode ser identificado no Índice de

Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial de 2014.

• Demandado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura – Unesco, e pela Secretaria-Geral da Presidência –

SGP ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP.

• Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232972POR.pdf (Acessado em 18/03/2015). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232972POR.pdf






DIREITOS HUMANOS EM 

LUHMANN

• Cada fundamentação dos Direitos Humanos (e fundamentação 

no duplo sentido da produção de validade e de apresentação de 

razões justificadoras) exige um gerenciamento de paradoxos.  

• Só em situações de crise, numa troca de razões de 

fundamentação ou na busca por formas basicamente diferentes 

de estabilidade, manifesta-se o paradoxo, a fim de conduzir a 

troca de paradigmas, ensinando também que não se pode agir, 

nessa questão, simplesmente de forma voluntarista.





Observação de 

segunda ordem





• O tema do trauma é inserido e caracterizado, 

partindo de uma concepção crítica ao que 

Alexander chama da “falácia naturalista”, uma 

vez que o trauma, na perspectiva de Jeffrey 

Alexander, não é entendido como um evento 

que possua, inerentemente, a condição 

traumática. 



• Nem todo evento é imanentemente 

traumático, isto é, o que faz um evento ser 

observado como trauma no sentido 

sociológico é, justamente, a mediação que 

a sociedade faz deste evento. 



• Antes de tudo, destaca Alexander que 

eventos são uma coisa, a representação 

desse evento é outra coisa. O trauma 

muitas vezes é visto apenas como uma 

experimentação coletiva da dor. 



• Em termos sociológicos, ele deve ser 

entendido, além disso, como um resultado 

de um desconforto acentuado que alcança 

o centro de um sentimento coletivo sobre 

a própria identidade, isto é, os atores 

sociais representam essa experiência de 

dor como um trauma. 



O Racismo no Brasil
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Reconhece que existe racismo Se reconhece racista







Comunicar o trauma

• O modus operendi do racismo, representado como 

elemento constituinte da desigualdade e exclusão racial 

no Brasil, desenvolve-se sistemicamente, isto é,  como 

forma de “exclusão integrativa” socialmente 

institucionalizada. 

• O rompimento dessa narrativa pode ser entendida como 

uma necessidade de constituir uma “narrativa 

traumática” da discriminação racial na democracia 

brasileira. 



CONCLUSÃO

• Diante desse quadro, entendemos que não apenas podemos

colocar dúvidas sobre a capacidade do sistema do direito, diante do

primado da diferenciação funcional, de promover pressões nos

demais sistemas sociais, para desencadear processos de inclusão

racial. Mas, na verdade, concluímos que a exclusão, marcada pelo

racismo como prática sistêmica, é fruto da não formação deste

como um trauma social brasileiro.

• Essa não “traumatização” foi gerada e é mantida pela própria

funcionalidade do sistema do direito. Aqui entra a ideia de direito

como meio de comunicação simbolicamente generalizável, ou seja,

como as práticas sistêmicas de exclusão dos negros não usaram,

pós-abolição, o direito para excluir, a inclusão sofre uma negação

por ter se deixado o racismo como “não-dito”.



CONCLUSÃO

• A não utilização da comunicação jurídica como

estrutura de exclusão no Brasil, obstaculizou a

experiência coletiva do trauma do racismo,

formando um ceticismo sistêmico dos sistemas

e das organizações sociais frente ao papel da

raça como categoria integradora da exclusão

dos negros no Brasil.


