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Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que

seu funcionamento suscita, é uma civilização decadente.

Uma civilização que prefere fechar os olhos aos seus problemas mais

cruciais, é uma civilização enferma.

Uma civilização que trapaceia com os seus princípios, é uma civiliza-

ção moribunda (…). (CÉSARIE, 1978, p. 14).



RESUMO

Trabalhadores infantis explorados pelo narcotráfico, no Rio Grande do Sul/Brasil, são en-
carcerados pela prática de ato infracional análogo ao de tráfico de drogas, ainda que tal
prática se trate de uma das piores formas de trabalho infantil segundo a lista TIP da OIT,
ratificada e internalizada no sistema jurídico brasileiro. Pensar as razões dessa violência
institucional a partir do marcador raça é o que o estudo se propõe a fazer. Ao se analisar
as normas internacionais ratificadas e internalizadas, vê-se que a imposição de medida so-
cioeducativa resta sem força legal, apesar de permanecer punindo adolescentes, em sua
grande maioria negros. A análise do racismo, desde o século XVI, demonstra como, a
partir da abolição da escravidão, o Estado começa a criminalizar práticas sociais, cultu-
rais e religiosas negras. A percepção do negro como estranho, inferior, subalterno, faz
parte do imaginário coletivo, de modo que o racismo (re)produz discriminação racial sis-
temática, concebe e aplica mecanismos de controle, classifica corpos negros de acordo
com critérios políticos e sociais e os hierarquiza.  Se branco/a, na sociedade brasileira,
constitui-se dessa forma, naturaliza-se a condição de privilégio da pessoa branca e esta
não tem raça, pois é a norma; logo, ser negro/a constitui-se na exceção. O estudo da bran-
quitude retira o foco do/a negro/a, afasta a perspectiva que o/a branco/a impõe sobre “o
outro” não-branco, analisa o/a branco/a enquanto pertencente ao grupo da raça branca; os
espaços que ocupa, as relações assimétricas de poder que mantém com o/a negro/a e os
privilégios e vantagens, materiais e imateriais que daí se extraem. O racismo, que susten-
ta as opressões e desigualdades, estrutura a sociedade e também articula o Poder Judiciá-
rio  brasileiro  composto,  majoritariamente,  por  pessoas  da  raça  branca  enquanto
pretos/pardos correspondem a 54% da população brasileira, tudo a demonstrar a ausência
de proporcionalidade entre população/raça/cargos. Cada ser integra um grupo social dis-
tinto e ocupa um espaço específico da estrutural social, por isso, importa demonstrar o
quanto o racismo institucional faz parte da magistratura sul-rio-grandense. Visibilizar a
ausência de neutralidade racial nas decisões judiciais faz sentido ante a omissão do/a ma-
gistrado/a de efetuar o controle de convencionalidade e, a partir daí, tomar medidas que
visem a proteger o trabalhador infantil explorado pelo narcotráfico.

Palavras-chave: adolescentes. trabalho infantil. narcotráfico. racismo institucional. branqui-

tude. 



ABSTRACT

In Rio Grande do Sul (Brazil) child workers are explored by drug traffickers and impriso-
ned for committing infractions analogous to drug dealing, even though that practice is
one of the worst types of child labour according to a list from the ILO, which has been ra-
tified and internalised by the Brazilian legal system. To think about the reasons for this
institutional violence from the viewpoint of race is this study proposition. When analy-
sing international norms ratified and internalised one sees that socioeducational measures
have no legal power, despite punishing teenagers, mostly black. The study of racism, sin-
ce the 16th century, shows how ever since the end of slavery the State started to crimina-
lize social, cultural and religious black practices. The perception of blacks as foreign, in-
ferior, subordinate, is part of the collective imaginary such that racism (re)produces syste-
mic racial discrimination, conceives and applies control mechanisms, classifies black bo-
dies according to political and social criteria and ranks them. If white in Brazilian society
constitutes itself that way, it becomes natural for white people to have privileges, and
they are not seen as having race, since that is the norm; therefore, being black is the ex-
ception. The study of whiteness takes the focus away from the black, removes the pers-
pective that the white imposes on the non-white outsider, analyses the white as a member
of the white race; the spaces that they occupy, the asymmetrical relationships of power
that they maintain with blacks, and the privilege and material or immaterial advantages
that they extract that way. Racism, which sustains oppressions and iniquities, structures
society and also in the Brazilian judicial system, which is formed mostly by people of the
white race, while black and mixed-race people are 54% of the Brazilian population, all of
which show the nonproportionality between population/race/office. Each human being is
a member of a distinct social group and occupies and specific place in the social structu-
re; that is why it is so important to show how much institutional racism is an element of
the judiciary from Rio Grande do Sul. It makes sense, given the magistrate’s omission to
perform the conventionality control, to make visible the absence of racial impartiality in
judicial decisions. From there, it is possible to take measures that aim at protecting child
workers explored by drug trafficking.  

            Keywords: teenagers. Child labor. drug trafficking. institutional racism. whiteness
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                                                     INTRODUÇÃO

Justificativa:

Integro o Tribunal de Justiça sul-rio-grandense, como magistrada de primeiro grau, desde

1997. Nessa condição, sempre questiono qual a minha contribuição para a permanência das desi-

gualdades estruturais e de que modo posso apropriar-me de conhecimentos e dar a esses a função

social preconizada por HERRERA FLORES (2008) - de transformação social. 

Em novembro de 2019 passei a jurisdicionar o 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto

Alegre/RS, o qual detém competência exclusiva para executar medidas socioeducativas impostas

aos/às adolescentes em conflito com a lei, depois de ter atuado como titular de vara com idêntica

competência nos idos de 1998, 1999 e 2000. 

Agora, em 2019, já com o advento dos Decretos 3.597/2000 e 6.481/2008,  analisados no

contexto do Decreto 10.088/2019, os quais internalizaram em nosso sistema legal brasileiro o conti-

do na Convenção nº 182 e na Recomendação nº 190, ambas  da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT), percebi a importância de que o direito relativo ao sistema de proteção integral do ado-

lescente dialogue com o direito que rege as relações de trabalho, além de outras áreas do conheci-

mento, como a sociologia e a antropologia, de modo que se possa compreender não só a prática ju-

rídica objeto da  presente pesquisa assim como todos os demais fenômenos jurídicos que se inter-

relacionam. 

Atualmente tramitam milhares de processos no Rio Grande do Sul em que o/a adolescente

que exerce atividade remunerada para as organizações criminosas que se ocupam do tráfico de dro-

gas  - cuja condição legal corresponde a de trabalhador infantil que sofre uma das piores formas de

exploração - sujeita-se a medidas socioeducativas, na maior parte das vezes, com privação de liber-

dade, em vez de ser protegido pelo Estado através das medidas protetivas previstas em lei. A impo-

sição das medidas socioeducativas, importa frisar, tem lugar quando se entende que o adolescente

cometeu infração e se constitui, antes de mais nada, em uma reprovação, uma responsabilização,

ainda que a Lei 12.594 (Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE) tenha

como objetivo, também, a integração social deste/desta adolescente.  



Nesse cenário brasileiro e sul-rio-grandense de precarização de vidas e de criminalização de

corpos negros e racializados, tendo em conta o poder-dever do órgão judicial (de primeiro ou de se-

gundo grau) de efetuar o controle de convencionalidade dos atos normativos internos em face do ca-

ráter cogente advindo das convenções ratificadas pelo Estado brasileiro e, considerando-se que os

decretos anteriores à Emenda Constitucional 45, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Fe-

deral, possuem hierarquia supralegal em face do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cum-

pre ao órgão judicial o poder-dever de aferir a compatibilidade entre o disposto no ECA e os trata-

dos que lhe são superiores, garantindo uma situação jurídica, familiar, social, comunitária de ampa-

ro ao trabalhador infantil, ou seja, utilizando-se dos mecanismos existentes para proteger o adoles-

cente, segundo as medidas protetivas do ECA antes expostas, em vez de criminalizá-lo/la e encar-

cerá-lo/la sob a falsa ideia de socioeducá-lo/la.

E, no cotejo entre as normas protetivas advindas das convenções ratificadas e o caráter puni-

tivo retributivo que o acolhimento de uma representação com a consequente imposição de uma das

medidas previstas no ECA representa, dúvida não há de que a possibilidade de imposição de medida

socioeducativa ao adolescente explorado pelas grandes  organizações  criminosas  resta sem força

normativa derruindo, assim, qualquer pretensão de puni-lo por ato infracional análogo ao de tráfico

de drogas, já que vítima de uma das piores formas de trabalho infantil. 

Assim, procurando pensar as causas profundas, estruturantes, que conduzem os adolescentes

empobrecidos, periferizados, em sua grande maioria negros, ao cumprimento de medidas socioedu-

cativas apesar de serem vítimas de trabalho infantil, pareceu importante pesquisar como se verifica

o racismo estrutural dentro das instituições e a consequente escolha por uma via processual que aco-

lhe as representações e impõe medidas,  nominadas como socioeducativas,  mas que, claramente,

possui viés punitivo.

Nesse itinerário a ser percorrido, fundamental desvelar quem julga, como julga, quais valo-

res, raça, classe entre outras subjetividades dos/das julgadores/as. Entender que estes/as  estão des-

pidos/as de neutralidade e que o ato de prolatar uma sentença, produto da ação humana, com todas

as implicações daí decorrentes, traduz-se em produto cultural, conduziu à reflexão sobre o conjunto

de vantagens e privilégios materiais e simbólicos do grupo racial majoritário que está à frente das

instituições, ocupando a maioria absoluta dos espaços de poder e saber. A partir daí entender e visi-

bilizar a importância de colocar em debate o marcador social “raça” que está presente, pois forma as

subjetividades dos/das magistrados/as brancos/as e dos/das adolescentes, mas que não faz parte do

debate jurídico.

Objeto:



A presente pesquisa vai procurar compreender porque, apesar da internalização no sistema

jurídico brasileiro, com vigência a partir de 2001, da Convenção nº 182 da Organização Internacio-

nal do Trabalho,  adolescentes que são explorados pelo narcotráfico em Porto Alegre/RS, uma das

piores formas de trabalho infantil segundo a Lista TIP da OIT, cumprem medidas socioeducativas,

inclusive com privação de liberdade, em vez de serem beneficiados com medidas de proteção labo-

ral ou aquelas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n 8.069/90).

Sabe-se que o Poder Judiciário brasileiro compõe-se, majoritariamente, por homens e mu-

lheres brancos, por outro lado, a população preta/parda corresponde a 54% da população brasileira.

A correlação entre órgãos judiciais e população se distancia ainda mais no cenário sul-rio-grandense

onde 97% dos magistrados são brancos e a população negra corresponde a pouco menos de 21% do

total.

No contexto social, cultural, racial, histórico brasileiro e sul-rio-grandense, trabalho com a

hipótese de que o racismo estrutural/institucional seja uma das principais causas que poderiam ex-

plicar o fato de que trabalhadores infantis explorados pelo narcotráfico ainda estejam sendo proces-

sados e punidos em vez de serem protegidos, já que, como dito, são vítimas de exploração pelas or-

ganizações criminosas – ou seja, grupos transnacionais, nacionais ou locais, cuja ampla gestão, or-

ganização, especialização e aparelhamento têm por objeto a prática deste delito visando lucro mone-

tário.

Como se viu, o Poder Judiciário Estadual, composto por magistrados e magistradas com ca-

raterísticas raciais determinadas, frente à possibilidade legal de declaração do/a jovem trabalhador/a

como vítima de trabalho infantil, faz justamente o contrário, demostrando, assim, uma conexão en-

tre as decisões daí emanadas e seu pertencimento racial e de classe. Apesar da existência de norma

de proteção, circunstância que seria suficiente para que os órgãos judiciais positivistas assim proce-

dessem, os adolescentes trabalhadores seguem sendo processados e criminalizados. 

Os conceitos de branquitude e racismo institucional, em um contexto sócio-histórico espe-

cífico, como o do Brasil, visibilizam como as decisões emanadas do Poder Judiciário seguem man-

tendo os privilégios materiais e imateriais da raça branca. A fusão da magistratura e da branquitude

produz e reproduz desigualdades raciais, conscientemente ou não. 

Assim, tendo em conta as questões subjetivas que conformam a branquitude brasileira e a

inexistência de neutralidade racial na condução de processos judiciais, conferindo especial ênfase

ao silenciamento de tudo o que diga respeito, diretamente, à população negra, formula-se a seguinte

hipótese: a decisão judicial de responsabilização socioeducativa dos trabalhadores infantis explora-

dos pelo narcotráfico no Rio Grande do Sul está vinculada às características raciais da magistratura

e, por consequência, ao racismo institucional. 



Objetivos gerais: 

Estudar e entender o racismo estrutural e institucional no âmbito da magistratura sul-rio-

grandense. Colaborar no diálogo transdisciplinar entre as normas protetivas internacionais e o direi-

to socioeducativo entendendo porque trabalhadores infantis explorados pelo narcotráfico em vez de

receberem medidas de proteção, pois, em situação de vulnerabilidade social e exercendo uma das

piores formas de trabalho infantil, são tratados pelo sistema de justiça como adolescentes infratores,

circunstância que, além de contribuir para o elevado índice de encarceramento juvenil, impõe a es-

tes uma dupla penalização (exploração pelo narcotráfico e responsabilização socioeducativa da con-

duta).

Objetivos específicos:

 

Compreender teoricamente as bases do racismo estrutural e institucional da magistratura no

Rio Grande do Sul; analisar a postura institucional da magistratura sul-rio-grandense no concernen-

te à responsabilização socioeducativa e a não aplicação de medidas de proteção aos adolescentes

que trabalham para o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul; perscrutar as razões que levam a ma-

gistratura sul-rio-grandense ao tratamento dos adolescentes vítimas de trabalho infantil como ado-

lescentes em conflito com a lei.

Marco teórico-conceitual: 

Inicialmente, a presente investigação procurará conhecer melhor o contexto dos trabalhado-

res infantis explorados pelo narcotráfico. 

GALDEANO (2018) no livro “Tráfico de drogas entre as piores formas de trabalho infan-

til: mercados, famílias e rede de proteção social” desvela a dinâmica de vida desses pequenos tra-

balhadores (jornada diária, remuneração, perfil, riscos do trabalho, escolaridade, questões familia-

res,  comunitárias,  mortes  associadas,  etc).  Na  mesma  linha,  BATISTA(2003),  FEFFERMANN

(2006) e LYRA (2013) apresentam, respectivamente, em seus livros “Difíceis ganhos fáceis – Dro-

gas e Juventude pobre no Rio de Janeiro”,  “Vidas arriscadas – o cotidiano dos jovens trabalhado-

res do tráfico” e “A república dos meninos”, as dificuldades, riscos, violências e o dia-a-dia dos tra-

balhadores infantis, demonstrando como se dão as relações com o sistema de justiça, com a socieda-

de em geral e com as organizações criminosas. 

Ainda, no tocante aos objetivos acima delineados, Sílvio de ALMEIDA (2018) discorre so-

bre o racismo existente dentro das estruturas política, jurídica, psíquico/subjetiva, interdependentes



e interligadas, de modo que as instituições criam formas de reprodução do racismo. Ainda, ALMEI-

DA esclarece como o racismo institucional captura as subjetividades dos julgadores e julgadoras,

construindo uma forma de pensar que organiza as relações de poder entre os sujeitos de direito e os

operadores de direito.

BENTO (2002) e SCHUMANN (2012), em suas teses doutorais, respectivamente intitula-

das, “Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder

público” e “Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: raça, hierarquia e poder na

construção da branquitude paulistana” desenvolveram estudos a respeito da branquitude e denun-

ciam o quanto o racismo contra pessoas negras, no Brasil, produz um conjunto de privilégios mate-

riais e imateriais que os brancos e brancas usufruem a partir de um lugar de vantagem estrutural na

sociedade. A branquitude ou o estudo da raça branca contribuirá para a compreensão da questão

em exame, pois retira do negro/negra essa perspectiva que os brancos/brancas impõem sobre “o ou-

tro” não-branco. A ideia de raça, que não tem qualquer interferência biológica e se apresenta como

construção social, resulta na produção de um outro, na produção de uma diferença; diferença rela-

cional porque a análise, classificação, hierarquização, parte da perspectiva de um em relação ao ou-

tro. O estudo dos brancos e brancas, dos espaços que ocupam, das relações assimétricas de poder

que mantêm com os negros/negras, dos privilégios e vantagens, materiais e imateriais daí decorren-

tes, visibilizará a ausência de neutralidade das decisões judiciais e como o grupo racial dominante

tem encarcerado, acriticamente, a população jovem e negra deste país. 

Formalismo-valorativo,  de ALVARO DE OLIVEIRA (2009), que se traduz no modo de

compreender o processo civil como produto cultural, impregnado de valores de uma determinada

sociedade e, que à luz da Constituição Federal, deve se impregnar dos princípios fundamentais a

fim de concretizar a justiça material, segundo a peculiaridade de cada caso, promovendo a pacifica-

ção social, ou seja, retirando-os do patamar metafísico e efetivando direitos. O formalismo-valorati-

vo como marco teórico auxilia a enxergar o processo à luz da Constituição Federal, tendo em conta

os princípios fundamentais processuais, objetivando um processo justo, como preconiza o artigo 5,

inciso LIV da Constituição Federal.  

El hacer humano, de HERRERA FLORES (2008), que desvenda a inexistência de neutrali-

dade do órgão judicial, já que fruto da ação humana e, por isso, tomado dos seus valores e atraves-

sado por diversos marcadores como raça, classe, gênero, entre outros. No livro A Reinvenção dos

Direitos Humanos  (2008),  HERRERA denuncia a inexistência de neutralidade na formulação das

leis, do direito positivado e na aplicação das leis, assim como coloca em xeque o conceito de  uni-

versalização do ser humano, o qual apaga todas as subjetividades. 

Neutralidade racial, conceito trabalhado pela Teoria Crítica Racial (TCR) e que ALEXAN-



DER (2017), no livro “A Nova segregação – Racismo e Encarceramento em massa”, contribui para

a reflexão proposta ao denunciar a “suposta neutralidade racial” do sistema de justiça americano

que se vê incapaz de reconhecer como o fator racial foi/é determinante para este estado de coisas. A

autora visibiliza que, por ser deliberadamente caolho, o sistema de justiça, ao mesmo tempo que

apregoa sua neutralidade e imparcialidade, opera de modo seletivo contra as pessoas negras.

 O conceito de paradigma otro, trabalhado por MIGNOLO (2003) na obra “Historias loca-

les/diseños globales” busca um pensamento crítico, analítico e utopístico que contribua para a cons-

trução de espaços de esperança em um mundo em que se perdeu o sentido comum, em que reina o

egoísmo cego e em que já não bastam outros paradigmas construídos com base no projeto da mo-

dernidade. Nesse sentido, ao se buscarem novas formas de superação do sistema de justiça que en-

carcera trabalhadores infantis, convém ter em mente um futuro construído sobre distintos princípios

políticos, éticos, econômicos e epistêmicos que nasça das experiências vividas por todos aqueles e

aquelas a quem foi negada qualquer possibilidade de futuro em razão da expansão imperial/colonial,

como refere MIGNOLO, ao discorrer sobre o paradigma outro. 

E esse conceito pensado por MIGNOLO dialoga, já com viés racial e decolonial, com o con-

ceito de Hermenêutica Negra pensado por Adilson José MOREIRA (2019), o qual aponta a impor-

tância da raça no processo interpretativo das normas jurídicas, partindo do pressuposto de que o lu-

gar social do intérprete e as relações de poder que o definem determinam em grande parte a forma

como vai compreender as funções do Direito. 

MOREIRA utiliza os termos  juristas negros e juristas brancos para visibilizar as posturas

interpretativas existentes dentro da jurisprudência utilizadas por cada um desses sujeitos e para des-

velar que juristas negros e brancos ocupam um campo discursivo no qual o status cultural e o sta-

tus material  influenciam a percepção e a interpretação do mundo. 

Nesse sentido, parece importante perquirir como o direito penal, próprio de um estado poli-

cialesco,  tendo como bandeira a chamada “Guerra às Drogas”,  construiu o traficante de drogas

como inimigo número um da sociedade, seja ele criança ou adolescente.  Assim apresenta-se rele-

vante analisar como a hermenêutica jurídica branca, prevalecente nas instituições que compõem o

sistema de justiça (polícia, Ministério Público e Poder Judiciário) produz/reproduz subjetividades

que simplificam de modo radical situações complexas e passam a entender que a criminalização e o

encarceramento poderão erradicar as drogas do planeta, tal qual a estratégia de repressão com foco

na redução da oferta de drogas ilícitas, combate à produção e comercialização elaborada por Ri-

chard Nixon, em 1971, então Presidente dos Estados Unidos. E nessa simplificação, encarcerar tra-

balhadores infantis, em sua maioria negros, apresenta-se razoável e desejável.

Pensar como um negro, para MOREIRA, significa reconhecer que a interpretação jurídica

possui uma dimensão política e que esta deve estar comprometida com a reforma social, visibilizan-



do os problemas que decorrem com a defesa da neutralidade e comprometendo-se com uma noção

de justiça que promova reconhecimento da igual dignidade de todos os membros da comunidade as-

sim como com a redistribuição de oportunidades materiais entre todos. 

Além destes autores e autoras, também se fará uso do marco teórico produzido por outros/as

intelectuais negros e negras do movimento antirracista, com foco na sociologia e na psicologia soci-

al. 

Metodologia:

O presente estudo fará uma revisão bibliográfica de autores/as que já contribuíram para a

discussão dos conceitos acima expostos, além de uma breve análise das normas relacionadas com

trabalho infantil, tráfico de drogas e controle de convencionalidade. Também serão verificadas pes-

quisas  sobre  discriminação  racial  e  social,  número  de  cargos  de  magistrados  ocupados  por

brancos/as e negros/as, população sul-rio-grandense branca e negra, adolescentes negros e brancos

através da análise de bancos de dados do IBGE, Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e

Adolescente do Rio Grande do Sul (RS), Atlas da Violência 2019, pesquisas quantitativas realiza-

das pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB – “O Perfil do Magistrado Brasileiro”

(1996) e “Quem somos: a magistratura que queremos” (2018); complementadas com informações

das pesquisas propostas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, “Perfil sociodemográfico dos

magistrados 2018”. 

Pesquisa do tema:

A análise do tema restou dividida em três capítulos. O capítulo inicial, intitulado “Adoles-

centes negros e o trabalho para o narcotráfico” divide-se em três subcapítulos. 

No  primeiro subcapítulo, fracionado entre “Contextualização normativa do adolescente

que trabalha para o narcotráfico -  Entre a Doutrina da Situação Irregular e a Doutrina da Prote-

ção Integral”, ainda, “Marco Jurídico Internacional e sua internalização no contexto nacional” e

“Trabalho infantil: adolescente/jovem infrator”, faz-se um apanhado da legislação que ampara o

trabalhador infantil que trabalha para o narcotráfico visto que este segue sendo encarcerado, apesar

de passados vinte anos da ratificação, por parte do Brasil, das convenções internacionais que reco-

nheceram que tal trabalho configura-se como uma das piores formas de exploração de trabalho in-

fantil. 

Ao discorrer acerca dos diversos contextos jurídicos - protetivo, trabalhista e infracional -

pretende-se visibilizar as alternativas jurídicas, considerando a interdependência entre estes três âm-

bitos. Para tanto, traçou-se paralelo entre os diversos sistemas já que, a partir da ratificação e inter-



nalização de diferentes convenções internacionais, da Constituição Federal (CF) de 1998 e da pro-

mulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, as crianças e adolescentes bra-

sileiras podem contar com abrangente proteção legal conhecida como Doutrina da Proteção Integral

em contraposição ao anterior regime, conhecido como Doutrina da Situação Irregular, sustentado

por ampla dose de discricionariedade onde se reconhecia na figura do Juiz de Menores um elemento

forte e central. A legislação nacional que ampara a Doutrina da Proteção Integral ancora-se, especi-

almente, no disposto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, o qual passou a reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, em condição

especial de desenvolvimento. O  Princípio da Proteção Integral (art. 227, CF e art. 3º, ECA) norteia

a aplicação de todas as demais regras. 

O segundo subcapítulo, com o título “Controle de convencionalidade e o trabalho infantil

no narcotráfico” revela que  todos os tribunais de justiça brasileiros não cumprem com o poder-

dever de efetuar o controle de convencionalidade, pois, com o advento dos Decretos 3.597/2000 e

6.481/2008, analisados no contexto do Decreto 10.088/2019, os quais internalizaram no sistema le-

gal brasileiro o contido na Convenção 182 e na Recomendação 190, ambas da Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT), passou-se a entender o que significa trabalho infantil e como se classifica

o trabalho infantil no narcotráfico, cuja prática o Estado brasileiro comprometeu-se, em todas as es-

feras e poderes, em combater e erradicar. 

Os decretos anteriores à Emenda Constitucional 45/2004, segundo o entendimento do Su-

premo Tribunal Federal, possuem hierarquia supralegal em face do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente e, por isso, cabe ao órgão judicial o poder-dever de aferir a compatibilidade entre o dispos-

to no ECA e os tratados que lhe são superiores. Contudo, com a omissão dos órgãos judiciais, estes

adolescentes seguem sendo vistos como adolescentes em conflito com a lei, ou seja,  traficantes,

tanto que 26,5% das medidas cumpridas pelos/as adolescentes de todo o país estão relacionadas ao

ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

 Já no terceiro subcapítulo procura-se investigar “Quem é o adolescente que trabalha para

o narcotráfico”. E, de modo geral, levando-se em conta diversos estudos, percebeu-se que, respeita-

das as características de cada região do Brasil e a complexidade do tema, trata-se de adolescente

empobrecido que vive em um contexto de violação de direitos em face da insuficiência das políticas

públicas nos territórios, com escolaridade abaixo da média brasileira, criado apenas pela mãe; tem

um ou mais de uma pessoa da família envolvida (presa ou morta) com o tráfico, saiu de casa muito

cedo, possui vínculos e amizades quase que exclusivamente com os que também trabalham para o

narcotráfico, ganha de mil a três mil reais mensais a depender do grau de confiança, região, cargo,

função e idade; começou a trabalhar de modo precário como entregador, servente na construção ci-

vil, ou outros serviços mal remunerados e informais, antes de ingressar para o tráfico. 



Quanto ao recorte racial, no âmbito sul-rio-grandense, levando-se em conta os dados compi-

lados no Plano Decenal do RS, entre os anos de 2002 a 2016, 53% dos adolescentes que cumpriram

medida socioeducativa eram brancos; 16% pretos e 18% pardos. Contudo, adolescentes brancos re-

presentam 76% da população gaúcha, ao passo que pretos correspondem a 6,2% e pardos a 17,3%,

assim, os pretos, seguidos dos pardos, proporcionalmente, são os que mais ingressam no sistema so-

cioeducativo. Também se analisou os dados do Atlas da Violência 2019 e o Mapa do Encarcera-

mento Juvenil, evidenciando-se importante paralelo entre as mortes e o encarceramento de dezenas

de milhares de jovens negros com a atividade desenvolvida pelas organizações criminosas que ex-

ploram o narcotráfico. 

No contexto sócio-histórico brasileiro pensar a razão pela qual o sistema de justiça segue en-

carcerando jovens trabalhadores em vez de combater e erradicar uma das piores formas de trabalho

infantil conduziu ao seguinte questionamento: o racismo, como base teórica e econômica do projeto

colonial a partir do século XVI está presente nas instituições através do racismo institucional? Essa

hipótese foi analisada no segundo capítulo intitulado “Branquitude e Racismo – uma inter-relação

invisibilizada”, subdividido em três subcapítulos. 

No primeiro subcapítulo “Racismo como base política e ideológica do projeto colonial:

do século XVI ao século XXI”, analisa-se, por primeiro, como a declaração de guerra por parte do

europeu, por se considerar parte de uma sociedade civilizada, aos povos originários das terras hoje

chamadas brasileiras, sob o argumento de que a sua presença traria avanços civilizatórios funda-

mentais, gerou milhões de mortes de indígenas e perdurou até inicio do século XX. Entendendo co-

lonialidade/modernidade como uma moeda que tem duas faces, a cara e a coroa, desvenda-se o pa-

radoxo da modernidade, pois, enquanto a  coroa louva a  civilização, a  cara oculta impede que se

vislumbre a barbárie, a escravização e a exploração perpetradas.

Ao depois, verifica-se como se deu a introdução, no imaginário coletivo, da categoria raça,

criada para atender a uma necessidade de distinção entre pessoas, pois, frustrada a utilização de mão

de obra indígena, começa o tráfico de milhões de africanos escravizados, submetidos a tratamentos

desumanos, já que considerados pelo homem europeu seres inferiores e não civilizados que poderi-

am ser mercantilizados.

Superado o conceito da superioridade racial desde o ponto de vista biológico, já que a ciên-

cia demonstrou que raça não existe e que são irracionais as crenças baseadas na superioridade e in-

ferioridade raciais dos grupos humanos, constata-se que a raça continua sendo o elemento chave na

determinação da superioridade e inferioridade entre as pessoas, sobretudo desde a escravidão. Per-

cebe-se que o racismo refere-se a uma prática estrutural existente no Brasil baseada nas relações de

poder concebidas no bojo de sistemas de valores desiguais que se construíram no século XVI e que

ainda persistem em pleno século XXI.



As concepções eugenistas também conformaram as subjetividades dos sul-rio-grandenses,

como se verá de diversas obras cujos historiadores enaltecem o branco e apontam o indígena e o ne-

gro como seres selvagens, animalizados e inferiores e, dessa forma, o racismo estrutural ao capturar

as subjetividades dos julgadores e julgadoras, constrói uma forma de pensar que organiza as rela-

ções de poder entre os sujeitos de direito e os operadores de direito.

No segundo subcapítulo, “Racismo em números”, diversos indicadores sociais demonstra-

rão que, na sociedade brasileira, há um lugar específico para a população negra, qual seja, sem em-

prego ou subocupada, com alto índice de analfabetismo, sem ocupar cargos de poder ou de saber,

morta ou encarcerada, desumanizada, hierarquizada e sob intenso controle social.  

Já no terceiro subcapítulo “Branquitude e silêncio”, coloca-se o/a branco/a no foco do es-

tudo sobre raça já que a maioria dos magistrados sul rio-grandenses é da raça branca e todos os indi-

cativos, sejam os que revelam a mortalidade ou o encarceramento juvenil ou, ainda, os que demons-

tram a desigualdade social no Brasil, estão marcados pela raça, figurando a raça negra como a que

sempre está em desvantagem em relação à raça branca. Apesar disso, a causa estrutural evidente, ou

seja, o racismo que conduz a todo esse contexto desigual, deixa de ser enunciado nas decisões, por

razões conscientes ou, até mesmo, inconscientes.

O estudo dos brancos e brancas, dos espaços que ocupam, das relações assimétricas de poder

que mantêm com os negros/negras, dos privilégios e vantagens, materiais e imateriais que daí se ex-

traem, visibilizará a ausência de neutralidade das decisões judiciais e como o grupo racial dominan-

te tem encarcerado, sem qualquer crítica no que diz respeito ao marcador social raça, a população

jovem e negra deste país. 

Por derradeiro, o terceiro capítulo, com o título “Hermenêutica negra – quando a raça vai

para o debate” restou dividido em três subcapítulos.

O primeiro subcapítulo  nomeado “A falácia da neutralidade do órgão judicial” visibiliza

o fato de que o fenômeno jurídico é produto da atividade humana, pertence à cultura e, como fenô-

meno cultural não pode ser compreendido como mera técnica, ao contrário, para seu melhor enten-

dimento se permite e se exige uma aproximação histórica, ciente de que a finalidade do processo

não se constitui em simples realização do direito material e, sim, na concretização da justiça materi-

al e na pacificação social. O direito entendido como uma técnica de domínio social que não se cons-

titui neutra e determina a priori quem pode produzir a lei, quem pode interpretá-la e quais parâme-

tros serão fixados para interpretar e aplicar a lei, demonstra como os magistrados/as possuem gran-

de poder pois não apenas dizem qual o direito mais adequado para cada caso, mas conformam atitu-

des e regulam relações sociais de acordo com um sentido ideológico e político próprio e determina-

do. Por tal razão, passa a ser importante pensar a branquitude a partir do sistema de justiça com o

propósito de desvelar essa subjetividade racial branca e ocupante de um cargo de poder. Brancos e



brancas  são  neutros/as  racialmente  ou  as  subjetividades  da  raça  branca  conformam  os

magistrados/as brancos/as? 

Essa questão pode ser melhor compreendida no subtítulo “Colorblindness ou neutralidade

racial”, concepção pensada, inicialmente, no bojo da sociedade estado-unidense que pretendia esta-

belecer uma igualdade formal, a fim de atender anseios democráticos. Contudo, ao dizer que todos

eram iguais, fossem brancos ou negros, invisibilizou-se, por completo, toda e qualquer discussão a

respeito de raça e racismo, seja no âmbito da justiça, seja na própria sociedade, gerando, a partir daí

diversas outras situações de desigualdade e exclusão. Por isso, a importância da consciência racial,

conceito trabalhado na teoria crítica racial, junto com branquitude, micro-agressão, interseccionali-

dade, entre outros, o qual, ao reconhecer as diferenças sociais entre raças, recusa a noção de objeti-

vidade da lei (que enxergaria o indivíduo para além de/independente de sua raça) e recusa a ideia de

que o direito não deve levar em conta a raça. 

O segundo subcapítulo “Branquitude, magistratura e o silêncio eloquente” leva em conta o

contexto social, racial, cultural, político, do Brasil e do Rio Grande do Sul, para compreender, a par-

tir da lógica racista estrutural e institucional implementada desde os tempos coloniais, como se (re)

produzem as desigualdades sociais e raciais, apresentadas nos capítulos anteriores.

Levando-se em consideração que a magistratura, em sua ampla maioria, constitui-se de pes-

soas brancas, ao passo que os trabalhadores infantis explorados pelo narcotráfico são majoritaria-

mente negros, escolheu-se analisar apenas um marcador de diferença, o que se refere à construção

social da raça negra e a relação que se dá com a raça social que se autodeclara e se considera uni -

versal: a branca, ocupante de 97% dos cargos de magistrados/as no RS. 

A partir dos estudos críticos da branquitude, entende-se esse/a magistrado/a branco/a dentro

da estrutura do Poder Judiciário sul-rio-grandense enquanto uma identidade coletiva, contaminada

pelo racismo institucional, de forma que essa estrutura racista e não atos individuais é que devem

ser objeto de ações que visem a alcançar igualdade racial.

Os conceitos de branquitude e racismo institucional, em um contexto sócio-histórico espe-

cífico, como o do Brasil e RS, demonstram como as decisões emanadas do Poder Judiciário seguem

mantendo os privilégios materiais e imateriais da raça branca, ainda mais quando se pensa no silen-

ciamento de tudo o que diga respeito ao debate sobre uma das piores formas de trabalho infantil –

exercida pela juventude negra, empobrecida e periferizada, retrato do que representam os vinte anos

de internalização das convenções internacionais sem qualquer aplicação prática. Isso significa dizer

que, de forma intencional ou não, o grupo racial branco, que conforma a magistratura brasileira e

sul-rio-grandense, decide, desde os seus interesses convergentes, em continuar produzindo as vio-

lências que se viu no capítulo segundo, do que aplicar as normas nacionais e internacionais que pro-

tegeriam os trabalhadores infantis, em sua maioria negros.



Concluindo, o último subcapítulo intitulado “Hermenêutica Negra” apresenta uma propos-

ta transformadora que passa por visibilizar o marcador da raça no processo interpretativo das nor-

mas jurídicas, partindo do pressuposto de que o lugar social do intérprete e as relações de poder que

o definem determinam em grande parte a forma como vai compreender as funções do Direito.

Estar ciente de que a defesa da neutralidade racial serve como estratégia de reafirmação do

contexto branco e que conduz à crença de uma suposta igualdade entre todos, quando trata-se de um

contexto desigual e dominado e coordenado por um grupo racial determinado, apresenta-se primor-

dial. Enfrentar de maneira racional o racismo estrutural/estruturante/institucional constitui-se na ta-

refa primeira de todo/a julgador/a alinhado/a com a presente proposta, já que o recorte racial dos

julgadores (brancos) e o pacto narcísico da branquitude têm relação com o fato de as Convenções

Internacionais, ratificadas e internalizadas no Brasil, que protegem os direitos dos adolescentes tra-

balhadores (negros), não serem aplicadas. Nessa interpretação há de se ter compromisso com a re-

forma social, lendo os fatos e as normas com consciência racial. 

Ainda, cabe aos/às juristas brancos/as iniciar um processo de auto-descolonização, já que no

processo de colonização se despreza o outro, sempre visto como ser inferior e subalterno, desinteli-

gente, sem valor e a partir daí, reconhecendo seus próprios privilégios e o feitio opressivo com que

age, romper paradigmas fazendo do Brasil um país com igualdade social e racial. Construir espaços

de esperança, afastando-se do senso comum de que meninos negros são traficantes e não trabalha-

dores explorados pelo narcotráfico, cujos direitos foram e seguem sendo violados, também desmas-

cara a hermenêutica branca. 

Destarte, para se abandonar a figura do órgão judicial passivo, resignado, que vivencia os

valores do senso comum e construindo um/a julgador outro que aponta as contradições e faz a resis-

tência, impõe-se afastar-se da leitura particular e parcial da realidade que não leva em conta o racis-

mo institucional, o racismo estrutural e o quanto a construção social da raça negra têm implicação

no encarceramento e morte da juventude negra. Para tanto, esse/essa jurista deve passar a analisar as

normas e as consequências de sua aplicação no coletivo, pensar as teorias e o contexto que culmina-

ram na aprovação das normas, conscientizar-se da dificuldade em nível jurídico e institucional para

incluir as expectativas e os valores de grande parte da população, quebrando, dessa maneira, o silên-

cio que constrói e mantêm essas violências.



1. Trabalho para o narcotráfico como uma das piores formas de trabalho infantil

1.1 Contextualização normativa do adolescente que trabalha para o narcotráfico

    

Tendo em conta o objeto da presente pesquisa e a constatação de que os adolescentes que

trabalham para o narcotráfico seguem sendo encarcerados, ou seja, que o Estado, em todas as esfe-

ras  e  poderes,  desde o início  da ampla  comercialização de substâncias  entorpecentes,  nos anos

1970/1980, no Rio de Janeiro, permanece com a mesma prática e políticas a respeito de fenômeno

multifatorial, considero relevante relacionar as normas que estão à disposição do sistema de justiça,

pois, a partir daí se podem vislumbrar caminhos possíveis para melhor encaminhamento jurídico da

questão posta, com uma nova hermenêutica, utilizando-se, assim, do sistema de justiça como instru-

mento para combater as desigualdades e opressões que ele mesmo produziu e segue produzindo. 

Parece emblemático, no alvorecer deste trabalho, destacar importante revelação produzida

por BATISTA (2003), ao pesquisar processos no período de 1968 à 1988, com intervalo de cinco

anos, na Vara de Menores, no Rio de Janeiro, primeira vara com competência especializada no trato

de toda e qualquer questão que envolvesse adolescentes1.  No início de 1968 vigorava a redação ori-

ginal do artigo 281 do Código Penal de 1940, de modo que portar substâncias entorpecentes não se

tratava de crime2.

Contudo, ainda que não houvesse lei que previsse que portar substância entorpecente ilícita

para uso próprio era ilegal, a depender de critérios subjetivos do Juiz de Menores e das informações

prestadas pelo Comissário de Vigilância, este determinava a internação ou seja, privava da liberda-

de, adolescentes que fossem pegos portando essas substâncias, por até três anos. 

É o que Vera Batista constata da análise de trinta e três processos que se iniciaram neste

mesmo ano. 

Vinte e cinco processos referiam-se a jovens empobrecidos, moradores de favelas, bairros

pobres ou conjuntos habitacionais da periferia da cidade, 24 jovens trabalhavam, 18 não eram bran-

1 Na época, crianças e adolescentes eram designados menores. A expressão foi abolida do vocabulário jurídico com o
advento da Constituição Federal e Estatuto da Criança e Adolescente e substituída por adolescentes e crianças, a depen-
der da idade do indivíduo. Contudo, seguem as práticas discriminatórias e estigmatizantes quando se tratam de adoles-
centes empobrecidos, da periferia e, geralmente, negros, os quais, nesse contexto, permanecem sendo vistos como me-
nores – com toda a carga negativa daí decorrente, como se perceberá ao longo do presente estudo.
2 Apenas no final de 1968, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n. 385 é que se atribuiu pena idêntica para tra -
ficante e usuário, rompendo-se, desse modo, com a tradição jurídica de distinguir as figuras e isentar de pena os usuá-
rios. 



cos e apenas uma era do sexo feminino. De todos os processos, apenas três diziam respeito com o

tráfico de substâncias não permitidas; os demais processos referiam-se à posse de substância. Ape-

sar disso, 12 destes meninos e a única menina aprendida foram encaminhados para internações no

sistema. Ou seja, ainda que o Código Penal não previsse pena para maiores de idade, a aplicação do

Código de Menores, permeada por critérios subjetivos do Juiz de Menores, culminou com a priva-

ção de liberdade desses 13 adolescentes. 

BATISTA demonstra, também, que a depender do local de moradia, do nível “de estrutura-

ção da família”, emprego dos pais, grau de instrução, classe social e raça/etnia, o tratamento era di-

verso. No mais das vezes, adolescentes empobrecidos e negros permaneciam recolhidos por até três

anos. Jovens brancos, de classe média, no geral, não permaneciam, sequer, dois dias recolhidos.

Logo em seguida, atestados médicos chegavam às mãos do Juiz que os devolviam ao circuito do-

méstico/privado. 

É interessante observar entretanto que, do ponto de vista das sentenças, não há grandes mu-
danças no período que vai de 1968 a 1988. Como vimos anteriormente, a etnia e a classe di -
ferenciam muito o tipo de atendimento pelo sistema. Mas, no que diz respeito à criminaliza-
ção por drogas, de uma forma geral não há mudanças significativas na visão dos juízes e dos
promotores. Muda o perfil das infrações com uma incidência cada vez maior de adolescentes
envolvidos no tráfico; no entanto, o teor das sentenças não se modifica, no período, na dire-
ção  do  máximo aproveitamento  do  sentimentalismo  penal  já  em voga  na  época.  (2003,
p.107) .

Essa percepção guarda profunda semelhança com a realidade que veremos neste trabalho - o

capítulo segundo visibilizará a discriminação racial a partir da análise de diversos indicadores soci-

ais, -, ainda que mais de meio século tenha transcorrido desde então, pois, a depender dos critérios

com que se analise o contexto do adolescente que trabalha para o narcotráfico, duas ou mais alterna-

tivas se colocarão à disposição do julgador/julgadora. 

No caso dos adolescentes usuários de drogas apreendidos ao largo do ano de 1968, em vez

de todos os 30 usuários voltarem para casa, 14 deles foram internados. Em 2020, adolescentes se-

guem sendo internados ainda que, enquanto vítimas de uma das piores formas de exploração de tra-

balho infantil, merecessem proteção estatal. As alternativas jurídicas e a revelação da discrimina-

ção, do racismo e da inexistência de neutralidade dos julgadores – que Vera Batista tão bem eviden-

cia ao analisar  processos de 1968 a 1988 - serão objeto do presente trabalho.

Para isso, decorridos mais de vinte anos da ratificação, por parte do Brasil, das convenções

internacionais que reconheceram que tal trabalho configura-se como uma das piores formas de ex-

ploração de trabalho infantil, convém desenhar o contexto jurídico-normativo que os atores do siste-

ma de justiça tem a sua disposição. Apresentar as normas protetivas, trabalhistas, infracionais e con-

venções internacionais, dimensionará o alcance emancipador do direito ou, ao contrário, revelará

como o sistema atua, década após década, repetindo as mesmas fórmulas, com idênticos resultados. 



Assim, tanto o adolescente que trabalha para o narcotráfico (e a sua família) pode ser atendi-

do por políticas públicas de proteção social, de acordo com os princípios da doutrina da proteção in-

tegral, como pode ser encarcerado, pela mesma ação, quando o órgão judicial entender que esse

adolescente cumpriu com os requisitos do tipo penal de tráfico de drogas e, por isso, no limite, a

privação de liberdade por até três anos, constitui-se na única medida adequada. Nesse entremeio,

convém destacar que se está a falar de uma relação de trabalho, razão pela qual, apresenta-se perti-

nente esclarecer as regras que incidem em caso de trabalho exercido por adolescente e o que signifi-

ca trabalho infantil e piores formas de trabalho infantil. Ao discorrer acerca dos diversos contextos

jurídicos - protetivo, trabalhista e infracional - pretende-se visibilizar as alternativas jurídicas, consi-

derando (desde a interdependência entre estes três âmbitos)  apenas este sistema de garantias.

1.1.1 Entre a Doutrina da Situação Irregular e a Doutrina da Proteção Integral

A partir da ratificação e internalização de diferentes convenções internacionais, da Consti-

tuição Federal (CF) de 1998 e da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em

1990, as crianças e adolescentes brasileiras passaram a contar com abrangente proteção legal, tanto

nacional quanto internacional, tudo a garantir a possibilidade de usufruir dessa importante e peculiar

fase da vida com segurança, apoio familiar e comunitário, desenvolvendo, assim, todas as suas po-

tencialidades.

A Doutrina da Proteção Integral representou uma quebra de paradigmas ao superar antiga

fase de nossa história em que o adolescente era considerado incapaz e se sujeitava à tutela estatal

paternalista, por isso mesmo, abusiva e autoritária, amparada pela legislação de menores. Esse novo

paradigma  funda-se  em  três  pilares  principais:  1)  reconhecimento  da  condição  peculiar  da

criança/adolescente como ser em desenvolvimento e, como tal, merecedora de proteção especial; 2)

reconhecimento de que o lugar ideal para o seu desenvolvimento é a família e, por isso, a necessida-

de de preservação sempre que possível do direito à convivência familiar, observado o melhor inte-

resse da criança/adolescente e 3) a garantia prioritária dos direitos das crianças/adolescentes, em to-

dos os âmbitos e áreas.

A Doutrina da Situação Irregular, sustentada por ampla dose de discricionariedade, reconhe-

cendo na figura do Juiz de Menores um elemento forte e central e contando com a inexistência de

qualquer menção a direitos dos  menores/tutelados, muito menos produção de defesa por parte de

advogados públicos ou privados, produziu violências estatais, rompimento de vínculos com a famí-

lia e a comunidade, além de abusos decorrentes de desmandos judiciais traumáticos. E, como se

concluirá ao se analisar o perfil racial e social dos adolescentes trabalhadores infantis, o “menor”

sempre será assim classificado em razão de alguma diferença em relação ao “normal”, ao “univer-



sal”, aos valores do centro em comparação com os valores da periferia.

A cidade de Porto Alegre, no alvorecer do Estatuto da Criança e Adolescente, descobriu,

atônita, que no Cartório da Vara de Menores tramitavam mais de vinte e cinco mil processos. “Rea-

lizada uma triagem nos processos, verificados quais, efetivamente envolviam questões jurisdicio-

nais, sob a ótica do novo direito, os feitos foram reduzidos para pouco mais de três mil” como fez

notar SARAIVA (2018, l. 47). O número assombroso de processos dá conta de uma época em que

“menores de rua”, “menores sem ocupação”, “menores delinquentes” eram resgatados e institucio-

nalizados, quase como uma limpeza eugenista das ruas da Capital, ainda que sob o discurso paterna-

lista de que eles precisavam, mesmo, era de ordem e disciplina. 

“Normalizar”, “domesticar”, “civilizar” sempre foi a regra de ouro das instituições!

Em contrapartida, a Doutrina da Proteção Integral têm como princípio basilar o reconheci-

mento de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que o sistema deve garantir a efe-

tividade desses direitos, ou seja, há mais de trinta anos, esse conjunto de normas internacionais e

nacionais instituiu um regime de proteção legal das necessidades e/ou interesses dessa categoria,

além de reconhecer e garantir o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, de co-

locar a criança e o adolescente como prioridade absoluta, não se olvidando de pensar e conceber as

responsabilidades e obrigações de acordo com a condição pessoal de cada um/uma. 

No entanto, não há como se falar da Doutrina da Proteção Integral sem que se faça o contra-

ponto com a Doutrina da Situação Irregular, de modo que todos/as estudiosos/as do assunto, ainda

hoje, tratam de cotejá-las, seja para demonstrar o avanço desse novo cenário legal, seja para revelar

o quanto ainda há de se trabalhar para a mudança real e efetiva do pensamento e prática até então

dominantes, cujos resquícios se vislumbra na forma em que os serviços públicos ainda são presta-

dos e nas decisões judiciais prolatadas, quando se pensa nas varas da Infância e Juventude em todo

o país.

Nesse sentido, levando em conta obstáculos de toda ordem que se enfrentam para implemen-

tar os avanços normatizados, e alguns deles serão desenvolvidos no presente trabalho, colaciono

breves considerações a respeito do contexto anterior aos avanços legislativos ora festejados.

COSTA, ao tratar desse período histórico, nos fala do sistema anterior: 

(…) O enfoque principal da referida doutrina estava em legitimar a potencial atuação judicial
indiscriminada sobre crianças e adolescentes em situação de dificuldade. Tendo como foco o
“menor em situação irregular” deixava-se de considerar as deficiências das políticas sociais,
optando-se por soluções individuais que privilegiavam a institucionalização. Em nome dessa
compreensão individualista, biologista, o juiz aplicava a lei de menores sempre a partir de
uma justificação positiva, a qual transitava entre o dilema de satisfazer um discurso assisten-
cialista e uma necessidade de controle social. (2011, p. 129).

KONZEN resume bem os arbítrios e violações de direitos, tudo em nome de uma justiça sal-



vacionista: 

(…) Os fundamentos diziam com a ética de salvar a criança, para o que se recomendava a in-
vestidura de pessoas com vocação, requisito mais importante do que a qualificação técnica.
Uma Justiça com ampla legitimidade para as providências de natureza individual, mas sem
atribuições para exercer qualquer papel no campo da formulação e da execução de políticas
públicas. Os enredos e as mazelas produzidas por tal concepção são bem conhecidos.  Só
cabe a referência ao paradigma, ao paradigma do Menor em Situação Irregular, como lem-
brança de um tempo que se deveria situar inteiramente no passado, porque substituído desde
longa data,  pelo menos em termos formais,  pelas disposições da Constituição Federal  de
1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. (2012, p. 86).

ROSA aponta a dificuldade enfrentada para a implementação da Doutrina da Proteção Inte-

gral: 

(…) Com efeito, o Código de Menores pretendeu proteger a sociedade ao invés de garantir
o adolescente acusado, o qual passou a ser 'objeto' da atuação estatal com a finalidade de
'normatizar' (Foucault) sua conduta aos anseios da classe dominante, independentemente das
garantias processuais. A ideia de tutela dos abandonados, expostos, apesar da modificação da
doutrina da 'situação irregular' pela da 'proteção integral', operada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente e pela Normativa Internacional – plenamente em vigor no Brasil, ainda mais
depois da EC n.45 -, continua no papel, porque os atores jurídicos envolvidos nestas questões
continuam com a 'mentalidade da defesa social'. (2011, p.16).

Nesse cenário, oportuno exemplificar a dificuldade que se tem de abandonar a velha doutri-

na da situação irregular, passando a tratar todos as adolescências de acordo com as normas proteti-

vas, já que ainda vigoram dois mundos e duas ou mais aplicações do direito. Ora se fala em proteger

adolescentes, ora se falar em punir menores. 

Veja-se a emblemática manchete do Jornal O Globo do ano de 2008 - “Menor assalta ado-

lescente” que trouxe à tona, sem disfarces, tal realidade e que, inclusive, deu início a muitos estudos

a respeito do papel da comunicação na manutenção da categoria menor, pobre e deliquente que es-

tigmatiza, sem qualquer diferença, situações tão diversas quanto pobreza, abandono e criminalida-

de, indicadores de desvios de um suposto padrão de normalidade.

Ao falar da coexistência de duas categorias de jovens, os adolescentes e os menores, as arti-

culistas GONÇALVES e SILVA destacam que:

(…) São afirmados, nesse período, dois discursos a respeito da infância que parecem man-
ter-se na atualidade: uma infância que deve ser protegida em função de suas ações inconse-
quentes e outra que deve ser vigiada, disciplinada, pelo mal que pode causar à sociedade. Ou
seja: uma criança pobre, desassistida, abandonada, delinquente, e outra filha da elite (burgue-
sa) ou trabalhadora que paga seus impostos. Não é de se estranhar noticiários do tipo: “Me-
nor assalta adolescente”. Acabou-se por naturalizar um lugar para o pobre, negro, morador
de favela,  que, se não for  disciplinado pelas instituições  (escola,  justiça,  socioeducação),
pode oferecer risco à sociedade. (2017, p.162). 

VIEIRA (2012, p.191), em sua dissertação de mestrado, procurando chamar a atenção para



idêntica situação, faz uma análise comparativa entre trechos do livro Capitães de Areia, de Jorge

Amado, escrito em 1937 e a manchete do jornal Estado de São Paulo, de outubro de 2011, abaixo

transcrita, para visibilizar os estigmas associados aos adolescentes empobrecidos, as continuidades

e descontinuidades históricas no que diz respeito com o sistema de justiça e as ideologias e práticas

que o sustentam: 

Vila Mariana: 'gangue de crianças' volta a atacar. Nos últimos 11 dias, pelo menos cinco ca-
sos de furtos e tentativas de ataque contra motoristas, pedestres e comerciantes foram regis-
trados. Após quase um mês sem ocorrências, as chamadas "meninas da Vila Mariana", bairro
da zona sul de São Paulo, voltaram a ser acusadas de roubos e arrastões por comerciantes e
moradores do bairro. Nos últimos 11 dias foram registradas cinco ocorrências, agora também
com a participação de meninos. Em quatro casos, crianças e adolescentes de 9 a 15 anos fo-
ram apreendidos por policiais militares que estavam em patrulhamento na região. A outra
ocorrência, no domingo (2), não foi comunicada à polícia. Na última sexta-feira (30), às 11h,
quatro garotos e uma menina abordavam motoristas na Avenida Noé de Azevedo e exigiam
dinheiro das vítimas, mas não conseguiram concluir os assaltos. Policiais Militares apreende-
ram o grupo e o levou para o Conselho Tutelar da Vila Mariana3. (Jornal Estado de São Pau-
lo, 2011). 

A legislação nacional que ampara a Doutrina da Proteção Integral e que busca romper com

esse passado estigmatizador ancora-se na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Ado-

lescente. A Constituição Federal de 1988, em seu Título VIII, da Ordem Social, Capítulo VII – Da

Família, da Criança, do Jovem e do Idoso dispõe em seu art. 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), alterando a sistemática do antigo

Código de Menores4 (1979) que se baseava na Doutrina da Situação Irregular (Direito Tutelar do

Menor), passou a reconhecer a criança e o adolescente como sujeito de direitos, em condição espe-

cial de desenvolvimento e determinou a implementação de políticas públicas para protegê-los, já

com um viés preventivo – não mais reativo – pois a nova ordem estabelecida aponta para a manu-

tenção do vínculo familiar e convivência comunitária.

O Princípio da Proteção Integral (art. 227, CF e art. 3º, ECA) norteia a aplicação de todas as

demais regras. O ECA definiu como criança a pessoa com até 12 anos e adolescente a pessoa de 12

até 18 anos incompletos; garantiu o direito ao pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritu-

al e social, por parte da família, sociedade e Estado, sem discriminação de qualquer natureza, atin-

3 Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vila-mariana-gangue-de-criancas-volta-a-atacar-
imp-,781371 . Acesso em 12/07/2020.
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm . Acesso em 20/07/2020.

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vila-mariana-gangue-de-criancas-volta-a-atacar-imp-,781371
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,vila-mariana-gangue-de-criancas-volta-a-atacar-imp-,781371
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm


gindo a todos e todas, em face do princípio da universalização. O Princípio da Prioridade Absoluta

(art. 4º, ECA),  primazia da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, inclusive frente aos

demais segmentos sociais quando estiverem em discussão valores de mesma grandeza, reconhece a

necessidade de tutela diferenciada em razão da condição de ser humano em desenvolvimento. Já o

Princípio do Melhor Interesse da criança ou adolescente deve orientar sempre o legislador e o apli-

cador da norma e se traduz em uma das expressões do princípio da proteção5. O Princípio da Convi-

vência Familiar (art. 19, ECA) reafirma e reconhece que o ambiente familiar constitui-se fundamen-

tal para o crescimento saudável e formação do indivíduo, de modo que o Estado deve implementar

políticas públicas para dar suporte às famílias. 

1.1.2 Marco Jurídico Internacional e sua internalização no contexto nacional

Extenso arcabouço jurídico buscou garantir os direitos da criança e do adolescente e com as

ratificações levadas a efeito pelo Brasil, passou-se a contar com a Declaração Universal de Direitos

do Homem6 (ONU, 1948), a Declaração dos Direitos da Criança (ONU, 1959), o Pacto Internacio-

nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966, ratificado pelo Brasil em 1992), o Pacto

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966, ratificado pelo Brasil em 1992), a Convenção

Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (1969, ratificado pelo Brasil

em 1992), o Protocolo de Beijing (Pequim) de 1985 e a Convenção sobre os Direitos da Criança na

Organização das Nações Unidas (1989). 

Do artigo XXV da Declaração Universal de Direitos do Homem (1948), lê-se que: 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família,
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os servi-
ços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de
seu controle.

Já a Declaração dos Direitos da Criança7 (1959) estabeleceu como princípios básicos para as

5 Não há previsão normativa, mas a doutrina entende que tal princípio decorre do princípio da proteção integral. Ainda,
assim, a sua aplicação deve ser bem fundamentada – como de regra toda e qualquer decisão judicial - e analisada tendo
em conta o contexto da criança e do adolescente, de sua família e comunidade, com apoio técnico e interdisciplinar, es-
clarecendo-se onde está a ausência e a presença desse melhor interesse, quando aplicado, tudo para se evitar a aplicação
como resquício arbitrário da Doutrina da Situação Irregular, como bem advertido por Roberta Eifler Barbosa em seu ar-
tigo “O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente aplicado como resquício da doutrina da situação irre -
gular”;  in Conteúdo  Jurídico,  Brasília-DF:  13/07/2020.  Disponível  em:
 https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/53156/o-principio-do-melhor-interesse-da-crianca-e-do-adolescente-
aplicado-como-resquicio-da-doutrina-da-situacao-irregular . Acesso em: 13/07/2020.   e do 
6 Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf . Acesso em 20/07/2020.
7 Disponível em: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Ecidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf . 
Acesso em: 20/07/2020.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Ecidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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crianças e adolescentes, a proteção especial para o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritu-

al; o direito à nacionalidade; amparo à saúde, alimentação, recreação e assistência médica; cuidados

especiais à criança com incapacidade física, mental e social; impôs a responsabilidade dos pais pela

formação de um ambiente de afeto e segurança moral e material, a garantia de que não serão afasta-

dos/as da família, salvo em circunstâncias excepcionais; educação gratuita e compulsória; direito de

brincar e distrair-se; direito de serem os/as primeiros/as  a receber proteção e socorro; garantia de

proteção contra qualquer forma de negligência, crueldade e exploração; proibição de que sejam em-

pregadas antes da idade mínima conveniente e proteção contra atos que possam suscitar discrimina-

ção racial, religiosa ou de qualquer outra natureza.

Na mesma linha, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais8 (As-

sembleia Geral das Nações Unidas de 1966, ratificado pelo Brasil em 1992) fez constar a obrigação

de que os Estados passem a estabelecer limites de idade proibindo e punindo o emprego assalariado

da mão de obra infantil, além de definir que:

Artigo 10: (…) 3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de assistência em prol de
todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer
outra condição. Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica
e social. O emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral
e à saúde ou que lhes façam correr perigo de vida, ou ainda que lhes venham a prejudicar o
desenvolvimento normal, será punido por lei. 

O Pacto de San José da Costa Rica9 (1969, ratificado pelo Brasil em 1992), estabelece, em

seu artigo 19, que “Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor

requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado”; o Protocolo de Beijing (Pequim) de

1985, no mesmo sentido, norteia a intervenção do sistema de Justiça juvenil, protegendo o jovem.

A Convenção sobre os Direitos da Criança na Organização das Nações Unidas10 (Assem-

bleia Geral das Nações Unidas em 20/11/1989), promulgada dez anos depois de editado o Código

de Menores no Brasil, de 1979, constitui-se no principal documento internacional de direitos da cri-

ança e inaugurou um processo de responsabilidade juvenil, efetuando a separação entre os proble-

mas de natureza social e os de conflitos com as leis penais; estabeleceu o direito de participação (ar-

tigo 12 e seguintes da Convenção) das crianças e adolescentes de formarem sua opinião e de se ex-

pressarem livremente, de acordo com seu nível de maturidade e fundou uma linha progressiva de

responsabilidade, pois, à medida que se adquire determinada maturidade, surge a responsabilidade

social e uma responsabilidade penal (artigos 37 e 40 da Convenção, reprisado no ECA). 

Por fim, importante referir que a chamada “Doutrina das Nações Unidas de Proteção Inte-

8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm . Acesso em: 20/07/2020.
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm . Acesso em: 20/07/2020.
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm . Acesso em: 20/07/2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm


gral à Criança” compreende, em especial, a Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Crian-

ça11, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores12, as Re-

gras Mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade13 e as Diretrizes

das Nações Unidas para a Prevenção da delinquência juvenil14. 

1.1.3 Trabalhador infantil ou adolescente em conflito com a lei? 

Seguindo-se com a descrição do panorama jurídico envolvendo tráfico de drogas e  adoles-

centes,  vislumbra-se fundamental  ruptura com o disposto no ECA com o advento dos Decretos

3.597/200015 e 6.481/200816, analisados no contexto do Decreto 10.088/201917, os quais internaliza-

ram no sistema legal brasileiro o contido na Convenção 18218 e na Recomendação 190, ambas da

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A partir de então, entender o que significa trabalho infantil e como se classifica o trabalho

infantil no narcotráfico passou a ser tarefa também das justiças estaduais, já que os órgãos judiciais

estaduais, ao analisarem os fatos descritos devem perquirir, perceber, compreender que o trabalho

para o narcotráfico constitui-se em uma das piores formas de trabalho infantil, cuja prática nefasta o

Estado brasileiro comprometeu-se, em todas as esferas e poderes, em combater e erradicar.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu idade mínima para o trabalho. O artigo 7º, inci-

so XXXIII, veda o trabalho dos adolescentes menores de 16 anos; exceto na condição de aprendiz,

quando será permitido a partir dos 14 anos (EC nº 20/98); o art. 227, em seu § 3º, estabelece que:

“(…) O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: I - idade mínima de quatorze

anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; II - garantia de direitos

previdenciários e trabalhistas; III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à esco-

la; (…)”.

A legislação nacional restringe o trabalho do adolescente menor de 18 anos, proibindo-o,

11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm . Acesso em 27/07/2020.
12 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex47.htm . Acesso em 27/07/2020.
13 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex46.htm . Acesso em 27/07/2020.
14 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex45.htm . Acesso em 27/07/2020.
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm . Acesso em: 20/07/2020.
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm. 
Acesso em 20/07/2020.
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm .
Acesso em 20/07/2020.
18 Os decretos 3597/2000 e 6481/2008 foram revogados, mas o teor da Convenção 182 e Recomendação 190, ambos
da OIT e os efeitos jurídicos decorrentes das ratificações e internalizações foram preservados na íntegra pelo Decreto
10.088/2019, o qual buscou sistematizar todos os regramentos correlatos, como se lê da redação do § 1º:  “Considera-
se, para todos os efeitos, que as Convenções objeto desta consolidação permanecem vigentes, em âmbito interno, desde
a data em que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, conforme decretos de  promulgação originais, sem
modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex45.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex46.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm


ainda, se for noturno (art. 67, ECA) e 404 da Consolidação das Leis do Trabalho19 (CLT); perigoso,

insalubre ou penoso (art. 67, ECA e 403, CLT); realizado em horários e locais que não permitam a

frequência à escola (art. 67, ECA e 403, CLT);  realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao

seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social (art. 67, ECA e 403, CLT), como por exemplo,

de acordo com o art. 405 CLT, prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates,

cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos; em empresas circenses, em funções de

acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes; de produção, composição, entrega ou venda de

escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros

objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral ou consisten-

te na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. Ainda, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em

seu art. 136, §2º, exige que o período de férias coincida com as férias escolares.

Na mesma linha, o ECA, ao proteger o direito à profissionalização e à proteção no trabalho

(arts. 60-69), disciplina em seu artigo 69 que:  “O adolescente tem direito à profissionalização e à

proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I - respeito à condição peculiar

de pessoa em desenvolvimento; II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho”.

Considera-se trabalho infantil toda a atividade laboral realizada por crianças ou adolescentes

com idade inferior a dezesseis anos, a não ser na condição de aprendiz, quando a idade mínima per-

mitida passa a ser de catorze anos. Ainda assim, faz-se obrigatório o ensino (educação básica) dos

quatro aos dezessete anos, em face do artigo 208 da Constituição Federal e artigo 4º da Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional20 (Lei 9.394/96), de modo que a permissão ao trabalho infantil

deve ser conjugada com a exigência de que a idade mínima para o trabalho não pode ser inferior à

de conclusão da escolaridade compulsória (artigos 1º e 2º da Convenção 138 da Organização Inter-

nacional do Trabalho21, ratificada pelo Brasil). 

Ou seja, o/a adolescente com 14 anos só poderá trabalhar como aprendiz se já tiver concluí-

do o ensino básico, ainda assim, resta vedado todo e qualquer tipo de trabalho que seja prejudicial à

formação do adolescente, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e

locais que não permitam a frequência à escola. 

O que se pretende com essas proibições, para muito além da mudança de cultura que preco-

niza que “é melhor trabalhar do que roubar”, “trabalho não mata ninguém”, “trabalhar enobre-

ce”, “trabalho traz futuro”, ou “é preciso trabalhar para ajudar a família”, é proteger o presente e

o futuro dessas crianças e adolescentes. 

Como se sabe, longe da família e dos educadores, crescem as vulnerabilidades e a possibili-

19 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm . Acesso em: 20/07/2020.
20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em: 20/07/2020.
21 Disponível em: h  ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm . Acesso em 20/07/2020. Em face da 
revogação, deverá ser analisada no contexto do Decreto 10.088/2019, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5 . Acesso em: 20/07/2020.
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dade, inclusive, de serem vítimas de outras formas de abuso e exploração, além do fato de que tra-

balhar e estudar, por si só, traz prejuízo aos estudos, causa desgastes emocionais e físicos e rouba

precioso tempo que poderia ser dedicado aos esportes, lazer, cultura, convívio familiar e comunitá-

rio, todos necessários, ainda mais nessa fase de peculiar desenvolvimento. 

Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, cumpre à  família, à sociedade e ao Estado

conferirem proteção integral e prioritária a essas pessoas em desenvolvimento, atentando-se a um

modelo de sociedade em que não se concebe que uma criança ou adolescente trabalhe para obter o

próprio sustento ou de seus familiares. A família deve ser a responsável por prover os bens necessá-

rios para o sustento e, não havendo capacidade financeira para tal, cabe à sociedade e, em especial,

ao Estado, através de políticas públicas eficazes, em todos os âmbitos, inclusive os que proporcio-

nem inclusão, formação e qualificação profissional dos adultos responsáveis pelo sustento das cri-

anças e adolescentes, além de programas de geração de emprego, programas de transferência de

renda, de moradia, etc.

De acordo com as regras nacionais e internacionais, as crianças e adolescentes têm o direito

ao não trabalho; a elas deve ser assegurada uma infância segura, lúdica, com participação em brin-

cadeiras, acesso à cultura, lazer, esportes. A partir da idade apropriada, deve ser garantida às crian-

ças e adolescentes, uma educação pública de qualidade, de preferência integral. Aos adolescentes e

jovens, qualificação profissional, pois, o trabalho precoce alimenta o ciclo de pobreza e dificulta,

sobremaneira, a inserção do adulto no mercado de trabalho, restando-lhe, no mais das vezes, a per-

petuação do trabalho precário, com baixa remuneração e a quase inexistente possibilidade de pro-

gressão na carreira.

Naquilo que interessa ao objeto da pesquisa, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil

(Lista TIP), anexo do Decreto nº 6481/2008, regulamenta, no Brasil, a Convenção 182 da OIT, so-

bre as piores formas de trabalho infantil e discrimina as restrições ao trabalho dos menores de 18

anos com riscos ocupacionais e prováveis danos à saúde, além de proibir os serviços domésticos. A

Lista TIP refere, ainda, as atividades desenvolvidas na agricultura, pecuária, silvicultura e explora-

ção florestal, pesca, indústria extrativa, indústria da transformação, produção e distribuição de ele-

tricidade, gás e água, construção, comércio (reparação de veículos automotores objetos pessoais e

domésticos), transporte e armazenagem, saúde e serviços sociais, serviços coletivos, sociais, pesso-

ais e outra que envolvam riscos em quaisquer situações. Além disso, descreve as atividades prejudi-

ciais à moralidade. 

No que diz respeito ao trabalho para as organizações criminosas relacionadas ao narcotráfi-

co, o artigo 3º da Convenção 182 da OIT  dispõe que: “Para os fins desta Convenção, a expressão

as piores formas de trabalho infantil compreende: … c) utilização, recrutamento e oferta de crian-

ça para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme



definidos nos tratados internacionais pertinentes; (...)”.

Convém frisar que esta Convenção constitui-se no único documento ratificado por todos os

187 países-membros da Organização Internacional do Trabalho, como as Nações Unidas fizeram

questão de anunciar, tendo em vista a importância do tema e o ineditismo de tal feito: “(…) Por pri-

mera vez en la historia de la agencia internacional del trabajo, todos sus miembros ratificaron un

instrumento que otorga a la niñez protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil,

haciendo patente el compromiso mundial de erradicar la esclavitud, la explotación sexual y el re-

clutamiento de niños para fines militares”22.  

Diga-se, por relevante, que o artigo 5º da Lei 8.069/90 (ECA) está em harmonia com a nor-

ma supralegal em exame: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de ne-

gligência,  discriminação,  exploração, violência,  crueldade e  opressão,  punido na forma da lei

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. 

O artigo em tela reproduz, em alguma medida, o contido no artigo 227 da Constituição Fe-

deral, cuja disposição impõe à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança e ao adolescente

que estejam a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-

dade e opressão.

A redução da exploração do trabalho infantil, associado ao aumento da frequência escolar e

programas de transferência de renda para as famílias desses/dessas trabalhadores/ras, levada a efeito

nas últimas décadas no Brasil, se deu em relação a outras formas de exploração do trabalho infantil

– que não  ao trabalho no narcotráfico - e diz respeito às mudanças nas condições socioeconômicas

das crianças e adolescentes assim como às diversas ações direcionadas ao combate do trabalho in-

fantil por parte de órgãos públicos, organizações da sociedade civil, sindicatos, setor produtivo e

organismos internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a OIT,

através do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), um programa mun-

dial de cooperação técnica. Também os Ministérios/Secretarias da Educação, Saúde, Esportes, Cul-

tura, Previdência Social promoveram/promovem ações que contribuíram/contribuem para a redução

do trabalho infantil. 

Contudo, apesar do bom desempenho do país no combate ao trabalho infantil exercido em

outras áreas, não se tratou, modo específico, sobre o trabalho infantil para o narcotráfico e, por isso,

esses/essas adolescentes permanecem sendo vítimas desta exploração sem que o contexto social,

cultural, territorial, familiar, financeiro e as vulnerabilidades associadas a esse tipo de trabalho se-

jam consideradas e atendidas pelo Estado. 

22 A  última  ratificação  se  deu  por  parte  do  Reino  de  Tonga  no  dia  04/08/2020.  Disponível  em:
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478372. Acesso em: 27/08/2020.

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478372


Ressalte-se que o Brasil, ao assinar a Agenda 203023 (Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável - ODS), aprovada pelas Nações Unidas em 2015, comprometeu-se em erradicar todas as for-

mas de trabalho infantil até 2025, como se vê da redação do Objetivo 8. 7: 

Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravi-
dão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas
de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 aca-
bar com o trabalho infantil em todas as suas formas. (2017, p.13).

A inexistência de políticas públicas intersetoriais e eficazes, em um cenário de crescimento

do número de mortes da juventude negra e periferizada (tanto que já se denuncia o genocídio da ju-

ventude negra desde, pelo menos, 197824) e de encarceramento juvenil por envolvimento de adoles-

centes com o narcotráfico, constitui-se no mote deste trabalho, cujas causas estruturantes procurou-

se pensar e visibilizar.

Se no âmbito da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho (MPT), se sabe e

reconhece que o adolescente que trabalha para o narcotráfico está sendo vítima de uma das piores

formas de trabalho infantil e que o Brasil, portanto, deve conjugar todos os esforços para erradicar

essa forma de trabalho infantil até 2025, o sistema de justiça estadual (polícia, Ministério Público e

Poder  Judiciário),  com  amparo  no  art.  103  do  ECA   cumulado  com  o  artigo  33  da  Lei  nº

11.343/2006, segue investigando e enquadrando tal prática como ato infracional, deixando de efetu-

ar o controle de convencionalidade. Ou seja, tramitam em um mesmo ambiente jurídico, mas como

se fora um mundo paralelo, duas concepções a respeito do mesmo fato. O adolescente ora é visto

como um trabalhador infantil, carente de proteção estatal, em um contexto onde o país deve se es-

forçar para cumprir as metas da Agenda 2030, ora esse mesmo adolescente é visto como infrator e

por isso enviado para o cárcere (ou, segundo vocabulário inaugurado pelo ECA, enviado para uni-

dade socioeducativa). 

Para melhor compreensão desse aparente conflito jurídico, colaciono a norma referida. Arti-

go 103 do ECA: “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção pe-

nal”. Já o art. 104 do mesmo diploma refere que são inimputáveis penais os adolescentes menores

de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei,  considerada a idade do adolescente à data

do fato. 

23 Disponível em: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-
content/uploads/2017/10/agenda_2030_e_trabalho_infantil.pdf . Acesso em: 12/07/2020.
24 Abdias Nascimento, já no ano de 1978, denunciava esse genocídio, como se vê da matéria produzida pelas Nações
Unidas Brasil a respeito do relançamento de fundamental livro desta importante figura nacional – O genocídio do Povo
negro.  Disponível  em:https://nacoesunidas.org/ha-40-anos-livro-de-abdias-nascimento-denunciava-violencia-contra-
populacao-negra-do-brasil/ . Acesso em: 12/07/2020. Sobre a realidade da capital gaúcha, ver debate promovido em 27
de  maio  de  2020  pela  Frente  de  Enfrentamento  à  Mortalidade  Juvenil  de  Porto  Alegre.  Disponível  em:
https://www.brasildefators.com.br/2020/05/27/mortalidade-juvenil-e-genocidio-do-povo-negro-realidade-a-ser-
combatida . Acesso em: 12/07/2020.  

https://www.brasildefators.com.br/2020/05/27/mortalidade-juvenil-e-genocidio-do-povo-negro-realidade-a-ser-combatida
https://www.brasildefators.com.br/2020/05/27/mortalidade-juvenil-e-genocidio-do-povo-negro-realidade-a-ser-combatida
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Por outro lado, a Lei nº 11.343/200625, conhecida como Lei de Drogas, descreve o tipo penal

do crime de tráfico de drogas em seu artigo 33, assim redigido: 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ofe-
recer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer  drogas,  ainda que gratuitamente,  sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...). 

Nesse panorama positivista (melhor seria dizer, punitivista), o Ministério Público Estadual,

com amparo em investigação policial, ao entender que o adolescente está em conflito com a lei,

após analisar variáveis específicas aos fatos e ao adolescente, pode ou não ingressar com represen-

tação, dando início a processo para apuração do ato infracional. Recebida a representação pelo/a

magistrado/a, o processo de apuração do ato infracional seguirá o percurso processual, assegurada

ampla defesa. 

Havendo acolhimento da representação, cumpridas as etapas processuais previstas em lei,

existe a possibilidade de imposição, inclusive, de medida socioeducativa que culmine com a priva-

ção de liberdade do adolescente. 

Segundo a última Pesquisa de Levantamento Anual do SINASE (Sistema Nacional de Aten-

dimento Socioeducativo)  publicada,  a qual analisou dados do ano de 2017, 26,5% das medidas

cumpridas pelos/as adolescentes de todo o país estavam relacionadas ao tráfico de drogas, percentu-

al significativo, ainda mais quando se pensa em um universo de 26.109 adolescentes que cumpriram

medida neste mesmo ano26. 

Por fim, resta esclarecer que a totalidade dos tribunais de justiça estaduais comunga do en-

tendimento acima exposto, ignorando as convenções internacionais que estão em vigor há vinte

anos e deixando de cumprir, por conseguinte, com o poder-dever de efetuar o controle de convenci-

onalidade que lhes incumbe. 

1.2 O controle de convencionalidade e o trabalho infantil no narcotráfico

Como se viu, os trabalhadores infantis que são explorados pelo narcotráfico devem ser pro-

tegidos já que se encontram em situação de risco pessoal por violações de seus direitos. 

Pensando no sistema de justiça e levando-se em conta o disposto nas convenções, ratificadas

pelo Brasil, e a disposição do país em erradicar tal forma de trabalho infantil, como se vê do com-

promisso firmado e dos objetivos a serem alcançados, relacionados na Agenda 2030, até o ano de

25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm . Acesso em: 20/07/2020.
26 Disponível em: https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-content/uploads/2016/05/levantamentoanualdosinase2017.pdf . 
Acesso em: 12/07/2020.
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2025, parece utópica tal intenção. 

Naquilo que diz respeito com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, ao se ana-

lisar o cenário jurídico de total inexistência, por parte da magistratura sul-rio-grandense, de controle

da convencionalidade das normas que lhe são correlatas, o quadro se apresenta desesperador, como

se verá das estatísticas de encarceramento da juventude negra e periferizada, das internações no sis-

tema socioeducativo e do número significativo de mortes desses jovens trabalhadores. Mais! Inexis-

te qualquer debate institucional a respeito desta questão; o trabalho infantil no narcotráfico ainda

não faz parte da agenda de discussão tanto da sociedade sul-rio-grandense como do TJRS. 

Não por acaso, em 25/10/2017, a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande

do Sul enviou a todos/as magistrados/as, atendendo sugestão de sua Comissão de Direitos Huma-

nos27, parecer produzido pelo Desembargador Wolfgang Sarlet, acompanhado de cópia da   Declara-

ção Universal  dos Direitos  Humanos,  Pacto Internacional  sobre Direitos  Econômicos,  Sociais  e

Culturais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direi-

tos Humanos. No corpo do documento se lê: 

(…) o que se percebe – e esta a razão da preparação e difusão do presente texto entre os Ma -
gistrados Rio-Grandenses e outros destinatários interessados – é que no Brasil – a despeito
de importantes mas ainda isolados avanços – ainda se está longe de incorporar ao dia-a-dia
da prática jurisdicional, uma autêntica e necessária cultura da aplicação dos tratados de direi-
tos humanos na interpretação da legislação e jurisprudência, de modo especial a balizar a so-
lução dos casos concretos em sintonia com os parâmetros do direito internacional dos direi-
tos humanos. (…) a Comissão de Direitos Humanos tomou a iniciativa de preparar o presen-
te texto cujo mote é simultaneamente o de propiciar algumas considerações sobre o estado da
arte no que toca ao valor jurídico dos tratados de direitos humanos no direito interno brasilei-
ro, bem como o de apontar para a relevância do assim chamado controle de convencionalida-
de, poder-dever atribuído a todos os Juízes e Tribunais, de todas as Instâncias.28

Não se constitui em intenção primordial neste trabalho aprofundar sobre o conceito do con-

trole de convencionalidade, mas sim fazer uma relação entre sua aplicação, em face das convenções

internacionais ratificadas e internalizadas, e as demais normas de proteção da criança e adolescente

no Brasil.

Nesse cenário de precarização de vidas e de criminalização de corpos racializados, tendo em

conta o poder-dever do órgão judicial (de primeiro ou de segundo grau) de efetuar o controle de

convencionalidade dos atos normativos internos em face do caráter cogente advindo das convenções

ratificadas pelo Estado brasileiro e, considerando-se que os decretos anteriores à Emenda Constitu-

cional 45/200429 , segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possuem hierarquia su-

27 Anexo I – Correspondência enviada pela CGJ/RS a todos magistrados e magistradas.
28 p.2 do parecer intitulado Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o assim chamado controle de convenciona-
lidade no Brasil, de Ingo Wolfgang Sarlet.
29 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm . Acesso em: 
20/07/2020.
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pralegal em face do Estatuto da Criança e do Adolescente, cumpre ao órgão judicial o poder-dever

de aferir a compatibilidade entre o disposto no ECA e os tratados que lhe são superiores, garantindo

uma situação jurídica, familiar, social, comunitária de amparo ao trabalhador infantil, ou seja, utili-

zando-se dos mecanismos existentes para proteger o adolescente, segundo as medidas protetivas

previstas no ECA, em vez de criminalizá-lo e encarcerá-lo sob a falsa ideia de socioeducá-lo.

 E, no cotejo entre as normas protetivas advindas das convenções ratificadas e o caráter pu-

nitivo retributivo que o acolhimento de uma representação com a consequente imposição de uma

das medidas previstas no ECA representa, dúvida não há de que a possibilidade de imposição de

medida socioeducativa a um adolescente explorado pelas grandes organizações  criminosas  resta

sem força normativa, derruindo, assim, qualquer pretensão de punir adolescentes por ato infracional

análogo ao de tráfico de drogas, quando já se reconheceu que este sujeito é vítima de uma das pio-

res formas de trabalho infantil. 

Em matéria criminal, o Supremo Tribunal Federal (STF) têm utilizado, de um modo geral,

os tratados de direitos humanos para balizar suas decisões, fazendo valer as Convenções internacio-

nais ratificadas e internalizadas pelo Brasil. 

A título de exemplo, por tratar de substituição de pena de privação de liberdade por pena

restritiva de direitos - e por se relacionar com o crime de tráfico de drogas – menciona-se a decisão

proferida no habeas corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União (HC n 97.256/2010),

quando, por maioria, nos termos do voto do Relator, o pleno do STF decidiu conceder a ordem,

modo parcial, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Em seu voto, o Relator utilizou como parâmetro a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que possibilita tal substituição, destacando que essa con-

venção foi internalizada pelo Brasil através do Decreto 154/9130 e, portanto, havia de ser reconheci-

da  a  sua  prevalência  em  face  da  sua  hierarquia  supralegal,  apesar  da  Lei  de  Drogas  (Lei  n

11.343/2006) conter disposição legal diversa e impeditiva de tal benefício. 

Ainda, em agosto de 2020, (Ag. Reg. no HC 143.988 – Estado do Espírito Santo) o Ministro

Relator Edson Fachin, ao conceder o writ em que se reforçou a importância de, na socioeducação,

serem respeitados os dispositivos legais pertinentes, garantindo preservação dos direitos e dignidade

aos socioeducandos, elencou os tratados internacionais sobre o tema da juventude encarcerada e re-

forçou o entendimento a respeito do status supralegal dos tratados internacionais: 

Importante destacar, também, que, além do surgimento desse novo instrumento, a evolução na
ampla proteção e garantia de efetividade dos direitos humanos foi reforçada pela alteração de
posicionamento jurídico do Supremo Tribunal Federal, que passou a proclamar o status da su-
pralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados no ordenamen-
to jurídico brasileiro antes da EC nº 45/04, dando-lhes prevalência sobre o ordenamento ju-
rídico pátrio, pois como definido pelo STF, ´o status normativo supralegal dos tratados inter-

30 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0154.htm . Acesso em: 21/07/2020. 
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nacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconsti-
tucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão’ (RE 349703)”
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. - 33.ed. Rev. E atual. Até a EC nº 95, de 15
de dezembro de 2016- São Paulo: Atlas, 2107) (sublinhei) (p. 9).

 As convenções ratificadas e internalizadas servem como parâmetro para os atos normativos que

lhe são hierarquicamente inferiores e frente à norma que protege uma criança explorada (segundo o

art. 2º da Convenção 182 da OIT, o termo criança designa toda pessoa menor de 18 anos) e aquela

que pune a mesma criança, qualquer iniciativa estatal que procure criminalizar a prática deste sujei-

to apresenta-se em desacordo com o regramento supralegal, até porque, cabe ao Brasil, através de

suas instituições, por impositivo legal e ético, elaborar e implementar programas de ação que visem

a eliminar, como prioridade, todas as piores formas de trabalho infantil e ao Poder Judiciário aplicar

as Convenções Internacionais que visem a proteger esse trabalhador.

A propósito de tal dever, BIACCHI e MATA nos advertem não só de tal obrigação mas

também da possibilidade de o Estado Brasileiro se ver responsabilizado em nível internacional caso

não cumpra com as Convenções que buscam garantir o cumprimento dos direitos fundamentais de

cada um/a desses/dessas trabalhadores/as infantis.

(…) Siguiendo con los planteamientos antes reseñados, cuando los Estados ratifican los Tra-
tados, asumen obligaciones, las cuales deben ser cumplidas, bajo pena de ser responsabiliza-
do a nivel internacional. Más concretamente en lo referente a los tratados de derechos huma-
nos, ellos tienen como objetivo garantizar, de forma complementar, el cumplimiento de los
derechos fundamentales. En el marco de la defensa de los derechos humanos, las normas in-
ternacionales también establecen la necesidad de cumplimiento de un Estado Democrático de
Derecho que a su vez garantizaría la efectividad de los derechos humanos. (…) Así, pues, en
el contexto internacional la Democracia y los Derechos Fundamentales van de la mano, ello
significa que no se puede concebir Democracia sin la protección de los Derechos Fundamen-
tales y vice-versa, notablemente porque es la única forma de lograr la reducción de las desi-
gualdades sociales, culturales, económicas y políticas entre los Estados y los pueblos. En este
sentido, creemos que cabe al poder judiciario de cada Estado, salvaguardar la correcta inter-
pretación y aplicación de los Tratados, bajo pena de ser responsabilizado a nivel internacio-
nal. (2016, p.349-350)

 

1.3 Quem é o adolescente que trabalha para o tráfico?

O contexto da política de enfrentamento às drogas, que se transformou de uma política pú-

blica em uma “guerra às drogas”31, concebida, desde o início, nos Estados Unidos da América e im-

portada por grande parte dos países do sistema-mundo, procura, antes de mais nada, esconder uma

das principais razões para a sua manutenção. Em que pesem todas as estatísticas ao longo das últi-

31 SZABÓ (2017) demonstra a importância do narcotráfico na economia mundial e as proporções gigantescas dessa in-
dústria, tudo a exigir das instituições e pessoas envolvidas uma análise não apenas microscópica, olhando os impactos
em cada comunidade, percebendo quais pessoas estão envolvidas (faixa etária, gênero, raça, etc.) mas compreendendo o
fenômeno através da leitura de distintas áreas do conhecimento, em dezenas de países, considerando-se a globalização
do mundo e da violência, indústria esta que conta com a colaboração de diversos setores da sociedade para a sua manu-
tenção e pleno êxito comercial. 



mas décadas tenham revelado o quão desastrosa, perversa e inócua se mostra tal política, o narco-

tráfico, imbricado com o tráfico de armas, constitui-se em uma das indústrias mais lucrativas do

mundo, ultrapassando inclusive os lucros obtidos com a indústria petrolífera. Segundo dados divul-

gados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em 2012, o tráfico de

drogas, articulado de modo transnacional, gerou lucro estimado de 320 bilhões de dólares32.

Os custos sociais, por outro lado, são inestimáveis, já que milhares de vidas são perdidas, di-

reta ou indiretamente, em razão desse grande e lucrativo negócio. Como já referiu VALOIS (2019,

p. 20), juiz das execuções penais da cidade de Manaus/Amazonas, uma das cidades mais atingidas

pela violência decorrente da guerra às drogas, em sua tese de doutorado, - a tese mesmo um libelo à

vida, ao bom senso, ao armistício -, essa guerra “é sinônimo da criminalização arbitrária de certas

relações que o ser humano trava com algumas substâncias, mas drogas não morrem, não levam ti-

ros e não são encarceradas, enfim, aos poucos, o termo guerra às drogas vem revelando a sua face

exclusivamente desumana de uma guerra contra as pessoas”.

FEFFERMANNN, em sua tese doutoral, destaca que:

A globalidade, as grandes transformações tecnológicas e de organização aplicadas à produ-
ção induzem à expansão dessa indústria  ilegal.  A realidade econômica  decorrente  dessas
transformações incide diretamente sobre o trabalho e vem provocando dispensa em massa de
trabalhadores. Pode-se conceber que o mercado ilegal tem surgido como resposta à margina-
lidade econômica”. (…) O tráfico de drogas é um protótipo da sociedade de consumo, mas,
em adição a outros, expressa toda a violência nela embutida e produz ainda mais violência. O
tráfico como fenômeno político, econômico e social está condicionado por fatores inscritos
em relações visíveis ou não, que se ramificam além das fronteiras de cada país”. (p.16) (…)
A condição que sustenta o modo como o tráfico de drogas se organiza é a ilegalidade. Dois
valores norteiam os procedimentos organizadores das relações interpessoais e comerciais: a
confiança, que se revela em cooperação, e a violência, que se manifesta na confrontação.
Pelo fato de o tráfico caracterizar-se como mercado ilegal, surgem os problemas de se ter que
evitar a repressão estatal e dispor de força para atacar e se defender dos competidores. Consi-
derando não haver nenhum Estado regulador, os empresários do tráfico baseiam suas ações
na confiança e na repressão. (2006, p.25).

Desse resultado mortífero entre confrontação de facções e ausência de regulação estatal do

mercado de substâncias ilícitas, resolvido pelas organizações criminosas na base do fio do bigode

ou a tiros, é que fala o Atlas da Violência de 2019, resultado das pesquisas realizadas pelo Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vinculado ao Ministério da Economia, e Fórum Brasileiro

de Segurança Pública33.

Em 2017 houve 65.602 homicídios no Brasil, o que equivale a uma taxa de 31,6 mortes para

cada cem mil habitantes. Trata-se do maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país.

32 Disponível em: https://nacoesunidas.org/crime-organizado-transnacional-gera-870-bilhoes-de-dolares-por-ano-
alerta-campanha-do-unodc/ . Acesso em:12/07/2020.
33 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019 . Acesso em: 
12/07/2020.
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A evolução das taxas de homicídios entre 2007 e 2017 se deu de modo muito diferente entre

as regiões brasileiras, pois, enquanto diminuíram as mortes nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, ob-

servou-se certa estabilidade do índice na região Sul e crescimento acentuado no Norte e no Nordes-

te, segundo ampla descrição do fenômeno no corpo da pesquisa, influenciado pela guerra de facções

criminosas deflagrada entre junho e julho de 2016 entre os dois maiores grupos de narcotraficantes

do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV); e seus aliados regio-

nais – em especial as facções denominadas como Família do Norte, Guardiões do Estado, Okaida,

Estados Unidos e Sindicato do Crime. 

Em razão do alarmante número de mortes verificadas, os pesquisadores denominaram esse

fenômeno como juventude perdida34, visto que, somente em 2017, 35.783 jovens (indivíduos com

idade entre 15 e 29 anos) foram assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9

homicídios para cada 100 mil jovens no país, taxa recorde nos últimos dez anos; a principal causa

de morte entre os jovens brasileiros em 2017 seja o homicídio. Ainda que com índices muito díspa-

res entre os estados brasileiros, entre 2016 e 2017, o Brasil experimentou aumento de 6,7% na taxa

de homicídios de jovens. Na última década, essa taxa passou de 50,8 por grupo de 100 mil jovens

em 2007, para 69,9 por 100 mil jovens em 2017, aumento de 37,5%.  Observando o grupo dos ho-

mens jovens, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes chega a 130,4 em 2017. Dos 35.783 jo-

vens assassinados em 2017, 94,4% (33.772) eram do sexo masculino. 

O trágico quadro fez com que estes institutos de pesquisa sustentassem:

 

a necessidade de políticas públicas focadas na redução de homicídios entre jovens, principal
grupo vitimado pelas mortes violentas intencionais. Observou-se aumento expressivo dos ho-
micídios de jovens em diversas unidades da federação, as mesmas onde verificou-se o cresci-
mento da taxa geral de homicídios em 2017. Ao mesmo tempo, o grupo etário de 15 a 29
anos representou 54,5% do total de vítimas de homicídio naquele ano, embora represente
apenas 24,6% da população total do país. A redução da violência letal entre jovens, dessa
forma, é um importante quesito para a redução dos homicídios no Brasil. Nesse ponto, é fun-
damental que se façam investimentos na juventude, por meio de políticas focalizadas nos ter-
ritórios mais vulneráveis socioeconomicamente, de modo a garantir condições de desenvol-
vimento infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e esportes, além de mecanismos para  fa-
cilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho.  (2019, p.30).

COSTA nos lembra que:

O Brasil não é um país em que as crianças e os adolescentes nasçam e cresçam em meio a
conflitos  militares  nominados como estados  de  guerra,  como,  por exemplo,  os  casos  da
população infantil da Síria, da Guerra do Iraque, das guerras civis na Somália ou Sudão e das
guerrilhas  da  Colômbia.  Não  há,  no  território  brasileiro,  desastres  naturais  que  ensejam
mobilizações internacionais em favor da infância, como se pode dizer do Haiti, por exemplo,
e não há uma condição de miséria econômica,  como se observa em vários  contextos do
continente africano, assim como não há outras realidades pelas quais se justifica mobilizar
todos os esforços possíveis na afirmação dos direitos desta parcela da população. Porém, no
Brasil, morrem jovens em percentual ascendente, tendência que fica clara ao analisar-se os

34 Atlas da Violência 2019, antes citado.



vários Mapas da Violência”. (2015, p.44).  

Segundo a pesquisa publicada no Atlas da Violência 2019, em 2017, 75,5% das vítimas de

homicídios foram indivíduos negros (pretos ou pardos); a taxa de homicídios por 100 mil negros foi

de 43,1, ao passo que a taxa de homicídios de não negros (brancos, amarelos e indígenas) foi de 100

mil para 16,0. Ou seja, levando em conta a proporcionalidade, para cada indivíduo não negro que

foi vítima de homicídio em 2017,  2,7 negros foram mortos. 

No período de uma década (2007 a 2017), a taxa de morte de indivíduos negros cresceu

33,1%; já a de não negros apresentou um pequeno crescimento de 3,3%, a demonstrar importante

piora na desigualdade de letalidade racial no Brasil. Analisando apenas a variação no último ano, ou

seja, em 2016, enquanto a taxa de mortes de pessoas não negras apresentou relativa estabilidade,

com redução de 0,3%, a taxa de morte de pessoas negras cresceu 7,2%. 

Como não poderia deixar de ser, tratando-se de um país com dimensões continentais, com

práticas culturais e sociais diversas, além de outras questões multifatoriais, destacaram-se variáveis

significativas entre os estados brasileiros, tanto que em 2017 o Rio Grande do Norte apresentou a

taxa mais alta, com 87,0 mortos a cada 100 mil habitantes negros, mais do que o dobro da taxa naci-

onal, seguido por Ceará (75,6), Pernambuco (73,2), Sergipe (68,8) e Alagoas (67,9). 

Já os estados que possuem menores taxas de homicídio de indivíduos negros foram São Pau-

lo, com 12,6 negros a cada 100 mil habitantes deste segmento; Paraná, com 19,0; e Piauí, com 21,5.

A desigualdade racial dos homicídios resta escancarada quando se analisam os dados do estado de

Alagoas onde a taxa de homicídios de negros superou em 18,3 vezes a de não negros. 

Pensando nos homicídios dos adolescentes sul-rio-grandenses, a consulta recaiu sobre os da-

dos constantes no Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente do Rio Grande do

Sul 35(PDDHCA).

A evolução das taxas de homicídios entre crianças e adolescentes apresenta uma tendência

crescente e gradual no Rio Grande do Sul (RS). Neste grupo, os adolescentes representaram 90,4%

do total das mortes.  Esta tendência dos homicídios se constitui em um preocupante indicador de

23,7 mortes para cada cem mil adolescentes gaúchos. 

Em termos de magnitude, é importante frisar que taxas de homicídios acima de 10 por cem

mil configuram um fator preocupante segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), por já

considerar este valor como uma epidemia homicida, segundo se consignou no PDDHCA. O padrão

das vítimas de homicídio entre crianças e adolescentes no Estado é caracterizado pela maior fre-

quência entre os do sexo masculino. Em relação às classificações por raça/cor das crianças e adoles-

35 Disponível em: http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian
%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul . Acesso em: 12/07/2020.

http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul
http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul


centes, as maiores taxas estão presentes na população negra, a qual apresenta valores de taxas maio-

res que o dobro do nível estadual em quase todos os anos. 

Os adolescentes do sexo masculino são as principais vítimas deste tipo de violência, chegan-

do ao patamar de 41,1 homicídios por cem mil. Vale destacar que esta taxa de homicídios é muito

similar às taxas de homicídios dos países mais violentos do mundo. Por exemplo, em 2012, o quarto

país mais perigoso do mundo foi El Salvador com uma taxa de 41,2 homicídios por cem mil habi-

tantes36 Quando se analisa o perfil dos homicídios gaúchos a partir do critério raça/cor, vê-se que os

adolescentes negros são os que apresentam as maiores taxas. Outro ponto percebido é que os ado-

lescentes possuem taxas maiores do que as crianças. 

A ausência de oportunidades, que levava 23% dos jovens no país a não estarem estudando

ou trabalhando em 201737, aliada à mortalidade precoce da juventude em consequência da violência

produzida na conjuntura da “guerra às drogas”, fomenta essa batalha campal onde a juventude ne-

gra, não escolarizada e empobrecida teima em sobreviver. 

A leitura dos dados, no contexto de um país que preza e se orgulha de contar com uma das

legislações protetivas mais avançadas, demonstra a grandiosidade do fosso existente entre a prote-

ção legal e a prática vivenciada pela juventude negra brasileira e escancara a necessidade de se ana-

lisar a dimensão do racismo estrutural, que se apresenta mais do que evidente, quando se pensa no

número de mortes e de encarceramento da juventude negra brasileira. 

Como se viu do panorama nacional, referente aos adolescentes e jovens assassinados, cujas

mortes, em importante medida, estão relacionadas com o narcotráfico, há importante recorte de gê-

nero, pois, a grande maioria das vítimas são indivíduos jovens e do sexo masculino. 

GALDEANO (2018), ao coordenar importante pesquisa na cidade de São Paulo, revelou a

dinâmica de vida desses meninos, pequenos trabalhadores do narcotráfico (jornada diária, remune-

ração, perfil, riscos do trabalho, escolaridade, questões familiares, comunitárias, mortes associadas,

etc). Também em São Paulo, FEFFERMANN (2006) descreveu o cenário urbano, dificuldades, ris-

cos, violências, o dia a dia dos adolescentes trabalhadores, contando como se dão as relações com o

sistema de justiça, com a sociedade em geral e com as organizações criminosas. No Rio de Janeiro,

o Observatório de Favelas, vêm, há décadas, estudando os adolescentes e a relação trabalhista que

mantêm com o narcotráfico38.

De modo geral, respeitadas as características de cada região do Brasil e a complexidade do

tema, o perfil desse adolescente pode ser desenhado a partir de algumas características em comum:

pertence às famílias mais empobrecidas da favela, comunidade ou bairro periférico; se encontra em

36 Sobre  os  países  mais  violentos  do  mundo,  ver  último  relatório  publicado  pelo  UNODOC,  disponível  em:
https://exame.com/mundo/os-25-paises-mais-violentos-do-mundo-brasil-e-o-18o/. Acesso em: 13/07/2020.
37 Informação contida no Atlas da Violência de 2019.
38 Disponível em: http://of.org.br/categoria/acervo/publicacoes/page/2/ . Acesso em: 12/07/2020.

http://of.org.br/categoria/acervo/publicacoes/page/2/
https://exame.com/mundo/os-25-paises-mais-violentos-do-mundo-brasil-e-o-18o/


um contexto que produz situações de vulnerabilidade social e risco pessoal/social por violação de

direitos em face da insuficiência das políticas públicas nos territórios e onde o Estado, ora omisso,

ora violento, propicia que esse menino tanto seja alvo fácil dos policiais quanto dos traficantes. 

Esse adolescente possui escolaridade abaixo da média brasileira, provavelmente não estava

mais estudando quando passou a trabalhar para o narcotráfico, possivelmente seja negro ou pardo,

grande parte foi criada apenas pela mãe; no geral, tem um ou mais de uma pessoa da família envol-

vida (presa ou morta) com o tráfico. 

O trabalhador adolescente costuma sair de casa muito cedo, seja porque a família não con-

corda com sua relação com o narcotráfico, seja porque, em razão do número de horas trabalhadas

(de 10 a 12 horas diárias) e independência financeira conquistada, prefere morar em repúblicas com

outros trabalhadores ou, ainda, porque se casa e tem filho muito cedo. Os vínculos e amizades se

formam, quase que exclusivamente, com os que também trabalham para o narcotráfico, ganha de

mil a três mil reais mensais a depender do grau de confiança, região, cargo, função e idade; come-

çou a trabalhar de modo precário como entregador, servente na construção civil, ou outros serviços

mal remunerados e informais, antes de ingressar para o tráfico. 

GALDEANO destaca, ainda, o fato de que esses adolescentes são os que, invariavelmente,

encontram-se nas situações de maior risco pessoal por violações de direito:

(…) De um lado, o tráfico é uma das atividades mais acessíveis para jovens com pouca for-
mação escolar. Além disso, os dados compilados, tanto pela pesquisa etnográfica quanto pela
quantitativa, indicam que os adolescentes inseridos no tráfico de drogas em cumprimento de
medida socioeducativa moram nas áreas mais precárias, com as menores rendas e com maior
concentração de população negra. (2018, p.48).

Contudo, GALDEANO (2018) refere a necessidade de que se analisem outros critérios que

seriam preponderantes para o engajamento nessa atividade já que apenas uma ínfima parcela da po-

pulação empobrecida acaba se envolvendo com o narcotráfico, havendo necessidade de se investi-

gar fatores que digam respeito com as emoções e os sentidos, ainda mais em se tratando de jovens

em situação peculiar de desenvolvimento. 

Pois, nessa mesma linha, ressaem das pesquisas antes mencionadas, a clareza de que esse

adolescente, para além da questão material, também se sentiu atraído por esse universo como uma

forma de sair do anonimato, do lugar-comum, alcançando prestígio e poder, compartilhando com

parceiros fortes emoções e adrenalina, seja nos confrontos armados com a polícia ou com gangues

rivais. 

A possibilidade concreta de fazer frente ao apelo consumista próprio de uma sociedade capi-

talista e desigual também pesou na hora de decidir largar as atividades precárias e mal remuneradas

e trabalhar para o tráfico já que, com esse trabalho consegue consumir bens que não poderia com-



prar de outra forma. Esse menino quer andar armado e bem vestido, ter prestígio com amigos e me-

ninas, tornando-se, assim, mais invejado e  desejável. 

ATHAÍDE e MV BILL (2006), no livro Falcão - Meninos do Tráfico39 evidenciam como a

questão do prestígio que se alcança ao andar com roupas caras e bem armado na comunidade faz

com que esse menino seja mais respeitado e reconhecido. A arma apresenta-se como meio de prote-

ção dos adolescentes trabalhadores, a ser utilizada em resposta às ações da polícia ou gangues ri-

vais, garantindo a sobrevivência nos confrontos, mas, o menino comum, quando anda de modo os-

tensivo com uma arma, sente-se mais poderoso e viril e integrado a uma rede de companheiros e

amigos que lhe ampara e que lhe dá certa segurança. Aqui, convém frisar, a comunidade tem receio

ou medo, mas o menino entende como respeito. O poder almejado pelo adolescente permeia todas

as relações com as pessoas da comunidade, com os parceiros, com as meninas; ser temido é uma

forma de ser respeitado. O adolescente vive no limiar entre a vida e a morte e essa sensação do peri-

go, a adrenalina produzida nos confrontos armados, o uso da arma e a demonstração de virilidade

vão desenhar esse contexto de poder que o fascina.

 GALDEANO (2018, p.50-51) ao aprofundar a pesquisa a respeito, percebe que “a inserção

no mundo de bens e o consumismo da era globalizada podem ser, segundo outros pesquisadores,

apenas a superfície das motivações de jovens traficantes. Pesquisas recentes sobre tráfico de dro-

gas trazem à tona diferentes versões sobre os modos de identificação de jovens com o tráfico”, en-

tre eles o desejo de ser independente, conquistar autonomia financeira e se tornar adulto. 

LYRA (2013) ressalta que:

Os garotos armados do morro não querem apenas um tênis, uma arma, uma fama. Essas são
materializações juvenis de um desejo maior e mais profundo, que é o desejo de serem liber-
tos; o desejo da conquista da dignidade em seu nível mais elementar; o desejo de construir
sua própria vida, de afirmar sua autonomia perante o mundo. Ter uma casa, uma família, um
trabalho, esses, sim, são seus desejos. É por esses desejos que lutam e é por esses desejos que
outros, como o tênis, a arma e a fama, se fazem possíveis ou necessários no único contexto
de que eles dispõem para atingir suas tantas ambições, tão comuns a todos nós: a república
dos meninos. (2013, p.281).

LYRA procurou compreender o jovem a partir das expectativas que se estabelecem com a

passagem da criança para a adolescência e daí para fase adulta, sempre em busca de autonomia e in-

dependência que, podem ou não, estar vinculadas ao fator biológico. LYRA percebe a escola como

influência positiva na infância, a necessidade de ajudar no sustento da família, quando adolescente,

como detonador da segunda fase - quando esse jovem rompe o esquema casa/escola - e, por fim, um

rito de passagem para a vida adulta, rumo à independência, mostrando para si e para os outros a sua

39 Para conhecer melhor a realidade das facções criminais gaúchas, ver artigo “Da "Falange Gaúcha" aos "Bala nos
Bala": a emergência das "facções criminais" em Porto Alegre/RS e sua manifestação atual”, de Marceli Cipriani, dispo-
nível em https://www.researchgate.net/publication/334729500 .Acesso em: 12/07/2020.

https://www.researchgate.net/publication/334729500


autonomia em relação à família. 

Por fim, por se tratar de questão multifatorial, o tráfico de drogas será melhor compreendido

sempre que partir da leitura do contexto econômico complexo e globalizado na medida em que se

trata de indústria global de mercado ilegal de drogas, inserida na lógica capitalista. Já nas comuni-

dades, esse mercado mantém o poder de quem gera ou administra as biqueiras, que são os pontos-

de-venda e onde os adolescentes exercem seu comércio. 

FEFFERMANN percebe que “as relações estabelecidas no tráfico de drogas são um con-

trato social, pois, é com base nele que os sujeitos inseridos no tráfico de drogas vão pautar as suas

ações na região. A legitimidade é o poder econômico, a força-violência e a relação de confiança”

(2006, p.273).

A respeito do trabalho para o narcotráfico por parte de adolescentes sul-rio-grandenses, inte-

ressante pesquisa realizada na FASE, junto a dez adolescentes que estavam cumprindo medida soci-

oeducativa com privação de liberdade em unidade de Porto Alegre/RS vai procurar descobrir se es-

tes compreendem o ato infracional análogo ao tráfico de drogas como trabalho40. 

Ana Paula COSTA, ela mesma ex-Presidenta da FASE e Betina BARROS (2019), ambas

pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), acompanharam os adoles-

centes objetivando entender como esses internos compreendem a categoria trabalho a partir da com-

paração entre trabalho lícito e tráfico de drogas. As pesquisadoras propuseram os seguintes questio-

namentos: “Participar das redes de produção e venda de drogas, no Brasil, afinal, pode ser consi-

derado um trabalho? Na visão dos adolescentes imbricados em tais atividades, “ser” do tráfico

significa trabalhar no mercado de drogas? Quais são os possíveis desdobramentos que a análise

da relação tráfico-trabalho possibilita para a compreensão mais ampla do fenômeno do tráfico de

drogas?” (2019, pp.3-4). 

Como introdução ao tema, as pesquisadoras buscaram contextualizar o tráfico de drogas a

partir da perspectiva da relação laboral:

A ideia de que aquele que participa do tráfico de drogas é um “empregado” do crime não é
exclusiva do sujeito em questão e já foi tangenciada por outros autores que abordaram a te-
mática do tráfico de drogas, principalmente após a década de noventa quando o fenômeno
ganhou intensidade na realidade urbana do país. Assim, a partir da ideia de que o mercado de
drogas no contexto brasileiro, em certo momento histórico, passou a funcionar em uma lógi-
ca organizativa, o recorte da presente pesquisa procura questionar a possibilidade de afirmar
a existência de relações de trabalho dentro da lógica da venda de drogas no Brasil, buscando
desmistificar como operam tais relações. (2019, p.3).

40 As pesquisadoras partiram da seguinte concepção de trabalho:  “(…)  a) na sua  gênese, pelo caráter essencial na
constituição do ser social, responsável pelos níveis de sociabilidade mais avançados, na medida em que a partir do
trabalho o homem adquiriu a característica de projeção de ideais e de comunicação entre seus pares; b) na sua condi -
ção sócio histórica, pela aquisição de um papel fundamental na construção no indivíduo das categorias “identidade,
autoestima e reconhecimento social”, na medida em que o trabalho torna-se, no paradigma da ideologia do desempe-
nho, parâmetro de análise da distinção social”. (2019, p.8-9).



Além de outras questões relevantes, em especial, às que se relacionam com o componente

violência e produção de morte, em razão das guerras entre gangues rivais, as pesquisadoras consta-

taram, através da transcrição dos grupos focais realizados, intensa participação ou vinculação desses

adolescentes com o tráfico de drogas (não se procurou perquirir a respeito da natureza do ato infra-

cional praticado). Ainda, foi possível concluir que:

(…) em relação aos significados do trabalho e do tráfico, ambos se mantiveram vinculados à
ideia de atividades produtoras de bens de uso, e nesse sentido, em um primeiro momento,
corresponderam à categoria trabalho de Lukács (…) para os adolescentes, o traficante distan-
cia-se moralmente do “vagabundo”, sujeito que não realiza qualquer atividade produtora de
bens. Assim, se a imagem representativa do trabalho necessariamente envolve gasto de ener-
gia física, o sujeito que “não faz nada” seria o oposto do trabalhador, enquanto o traficante se
localizaria em um nível mais próximo desse do que daquele (2019, p.26).  (…) o tráfico se
afilia à noção de trabalho proposta por essa pesquisa por mais de uma razão: seja por ser uma
atividade produtora de bens, seja por permitir a distinção do sujeito na hierarquia social pró-
pria da sua realidade. Porém, em ambos os casos, a violência - principalmente aquela que
ocorre entre os pares - opera como elemento que afasta o tráfico do significado de trabalho.
A centralidade e a relevância que a “guerra” tomou nas discussões realizadas levam a pensar
que qualquer tentativa de oportunizar a esses jovens outras vivências deve pressupor sujeitos
para quem a ameaça do “contra” constitui o primeiro e o mais iminente desafio na luta pela
sobrevivência. (2019, p.27).

 
Para uma parcela dos jovens que estão à margem desse sistema, sem acesso à educação de

qualidade, moradia, saneamento, renda, direito ao trabalho, trabalhar para o tráfico traduz-se em

uma forma (talvez a única) de sair do anonimato, desse lugar estéril para concretizar o acesso a al-

guns desses direitos, como trabalho, saúde e alimentação. 

No âmbito estadual (RS), Poder Judiciário Estadual e Ministério Público Estadual seguem

entendendo que este trabalhador deve sofrer as sanções previstas no ECA, nominadas de medidas

socioeducativas, como se viu acima. Assim, comprovadas a autoria e materialidade de ato infracio-

nal análogo ao crime de tráfico de drogas, procedente a representação ofertada, impõe-se ao adoles-

cente, agora declarado infrator, cumprir as medidas impostas as quais, sempre ressalvada a possibi-

lidade de remissão, importam, em sua maior gravidade, em internação em unidades socioeducativas,

com privação de liberdade, com ou sem possibilidade de atividade externa.

As pesquisas utilizadas no Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescen-

tes do Estado do Rio Grande do Sul (PDDHCA), oriundas de diversas bases de dados estaduais -

como por exemplo, IBGE, FASE, entre outros, compiladas pela Fundação de Economia e Estatísti-

ca (FEE) – e que serviram para subsidiar as estratégias de combate ao trabalho infantil no período

de 2018 a 2028 sequer relacionam dados a respeito dos adolescentes que trabalham para as organi-

zações criminosas, demonstrando a total invisibilidade e desemparo que sofrem tais trabalhadores41.

41 Disponível em: http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian
%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul . Acesso em: 12/07/2020.

http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul
http://cedica.rs.gov.br/conteudo/779/?Plano_Decenal_dos_Direitos_Humanos_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente_do_Rio_Grande_do_Sul


Segundo a Secretaria de Trabalho e Ação Social do Rio Grande, em matéria publicada em

sua página oficial, no dia 10/06/202042, por ocasião da proximidade do Dia Nacional de Combate ao

Trabalho Infantil, que se visibiliza dia 12 de junho de cada ano, 

(…) Atualmente, os dados de identificação de casos no Rio Grande do Sul estão desatualiza-
dos e são subnotificados, e estão concentrados na plataforma Observatório da Prevenção e da
Erradicação do Trabalho Infantil. (…)  No Rio Grande do Sul, conforme o Observatório da
Criança e do Adolescente, da Fundação Abrinq, foram registrados mais 150 mil casos … nas
atividades agrícolas, pedreiras, carvoarias, olarias, lava jatos, lixões, comércio ambulante, in-
dústrias calçadistas (quarteirização da mão de obra), trabalho doméstico, atividades com ma-
nuseio de produtos químicos e outros. 

Veja-se que por parte de um órgão estatal encarregado de pensar estratégias de combate ao

trabalho infantil não há qualquer menção aos trabalhadores do narcotráfico e até mesmo às adoles-

centes vítimas de exploração sexual, outra das piores formas de trabalho infantil, segundo a Lista

TIP, donde se deduz que não estão sendo planejadas, em nível estadual, medidas para enfrentamen-

to dessa exploração do trabalho infantil. 

Ressalte-se que, para além da responsabilização socioeducativa, que pode privar os adoles-

centes de liberdade e do extenuante, insalubre e perigoso trabalho para o narcotráfico, os adolescen-

tes ainda são vítimas de violência estatal intensa na cidade de Porto Alegre. A tal ponto que ,  em

agosto de 2020, diversas autoridades do sistema de justiça, Conselho Municipal de Direitos da Cri-

ança e do Adolescente, Fundação de Assistência Social, Secretarias do Estado, Município e setores

da sociedade civil subscreveram ofício dando a conhecer as violências policiais que os adolescentes

que cumprem medida socioeducativa sofrem em seu cotidiano, já que tramitam na Defensoria Pú-

blica em torno de 700 (setecentos) expedientes intentando apurar as responsabilidades dos crimes

de ameaça, coação, lesão corporal, tortura, entre outros, contra esses jovens, praticados, em tese,

pela Polícia Militar43. Ciente de tal circunstância, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do

RS, oficiou, ainda em agosto de 2020, ao Vice-Governador do Estado do RS, o qual acumula o car-

go de  Secretário Estadual da Segurança Pública,  requerendo a adoção de protocolo humanizado de

abordagem de adolescentes socioeducandos, tudo a impedir que os direitos desses adolescentes per-

maneçam sendo violados. 44

Nesse contexto e tendo em conta que os trabalhadores infantis seguem sendo internados, eu-

femismo utilizado para encobrir o encarceramento levado a efeito, em que pese organizações crimi-

nosas permaneçam auferindo lucros bilionários a partir da exploração de uma das piores formas de

trabalho infantil,  importante  verificar o recorte da raça/cor desse público, tendo em conta os dados

42 Disponível em: https://stas.rs.gov.br/infancia-violada-na-semana-de-combate-ao-trabalho-infantil-stas-ressalta-
importancia-da-conscientizacao . Acesso em: 12/07/2020.
43 Anexo III.
44 Anexo IV.

https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/
https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/
https://stas.rs.gov.br/infancia-violada-na-semana-de-combate-ao-trabalho-infantil-stas-ressalta-importancia-da-conscientizacao
https://stas.rs.gov.br/infancia-violada-na-semana-de-combate-ao-trabalho-infantil-stas-ressalta-importancia-da-conscientizacao


compilados no Plano Decenal acima referido, em face do objetivo específico da presente pesquisa.

Entre os anos de 2002 a 2016, 53% dos adolescentes que cumpriram medida socioeducativa

eram brancos; 16% pretos e 18% pardos. Contudo, adolescentes brancos representam 76% da popu-

lação gaúcha, ao passo que pretos correspondem a 6,2% e pardos a 17,3%, assim, a leitura desses

dados aponta que os pretos, seguidos dos pardos, proporcionalmente, são os que mais ingressam no

sistema socioeducativo. Também os dados demonstram que os adolescentes pretos entram no siste-

ma duas vezes e cinquenta e oito (2,58) mais do que brancos e pardos.

A análise dos números nos mostra, ademais, que desde o ano de 2016 há redução de ingres-

so de socioeducandos por prática de roubo (já acumula queda de 22,8%, na comparação de 2018

com o ano de 2015), ao passo que nos últimos dois anos da coleta de dados - de 2016 para 2018 -

houve aumento de 61,7% de ingresso de adolescentes em privação de liberdade por tráfico de entor-

pecentes. 

O Mapa do Encarceramento Juvenil de 201645 reúne ações de prevenção para reduzir a vul-

nerabilidade de jovens negros (pretos e pardos) frente a situações de violência física e simbólica a

partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos.

Os dados desse Mapa, mais uma vez, nos confrontam com o racismo estrutural, afinal, a po-

45 Disponível  em:  https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-
encarceramento-os-jovens-do-brasil.html . Acesso em: 12/07/2020. A pesquisa de autoria de Jacqueline Sinhoretto, pela
importância do tema, foi divulgada em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil.

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-encarceramento-os-jovens-do-brasil.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/pressreleases/2016/06/03/mapa-do-encarceramento-os-jovens-do-brasil.html


pulação negra e jovem segue sendo a mais encarcerada, tanto em números absolutos quanto em per-

centual, seja em nível estadual, seja em nível nacional e não apenas no sistema socioeducativo mas

também no sistema prisional. 

A  população  carcerária  brasileira  constitui-se  predominantemente  de  jovens:  em  2012,

266.356 presos tinham até 29 anos (54,8%) e 214.037 mais de 30 anos (44%).

Quanto ao recorte racial, essa juventude é negra visto que para cada grupo de 100 mil habi-

tantes brancos havia 191 brancos encarcerados, enquanto que para cada grupo de 100 mil habitantes

negros havia 292 negros encarcerados. Constata-se, portanto, que em 2012 foram encarcerados 1,5

vez mais negros (pretos e pardos) do que brancos.

Como já disse o Senador Abdias do NASCIMENTO (2014, p.289), em 1949, em carta diri-

gida ao Chefe de Polícia após ter sido, junto com seus companheiros, vítima de práticas racistas por

parte do Comissário de serviço: “(…) Dir-se-ia que a polícia considera o homem de cor um delin-

quente nato e está criando o delito de ser negro”. (sublinhei). O delito de ser negro, como se vê,

têm levado gerações inteiras para as cadeias ou cemitérios brasileiros.

Em princípio, pode-se questionar se o número de privados de liberdade permite verificar se

o sistema socioeducativo está sendo utilizado de maneira legítima pelo Estado no que se refere às

infrações graves que foram cometidas pelos adolescentes, tal qual dispõe a Convenção e demais

normas ou, se ao contrário, a privação de liberdade está sendo utilizada como uma forma de “políti-

ca pública” para enfrentar, modo equivocado, um dos mais graves problemas sociais contemporâ-

neos: os adolescentes empobrecidos que, em especial, nas periferias urbanas, não estudam ou não

tem trabalho.  

Esses jovens trabalhadores, em sua grande maioria, negros e empobrecidos, que estão  alija-

dos do esquema linear e normalizado que os jovens brancos/classe média/alta têm acesso,   consis-

tente em escola/faculdade/trabalho, estão sendo encarcerados como uma forma de o sistema dar res-

posta às desigualdades, opressões e exclusões que sofrem com frequência?

Parece que a primeira forma de enfrentar as questões que paralisam a aplicação das normas

está em se visibilizar quais atores fomentam essas resistências e sob quais bases ideológicas para, a

partir daí, conceberem-se estratégias de luta e de resistência que coloquem os adolescentes em um

lugar de prioridade absoluta, como preconiza o contexto normativo protetivo.  

No contexto sócio-histórico brasileiro pensar a razão pela qual os atores jurídicos seguem

encarcerando jovens trabalhadores em vez de unirem esforços para combater e erradicar uma das pi-

ores formas de trabalho infantil faz questionar se e como o racismo, base teórica e econômica do

projeto colonial, a partir do século XVI persiste contaminando as mentes e decisões judiciais e po-

líticas de agora.  

Será que a resposta de encarceramento dessa população negra e jovem guarda relação com



um passado não muito distante? 

Sabe-se que a partir da abolição da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, depois de mais

de três séculos de escravização, ou seja, de produção de muita exploração, violências de toda a or-

dem e intenso processo de desumanização, os escravizados - cujos antepassados foram trazidos de

modo forçado para essas terras - foram alforriados, mas sem qualquer reparação estatal e, nesse

mesmo período, o Estado começa a criminalizar práticas sociais, culturais e religiosas negras, sem

efetuar a reforma agrária e sem garantir as mínimas condições de sobrevivência dessa população,

como muito bem pontuaram  BORGES (2018) e SAMPAIO (2020) ao traçarem uma linha histórica,

ainda não interrompida, entre a abolição da escravidão e o início da criminalização do povo negro. 

Há relação entre essa desumanização, escravização e mercantilização de corpos negros com

a morte e encarceramento da juventude negra de hoje?

O que representa para o sistema de justiça essas centenas de milhares de jovens negros  mor-

tos, ano a ano? 

Estas questões serão tratadas nos capítulos a seguir a partir dos estudos da branquitude e da

teoria crítica racial procurando compreender porque razão não se discute no âmbito da justiça sul-

rio-grandense o trabalho no narcotráfico como uma das piores formas de trabalho infantil, permitin-

do que normas internacionais protetivas amparem esse trabalhador em vez de criminalizá-lo.



Capítulo 2: Branquitude e Racismo: uma inter-relação invisibilizada

2.1 Racismo como base política e ideológica do projeto colonial: do século XVI ao sécu-

lo XXI

As desigualdades raciais, vistas no primeiro capítulo e melhor pormenorizadas a seguir,  nos

falam de encarceramento e morte de pessoas racializadas e passam a fazer sentido quando se pensa

no projeto colonial do século XVI que se estende ao presente momento - ano de 2020. Há um lugar

específico designado à população negra na sociedade brasileira, qual seja, sem emprego ou subocu-

pada, com alto índice de analfabetismo, sem ocupar cargos de poder ou de saber, presa ou morta:

desumanizada, hierarquizada, empobrecida e sob intenso controle social. Cabe aqui a pergunta: qual

o papel dos brancos e brancas nesse cenário? Antes e agora?

Como ensina MIGNOLO (2000, p.40-46), o colonialismo, uma das ideologias básicas do

imaginário moderno, distingue-se das demais (cristianismo, conservadorismo, liberalismo, socialis-

mo) porque estruturada sob as ideias de integração e homogeneização dos povos.

A implantação do colonialismo se deu através da integração dos povos com as ideologias da

modernidade europeia, de tal modo que distintos povos que não guardavam qualquer identificação

com o catolicismo se converteram ao catolicismo; distintos povos que não mantinham qualquer re-

lação com Inglaterra e França se integraram à “civilização”. Para que tudo isso fosse possível fez-se

necessária a ideologia colonialista, a fim de homogeneizar o planeta e integrar as populações às ide-

ologias (distintas mas compatíveis) da modernidade europeia. 

O genocídio dos povos originários - consequência da chegada dos portugueses a estas terras

ao depois batizadas de Brasil, com caravelas, canhões e crucifixos, trazendo/impondo um verdadei-

ro outro modo de vida, outra forma de ser e estar no mundo, uma ontologia nova, diversa das muitas

ontologias que já existiam aqui - antecedeu a vinda forçada de milhões de africanos escravizados

para cá e inaugura um período de violências sem precedentes. O europeu, ao se considerar parte de

uma sociedade evoluída, dinâmica, civilizada, declara guerra aos indígenas, como se estes fossem



todos iguais, homogêneos, estáticos, atrasados, argumentando que a sua presença traria avanços ci-

vilizatórios fundamentais. Essa guerra, como se sabe, gerou milhões de mortes e perdurou até inicio

do século XX46. 

CÉSARIE, martinicano, ao falar das nações africanas, revela, em 1950, em seu Discurso so-

bre o colonialismo, no que a colonização não se constituiu:

(…) nem evangelização, nem empresa filantrópica, nem vontade de recuar as fronteiras da
ignorância, da doença, da tirania, nem propagação de Deus, nem extensão do Direito; admi-
tamos, uma vez por todas, sem vontade de fugir às consequências, que o gesto decisivo, aqui,
é o do aventureiro e o do pirata, do comerciante e do armador, do pesquisador de ouro e do
mercador, do apetite e da força, tendo por detrás a força projetada, maléfica, de uma forma
de civilização, a que a dado momento de sua história, se vê obrigada, internamente, a alargar
à escala mundial a concorrência das suas economias antagônicas. (1978, p.15).

SILVA FILHO ao comentar a contribuição do filósofo Dussel para o pensamento decoloni-

al, já no que diz com o projeto de colonização das Américas, refere que: 

A grande crítica que Dussel faz com relação à concepção da Modernidade não está em negar
aquilo que ele chama de "núcleo libertário" ou ”razão emancipatória”, mas em desmascarar a
existência de uma outra face desse processo de modernização, relacionada com o exercício
em larga escala de uma violência irracional nas colônias, não apenas física, mas cultural, que
simplesmente nega a identidade do "outro", seja através de uma postura assimilacionista, seja
através da simples exclusão e eliminação. Tudo isto está simbolizado no "mito sacrifical”,
isto é, toda a violência derramada na América Latina era, na verdade, um "benefício” ou an-
tes, um "sacrifício necessário". E diante disso, os índios, negros ou mestiços eram duplamen-
te culpados por "serem inferiores” e por recusarem o "modo civilizado de vida" ou a "salva-
ção", enquanto os europeus eram "inocentes", pois tudo que fizeram foi visando atingir o me-
lhor”. (2002.p.4).

Entendendo colonialidade/modernidade como uma moeda que tem duas faces, a “cara” e a

“coroa”, MIGNOLO desvenda o paradoxo da modernidade, pois, enquanto a “coroa” louva a cristi-

anização, a civilização, a modernização, o desenvolvimento; a “cara oculta” impede que se vislum-

bre que, para que tudo isso aconteça, convive-se, indiferente, com a violência, a barbárie, a escravi-

zação, a exploração, o atraso, a invenção da “tradição” e do “subdesenvolvimento”. 

Pensar nas duas faces da moeda, no contexto da criminalização da produção, venda, uso de

substâncias entorpecentes, significa desvelar que, para que o homem branco, brasileiro, classe mé-

dia, continue consumindo cocaína ou maconha para o seu prazer, as organizações criminosas trans-

nacionais que lucram com o tráfico de armas e de substâncias entorpecentes ilícitas, detentoras do

capital e dos meios de produção, seguirão explorando a força de trabalho mais vulnerável de toda a

cadeia, ou seja, a juventude negra e empobrecida brasileira, que só enxerga duas saídas: cárcere ou

morte. 

46 De destacar que no período da ditadura civil-militar no Brasil, segundo dados fornecidos pela Comissão da Verdade,
8.000  indígenas  foram  assassinados.  Disponível  em:  http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-ii-
cap2.html. Acesso em: 31/08/2020.

http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-ii-cap2.html
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/parte-ii-cap2.html


MIGNOLO sustenta que o grande erro ou mentira desse projeto é acreditar ou fazer acredi-

tar que a modernidade irá superar a colonialidade, quando, na verdade, a modernidade precisa da

colonialidade para se instalar, construir e subsistir.

Negro e raça, como bem pontua Achille MBEMBE (2018, p. 11-23) constituem o subsolo

de um complexo núcleo a partir do qual se desenvolveu o projeto moderno de conhecimento e de

governo; negro e raça representam figuras gêmeas do delírio que a modernidade produziu, pois, ao

reduzir o corpo e o ser a uma questão de aparência, de pele ou de cor, ao outorgar à pele e à cor o

status de uma ficção de raiz biológica, os mundos euro-americanos fizeram do negro e da raça uma

mesma figura. Aliás, como já sintetizou Sílvio ALMEIDA (2019, p.19):  “(…)  Por trás da raça

sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacio-

nal e histórico”. A relação aqui tanto se faz entre racializados e não racializados como entre a mo-

dernidade e a sustentabilidade desse projeto que vai passar pela manutenção e atualização do proje-

to de  colonização.

MBEMBE esmiúça a questão da colonialidade/modernidade, as duas faces da mesma moe-

da, historizando e relacionando o momento histórico atual com aquele em que homens e mulheres

provenientes de África, nos séculos XV e XVI, sofreram ao serem transformados em homens/mu-

lheres objeto, homens/mulheres mercadoria e homens/mulheres/ moedas de câmbio, com a conse-

quente perda do nome, da língua, transformados em reféns da própria aparência e fadados a se des-

pojarem de suas vidas e trabalho, as quais passaram a pertencer àqueles com quem estiverem conde-

nados a viver sem poder entabular quaisquer relações humanas. 

Gilberto FREYRE(2006), entendendo pela inexistência de marcadores raciais que pudessem

gerar discriminações ou violência, em face da natureza amorosa do brasileiro, fruto da miscigena-

ção entre brancos, indígenas e negros que aconteceu no Brasil, lança a obra Casa Grande e Senzala,

em 1933, e analisa esse período da colonização, escrevendo um verdadeiro romance sócio-histórico.

Em sua visão branca e eurocentrada, ao final, o enlace (longe de utilizar o conceito de estupro para

se referir à subjugação sexual que os Senhores brancos impunham às mulheres indígenas ou negras)

entre brancos de origem europeia, povos originários e africanos escravizados, gerou uma mestiça-

gem que é a cor, a cara, a comida, a música, o jeito de ser do brasileiro, a síntese da “cultura brasi-

leira”. Uma fusão cultural que permitiu a convivência harmônica entres esses povos. Nessa versão

romanceada de um dos períodos mais cruéis da história brasileira, as revoltas, os assassinatos, os es-

tupros, quase não ganharam dimensão: 

(...) a escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, en-
tre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações – as dos brancos com as mulheres de cor – de
em ‘superiores’ com ‘inferiores’ e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com
escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de



constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação que largamente
se praticou aqui corrigiu a distância social (…) A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, a
cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos se-
nhores brancos,  agiram poderosamente no sentido da democratização social  no Brasil.  (FREYRE,
2003, p.33, introdução à 1ª edição).

Para FREYRE, havia doçura. Esse leite com melado, tomado no colo da empregada do-

méstica negra (versão contemporânea da mucama47), também adoçou a branquitude brasileira que,

com tanta licença acadêmica e poética, forjou um paraíso idílico, onde o racismo e todas suas per-

versidades ficariam do lado de fora. Não cabia nesse mundo, mestiço na essência, um racismo des-

carado. Foi assim que a branquitude silenciou e construiu esse racismo velado: tudo dito à  boca-

pequena, nas costas. As discriminações se travestiram de ‘brincadeiras’,  ‘piadas’, afinal, todo bom

brasileiro tem o seu ‘amigo negro’ ou um ‘negro da família’, tudo a atestar a retidão moral do povo

brasileiro.

Já o sociólogo Darcy RIBEIRO (2006), em 1995, ao lançar o livro O Povo Brasileiro, trata

de desmitificar a utópica democracia racial demonstrando as origens do povo brasileiro, suas guer-

ras, movimentos de resistência e violências sofridas, tentando traçar as matrizes nacionais, as múlti-

plas vertentes étnicas e as relações daí decorrentes. RIBEIRO desvenda os pilares populacionais e

as relações entre os múltiplos povos (portugueses, povos originários e os africanos) procurando

pensar o que chamou de “teoria geral do Brasil”; fruto de reflexões e pesquisas de mais de 30 anos. 

RIBEIRO visibiliza que essa população brasileira é fruto de  uma grande guerra, de uma luta

desproporcional entre portugueses e indígenas, entre portugueses e africanos e, dessa miscigenação,

que se dá de modo violento, tanto de modo bélico quanto sexual, surgirá um país que não se pacifi-

ca em razão dessa mistura, ao contrário, o povo brasileiro/miscigenado, fruto dessas violências, re-

presenta a evidência da catástrofe. Desse encontro violento entre mulheres indígenas e homens por-

tugueses serão concebidos os primeiros ninguéns do Brasil, os “bastardos” - já que os portugueses

não os reconheciam como filhos e a tradição Tupi - maior nação indígena de então-, entendia que os

filhos pertenciam aos pais/varões. Surge um gênero humano novo que não encontra lugar nessas

formas sociais preexistentes: os mamelucos ou brasilíndios, fruto dessas relações sexuais violentas,

sistemáticas e instrumentalizadas, a fim de que esse povo pudesse servir na defesa do território ocu-

pado e para trabalhar nas fazendas em regime de plantation. “(…) Ao longo de cinco séculos surgiu

e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, deculturadas e mestiçadas que é o

fruto e a vítima principal da invasão europeia”. (2008, p.288).

47 KILOMBA (2019, p.142) nos lembra que  essa ‘mãe preta’ que tantas famílias brancas cultuaram e cultuam, “essa
imagem da mulher negra como ‘mãe’ vem servindo como um controle de ‘raça’, gênero e sexualidade. É uma imagem
controladora que confina mulheres ‘negras’ à função de serventes maternais, justificando sua subordinação e explora-
ção econômica. A ‘mãe negra’ representa a relação ideal de mulheres ‘negras’ com a branquitude: como amorosa, ca-
rinhosa, confiável, obediente e serva dedicada, que é amada pela família ‘branca’.”



Frustrado o intento de utilização de mão de obra indígena, começa o tráfico de africanos es-

cravizados. Assim, ao Brasil, como nas Américas, chegaram milhões de africanos e africanas, de di-

versas etnias, formas de organização e de reprodução de vida distintas, em maior número, os Yoru-

bá, os Malê, os Bantu; pessoas escravizadas de diversas regiões da África - um contingente de pes-

soas maior do que os portugueses que viviam no Brasil-, cuja condição de humanidade restou des-

cartada desde a captura e o embarque nos navios negreiros: transformadas em animais, em merca-

dorias, submetidas a tratamentos desumanos e cruéis, pois, inferiores, bestiais, não civilizadas. 

QUIJANO48 (2019,  p.73-116),  ao  falar  sobre  colonialidade  do  poder,  discorre  sobre  a

diferença colonial, a qual consiste, em apertada síntese, em uma marcação de grupos de pessoas ou

populações, identificados por suas faltas ou excessos, usando estas diferenças como elementos de

classificação de  inferioridade  em relação a  quem as  classifica.  A colonização foi  a  matriz  que

permitiu  estabelecer  essas  diferenças  e  justificar  a  cristianização;  a  colonização  traz  consigo  a

lógica de classificar e de hierarquizar as pessoas do planeta de acordo com suas línguas, religiões,

nacionalidades, cor de pele, gênero, grau de inteligência, etc.

A colonialidade  é  um  dos  elementos  constitutivos  e  específicos  do  padrão  mundial  do  poder
capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como
pedra angular  do referido padrão de poder e  opera em cada um dos planos,  meios e  dimensões,
materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-
se a partir da América. Com a constituição da América (Latina), no mesmo momento e no mesmo
movimento históricos, o emergente poder capitalista torna-se mundial, os seus centros  hegemônicos
localizam-se nas zonas situadas sobre o Atlântico – que depois se identificarão como Europa – e como
eixos  centrais  do  seu  novo  padrão  de  dominação  estabelecem-se  também  a  colonialidade  e  a
modernidade. (p.73).

Assim, com a invenção49 da América, introduziu-se a categoria ‘raça’, fundamental para o

imaginário ocidental, fruto de uma dupla articulação histórica e lógica do século XVI, criada para

atender a uma necessidade de distinção entre pessoas. Já a ideia de mestiço e de mulato, para referir

e controlar a mescla de crioulos de descendência castelhana (ou europeia em geral) contrapondo-se

com os crioulos de descendência africana, foi uma invenção que surgiu da necessidade de controlar

a população no processo de colonização das Américas. A pureza de sangue foi a primeira versão

moderna da distinção racial e categorização racial50. Ou seja, enquanto pureza de sangue traduz-se

em uma invenção moderna; mestiço e mulato são invenções moderno/coloniais. (MIGNOLO, 2013,

48 Colonialidade do Poder e Classificação Social, in Epistemologias do Sul (SOUZA, 2019).  
49 Expressão utilizada por DUSSEL,  MIGNOLO,  entre outros pensadores  decoloniais,  para contrapor-se ao verbo
“descobrir” a América, como a maior parte dos livros de histórias apresenta acriticamente. 
50 ARENDT, depois das duas guerras mundiais, em 1950, esmiúça essa questão no subcapítulo O pensamento racial
antes do racismo - A nova chave da história (1989, pp. 201-205) esclarecendo as razões pelas quais o conde Arthur de
Gobineau propõe uma raça de príncipes/arianos. O objetivo era a “(…) a formação de uma elite com direito às prerro-
gativas das famílias feudais, e isso apenas pela afirmação de que se sentiam como nobres, e bastava aceitar a ideolo -
gia racial para provar o fato de ser bem nascido e de ter sangue azul em suas veias: a origem superior  recebida pelo
nascimento implicava direitos superiores” (p.204).



pp.40-46 ). Desse modo, a questão do racismo não se traduz em uma questão de cor de pele ou de

cor de sangue e, sim, em uma questão de humanidade, pois, um grupo de pessoas definiu o que é

humanidade e o que não é (MIGNOLO, 2003). 

Ainda no século XIX, o filósofo Friedrich Hegel, ao emitir juízo de valor a respeito dos

africanos referia-se a eles como “sem história”, “bestiais e envoltos em ferocidade e superstição”51. 

As referências à “bestialidade” e “ferocidade” demonstram como a associação entre seres humanos de
determinadas  culturas/características  físicas  com  animais  ou  mesmo insetos  é  uma  tônica  muito
comum do racismo e, portanto, do processo de desumanização que antecede práticas discriminatórias
ou genocídios até os dias de hoje. (ALMEIDA, 2018, p.23).

Essa  percepção  do  negro  como  inferior,  subalterno,  desinteligente,  ainda  faz  parte  do

contexto brasileiro, sobretudo, devido ao fato de que o racismo refere-se a uma prática estrutural

existente no Brasil baseada nas relações de poder, as quais, por sua vez, nasceram dos sistemas de

valores desiguais que se construíram no século XVI e que ainda persistem na nossa sociedade. Por

isso, apesar da superação do conceito da superioridade racial desde o ponto de vista biológico, ou

seja, mesmo tendo em conta que a ciência demonstrou, à saciedade, que raça não existe e que são

irracionais as crenças baseadas na superioridade e inferioridade raciais dos grupos humanos, a raça

continua sendo o elemento chave na determinação da superioridade e inferioridade entre as pessoas,

sobretudo desde a escravidão.

Assim, a figura do Negro e da Negra como estranhos (SIMMEL52 ,1921), ainda faz parte do

imaginário coletivo brasileiro e gera atos de racismo, discriminação, xenofobia, machismo, dentre

outros, sobretudo quando se concebe a raça negra como algo interseccional.

 A expressão estranho, utilizada por SIMMEL, pode ser melhor entendida quando se tem em

conta a dicotomia entre a percepção do negro como pertencente a uma época atrasada do Brasil,

necessitada  de  “progresso  e  civilidade”,  e  de  outro  lado,  a  percepção,  com  base  em  alguns

fenótipos, de que estes não pertenceriam ao contexto racial  brasileiro,  que se imagina branco e

europeizado. 

O que a história e a atualidade estão a demonstrar é que, mesmo depois da abolição da

escravidão  no  Brasil,  os  negros  e  negras  não  tiveram lugar  na  história  como  protagonistas,  a

narrativa  hegemônica  apagou  suas  histórias,  suas  práticas  sociais  e  culturais,  os  movimentos

insurgentes, sempre colocando-os em lugares subalternizados, não humanos, criminalizando suas

práticas sociais, religiosas e culturais e imputando aos corpos negros uma hipersexualização, tudo a

51 Citado por ALMEIDA, 2018, p.22. 
52 Simmel, G. (1908) “The Sociological Significance of the ‘Stranger” in Park, Robert E., and E. W. Burgess (1921).
Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press, p. 322–327.



reforçar o caráter animalesco e desinteligente do povo negro. É nesse lugar, frise-se, que se encontra

a juventude negra brasileira. Ou no sistema penitenciário brasileiro ou figurando como vítima de

homicídio, como se viu no capítulo um.

Ainda que hoje seja quase um lugar comum a afirmação de que a antropologia surgida no início do
século XX e a biologia – especialmente a partir do sequenciamento do genoma – tenham há muito de-
monstrado que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discri-
minatório entre seres humanos,  fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utili -
zado para naturalizar desigualdades, justificar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente
considerados minoritários (ALMEIDA, 2018, p.24).

Assim, o racismo não pode ser compreendido como um fenômeno isolado, deve-se partir

desse processo histórico em que se construiu um imaginário coletivo que produz discriminação raci-

al sistemática, concebe e aplica mecanismos de controle, classifica corpos negros de acordo com

critérios políticos e sociais e os hierarquiza. 

BORGES (2018, p. 71), ao estudar o período que antecede a abolição da escravidão, época

de grandes revoltas e muita efervescência intelectual da população negra e dos abolicionistas, perce-

be os movimentos de reação da elite branca e escravocrata.

É evidente, em diversos documentos e estudos, como a sociedade brasileira imperial reestrutura, re-
combina e funda instituições,  preparando um aparelho estatal  que perpetuará desigualdades tendo
como cerne, e um dos pilares, a racialização. A modernização do Estado brasileiro era mais um dis-
curso do que uma realidade e se estabelecia, desde o princípio, tendo a exclusão de pessoas considera-
das menos do que cidadãos de segunda classe e meros objetos e propriedades. (…) ao falarmos de
uma perene mentalidade escravocrata em nossa sociedade, estamos falando destes elementos, destes
“mitos fundantes” que se remodelam e reconfiguram para manter a estrutura da Casa Grande e Senza-
la operando.

BORGES (2018, p.73) destaca,  ainda, que dois anos após a abolição da escravatura,  em

1890, concebeu-se o segundo Código Penal, criminalizando a prática da capoeira, da mendicância,

o estar desocupado, sem trabalho (crime de vadiagem) e proibindo a continuação dos trabalhos

exercidos pelas mulheres negras, nas ruas, como vender quitutes, entre outros. 

Como se extrai, todas as vidas, brancas e negras, estão implicadas no mesmo processo já que

presente uma relação assimétrica de poder em que o grupo racial dominante – o branco – permanece

usufruindo, historicamente, de vantagens e privilégios materiais e imateriais às custas do sofrimen-

to, da exclusão, da opressão e da violência produzida contra o povo negro. 

Os valores produzidos e reproduzidos mediante o uso da violência, aliados à produção de

consensos a respeito da “raça negra” forjaram e mantêm um mundo onde se naturalizou a existência

de raça como elemento central de controle social, como, por exemplo, observa-se do fenômeno do

superencarceramento no Brasil ou nos Estados Unidos da América53, resultado da construção da fi-

53 Quanto ao superencarceramento de homens negros nos Estados Unidos da América, Angela Davis  (2018, “Estarão
as prisões obsoletas?”, capítulo I) faz minuciosa descrição a respeito do processo de escravização, abolição da escravi-
dão, arrendamento de corpos negros encarcerados para trabalhar nas empresas americanas, com condições indignas e



gura do homem negro como indolente, violento e perigoso, construção que se dá através da estética

racista, da literatura racista, dos cientistas racistas e de todo esse processo histórico de violência de-

sumanizadora.  

São Paulo, século XXI. Emblemático vazamento de um vídeo onde seguranças em uma ses-

são de tortura, amordaçaram, despiram e chicotearam um adolescente negro e empobrecido, no inte-

rior de uma das lojas da rede de supermercados paulista Ricoy constitui-se em um exemplo, sem

disfarces, da realidade vivenciada pela juventude negra brasileira. 

O jornalista do Jornal Folha de São Paulo54, de imediato, fez a associação entre passado e

presente, ao referir: “(…) A cena lembra uma mancha ainda viva da história do Brasil que se fez

nação contra todo tipo de abuso praticado contra a população africana”. A sessão de tortura foi

tão perversa que o próprio Delegado de Polícia, Pedro Souza, titular da 80ª Delegacia de Polícia da

capital paulista, encarregado de investigar o fato, confessou não ter conseguido assistir os 40 segun-

dos da filmagem até o final, tal a violência contra o adolescente, amordaçado e nu: “(…) este foi um

crime covarde, extremamente violento, inominável. (…) isso é uma barbaridade, uma violência in-

comensurável, avaliou o policial”.

A fala do Delegado poderia muito bem ser a descrição do período escravocrata no Brasil

quando se trouxe milhões de africanos e africanas,  de modo forçado, para estas terras e, subju-

gando-as  por  séculos,  extraiu-se,  com estupros,  espancamentos,  entre  outras  violências  físicas,

psíquicas e emocionais, muito sangue, suor e lucro: a escravidão no Brasil  foi um crime covarde,

extremamente violento, inominável, uma barbaridade, uma violência incomensurável.       

Bahia, século XVII55: “(…) No começo do século XVII, o jesuíta italiano Jorge Benci, que

viveu dezessete anos na Bahia, recomendava que as chibatadas não ultrapassassem o número de

40 por dia, para não mutilar o escravo”. (…) Apesar dessas recomendações, há referências de via-

jantes e cronistas a punições absurdas, de duzentos, trezentos ou até seiscentos açoites” (GOMES,

2019, p.307-308). 

Cumpre esclarecer: todo o pretenso cuidado com o escravizado era para que, com os açoites

e feridas abertas, uma infecção não o levasse à morte causando prejuízos materiais, visto que o es-

cravizado era considerado semovente e arrolado como parte do patrimônio de seu senhor; por isso,

manuais e técnicas foram difundidas de modo que as torturas fossem parcimoniosas, divididas por

dias, sem aplicação de cera quente nas feridas, sem cortar orelhas e narizes, sem “abrasar-lhes os

beiços e a boca com tições ardentes”….“sem coice na barriga das mulheres pejadas [grávidas]”

cruéis e depois,  com a privatização dos presídios, um grande incremento nos lucros dessas mesmas empresas, já que
absolutamente desvalorizada a mão-de-obra do homem negro  estado-unidense encarcerado.
54 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/adolescente-e-despido-amordacado-e-chicoteado-
por-furtar-chocolate.shtml . Acesso em 05/08/2020.
55 GOMES (2019) informa que na época da escravidão no Brasil, o açoite nas costas ou nas nádegas era o castigo mais
comum e se usavam, como instrumentos para o açoite, o chicote, o tronco e os grilhões, em especial, quando o escravi -
zado fugia, cometia algum crime ou alguma falta grave no trabalho.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/adolescente-e-despido-amordacado-e-chicoteado-por-furtar-chocolate.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/adolescente-e-despido-amordacado-e-chicoteado-por-furtar-chocolate.shtml


(GOMES, p.310), entre outras recomendações a respeito da melhor forma de se torturar um ser hu-

mano racializado, que se pretendeu desumanizar, coisificar e violentar.

Desde a abolição da escravidão não houve qualquer reparação por parte do Estado e seguem

as práticas excludentes,  violentas, racistas, no cotidiano e no imaginário brasileiro da população

branca escravocrata, reproduzindo um período da nossa história recente. 

RIBEIRO (2008, p. 108) recorda: “Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles

pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os suplici -

ou. A doçura mais terna e  a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente

sentida e sofrida que somos e a gente insensível  e brutal, que também somos”. 

Analisando a violência estatal, RIBEIRO ainda acrescenta: “A mais terrível de nossas he-

ranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturado impressa na alma e pronta a explodir

na brutalidade racista e classista. Ela é que incandesce, ainda hoje, em tanta autoridade brasileira

predisposta a torturar, seviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos (…)”. (2008, p.108).

JESUS (2018), ao discorrer sobre o racismo à brasileira, pontua que:

(…) o “racismo institucionalizado” não significa, necessariamente, afirmar que o processo discrimina-
tório no Brasil tenha sido adotado de forma legal ou oficial pelo Estado Brasileiro. Significa, todavia,
afirmar que as práticas de hierarquização racial foram instituídas enquanto prática social e são cotidia-
namente atualizadas, sendo que é exatamente a perpetuação desses imaginários sobre a suposta inferi-
oridade da “raça” negra que tem contribuído para a produção e reprodução das discriminações e desi-
gualdades, seja por meio da estereotipização da população negra, seja por meio do silenciamento ou
da invizibilização das referências positivas relativas à população negra. Desta perspectiva, o racismo
deve ser compreendido como um sistema de opressão e produção sistemática de discriminações e de-
sigualdades que, baseando-se na crença acerca da existência de raças superiores e inferiores (intelec-
tual, cultural e socialmente), distribui, de modo assimétrico, privilégios e desvantagens.

A propósito, convém fazer referência a respeito do que seja  racismo cultural56. Há quem

sustente que a população negra está nessa situação de desvantagem social, econômica, cultural, po-

lítica – como se viu/verá, quando da análise dos indicadores referentes à mortalidade e encarcera-

mento e os indicadores sociais -, porque trata-se de uma população que não valoriza o trabalho e o

estudo, dedica-se mais ao ócio e aos prazeres da vida e tem religião, modos de vida e linguagem di-

ferenciadas, práticas inferiores quando comparados à cultura hegemônica e, portanto, seus valores

não são capazes de construir uma realidade como a dos brancos, sempre trabalhadores, de boa índo-

le e cordatos. 

Partindo-se de uma ideia de cultura essencialista, tais práticas são inferiores e capazes de

manter a população negra à margem do que seja normal, aceitável, em síntese, universal. No entan-

56 O racismo biológico guarda relação com o fenótipo da pessoa; no Brasil, a questão da cor da pele e aspectos do cabe-
lo, como cor, se é liso ou crespo, espessura dos lábios e nariz, finos ou não, cujos traços vão determinar se alguém é ou
não negro, sempre em relação com o outro, já que se trata de uma análise relacional. O pensamento de então e o pensa-
mento de hoje permanecem no sentido de que quanto mais branco, mais civilizado se é. 



to, como SCHUMAN (2012, p.42) esclarece, trata-se, mais uma vez, de fazer uma diferenciação,

uma hierarquização da cultura naturalizada dos brancos em relação ao que seria a cultura da popula-

ção negra e, por consequência, volta-se ao racismo biológico porque há referência, de novo, a cor-

pos biológicos dos indivíduos desses grupos.

Segundo Ramón GROSFOGUEL (2007)57:

o racismo cultural está sempre articulado com os discursos da pobreza, das oportunidades de mercado
de trabalho e da marginalização, em que os problemas relacionados com o desemprego das minorias
racializadas se constroem como um problema de hábitos ou crenças, ou seja, como um problema cul-
tural, e, portanto, naturalizando, fixando e essencializando a cultura dos grupos racializados como in-
feriores.

Nesse caso, ao se ter em mente um pretenso racismo cultural, interdita-se a discussão sobre o

racismo, pois, ao substituir a questão racial pela étnica, calcada em desigualdades sociais e culturais

e não biológicas, não se debate a questão racial em si mesma, tampouco, reflete-se sobre o lugar dos

brancos e brancas e os seus privilégios socioeconômicos, socioculturais e sociopolíticos em face de

outros grupos.

ALMEIDA (2018) explicita que o racismo é sempre estrutural porque as relações existem

dentro das estruturas política, jurídica, psíquico/subjetiva, interdependentes e interligadas, de modo

que as instituições criam formas de reprodução do racismo. Assim, pesquisar como o racismo estru-

tural capturou as subjetividades dos julgadores e julgadoras, construindo uma forma de pensar que

organiza as relações de poder entre os sujeitos de direito e os operadores de direito, possibilitará que

se compreenda a razão pela qual os/as adolescentes seguem sendo criminalizados/as em vez de pro-

tegidos/as. 

KILOMBA (2019, pp.29-30), em Memórias da Plantação, examina a atemporalidade do ra-

cismo cotidiano,  pois,  para ela,  “o racismo cotidiano incorpora uma cronologia atemporal”.  A

combinação dessas duas palavras,  “plantação” e “memórias” descreve o racismo cotidiano para

além de uma releitura desse passado colonial; traz esse passado “como uma realidade traumática,

que tem sido negligenciada. É um choque violento que de repente coloca o sujeito negro em uma

cena colonial na qual,  como no cenário de uma plantação, ele é aprisionado como a/o ‘Outra/o’

subordinado e exótico”58. 

A feminista, ativista e filósofa Lélia GONZALES (2011. p.6) analisa a força desse projeto

colonial que, ao conceber o racismo, captura não apenas as subjetividades brancas mas, por força de

todo um sistema complexo e bem planejado, contamina inclusive os indivíduos não brancos:

57 Citado por SCHUMAN (2012, p.42).
58 A autora fala do sistema de exploração colonial típico das colônias europeias nas Américas, no período compreendi-
do entre os séculos XV e XIX, denominado, em inglês, como Plantation; grandes latifúndios, com monocultivo e mão-
de-obra de pessoas escravizadas, onde os “Senhores” controlavam tudo e todos ao seu redor.



(…) as sociedades latinoamericanas (…) racialmente estratificadas, apresentam uma espécie de conti-
nuum de cor que se manifesta num verdadeiro arco-íris classificatório (no Brasil, por exemplo, exis-
tem mais de cem denominações para designar a cor das pessoas). Neste quadro, se torna desnecessária
a segregação entres mestiços, indígenas e negros, pois as hierarquias garantem a superioridade dos
brancos como grupo dominante. Desse modo, a afirmação de que somos todos iguais perante a lei as-
sume um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. O racismo latino-americano é suficien-
temente sofisticado para manter negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interi-
or das classes mais exploradas, graças a sua forma ideológica mais eficaz: a ideologia do branquea-
mento, tão bem analisada por cientistas brasileiros. Transmitida pelos meios de comunicação de mas-
sa e pelos sistemas ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as classificações
e os valores da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros e universais. 

Pouco se invoca, em tempos atuais, a democracia racial no Brasil, concepção que ganhou

força após a edição do livro de FREYRE (2006) e que, em alguma medida, conseguiu por décadas,

nublar as reivindicações dos povos negro e indígena. GONZALES (2011, p.7) adverte quanto aos

propósitos da construção desse ideário:

Na verdade, esse silêncio ruidoso sobre as contradições raciais se fundamenta, modernamente, num
dos mais eficazes mitos de dominação ideológica: o mito da democracia racial. Na sequência da su-
posta igualdade de todos perante a lei, ele afirma a existência de uma grande harmonia racial. Sempre
que se encontrem sob o escudo do grupo branco dominante; o que revela sua articulação com a ideo-
logia do branqueamento. Em nossa opinião, quem melhor sintetizou esse tipo de dominação racial foi
um humorista brasileiro ao afirmar: “no Brasil não existe racismo porque os negros reconhecem o
seu lugar”. (Millor Fernandes). 

Com a abolição formal dos/das escravizados/as e a extinção do regime de escravidão no

Brasil sem que houvesse qualquer reparação estatal, formula-se projeto político/governamental de

branquear o país já que a maior parte da população que vivia no país era negra, circunstância que

deixava a elite branca com medo e em alerta, ainda mais depois das revoltas que antecederam essa

libertação formal dos escravizados.  Assim, para além do projeto de controle social e criminalização

das práticas culturais, religiosas, como bem destacado por BORGES (2018), o governo brasileiro

promoveu e até financiou a vinda de imigrantes brancos, maioria europeus, para o Brasil.  O ‘suces-

so’ desse projeto político brasileiro de branquear a população resultou em que  “o contigente imi-

gratório europeu integrado na população brasileira é avaliado em 5 milhões de pessoas, quatro

quintas partes das quais entraram no país no último século”. (RIBEIRO, 2008, p.221).

Em obra publicada logo após a instituição do Estado Novo ou Terceira República Brasileira

(quando, então, Getúlio Vargas, ele mesmo um sul-rio-grandense, governou o país no período com-

preendido entre 1937 à 1946), o sociólogo Azevedo Amaral, um dos ideólogos do Estado Novo59,

em 1938, ao defender e justificar o autoritarismo de Estado, dizia da necessidade de o Brasil, no es-

tágio de evolução em que se encontrava, assimilar o maior número possível de imigrantes da raça

branca nos próximos decênios, pois, dessa condição dependeria o futuro da nacionalidade:

59 In O Estado Autoritário e a Realidade Nacional, Rio de Janeiro: José Olympio, 1938, p.230-234, citado pelo soció-
logo Clóvis Moura (2019, p.43-44).



(…) as regiões afortunadas a que iam ter em caudal contínuas levas de trabalhadores europeus foram
cenários de surpreendentes transformações econômicas de que temos os exemplos mais importantes
em São Paulo e no Rio Grande do Sul. (…) os obstáculos opostos à imigração de origem europeia
constituem portanto dificuldades deliberadamente criadas ao reforçamento dos valores étnicos superi-
ores de cujo predomínio final no caldeamento dependem as futuras formas estruturais da civilização
brasileira e as manifestações de seu determinismo econômico, politico, social e cultural. (…) a nossa
etnia está longe do período final de cristalização. (…) os mais altos interesses nacionais impõem que
se faça entrar no país o maior número possível de elementos étnicos superiores, a fim de que no epílo-
go do caldeamento possamos atingir um tipo racial capaz de arcar com as responsabilidades de uma
grande situação.

As concepções eugenistas dessa época também conformaram as subjetividades dos sul-rio-

grandenses, tanto e a tal ponto que o lugar do negro e da negra, no Rio Grande do Sul, constitui a

história viva desse passado.  

Na historiografia do Estado do Rio Grande do Sul, FLORES (1989) muito contribuiu para

resgatar e visibilizar a formação racista desse Estado; no livro vicejam referências a historiadores

que enaltecem o branco e apontam o indígena e o negro como seres selvagens, animalizados e infe-

riores, como se verifica da versão dos fatos publicada em1947, por Dante Laytano, primeiro histori-

ador a estudar a influência do negro na formação cultural do Estado do RS, ao dizer que é o Estado

“até então considerado o mais branco da federação e no dizer de Oliveira Viana, de onde sairia a

grande civilização brasileira, por não ter mistura com índios e negros”. (FLORES, p.75). 

O imaginário coletivo do “gaúcho”, que se reconhece com os valores da pureza e superiori-

dade da raça branca, com todas as violências daí decorrentes, desde a racialização, escravização, de-

sumanização e migração forçada de milhões de africanos/as para as terras brasileiras, até o eco que

se escuta no momento presente (2020), foi enaltecida por diversos historiadores sul-rio-grandenses

e ressoa no Mapa da Violência de 2019 o qual expôs a divisão racial da violência no Brasil60.  

João Maia (1862-1944), ensaísta, contista, romancista, jornalista e historiador em “História

do Rio Grande do Sul” traça o tipo do gaúcho rio-grandense formado por açorianos, portugueses,

paulistas, mineiros e espanhóis:

O cruzamento do indígena com a raça branca deu-se em pequenas proporções, pois o conquistador
português viveu em lutas constantes contra os índios. Já o africano teve influência quase nula na for-
mação do primitivo tipo rio-grandense. Aqui não entrou o ruim fermento do degredado, de mulheres
imorais e banidas, pois nossos colonizadores eram açorianos (citado por FLORES. p.35).

 Jorge Salis Goulart (1899-1934) em sua obra “Formação do Rio Grande do Sul”, comparan-

do “os rio-grandenses com os platinos, conclui que são infinitamente superiores aos espanhóis,

porque a maior parte deles são brancos de raça pura”61.  

60  Como antes referido, de acordo com os dados publicados, 75,5% das vítimas de homicídio no País são negras (Atlas
da Violência de 2019, diversas vezes citado).
61 Citado por FLORES, p.43.



E segue-se a construção do mito da superioridade da raça branca gaúcha, com narrativas his-

tóricas hegemônicas enaltecendo a bravura, a força, a resistência, a brancura do povo sul-rio-gran-

dense que não se formou a partir da miscigenação com o povo indígena e negro. 

Ainda em 1964, Moysés Vellinho, usando o pseudônimo de Paulo Arinos, no livro “Capita-

nia D´El Rei”, seguindo as ideias de Levy Bruh, 

considera o índio um primitivo incapaz de se adaptar às mudanças do ambiente, infantil, sem imagina-
ção, sem ação de comando, apesar de serem bons guerreiros. Se chegassem a formar civilização, esta
seria uma civilização cretina (…) racialmente não houve antagonismo, pois os índios e os negros se
misturaram com o branco em atividades similares, pecuária e guerra, prevalecendo os caracteres da
maioria bem dotada, isto é, da raça branca62. 

 

A atualidade de tal concepção parece se fazer presente, ainda que, desde o advento da Cons-

tituição Federal, a qual proclamou a igualdade de todos perante a lei e repudiou discriminações de

qualquer natureza, tenha se levado esse ufanismo para espaços privados63. 

Nesse sentido, apenas pretendendo contextualizar o momento atual e demonstrando a exis-

tência de um fio linear de hierarquização, racialização e desumanização de corpos negros desde a

escravização de africanos e africanas, o Correio do Povo, secular jornal do Estado, fundado em

1895, no dia 20/11/2019, em uma ampla e especial reportagem de Eduardo Amaral64, em razão do

Dia da Consciência Negra,  publicou a matéria intitulada “Onde estão os negros do Rio Grande do

Sul? A população negra está no Estado desde os primórdios, mas, com o passar do tempo, essa

presença foi sendo apagada da “história oficial”. 

Dois dos historiadores  ouvidos  procuraram responder  a esta  questão.  Jorge Eusébio As-

sumpção relembra que: 

(…) O Rio Grande do Sul foi um dos estados mais escravistas, só que esse tipo de coisa passa desper -
cebido quando se fala na economia do sul que dá valor à imigração, ao valoroso imigrante, e não es -
tou menosprezando ele, mas antes do imigrante vir tivemos o trabalho dos escravizados e isso foi so -
negado. Esse peso da mão de obra escravizada é sonegado ideologicamente, porque a história é ideo-
lógica também. Ela faz parte de todo esse contexto do cientificismo político, do branqueamento e
também do não querer ser brasileiro como os outros. 'Somos os melhores porque no nosso sangue tem
pouco sangue negro', isso tudo é uma ideologia do gauchismo, de que aqui no Sul formou-se uma so-
ciedade baseada na mão de obra livre e não escravizada. Se eu começar a desmistificar isso eu tiro o
mito do gaúcho e esse mito que é festejado nos CTGs, e aí vai contra a ideologia oficial (…).  

62 Citado por FLORES, p.50.
63 Em 2019, o filme brasileiro Bacurau reproduziu, em cena emblemática, a pseudo superioridade da raça branca dos
sul-rio-grandenses, quando um personagem branco, servidor de um dos tribunais sulistas, ao se declarar descendente de
imigrantes europeus, reforçava a ideia eugenista que ainda permeia parte das subjetividades do sul do país: “…o Sul é
muito diferente — é rico, temos imigração italiana e alemã”. Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. As
violências do colonizador e as possibilidades de insurgência do colonizado foram analisadas, no contexto da película,
pela juíza criminal Simone Nacif, na coluna do site Justificando, sob o título Bacurau e a erradicação da pobreza. Dis-
ponível em: https://www.justificando.com/2019/09/18/em-bacurau-viver-e-insurgir-se/. Acesso em: 03/08/2020.
64 Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/especial/onde-est%C3%A3o-os-negros-do-rio-grande-do-sul-
1.381578 . Acesso em 30/07/2020.

https://www.correiodopovo.com.br/especial/onde-est%C3%A3o-os-negros-do-rio-grande-do-sul-1.381578
https://www.correiodopovo.com.br/especial/onde-est%C3%A3o-os-negros-do-rio-grande-do-sul-1.381578
https://www.justificando.com/2019/09/18/em-bacurau-viver-e-insurgir-se/


Doutora em História, Fernanda Oliveira analisa o quanto no mito do gaúcho não cabem ou-

tras etnias que não as europeias. 

O ideal de Rio Grande do Sul se reporta ao século XIX, quando os primeiros memorialistas começam
a narrar que lugar é esse, e aí vai se criar todo um mito de quem é o gaúcho, que aqui no Rio Grande
do Sul não tem traços negros e indígenas, ele é um homem branco do campo. Então, a gente tem uma
história oficial que vai ser construída para dizer que lugar é esse desde o século XIX, e que vai dizer
que esse é um lugar branco (…) Este apagamento da história vai se acentuando com o passar dos
anos, gerando um imaginário também sobre os negros, que não estariam qualificados para ocupar lu-
gares de poder ou ter destaque na sociedade. Com o tempo, esses dois imaginários vão criar espaços
de segregação seguidos de expulsão de populações negras para dar espaço aos novos habitantes bran-
cos do Estado. Em Porto Alegre, isto está registrado ao conhecer a formação do bairro Rio Branco,
hoje considerado um dos lugares nobres da cidade.

Nesse contexto estruturalmente racista, faz-se urgente o engajamento no processo de desna-

turalização do racismo e da discriminação racial, o qual decorre da conclusão de que o lugar inferior

e diferenciado destinado ao negro/negra é normal e natural, segundo o imaginário coletivo brasileiro

e gaúcho. 

Tendo em conta que a pesquisadora do tema ora proposto também é uma mulher branca que

nasceu e cresceu em terras gaúchas e em um contexto socioeconômico favorável, assimilando valo-

res dessa sociedade e, enquanto magistrada, está vinculada ao Poder Judiciário sul-rio-grandense,

evidencia-se que faz parte da coletividade de magistrados e magistradas brancas que sustentam essa

estrutura judiciária com desigualdade racial. Portanto, analisar como se viu e se vê frente às práticas

racistas estruturais e institucionais dessa sociedade e desse grupo social constituiu-se no primeiro

desafio do presente trabalho.

Para compreender a extensão do que significa ser branca/branco no Rio Grande do Sul, fun-

damental perquirir-se e se enxergar como racista; primeira etapa desse processo de compreensão. 

Esquadrinhar as práticas, pensamentos, julgamentos a respeito da pessoa negra como parte

da sociedade, da ausência e também da mínima presença da pessoa negra em ambientes com predo-

mínio de brancos e brancas, da ausência e também da mínima presença da pessoa negra em cargos

de poder, da ausência e da mínima presença da pessoa negra em lugares de saber, da pessoa negra

em lugares subalternizados, do lugar do homem negro no imaginário coletivo, do lugar da mulher

negra no imaginário coletivo, entre outras considerações, são necessidades urgentes. 

Perceber, de modo crítico, a complacência de atos e práticas racistas por parte da sociedade

branca sul-rio-grandense, no seu dia a dia, faz-se necessário; o racismo é insidioso porque conta

com colaboração passiva e ativa de todo o grupo racial branco que sustenta essa ferramenta de do-

minação e de opressão.

Trilhar o caminho apontado por Grada KILOMBA (2019, 43-46) e ultrapassar as cinco  eta-

pas  ali  delineadas  (negação,  culpa,  vergonha,  reconhecimento  e  reparação)  faz  com  que  cada



um/uma possa reconhecer o seu racismo e a sua branquitude e os privilégios materiais e simbólicos

daí decorrentes. Convém advertir que o reconhecimento do racismo em si mesmo/a traduz-se em

processo psicológico trabalhoso, exercício diário de reflexão e crítica, tendo em vista o quanto  de

modo estrutural constitui as subjetividades brancas.

a) negação – funciona como um mecanismo de defesa do ego, o qual, operando de modo in-

consciente e visando dirimir conflitos emocionais, nega a existência de questões desagradáveis no

mundo exterior assim como sentimentos e pensamentos internos da mesma estirpe, desconhecendo

a realidade que se reflete em números, indicadores e violências diárias e ignorando sua participação

nesse processo. 

A negação (denial) é seguida por dois outros mecanismos de defesa do ego: cisão e projeção. (…) o
sujeito nega que ela/ele tenha tais sentimentos, pensamentos ou experiências, mas continua a afirmar
que “outra” pessoa os tem. A informação original – “Nós estamos tirando o que é delas/es” ou “Nós
somos racistas” – é refutada e projetada sobre as/os “Outras/os”: “Elas/es vêm aqui e retiram o que é
Nosso”, “elas/eles são racistas”. (p.43).

b)  culpa – quando o indivíduo percebe que fez algo de errado, algo que não deveria ter feito

ou pensado ou deixou de fazer algo que deveria fazer. “(…) Freud descreve tal estado como o re-

sultado de um conflito entre o ego e o superego, ou seja, um conflito entre os próprios desejos

agressivos do indivíduo em relação aos “outras/os” e seu superego (autoridade)”. (p.44). Nesses

casos, o indivíduo não tenta impor aos outros o que teme estar em si, mas, sente-se receoso com o

que pode advir da sua ação ou omissão. Se sente culpabilizado, acusado, teme uma punição a res-

peito de um ato racista já praticado. 

(…) As respostas comuns à culpa são a intelectualização ou racionalização, isto é, a tentativa do sujei-
to branco de construir uma justificativa lógica para o racismo; ou a descrença, assim o sujeito branco
pode dizer: “Nós não queríamos dizer isso nesse sentido”, “você entendeu mal”, “para mim não há
negras/os ou brancas/os, somos todos humanos”. (p.45).

c) vergonha – o sujeito passa a ter vergonha do que fez, teme que tal situação faça com que

passe por ridículo, se amedronta ante o confronto entre o acontecido e o quê pensava a respeito de si

mesmo, sente-se fracassado por não conseguir viver de acordo com o seu ideal de ego, já que falhou

ao atingir um ideal de comportamento estabelecido para si mesmo/a; percebe-se através da percep-

ção alheia e reconhece que sua auto-percepção estava equivocada. KILOMBA esclarece: “(…) O

sujeito branco se dá conta de que a percepção das pessoas negras sobre a branquitude pode ser di-

ferente de sua percepção de si mesmo, na medida em que a branquitude é vista como uma identida-

de privilegiada – o que significa tanto poder quanto alerta – a vergonha é o resultado desse confli-

to”. (p.45).



d) reconhecimento – o processo de reconhecimento se segue ao reconhecimento do racismo

e, por consequência, da sua branquitude; aceita a percepção e a realidade dos “Outros/as”; trata-se

da  passagem  da  fantasia,  da  falsa  percepção  a  respeito  de  si  mesmo/a  para  a  realidade  da

prática/pensamento  racista.  “(…) já  não se trata  mais  da questão de  como eu gostaria de ser

vista/o, mas sim de quem eu sou; não mais como eu gostaria que as/os “Outras/os” fossem, mas

sim quem elas/eles realmente são”. (p.46).

e) reparação – “é o ato de reparar o mal causado pelo racismo através da mudança das es-

truturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através

do abandono de privilégios” (p.46).

A partir do reconhecimento de que se é racista e tendo em conta a necessidade premente de

se reparar e obstaculizar toda as violências e desigualdades produzidas pelo racismo, o indivíduo

branco já ostenta condições intelectuais de compreender o alcance do que seja branquitude (estudo

da raça branca), cujo conceito será desenvolvido a seguir, e a necessidade de que atue de modo an-

tirracista. 

Para pensar na branquitude, compreendidas as estruturas racistas da sociedade brasileira e

sul-rio-grandense, importante, ainda, diferenciar racismo de outras categorias que também estão as-

sociadas à raça, quais sejam: o preconceito racial e  a discriminação racial. 

ALMEIDA (2018, p.25) assim define: “Racismo é uma forma sistemática de discriminação

que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconsci-

entes que culminam em vantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a que

pertençam”. Já o preconceito racial constitui-se em um juízo de valor a respeito de um indivíduo

que pertence a um grupo racializado que pode ou não importar em prática discriminatória: “(…)

Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais “naturalmente” prepara-

dos para as ciências exatas são exemplos de preconceitos” (p.25). A discriminação racial, por outro

lado, importa em atribuir um tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identifica-

dos, ou seja, há aí uma relação de poder, sem a qual não se mostra possível atribuir vantagens ou

desvantagens por conta da raça. 

2.2. Racismo em números 

Nesse contexto em que adolescentes, em sua grande maioria, negros, são internados em ra-

zão do trabalho no narcotráfico por conta de decisões emanadas por magistrados brancos65, o mar-

65 No “3º Diálogo sobre Trabalho infantil no Tráfico”, ocorrido dia 31/07/2020, e promovido pelo Ministério Público
do Trabalho (Canal do youtube TVMPT), Danielle Tsuchida – pesquisadora e Coordenadora do Instituto Sou da Paz,
visibiliza mais uma vez a importância de se verificar o fenômeno sob o viés racial, já que a pesquisa realizada entre no-
vembro de 2016 a dezembro de 2017, com 324 adolescentes internados na Fundação Casa, na cidade de São Paulo,
constatou que 75% dos adolescentes eram negros, 96% eram homens e 63% tinham entre 16 e 17 anos. Disponível



cador social raça ressai como a grande chave de compreensão dessa dicotomia, ainda mais, quando,

ao se analisarem outros aspectos relacionados com o cotidiano da população negra, percebem-se

índices de desigualdade racial que são tão alarmantes quanto este. 

Por exemplo, os dados que se referem ao analfabetismo, desemprego ou subocupação, índi-

ces de pobreza, de pobreza extrema, ocupação de cargos de chefia, violência obstétrica, taxas de ho-

micídios e feminicídios, entre outros, os quais, em comparação com a população branca – minoria

numérica – possibilita que se pense em um verdadeiro apartheid social, como já alertado pelo soci-

ólogo  Julio Jacobo66. Os números que se verá a seguir desmontam o discurso da meritocracia, pois,

tamanha desigualdade não pode ser imputada à falta de esforços pessoais, individuais, como alguns

querem crer, mas, sim, à existência do racismo estrutural e institucional, já referidos.

A agência Lupa67 compilou dados de institutos oficiais, relativos ao ano de 2018, e relacio-

nou alguns desses indicadores que dizem do lugar do negro e da negra na sociedade brasileira, pu-

blicados na Revista Ciência e Saúde Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz68, abaixo listados. De

observar que não houve recorte de gênero na compilação dos dados, a não ser no que diz respeito

com os homicídios, feminicídios e violência obstétrica69. 

•  A população negra representa 56,10% da população brasileira: 19,2% são pretos e pretas e

89,7% são pardos e pardas;

•  Em 2018, a população negra correspondia a 54,9% da força de trabalho, contudo, propor-

cionalmente, 64,2% das pessoas negras estavam sem emprego ou com subocupação;

•  Em 2018, 47,3% das pessoas negras trabalhavam de modo informal enquanto 34,6% das

pessoas brancas estavam trabalhando de modo informal;

•  Apenas 4,7% de pessoas negras ocupam os quadros executivos das empresas; 4,9% dos

negros e negras ocupam Conselhos de Administração e meros 6,3% exercem cargos de gerência;

•  O rendimento médio de uma pessoa negra gira em torno de R$934,00 ao passo que o de

uma pessoa branca corresponde a quase o dobro desse valor, ou seja, R$1.846,00. Segundo a OX-

FAM70, no Relatório  A distância que nos une -um retrato das desigualdades brasileiras,  “(…)

mantida a tendência dos últimos 20 anos, os negros só terão equiparação salarial com os brancos

no Brasil em 2089 – 200 anos depois da abolição da escravidão”. 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Kl4qWlNISHE . Acesso em: 01/08/2020.
66  Disponível em: https://www.geledes.org.br/apartheid-social-esta-por-tras-da-violencia-no-brasil-diz-pesquisador/ . 
Acesso em: 31/07/2020.
67 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-checadas/. 
Acesso em: 30/07/2020.
68 Disponível em:  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/consciencia-negra/. Acesso em: 30/07/2020.
69 Outros dados podem ser encontrados no relatório do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Relato das 
Desigualdades de Gênero e Raça. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html . Acesso em: 
31/07/2020. 
70 Disponível em: https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/ . Aces-
so em: 31/07/2020.

https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/
https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/consciencia-negra/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-checadas/
https://www.geledes.org.br/apartheid-social-esta-por-tras-da-violencia-no-brasil-diz-pesquisador/
https://www.youtube.com/watch?v=Kl4qWlNISHE


•  Entre os 10% da população brasileira com os maiores rendimentos do país, apenas 27,5%

dessas pessoas é negra;

•  Referindo-se à taxa de pessoas em situação de pobreza,  definida pelo Banco Mundial

como as que vivem com menos de U$5,50 por dia, no Brasil, 32,9% das pessoas são negras, en-

quanto apenas 15,4% das pessoas são brancas;

•  Quanto à taxa de pessoas em extrema pobreza, definida pelo Banco Mundial como as que

vivem com menos de U$1,90 por dia, no Brasil, 8,8% das pessoas são negras, 3,6% das pessoas são

brancas;

•  Em relação à taxa de homicídios, em 2017, 75,5% das pessoas eram negras, de modo que

a  chance de um jovem negro ser assassinado é 2,5 maior do que um jovem branco;

•  Já quanto às mortes com intervenção policial, 74,5% das pessoas eram negras;

•  No que diz com a taxa de feminicídio, 61% das mulheres assassinadas eram negras, en-

quanto apenas 38,38% das mulheres eram brancas. Não houve registro de percentual quanto às mu-

lheres indígenas;

•  Quanto às crianças, adolescentes e jovens, “em 2009, eles correspondiam a cerca de 80

milhões de pessoas na faixa etária até os 24 anos de idade (IBGE, 2012, p. 196). (...) Dos 54 mi-

lhões de pessoas em situação de pobreza, cerca de 25 milhões correspondem aos menores de 18

anos de idade, só que destas, quase 19 milhões, ou seja, mais de 70% correspondem às crianças

negras (UNICEF, 2009)”. (LIMA, 2015, p.196).

•Pensando no trabalho infantil, LIMA (2015), em sua tese de Doutorado, também traça o re-

corte racial:

Os dados da PNAD 2008 (IBGE, 2008) apontam que o trabalho infantil concentra-se fortemente entre
as crianças e adolescentes negros, de forma especial nas faixas etárias de 5 e 9 anos, em que do total
de crianças negras em situação de trabalho infantil era de 67,5%, enquanto as crianças brancas nesta
faixa etária representavam cerca de 32,5%. Na faixa etária que vai dos 10 aos 13 anos de idade, as cri-
anças  e  adolescentes  negros representam 66,5%, enquanto as crianças  e adolescentes  brancos  são
33,5%. E, na faixa etária de 14 e 15 anos de idade, os adolescentes negros representam 61,1% e os
adolescentes brancos 38,9%, e na faixa etária entre 16 e 17 anos, tem-se 57,7% de adolescentes ne-
gros em situação de trabalho e 42,3% de adolescentes brancos. A análise dos dados na fase da adoles-
cência se refere ao trabalho informal ou inadequado aos menores de dezoito anos, e que por isso estão
fora dos limites legais autorizados. (p.199). 

•  O analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais também traz índices diferenciados, a

depender da raça dos estudantes: 9,1% dos jovens eram negros, brancos correspondiam ao percentu-

al de 3,9%71. No que se refere à evasão e reprovação escolar, o pesquisador Rodrigo JESUS (2018)

observou que “(…) os processos de estereotipização de corpos vistos como anormais, aliados ao

silenciamento acerca do racismo, interferem na autoimagem e na autoestima dos jovens, contribu-

71 Cruzamento de dados da Agência Lupa, acima referida.



indo, direta e indiretamente, para os elevados índices de reprovação  e evasão observados neste

grupo étnico-racial”.

Importa destacar que as condições de vida da população adulta é, em muitas situações, refle -
xo de uma infância permeada pela ausência de um conjunto de políticas públicas – como
exemplo: saúde, educação, moradia, alimentação, lazer, cultura, entre outras – e que a educa-
ção, embora não se possa fazer o discurso salvacionista, é um importante indicador a ser ana-
lisado e que reflete as condições de pobreza da população na fase adulta e as desigualdades
sociais e raciais em diversos setores. (LIMA, 2015, p. 193).

•  Quanto à violência obstétrica, “de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, mulheres

pretas e pardas totalizaram 65% dos óbitos maternos no Brasil. Entre 1996 e 2018, foram registra-

dos mais de 38 mil mortes maternas, sendo 67% decorrentes de causas obstétricas diretas”72. Di-

versas pesquisas têm sido elaboradas e em todas verifica-se o quanto a discriminação racial impacta

a gestação, o parto e o pós-parto das mulheres negras73, tanto no que diz respeito à dificuldade ou

impedimento da gestante ser acompanhada no parto por pessoa por ela designada, a realização de

procedimentos sem sua autorização, ao uso de menor dose de anestesia ou, pior, ao não uso de anes-

tesia quando indicado, entre outras tantas formas de violência obstétrica. 

•O único dado a se comemorar corresponde ao ingresso de pessoas negras nas universidades

públicas, em razão das ações afirmativas que estipularam cotas, inclusive, para pessoas negras. Em

2018, por conta do sistema de cotas, pela primeira vez os estudantes negros (pretos, mas em sua

grande maioria, autodeclarados pardos) foram maioria nas universidades públicas, correspondendo

a 50,3% dos estudantes. 

           O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2014, publicou o livro Situação So-

cial da População negra por Estado74, com análise de dados dos anos 2001 e 2012, objetivando co-

nhecer e dar a conhecer que:

(…) Apesar do evidente avanço nas condições de inserção econômica e social, ainda persis-
tem os diferenciais que colocam os negros em desvantagem, comparativamente aos brancos,
em todos os indicadores  analisados.  A permanência das desigualdades raciais se deve às
enormes desvantagens acumuladas pelo segmento negro até o momento em que o país passa
a ampliar as oportunidades em vários campos da vida social, inclusive com a adoção de
ações afirmativas na educação. Às diferenças do ponto de partida de cada grupo racial, soma-
se a resiliência do racismo que, como elemento estruturante das relações sociais no Brasil,
opera no sentido de amortecer o dinamismo do processo de inclusão social. (apresentação).

72 In Racismo obstétrico: violência na gestação, parto e puerpério atinge mulheres negras de forma particular. Dispo-
nível em: https://www.geledes.org.br/racismo-obstetrico-violencia-na-gestacao-parto-e-puerperio-atinge-mulheres-
negras-de-forma-particular/ Acesso em: 31/07/2020.
73 Exemplificativamente, a matéria elaborada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva que faz referência a um, 
dentre tantos, artigos científicos que denunciam mais essa violência com recorte racial. Disponível em:  
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/8m-mulheres-negras-sofrem-mais-violencia-obstetrica/45463/. Acesso em: 
30/07/2020.
74 Disponível em:  https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/situacao-social-da-populacao-
negra-por-estado-seppir-e-ipea/view . Acesso em: 03/08/2020.

https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/situacao-social-da-populacao-negra-por-estado-seppir-e-ipea/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/situacao-social-da-populacao-negra-por-estado-seppir-e-ipea/view
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/8m-mulheres-negras-sofrem-mais-violencia-obstetrica/45463/
https://www.geledes.org.br/racismo-obstetrico-violencia-na-gestacao-parto-e-puerperio-atinge-mulheres-negras-de-forma-particular/
https://www.geledes.org.br/racismo-obstetrico-violencia-na-gestacao-parto-e-puerperio-atinge-mulheres-negras-de-forma-particular/


 A pesquisa de diversos indicadores, comparando-se pessoas brancas e negras, constatou que

as desigualdades raciais persistem no tocante ao acesso à seguridade social, formação educacional

em todos os âmbitos, renda familiar, adequação da moradia, acesso a programas de transferência de

renda, taxa de ocupação, acesso à carteira assinada, entre outros. 

No Brasil, o empobrecimento, a falta de oportunidades e a privação de liberdade tem raça!

Por isso, ALMEIDA (2019), ao falar sobre o quanto o racismo constitui as sociedades, percebe que

“a viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômi-

ca e jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, eco-

nômica e jurídica” (p. 39).  

Para além das práticas individuais racistas, que devem ser coibidas e os sujeitos responsabi-

lizados, “(…) o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, di-

reta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistêmica”.

(ALMEIDA, 2019, p.39).

Para entender essas desigualdades sociais, com evidente recorte racial, faz-se necessário ter

presente o que se passa no Brasil atual, herdeiro de um passado escravagista e indigno e detentor do

vergonhoso título de último país do continente americano a abolir a escravidão, em 13 de maio de

1888; urge, ainda, pensar quais práticas e estereótipos racistas ainda persistem na sociedade brasi-

leira e sul-rio-grandense. Ainda, nessa mesma conjuntura de desigualdade social e racial, é que se

deve compreender o fenômeno do trabalho infantil para o narcotráfico, sem descuidar de visibilizar

os privilégios materiais e simbólicos das pessoas brancas que ocupam a quase totalidade dos cargos

e postos nas instituições e poderes da República, em especial dos magistrados e magistradas, já que

estes são os responsáveis diretos por essa interpretação judicial que implica na responsabilização

socioeducativa dos trabalhadores infantis. 

 

2.3 Branquitude e silêncio

Tendo em conta o objetivo da presente pesquisa, impõe-se colocar o/a branco/a no foco do

estudo e do debate sobre raça  uma vez que a esmagadora maioria dos magistrados sul rio-granden-

ses é da raça branca e todos os indicativos, sejam os que revelam a mortalidade juvenil ou o encar-

ceramento juvenil ou, ainda, os que demonstram a desigualdade social  no Brasil, estão marcados

pela raça, figurando a raça negra (pretos e pardos) como a que sempre está em desvantagem em re-

lação à raça  branca.

Se brancos e brancas, na sociedade brasileira e sul-rio-grandense, são constituídos dessa for-



ma, o racismo estrutural tem como consequência a naturalização da condição de privilégio enquanto

pessoa branca e portanto, brancos e brancas não tem raça, pois são a norma; logo, ser negro consti-

tui-se na exceção. Ser classificado como branco quer significar que “esse indivíduo não pertence a

um grupo racial porque apenas minorias raciais possuem raça” (…) pessoas brancas são apenas

seres humanos. (…) Se negros são o tempo inteiro reconhecidos como membros de um grupo raci-

al, brancos são apenas pessoas”. MOREIRA (2019, l. 517- 518).

Isso marca o primeiro privilégio branco: o poder de definir quem está fora do lugar, quem

está adstrito a um não-lugar na sociedade; quem é cidadão de primeira classe e quem tem um corpo

que pode ser humilhado, encarcerado e desumanizado. 

Por conta disso, a causa estrutural evidente, ou seja, o racismo que conduz a todo esse con-

texto desigual (político, de condição jurídica, econômico e social), deixa de ser enunciado nas sen-

tenças e decisões, por razões conscientes ou, até mesmo, inconscientes.

ALMEIDA (2019) ensina:

(…) o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se
constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia soci-
al e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos
institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. (…) Nesse caso,
além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente torna-se imperativo refletir so-
bre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. (p.38-39).

Nessa conjuntura, o estudo da raça branca contribui para melhor compreensão desse fenô-

meno, pois, ao retirar o foco do negro/negra afasta-se a perspectiva que os brancos/brancas impõem

sobre “o outro” não-branco e passa-se a analisar o branco e a branca enquanto pertencentes ao gru-

po da raça branca. Contudo, importa ressaltar o equívoco em inferir que a raça constitui-se de indi-

víduos com corpos e experiências homogêneas, ao contrário, faz-se crucial compreender e perceber

essa heterogeneidade existente, ainda mais quando se pensa nos trabalhadores infantis, em sua mai-

oria negros, que são considerados adolescentes infratores pelos/as magistrados/as, em sua maioria,

brancos/as.

A ideia de raça, que não tem qualquer interferência biológica e se apresenta como constru-

ção social, resulta na produção de um outro, na produção de uma diferença; diferença relacional

porque a análise, classificação, hierarquização, parte da perspectiva da pessoa branca em relação ao

outro, por ela racializada. Á essa diferença colonial é que KILOMBA se refere quando diz: “o colo-

nialismo é uma ferida que nunca foi tratada. Uma ferida que dói sempre, por vezes infecta, e outras

vezes sangra” (2019, contracapa).

O estudo dos brancos e brancas, dos espaços que ocupam, das relações assimétricas de poder

que mantêm com os negros/negras, dos privilégios e vantagens, materiais e imateriais que daí se ex-



traem, visibilizará a ausência de neutralidade das decisões judiciais e como o grupo racial dominan-

te tem encarcerado, sem qualquer crítica, no que diz respeito ao marcador social raça, a população

jovem e negra deste país. 

|O estudo da branquitude tomou corpo nos EUA, a partir da década de 1990, quando se pre-

tendeu estudar os brancos e o impacto de suas ações predatórias a partir das relações entre ex-colô-

nias e colonizadores visto que, a contar do século XVI, quando se concebe um projeto de  poder em

que os brancos passam a ser a norma e padrão e os demais se tornam “os outros”, com uma hierar -

quização e subjugação bem definidas, surge dessa conjuntura um regime de poder escravocrata es-

tratificado racialmente: “(…)  As culturas nacionais e as identidades brancas e não brancas têm

sido historicamente criadas, recriadas, significadas e redefinidas através das trocas circulares de

símbolos, ideais e populações entre a África, a Europa e as Américas” (SCHUMAN, p. 17); por

isso, o estudo da branquitude tem acontecido de modo transnacional, com intercâmbio entre os con-

tinentes envolvidos. 

O sociólogo, historiador e ativista político Du Bois, no estudo As Almas do Povo Branco, de

1920, faz o que SCHUMAN (2012, p.20) vai nomear de virada epistemológica, visto que o branco

passa a ser analisado desde o olhar de um estudioso negro, ou seja, o negro deixa de ser objeto de

estudo e passa a ser o pesquisador. Também em 1935, Du Bois estuda a classe trabalhadora branca-

americana do século XIX, comparando-a com o trabalhador negro, sob um viés de raça, classe e

status. Du Bois percebeu e demonstrou que a classe trabalhadora branca-americana se aliou ao pro-

jeto de poder racial, participando dessa relação de poder em que se dividiu a população americana

por raça, como forma de adquirir vantagens materiais e simbólicas (status superior) em relação à

população negra: o sentimento de os brancos pobres pertencerem à mesma raça dos brancos ricos; a

possibilidade de acesso aos mesmos lugares dos brancos de classe superior e o direito de voto - ne-

gado à população negra - foram atrativos importantes para esse pacto da branquitude, independente

da classe. (SCHUCMAN, 2012, p.18). 

Frantz Fanon, filósofo e psiquiatra, nascido na Martinica, escreve, em 1952,  Pele Negra

Máscaras Brancas, discorrendo sobre a construção das subjetividades das mulheres e  homens ne-

gros e  das mulheres e homens brancos e as relações que se constroem a partir da opressão e domi-

nação imposta pelos colonizadores sobre os colonizados, estrutura que sedimentou a construção de

todas essas subjetividades: aos brancos, a construção de um sentimento de superioridade em relação

aos negros, e, aos negros, a construção de um sentimento de menos valia, quando comparado com

os brancos, uma não aceitação da sua cor e de sua identidade, o que seria um racismo subjetivado

pelos próprios negros, que resultaria, inclusive, em um pacto com a ideologia do branqueamento

como forma de fugir de sua própria condição estereotipada negativa. Para Fanon, a saída, ou a de-



salienação do homem negro, deve se dar a partir da tomada de consciência das realidades econômi-

cas e sociais, ou seja, que esse complexo de inferioridade se forma pela opressão econômica e “em

seguida, pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade”. (2008, p.28).

No Brasil, em 1957, Guerreiro Ramos publica o artigo “A patalogia social do ‘branco’ bra-

sileiro” (branco entre aspas), visibilizando que o racismo produziu um ideal de beleza e estética

brancas, pontuando significados positivos para a branquitude, ao passo que a beleza e estética ne-

gras foram relacionadas de modo negativo. RAMOS aponta a doença de uma população com ampla

ascendência miscigenada (cultural e biológica) com negros, crer-se branca ou desejar ser branca,

pois, em face de toda a miscigenação produzida, segundo o autor, dificilmente há branco puro, sem

qualquer mistura cultural ou biológica com o negro. Outro indício da patologia seria o fato de soció-

logos e antropólogos apenas estudarem o negro, olvidando-se de estudarem-se a si próprios.

A mudança de paradigma apresenta-se importante, pois, permanecer investigando e anali-

sando a população que sofre com esse sistema de opressão, mantém a norma, reforça-se o padrão de

norma que paira sobre os brancos e, reforçando tal condição, reafirma-se o quanto são estranhos, di-

ferentes e excepcionais os demais grupos racializados. 

A análise das subjetividades do opressor - no Brasil tem relação com a aparência branca e

origem europeia-  nessas relações e sociedade desiguais, onde adquiriram, desde a época do coloni-

alismo75, privilégios simbólicos e materiais em relação com os não brancos (privilégios que se man-

têm, como se viu dos indicadores sociais e raciais), pode ser uma das definições do que seja bran-

quitude, conceito que se entrecruza com diversas categorias sociológicas como raça, cultura, cor, et-

nia, e que se modificam a depender do país, região, história, interesses políticos, trazendo dificulda-

des de conceituação, pois, segundo SCHUMAN (2012, p.22):

ser branco e ocupar o lugar simbólico de branquitude não é algo estabelecido por questões apenas ge -
néticas, mas sobretudo por posições e lugares sociais que os sujeitos ocupam. Portanto, a branquitude
precisa ser considerada como a posição do sujeito, surgida na confluência de eventos históricos e po-
líticos determináveis  (Steyn,  2004, p.12176).  Nesse sentido, ser branco tem significados diferentes
compartilhados culturalmente em diversos lugares.  Nos EUA ser branco está estritamente ligado à
origem étnica e genética de cada pessoa; no Brasil está ligado à aparência, ao status e ao fenótipo; na
África do Sul, fenótipo e origem são importantes demarcadores de brancura.

Nesse contexto, para MOREIRA, o fato de se racializarem pessoas negras de origem africa-

75 Tendo em conta a “(…) hegemonia que a cultura europeia passou a ter ao longo dos últimos séculos em função da
escala mundial do projeto colonial. Esse processo permitiu que o sistema econômico, os valores religiosos, a estrutura
política e a tradição cultural dos países europeus se tornassem parâmetros universais. Ao serem alçados a perspecti-
vas universais, eles tornaram pessoas brancas parâmetros implícitos da representação do que seja o humano, embora
isso permaneça encoberto. (MOREIRA, 2019, l. 337).  

76 Steyn, M.  (2004). Novos matizes da branquitude: a identidade branca numa África do Sul multicultural e demo-
crática. In V. Ware (Org.). Branquitude, identidade branca e multiculturalismo. (V. Ribeiro, trad., pp 115-137). Rio de
Janeiro: Garamond. Citado por SCHUCMAN (2012, p.23).



na, traz duas consequências evidentes: um lugar de subordinação e inferiorização para os negros e

um lugar com status privilegiado para os brancos, em face do pertencimento ao grupo racial domi-

nante: “(…) Ser branco situa as pessoas em um lugar específico dentro das hierarquias sociais em

função da significação que o pertencimento ao grupo racial dominante possui no mundo contempo-

râneo. À identidade racial branca estão associados diversos predicados positivos, como superiori-

dade cultural, beleza estética, integridade moral, sucesso econômico e sexualidade sadia”. (MO-

REIRA, l. 340). Por outro lado:

A negritude surge a partir da atribuição negativa de características morais a traços fenotípicos das po-
pulações africanas. Ela aparece em um momento histórico no qual a raça se torna um objeto de refle-
xão, o que produz diversas narrativas científicas, políticas e culturais destinadas a legitimar a explora-
ção econômica de pessoas classificadas como negras. O racismo cumpre então um papel central nesse
processo, pois cria e propaga imagens culturais destinadas a justificar hierarquias sociais entre negros
e brancos. (MOREIRA, 2019, l. 476).

E reforça tal argumento ao evidenciar que: 

A convicção de superioridade racial é produto direto da transformação dos membros do grupo racial
dominante como referência cultural, como referência estética, como referência de superioridade mo-
ral, de superioridade intelectual, de superioridade sexual e de superioridade de classe. Mais uma vez,
a raça não é um simples parâmetro de classificação biológica, mas sim uma identidade social que po-
siciona os indivíduos dentro das relações hierárquicas existentes em uma sociedade. (l. 493) (…) A
branquitude surge então como uma propriedade estrutural das práticas sociais, porque determina o
funcionamento das instituições e também das representações culturais, colocando certos grupos raci-
ais em situação de privilégio e outros em condição de subordinação. (2019, l. 509).

Ao silêncio da branquitude a respeito das desigualdades raciais, BENTO, em sua tese douto-

ral no campo da psicologia social, (2002) vai nomear de pacto narcísico da branquitude77, pois, o

silenciamento das questões raciais que sustentam as opressões e desigualdades em todos os âmbitos,

impede que se debata sobre a verdadeira causa, qual seja, o racismo estrutural e, por consequência,

ante esse silêncio e omissão, brancos e brancas seguem com seus privilégios, negam o problema e

deixam de se responsabilizar. Trata-se de uma aliança intergrupal onde a discriminação racial passa

a não ser responsabilidade dos brancos os quais oferecem solidariedade e gestos de benevolência

para algo que não lhes diz respeito, pois, não se veem implicados, enquanto grupo racial, em um

processo que se conforma de modo relacional. 

BENTO revela como todas as pessoas criadas em uma sociedade racializada têm uma visão

77 A psicanalista, artista, pesquisadora, Grada KILOMBA também faz essa associação e leva para a sua obra a discus -
são a respeito da branquitude e Narciso: (...) Kilomba fala de Narciso e Eco, instalação audiovisual em que discute a
"branquitude" como privilégio, "um lugar que se apresenta como um centro ausente, porque essa centralidade não é
vista como relevante". "(…) É esse privilégio de não ser marcado que produz o poder, essa ideia de que a branquitude
é a condição humana e que, portanto, não precisa ser mencionada, porque, quando falamos de pessoas, falamos de
pessoas brancas. E quando falamos de mulheres, falamos de mulheres brancas. E depois falamos sobre os outros", ex-
plica”.  Disponível  em:   https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html Acesso  em:
11/08/2020.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/cultura/1566230138_634355.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/opinion/1487597060_574691.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/opinion/1487597060_574691.html


de mundo marcada pela racialidade e é essa racialidade que deve ser discutida, pois, se assim não

for, ela vai seguir marcando, de modo transversal todo o processo. Brancos e brancas têm uma visão

de mundo diferente racialmente, já que a branquitude, esse conjunto de privilégios simbólicos e ma-

teriais, traduz-se em um elemento essencial, porém oculto, que interfere na racionalidade, visto que

a lógica dessa relação sempre é de subordinação em uma equação em que branco é o elemento su-

perior e negro, o inferior.

Para BENTO (2002), a branquitude produz alguns sintomas. O mais importante diz com a

dificuldade de reconhecer que as desigualdades sociais são produto do racismo estrutural e não ape-

nas herança de um passado escravagista; atribuir essas desigualdades a “um passado escravo e a um

legado inexorável e hermético de uma história no qual os brancos parecem estar ausentes” (p.28).

Outro sintoma seria o fato de não focalizar o branco nessa relação estrutural, evitando, com isso,

discutir as diversas dimensões do seu privilégio. Ainda, não reconhecer que mesmo em situação de

pobreza, o branco tem o privilégio simbólico da brancura, o qual não pode ser reduzido a pouca coi-

sa: é bom ser branco78, é seguro ser branco! 

Ainda, BENTO  esclarece que essa discriminação racial se dá com base em interesses e não

com amparo em preconceito. O interesse maior cinge-se à manutenção dos privilégios simbólicos e

materiais, pois, existe forte pertencimento social, uma ligação emocional com o grupo a que  perten-

cemos, de modo que a autoimagem que se tem está vinculada à imagem que se tem desse grupo (va-

lores grupais). 

Por tal razão, brancos e brancas excluem o que não lhes pertence, desvalorizam  o outro

como pessoa assim como seus valores; há um descompromisso político com a situação do outro,

um distanciamento psicológico em relação aos excluídos, os quais se tornam sem valor, indignos.

Por isso, a estigmatização de um grupo como perdedor, a omissão diante da violência que o atinge,

o silêncio suspeito em torno do grupo que pratica a violência racial, pois dessas violências todo o

grupo se beneficia, concreta ou de modo simbólico.

O silêncio do branco, a sua omissão e a distinção do lugar do branco como se não tivesse

responsabilidade nessa relação dialógica são elementos de um compromisso narcísico de autopre-

servação. 

BENTO pondera que o mais pesado investimento da branquitude dirige-se à colocação, en-

quanto grupo, como grupo de referência da condição humana (2002, p.31). Ainda, BENTO, ao pen-

78 SCHUCMAN (2012), em sua tese doutoral, também na área da psicologia social, ao estudar a branquitude da cidade
de São Paulo, entrevista um jovem adulto branco, morador de rua. Para esse indivíduo, o seu privilégio branco tem uma
expressão prática importante: ele pode ingressar nos shoppings para usar o banheiro, ao passo que outras pessoas ne-
gras, em idênticas circunstâncias, têm esse acesso negado.



sar nas teorias de Freud, esclarece que esse narcisismo, um amor a si mesmo, constitui-se em ele-

mento que trabalha para a preservação do indivíduo e, por isso mesmo, gera aversões e também

medo, em relação ao estranho, ao diferente. 

Como já antes referido, o medo foi o sentimento pilar do ideal de branqueamento do Brasil,

o qual culminou com o incremento da política de migração europeia, enquanto projeto político, na

primeira metade do século XIX. A migração de milhões de europeus brancos foi uma resposta da

elite branca, com origem europeia, e nasce do medo dos conflitos raciais (BENTO, 2002, p.35). É

como se o diferente, o estranho, pusesse em questão o normal, o universal, exigindo mudanças. A

antipatia e a aversão emergem daí. 

Branquitude ainda pode ser conceituada como um privilégio racial, um ponto de vista, um

lugar a partir do qual brancos olham para si, para os outros e a sociedade;  um conjunto de práticas

culturais  não marcadas e  não nomeadas. Brancos nunca percebem que as práticas racistas fazem

parte de um sistema que modela suas experiências diárias e um sentido de identidade. Branco nunca

é questionado sobre sua cor, porque branquitude é uma neutralidade racial construída socialmente

com o objetivo de manter a suposta superioridade de brancos sobre negros. “De cor” é o outro. “Sou

o neutro”.(BENTO, 2002, pp. 161-162).

Por fim, BENTO pontua: pensar que as oportunidades são iguais para todos e que os negros

não conseguem ascender porque não desejam ou não tem competência é um dos elementos típicos

da  branquitude,  assim  como  concluir  que  os  brancos  estão  onde  estão  porque  merecem,

pensamentos estes que são mera reprodução da lógica hegemônica, tanto do lugar definido para

cada uma das raças, como também dos princípios que informam a meritocracia, a qual ignora o fato

de que os indivíduos integram grupos sociais com posições definidas na estrutura social.  (2002,

p.131).

Para BENTO (2002, p.28), um dos sintomas da branquitude diz com o fato de que as insti-

tuições brancas reconhecem as desigualdades raciais porque os dados são contundentes, repetitivos

e persistentes mas não as associam à discriminação racial. Basta pensar no encarceramento da ju-

ventude negra e a total ausência de debate desta questão racial, no Poder Judiciário. A resposta às

desigualdades sociais costuma se voltar ao passado escravocrata sem que os brancos perquiram a

respeito de qual papel desempenharam na construção dos fatos.

BENTO visibiliza como, ao não se focalizar o branco em relação com o negro, ao se falar do

escravizado e não se falar dos descendentes dos escravocratas enquanto implicados nesse processo

relacional, evita-se a discussão das diferentes dimensões do privilégio branco, pois, ainda que se re-

sumissem todas as desigualdades a uma questão de classe, a qual poderia ser solucionada a partir da

evolução da sociedade de classes, ainda assim, mesmo na pobreza, o branco possui o privilégio sim-



bólico da brancura. 

No capítulo a seguir, se verá como a branquitude na magistratura concebe decisões desco-

nectadas com a realidade e, por consequência, impede que se discuta e visibilize o quanto o marca-

dor raça interfere e constrói o fenômeno de encarceramento de trabalhadores infantis no Brasil e no

Rio Grande do Sul. Por outro lado, se verá como, a partir de um paradigma outro, ao colocar a raça

no centro do debate, possibilita-se uma verdadeira transformação social e racial. 

Nesse sentido, a colaboração da Teoria Crítica Racial (TCR), que será melhor analisada no

capítulo terceiro, ajuda a pensar sobre os adolescentes negros encarcerados que trabalham para o

narcotráfico, pois, analisa, sob uma perspectiva interdisciplinar e interseccional, as variadas formas

de opressão (sexismo, racismo, classismo, etc.), percebendo que o impacto negativo sobre a popula-

ção negra advém de determinados valores/conceitos que permeiam a sociedade, tais como a neutra-

lidade racial, meritocracia, igualdade formal. A TCR  comprometendo-se com a justiça social, desa-

fia o pensamento hegemônico ao colocar no centro do debate os conceitos de raça e racismo. 

Para FERREIRA e QUEIROZ (2018),

O fundamental no pensamento de qualquer um que se envolva com a TCR é manter o foco
em três questões essenciais: (…) O que nós fazemos? Nós focamos nosso trabalho em enca-
rar as várias formas de racismo e suas intersecções com outras formas de subordinação; Por
que nós fazemos isto? O objetivo de nosso trabalho é desafiar o status quo e realizar um em-
purrão em direção ao objetivo de justiça social. Como nós fazemos isto? Nós trabalhamos
ouvindo, lendo a respeito e centrando nas experiências das pessoas de cor. (…)  a emancipa-
ção racial é algo que não pode ocorrer apenas no âmbito do direito, mas que deve decorrer do
combate ao racismo em sua interseccionalidade com a matriz de dominação, ou seja, com as
demais formas de opressão, como o sexismo e as dinâmicas de classe, por exemplo. O resul-
tado dessa compreensão holística dos sistemas de dominação é a própria desracialização da
estratificação social, à medida que a raça é apenas um desses mecanismos. 

Nesse sentido, ao colocar a raça em debate, percebendo como o racismo estrutura a socieda-

de, escutando as experiências e vivências da população negra, as quais, em grande medida, estão

discriminadas nos dados sociais/raciais, tudo a demonstrar a hierarquização entre brancos e negros

e, ao mesmo tempo, visibilizando esse quadro sistemático e silencioso de violação dos direitos dos

adolescentes negros e periferizados, verifica-se como o marcador raça também articula o sistema de

justiça, de tal modo que brancos seguem enviando para os cárceres a população negra.

FLAUZINA (2006), em sua dissertação de mestrado79, expõe o sistema penal sem disfarces

ao explicitar o racismo institucional que produz o resultado ‘encarceramento da população negra e

jovem’:

No Brasil, apesar da blindagem que o mito da democracia racial construiu como forma de
impedir que se observasse a forte incidência do racismo institucional operando em prejuízo

79 A dissertação virou livro: Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro ,
Editora Brado, 2019.



da população negra, não foi possível resguardar o sistema penal de ter uma imagem desgas-
tada pela atuação visivelmente pautada pelo racismo. O acesso mais visível e truculento à
corporalidade negra, na rotina de uma vigilância ostensiva, no encarceramento desproporcio-
nal e nas mortes abruptas injustificáveis, faz com que a movimentação desse empreendimen-
to, dentro da lógica dos sistemas penais marginais de nossa região, produza o genocídio da
população negra. (2006, resumo).

E complementa: 

(…) Atentando para a configuração dos sistemas penais brasileiros (colonial-mercantilista,
imperial-escravista,  republicano-positivista  e  neoliberal)  ao  longo  do  processo  histórico,
constatamos que o racismo é a principal âncora da seletividade inscrita nesses empreendi-
mentos, além de formatar decisivamente a metodologia de sua abordagem, sendo tomado
mesmo como um mecanismo de eliminação do segmento negro (2006, resumo).

Na linha de FLAUZINA, conclui-se que a ausência de qualquer debate ou decisão reconhe-

cendo que os adolescentes encarcerados em razão da prática de ato infracional são trabalhadores in-

fantis, parece se amoldar aos demais indicadores acima expostos representando não apenas um con-

junto de jovens racializados, estigmatizados, criminalizados, privados de liberdade, mas a face mais

cruel desse país tão assimétrico80, violento e racista. 

Esse silêncio que vem das instituições, em especial da magistratura, causando danos aos

adolescentes, é que será analisado a seguir, já sob a perspectiva racial.

80 Segundo a OXFAM, “seis brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do
país. Os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos demais 95%. Uma mulher trabalhadora que ganha um salá -
rio mínimo mensal levará 19 anos para receber o equivalente que um super-rico recebe em um único mês ”. Disponível
em:  https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/.  Acesso  em:
31/07/2020.

https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/


           3. Hermenêutica negra: quando a raça vai para o centro do debate

3. 1 A falácia da neutralidade do órgão judicial

Nesse panorama racial e social – de uma juventude negra encarcerada ou morta – cumpre

pensar qual a resposta que o sistema de justiça pode alcançar para promover justiça social e racial,

deixando de naturalizar  a  mortalidade  juvenil  e  o encarceramento  de jovens trabalhadores  que,

como se viu, nos capítulos anteriores, em sua esmagadora maioria, são negros. 

Urge analisar este estado de coisas e verificar a responsabilidade do Poder Judiciário, seja ao

naturalizar as violências, olvidando-se de relacioná-las com o trabalho no narcotráfico, seja ao en-

carcerar jovens trabalhadores sem que, pelo menos, reveja suas práticas e políticas ao mesmo tempo

em que tensione os demais Poderes da República encarregados de promover políticas públicas capa-

zes de dar resposta a essa situação insustentável. 

Não parece demais relembrar que corpos negros subalternizados, desumanizados - dentro

dos cárceres, unidades de internação ou em valas a céu aberto – fruto da violência das gangues ri-

vais e/ou da violência estatal, fazem parte do cotidiano forense sem que se pense quais as causas es-

truturais que produziram esse resultado, o qual tem sido enunciado pela academia e movimentos so-

ciais como genocídio do povo negro81. 

Historicamente, a escravização, o açoite, os estupros, as torturas e assassinatos de corpos ne-

gros foram garantidos, pelo sistema de justiça branco, aos latifundiários que comercializavam, ex-

ploravam e eram proprietários de pessoas, tudo como convinha aos interesses comerciais e econô-

micos de uma época não tão remota; o sistema legal de escravização de pessoas negras foi abolido

faz apenas 132 anos. 

Ou seja, de lá para cá apenas cinco gerações se passaram, de maneira que ainda se vive em

uma época onde os valores que devem informar uma democracia racial, uma justiça racial, ainda es-

tão por se construir. Nesse contexto racial, voltam-se os olhos para as práticas e técnicas processu-

ais que informam o desatendimento dos direitos assegurados aos adolescentes trabalhadores do nar-

cotráfico, pensando-se nos valores que estruturam os órgãos judiciais e suas decisões. 

81 Referência ao seminal livro de Abdias do Nascimento (O genocídio do povo brasileiro – processo de um racismo
mascarado) e, mais recentemente, à dissertação de mestrado de Tarsila Flores, junto à UNB. Em “Cenas do Genocídio
do Povo Negro no Brasil”, FLORES, a partir de casos de homicídios contra jovens negros e a ação de representantes do
Estado, reflete sobre o fato de “que cada 100 pessoas vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negras e jovens, o que
permite constatar que a juventude negra brasileira vive um risco de morte comparável a países em guerra declarada”.
Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31045/1/2017_TarsilaFlores.pdf . Acesso em: 22/07/2020.

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/31045/1/2017_TarsilaFlores.pdf


Cabe ao órgão judicial, diante do fato que lhe foi trazido, interpretá-lo de acordo com as nor-

mas de direito material e processual à sua disposição, ou seja, no específico caso do trabalhador in-

fantil que trabalha para o narcotráfico, impõe-se efetuar o controle de convencionalidade das con-

venções internalizadas em vez de aplicar as disposições do ECA que culminam com a criminaliza-

ção de um adolescente vítima de uma das piores formas de trabalho infantil. 

Nessa busca de compreensão a respeito  dos valores que conformam as decisões e os/as

seus/suas julgadoras, o processualista ALVARO DE OLIVEIRA (2009) chama a atenção para a in-

fluência da Constituição Federal na aplicação do direito processual, assim como ressalta os direitos

fundamentais processuais que o sujeito (no caso, o trabalhador infantil) tem à sua disposição, como

por exemplo, a garantia à tutela jurisdicional adequada e justa, o direito ao processo justo e o acesso

a uma igualdade formal e material. Para ALVARO DE OLIVEIRA, o fenômeno jurídico, aí incluí-

do o direito processual, é produto da atividade humana, pertence à cultura e, como fenômeno cultu-

ral, não pode ser compreendido como mera técnica, ao contrário, para sua melhor compreensão se

permite e se exige uma aproximação histórica. Ainda, como a jurisdição opera verdadeira reconstru-

ção da ordem jurídica, mediante o processo, este deve ser pensado na perspectiva dos direitos fun-

damentais e informado por seus valores (justiça, igualdade, participação, efetividade e segurança),

donde decorrem princípios, regras, postulados próprios, deixando-se em segundo plano a técnica,

que serve apenas para se atingir um fim. 

ALVARO DE OLIVEIRA destaca que a finalidade do processo não se constitui em simples

realização do direito material e, sim, na concretização da justiça material e na pacificação social;  ao

conceber o conceito de formalismo-valorativo, apresenta, em outra perspectiva, uma forma proces-

sual contaminada de valores; o processo irmanado com os princípios constitucionais, um convite a

se interpretar a legislação infraconstitucional em conformidade com os direitos fundamentais de for-

ma que o processo civil passe a emprestar relevo à autoaplicabilidade dos direitos fundamentais (ar-

tigo 5, parágrafo primeiro da CF: (…) § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias funda-

mentais têm aplicação imediata). 

Pensar  o  processo com as  lentes  do formalismo-valorativo  significa  dizer  que o ideário

constitucional encontrou ressonância no processo civil, pois, com base nos valores (plano axiológi-

co) e normas (plano deontológico) estabelecidos na Constituição, dá-se a organização do processo.

Fala-se aqui em processo, pois, o órgão judicial tem em mãos a chave para compreender o fenôme-

no do trabalho infantil no tráfico. Se o ingresso de uma representação por prática de ato infracional

não se coaduna com o contexto normativo protetivo, cabe a este rejeitá-la. Também se faz a ressalva

que não se está falando de processo criminal. O adolescente não pratica crime. O adolescente, em

tese, pratica ato infracional e, por isso, o processo tomará o rumo do processo civil com os dispositi-

vos legais respectivos e contaminado com os valores da Constituição Federal, em especial, o dispos-



to no artigo 22782.

ALVARO DE OLIVEIRA explicita que a escolha de determinada técnica para se atingir de-

terminado resultado – e esta questão apresenta-se relevante pois desnuda a opção até aqui tomada

pelos órgãos judiciais  – “constitui sempre uma questão de política judiciária, a bem demonstrar a

natureza eminentemente cultural do fenômeno processual, impregnado de valores a que se atribui

maior ou menor relevo em função das condições sociais, políticas e econômicas onde deve vigorar

a lei processual”. E continua:

Nesse quadro, ganha posição de destaque o ordenamento constitucional que, em regra, condensa as
diretrizes axiológicas da Nação. É o que se denomina forma em sentido amplo ou formalismo proces-
sual. No entanto, quando se fala em formalismo, tende-se a esquecer o seu lado positivo, pois se pensa
apenas no excesso de formalismo, que realmente é danoso e deve ser combatido com rigor. (2010,
p.18)

Os valores de uma sociedade vão nortear o órgão judicial, que faz parte dessa mesma socie-

dade, quando este analisar o fato (trabalho para o narcotráfico) gerando consequências diversas,

como já se viu: ou o adolescente será visto como um trabalhador infantil que merece proteção ou

será compreendido como adolescente infrator. 

BALIBAR pondera:

(…) Outro argumento que pode ser levantado, em linha com a questão do Pascal, se faz presente na
dissertação de Ranabir Samaddar “The game of justice”, a qual já foi aludida. Da leitura de Benjamin
e Derrida, ele derivou uma formulação geral da justiça: excess over law no sentido de que é necessá-
rio mais do que leis para se atingir a justiça (é necessário atitudes mais práticas). Tais práticas não-
legais não podem ser expressas em termos legais e nem podem ser abarcadas pelo maquinário jurídi-
co. O mundo das leis produz o objeto da justiça, entretanto o objeto de busca pela justiça excede às
leis de forma que o caminho exclusivamente legal não é capaz de atingir tal objetivo. Assim, enquan-
to a justiça é contemplada pela lei mas a excede, o objeto de busca pela justiça depende também da
capacidade de diálogo para se procurar outros caminhos para a justiça83.  (Balibar, 2012, p. 14). 

A opção do órgão judicial, ao reconhecer o trabalho infantil, diz dos valores que conceberam

o sistema protetivo: as Convenções da OIT, as Convenções Internacionais que protegem os direitos

humanos, os valores de um determinado Tribunal inserido nesse contexto sócio-histórico-racial e

dos princípios que sustentam a|Doutrina da Proteção Integral (CF, ECA e demais normas referidas

no Capítulo I). Mas o órgão judicial, que faz parte dessa mesma sociedade e que está contaminado

pela lógica da branquitude, também vai analisar os valores que informam a chamada  Guerra às

Drogas tais como: o combate ao inimigo interno (o traficante), a necessidade de imposição de po-

líticas de segurança pública que controlem a criminalidade, a conivência com a espetacularização

82 Art. 227 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com abso-
luta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni -
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de ne -
gligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

83 Tradução livre da pesquisadora.



das prisões, a omissão a respeito dos crimes associados ao tráfico de substâncias ilícitas, em especi-

al o que diz respeito com o tráfico de armas, a concepção de um meio social onde se difunde a sen-

sação de impunidade, medo e insegurança, a visão de mundo de uma sociedade branca, classe mé-

dia/alta que se sente encarcerada frente à escalada da violência urbana e pensa que apenas as políti -

cas de segurança pública serão capazes de solucionar questão multifatorial. Outro valor em voga – e

que se traduz em um claro resquício da época da escravização e desumanização de corpos negros

diz respeito com a máxima  “bandido bom é bandido morto”, ainda mais quando, como já se viu, a

maior parte dos encarcerados é negra.

Claro está que há direito subjetivo do trabalhador infantil de se ver protegido pelo Estado

em face dos direitos previstos na normativa protetiva, de maneira que deveria se contar, no caso em

concreto, com uma tutela jurisdicional (processual) que fosse a mais adequada para esse adolescen-

te, culminando-se com um processo justo que bem resolvesse a questão posta (artigo 5º, inciso LIV

da CF84), processo esse contaminado por todos os princípios, valores e normas que compõem a

Doutrina da Proteção Integral. 

Todavia, como este não é o caminho escolhido, pensar no órgão judicial e os  valores que o

conformam poderá fornecer respostas aos questionamentos propostos nesta pesquisa. Não apenas os

valores, mas, perquirir as subjetividades dos magistrados e magistradas sul-rio-grandenses pode ser

a chave que melhor responda à desigualdade/exclusão racial que restou delineada nos dados trazi-

dos até aqui.

A inércia e a indiferença dos órgãos judiciais com a proteção desse trabalhador infantil traz

um alerta: ainda que não se deva desprezar a importância do direito, também não se deve supervalo-

rizar o sistema de justiça como se, apenas através desse sistema, se possa alcançar o ideal de uma

sociedade justa. Intensos movimentos internacionais culminaram com a aprovação da Convenção

182 e da Recomendação 190, ambas da OIT, mas, a partir da ratificação por parte do Brasil, há vin-

te anos, esse avanço restou silenciado enquanto a sociedade brasileira e as políticas públicas de se-

gurança seguem no afã de incrementar mais e mais todas as políticas que digam respeito com a

Guerra às Drogas. 

A propósito dessa política de combate ao crime que envolve comercialização e uso de subs-

tâncias  consideradas  ilícitas,  convém refletir  a respeito  dessa  retórica bélica,  a qual implica em

transmitir um determinado nível de medo e também uma única saída, a que pode ser resumida em

“juntos podemos vencer o inimigo”. Então, a “solução” mais fácil parece ser encarcerar, fazer ope-

rações de combate nas periferias, tudo para vencer esse inimigo comum. Quando se faz uso desse

84 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (…)   LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Disponí -
vel em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em23/07/2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


vocabulário de guerra, a interpretação é de que se trata de algo grave que pode lastrear a renúncia a

determinadas garantias, direitos ou liberdades que, em situações normais, não se renunciaria, como

por exemplo, a chancela sistemática do Poder Judiciário no que diz respeito com invasões policiais

sem mandado nas residências das periferias, mandados de busca e apreensão coletivos nas periferi-

as, desnecessidade de advogado no momento da lavratura do flagrante, abordagens e perseguições

policiais sem critérios técnicos, situações estas corriqueiras nos processos criminais. Porque se no-

meou de guerra a um fenômeno social, a um grupo de pessoas? Cada palavra em si já se constitui

em uma propaganda dessa política, porque poderia ser chamada de  Crise das Drogas,  Problema

das drogas mas, ao se chamar de Guerra às drogas, criam-se imaginários sociais e inimigos sociais.

Tratando-se de guerra, fala-se de Guerra à juventude negra e empobrecida?

Se aqui o sistema de justiça não aplica as normas protetivas aos adolescentes, também nos

Estados Unidos da América, segundo país com a maior população negra fora do continente africa-

no,  (o primeiro lugar é ocupado pelo Brasil em decorrência do intenso tráfico de pessoas escraviza-

das por mais de trezentos anos85) a população negra vive  (ou morre) com o joelho no pescoço86. 

A pensadora crítica americana  CRENSHAW (2018), ao recordar sombrio período da histó-

ria americana em que a população negra, por intermédio do sistema de justiça (branco), permaneceu

separada da população branca, em um regime segregacionista, racista, que se entendeu, à época,

constitucional e que pode ser bem resumido na simplória expressão “separados mas iguais”, analisa

o quanto o sistema de justiça funciona como mantenedor dos privilégios brancos. 

CRENSHAW87 ao falar sobre direito, diferenças e mudança social, reflete sobre a história

dos movimentos sociais americanos e como se pretendeu utilizar a lei como meio de se atingir uma

mudança social substantiva para, ao depois, o movimento negro nos EUA perceber que uma das

mais graves consequências de se celebrar as vitórias e conquistas advindas de leis que garantem

igualdade formal é o fato de que se deixaram de lado lutas que seriam necessárias para que se man-

tivessem os avanços então conquistados. 

CRENSHAW (2018) refere como a lei e o direito podem moldar a opressão social assim

como proporcionar resistência e reforma, pois não há como prever quando a lei vai facilitar uma

mudança e quando vai fortalecer o status quo, já que essa resposta é situada histórica e culturalmen-

85 Disponível em: https://top10mais.org/top-10-paises-com-maior-populacao-negra-fora-da-africa/ . Acesso em 
24/07/2020.
86 Referência à morte de George Floyd, afro-americano, assassinado por um policial branco americano em 25/05/2020,
cuja morte, covarde e cruel, produzida por asfixia ao longo de mais de oito minutos, foi filmada e reproduzida em todo
o mundo ocidental. O assassinato de George mobilizou os EUA e vários países, visibilizando o racismo estrutural e o
quanto as instituições públicas e o sistema de justiça (re) produzem violências e práticas racistas.  Outras informações
sobre quem foi George Floyd estão na Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Floyd . Acesso
em: 24/07/2020.
87 Conferência de CRENSHAW no Seminário “Feminino Masculino, Igualdade e Diferença na Justiça”, organizado
pela Themis, em 1996, cujo teor foi editado e publicado na Revista n 03, em 2018, em face da atualidade e importância
que lhe é conferida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Floyd
https://top10mais.org/top-10-paises-com-maior-populacao-negra-fora-da-africa/


te. No Brasil, pode-se pensar em avanços legislativos importantes como o próprio ECA e a Lei Ma-

ria da Penha, a qual criou mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a

mulher (Lei 11.340), fruto de um longo processo de luta dos movimentos sociais.  Por outro lado,

entender porque algumas leis são aplicadas e outras não, diz muito dos valores que permeiam e con-

formam os órgãos judiciais.

CRENSHAW relembra que após a guerra civil estado-unidense, a igualdade formal não se

traduziu em igualdade substancial, em parte, em razão da interpretação limitada da lei pelos tribu-

nais (ocupados por brancos), ou seja, com muita luta, uma conquista tão festejada – a de ter garantia

constitucional e estatutária da igualdade - não garantiu, de forma efetiva, a igualdade positivada.

CRENSHAW exemplifica a discriminação racial ao relembrar que a Suprema Corte estado-

unidense, ao analisar a lei de segregação racial,  entendeu que não havia desequilíbrio ou desigual-

dade visto que, em termos formais, negros e brancos eram tratados da mesma forma, já que, se era

verdade que negros não podiam sentar em carros de pessoas brancas, brancos também não podiam

sentar em carros destinados a pessoas negras. A decisão excluiu, assim, todo o simbolismo e a dife-

rença substantiva entre carros negros e brancos, ignorando, inclusive, o próprio significado da se-

gregação, ao dizer que a lei da segregação racial não violava a igualdade estabelecida na Constitui-

ção estado-unidense já que todos eram tratados da mesma forma.

(…) Então, nós vemos como a igualdade é um conceito manipulado e como a neutralidade pode ser
manipulada para legitimar a dominação social. Este caso e outros similares impediram o uso da lei por
quase sete décadas, até que o movimento pelos direitos civis e os movimentos feministas ressuscita -
ram esta lei como base para mudança social. (2018, p.19).

Colocar em debate e desvelar as motivações conscientes e inconscientes, ideológicas de uma

classe, uma categoria, um Poder que vem, de maneira omissiva ou ativa, legitimando e produzindo

tais violências com o mínimo de ruptura com um sistema excludente e reprodutor de violências, faz-

se premente e constitui-se no principal objetivo deste trabalho. 

HERRERA FLORES (2005), desde há muito, levanta o véu da neutralidade dos órgãos judi-

ciais cujo conceito - El hacer humano -, aplicado ao mundo da magistratura, expõe a inexistência de

neutralidade do órgão judicial já que toda sentença, decisão, efetivação de uma política pública, tra-

duz-se em resultado de uma ação humana e, por isso, tomada de seus valores e atravessada por di-

versos marcadores como raça, classe, gênero, geração, entre outros. Mas, HERRERA FLORES vai

mais longe ao denunciar a inexistência de neutralidade na formulação das leis, do direito positivado,

colocando em xeque, também, o conceito de  universalização do ser humano, o qual apaga todas as

subjetividades. 

Além disso, HERRERA FLORES (2005), na esteira do que CRENSHAW (2018) analisou,



realça o fato de que o entendimento de que o âmbito jurídico, por si só,  basta para garantir as pró-

prias garantias positivadas, traz como resultado uma dificuldade maior para que os processos de luta

permaneçam em plena atividade e avancem. No caso presente, basta que se pense nos trabalhadores

infantis que estão sendo responsabilizados, inclusive com privação de liberdade, em vez de protegi-

dos. A grande verdade é que direitos não concebem, tampouco, sustentam direitos, visto que o direi-

to, na grande parte das vezes foi e segue sendo formulado por uma classe alta, branca, masculina

que, por consequência, impõe um sistema que legitima os seus valores dominantes, a partir da leitu-

ra da classe/raça/gênero que ostenta, mantendo, por isso, as assimetrias de poder, em todas as rela-

ções sociais. 

Nessa senda,  tal perspectiva crítica, ao expor quem julga e como e porquê julga, esclarecerá

a razão pela qual esses adolescentes seguem sendo estigmatizados e criminalizados em vez de se-

rem protegidos.

HERRERA FLORES (2005) também revela a inexistência de neutralidade do órgão judicial

(magistrado/a de primeiro grau, câmaras dos Tribunais) ao fazer, por primeiro, breve apanhado his-

tórico do surgimento dos direitos humanos como sinônimo de direitos universais, a partir da Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos88 (DUDH), quando esse discurso se converte em um discur-

so hegemônico, diferente da prática, em um processo novo de acumulação de capitais simbólicos,

sociais e culturais em um modo de produção capitalista. Antes da DUDH, existiam apenas os direi-

tos de uma nova classe emergente que foi conquistando, durante os séculos XVI a XX, todas as es-

feras de poder. 

Com a construção da ideologia liberal, conformada com princípios abstratos, individualistas,

formalistas, dentro de uma visão universal, expressa em normas universais e tratados internacionais

das Nações Unidas, concebeu-se o primado do campo da produção jurídica. 

A partir de então, o vocábulo humanos passou a traduzir a concepção imposta liberal/indivi-

dualista da ideia de humanidade, como se fora a essência abstrata de toda e qualquer pessoa e direi-

tos, como se não necessitasse de outras esferas de garantias, como se ter direito fosse suficiente para

se acessar direitos. 

Assim, esses  direitos humanos são fruto89 de um acordo ideológico derivado de uma con-

venção, algo com conteúdo mais formal, afastado do contexto do conjunto das relações políticas,

econômicas, sociais e jurídicas de cada país, comunidade. Bem é verdade que o direito pode ser en-

tendido como um reflexo das relações sociais e culturais, como instrumento de transformação de

tradições, costumes e inércias axiológicas, usado tanto por tendências conservadoras como revoluci-

onárias.

88 Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf . Acesso em: 22/07/2020.
89  Tradução livre sem a reprodução integral do texto escrito no idioma original(2005, p. 200).

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf


E, nesse sentido, pode-se pensar tanto na própria Convenção 182 da OIT que declarou o tra-

balho no narcotráfico como uma das piores formas de trabalho infantil, procurando proteger esses

trabalhadores da sanha capitalista das grandes organizações criminosas, como também vale recordar

a interpretação que se deu, em sede liminar, por parte do STF, quanto à possibilidade da execução

provisória de decisão de segundo grau decretando prisão, ao arrepio da normativa constitucional e

de significativa jurisprudência do próprio Tribunal em sentido contrário, culminando com a prisão

da emblemática personalidade mundial, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em plena campa-

nha eleitoral para Presidência da República90, para se ficar com dois exemplos extremos. 

O direito deve ser entendido como uma técnica de domínio social que não se constitui neutra

e determina a priori quem pode produzir a lei, quem pode interpretá-la e quais parâmetros serão fi-

xados para interpretar e aplicar a lei. Os magistrados/as possuem grande poder pois não apenas di-

zem qual o direito mais adequado para cada caso, mas conformam atitudes e regulam relações soci-

ais de acordo com um sentido ideológico e político próprio e determinado, tanto que, por exemplo,

deixa-se de efetuar o controle de convencionalidade das convenções protetivas; em vez de se prote-

ger os adolescentes trabalhadores, encarcera-se em grande número pessoas jovens e negras nesse

país91. 

ALMEIDA reflete a respeito:

As concepções institucionalistas parecem compatíveis com o direito visto como manifestação de po-
der. Se o direito é produzido pelas instituições que, por sua vez, são resultantes das lutas pelo poder
na sociedade, as leis são uma extensão do poder político do grupo que detém o poder institucional. O
direito, nesse caso, é meio e não fim; o direito é uma tecnologia de controle social utilizada para a
consecução de objetivos políticos e para a correção do funcionamento institucional, como por exem-
plo, o combate ao racismo por meio de ações afirmativas. (2018, p.105).

O órgão julgador, diz HERRERA FLORES (2005), percebe a realidade através de sua posi-

ção ideológica, de acordo com os signos da realidade presente, ou seja, a partir dos parâmetros do-

minantes que conformam a hegemonia em um espaço e tempo determinados e através de sua posi-

ção política, ou seja, a partir da posição que ocupa no interior dos conflitos sociais. Por isso, o olhar

de um homem branco, proprietário, classe média/média alta, heterossexual para um adolescente ne-

gro, homossexual e empobrecido jamais será igual ao olhar de uma magistrada negra, por exemplo.

 Karen Luise Souza, magistrada negra, sul-rio-grandense, vinculada ao TJRS, descreve as

90 “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por maioria de votos, o Habeas Corpus (HC) 152752, por
meio do qual a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscava impedir a execução provisória da pena dian-
te da confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de sua condenação pelos crimes de corrupção
passiva  e  lavagem  de  dinheiro”.  Disponível  em  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=374437 . Acesso em 24/07/2020. 
91 Quanto à responsabilidade por esse grande encarceramento no Brasil, ver tese doutoral de Marcelo Semer (2019) pu-
blicada sob o título Sentenciando Tráfico. O papel dos juízes no grande encarceramento. A respeito do grande encarce-
ramento de pessoas negras nos Estados Unidos, Michelle Alexander (2017) escreveu  A Nova Segregação – Racismo e
Encarceramento em Massa, cujo conceito por ela trabalhado – de neutralidade racial – será desenvolvido neste mesmo
capítulo.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374437
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374437


suas percepções a respeito de como compreende as pessoas negras com quem tem contato em razão

do cargo que ocupa92:

Enquanto magistrada, mulher, negra, nunca consegui na minha jurisdição, não olhar a mulher negra, o
homem negro sem considerar a raça. Por isso é tão importante a representatividade no exercício da ju-
risdição também no enfoque individual. Aquele que carrega uma história de ser humano negro vai,
naturalmente, acredito, ainda que não tenha presentes esses conceitos e a teorização quanto a isso,
olhar aquele sujeito que está ali para ser submetido a julgamento por ele, em qualquer situação, tendo
o conhecimento da história daquele indivíduo que sofreu a diáspora. O indivíduo, na realidade, che-
gou nesse país e não tem conhecimento da sua história, da sua ancestralidade, da sua cultura, dos sa -
beres que foram construídos lá na sua terra de origem, o magistrado vai levar isso em consideração
porque ele é assim. Tudo isso de alguma forma interferiria na jurisdição de maneira subjetiva.

CASARA, também magistrado, (2019) teoriza a respeito do que a magistrada Karen Luise

Souza revela, ao falar sobre neutralidade e imparcialidade judicial:

O mito da neutralidade do juiz, vinculado à mesma ideologia que resume as normas processuais a me-
ras normas técnicas, revela-se datado e não resiste à análise transdisciplinar da atuação concreta da
Agência Judicial. As contribuições da psicanálise, da sociologia e da filosofia hermenêutica acabaram
com as pseudo-justificativas exculpantes que atribuíam à “vontade da lei” as consequências concretas
dos atos dos juízes. Neutralidade, por definição, é a ausência de valores. O homem, e o juiz não é ex -
ceção (deve-se abandonar o mito do “juiz quase-divino”), é formado por valores que se agregam à
personalidade durante a caminhada histórica de cada um. Há juízes reacionários e juízes progressistas,
juízes que são racistas e sexistas e outros que respeitam a alteridade.

E segue:

Não se sustenta a ilusão de que os atos jurisdicionais, e dentre eles destaca-se a sentença penal, repre-
sentam a mera subsunção lógico-formal entre os fatos e o texto da lei. Ultrapassou-se a “filosofia da
consciência” e, por evidente, tanto as particularidades do caso concreto quanto o próprio processo de
criação de uma norma jurídica (frise-se que a “norma” produzida pelo intérprete não se confunde com
o “texto” da lei) exigem, sempre e sempre, ao lado da cognição, atividade criativa e, neste atuar cria-
tivo, os valores de cada agente estatal, de cada intérprete, adentram no resultado final do processo93    

Como se vê, critérios axiológicos são utilizados para ler determinado fenômeno jurídico.

HERRERA FLORES reflete a respeito da inexistência de um direito neutro ou asséptico que, por

sua vez, vai ser interpretado por um órgão judicial que não é neutro, homogêneo e asséptico:

(…) Hablamos, por consiguiente, de los procesos de división  social, sexual, étnica y territorial del ha-
cer humano. Según la “posición” que ocupemos en tales marcos de división del hacer humano, así
tendremos una mayor o una  menor facilidad para acceder a la educación, a la vivienda, a la salud, a la

92 Entrevista concedida à Revista Themis, vol. 3 (p.18-34, nov.2018). Porto Alegre: Themis, 2000. 
93 A imparcialidade, que não se confunde com a ausência de neutralidade do órgão judicial, é necessária, esperada e
exigida, como nos ensina CASARA (2019): “Imparcialidade é sinônimo de alheabilidade, ou seja, os juízes não podem
ter interesse pessoal em relação ao resultado do processo, nem atuar para retirar proveito político, midiático, financei-
ro ou social da causa posta em julgamento. Mais do que isso: todo julgador deve ter contato com o processo em uma
situação de não-saber, sem ter convicções ou certezas acerca dos fatos atribuídos ao acusado. A grosso modo, pode-se
afirmar que, no processo penal brasileiro, a decisão do juiz imparcial só é tomada no momento constitucionalmente
adequado, a saber: após a apresentação das alegações finais das partes. Até esse derradeiro momento, o juiz deve es-
tar em condições de alterar suas impressões provisórias sobre o caso. Trata-se de um dos pilares da estrutura judiciá-
ria democrática. Há, portanto, verdadeiro direito fundamental ao acesso a um juiz independente e imparcial. E só a
atuação de um juiz imparcial (Estado-Juiz) legitima o afastamento e/ou restrições aos direitos fundamentais”.



expresión, al medio ambiente, etcétera. ¿Ocupan la misma posición en dichos sistemas de división del
hacer humano los habitantes de Noruega que los que han nacido en Somalia? Algo ocurre para que
esto no sea así. El derecho, sea nacional o internacional, no es más que una técnica procedimental que
establece formas para acceder a los bienes por parte de la sociedad. Por supuesto, que estas formas no
son neutrales ni asépticas. Los sistemas de valores dominantes y los procesos de división del hacer
humano (que colocan a indivíduos y grupos en situaciones de desigualdad en relación con dicho acce-
so) imponen “condiciones” a las normas jurídicas sacralizando o deslegitimando las posiciones que
unos y otros ocupan en los sistemas sociales. El derecho no es por consiguiente una técnica neutral
que funciona por sí misma. (2008, p. 25).

Pensar a branquitude, a partir do sistema de justiça, passa a ser o propósito a seguir, objeti-

vando desvelar essa subjetividade racial branca e ocupante de um cargo de poder. Como grupo raci-

al dominante – magistrados/as – como agimos diante das disparidades raciais que dizem respeito

com o maciço encarceramento e morte da juventude negra? Somos neutros racialmente ou a nossa

raça branca nos conforma enquanto magistrados/as?

3.1.1 Colorblindness ou neutralidade racial

No Brasil, colorblindness foi traduzido para neutralidade racial porque, nos dizeres de AL-

MEIDA94 “por ser deliberadamente daltônico – e não cego – é que o sistema de justiça mantém seu

funcionamento seletivo e pode sustentar um discurso que apregoa a neutralidade (e a imparciali-

dade), ao mesmo tempo que opera de modo seletivo contra pessoas negras” (p.10).  

A neutralidade racial foi concebida, por primeiro, como uma resposta da sociedade america-

na que pretendia, a fim de atender aos seus propósitos democráticos, estabelecer uma igualdade for-

mal. Contudo, ao dizer que todos eram iguais, fossem brancos ou negros, invisibilizou-se, por com-

pleto, toda e qualquer discussão a respeito do racismo, seja no âmbito da justiça, seja na própria so-

ciedade, como Kimberle CRENSHAW (2018) já nos advertiu. 

Peggy DAVIS (1989)95, juíza afro-americana, em artigo seminal, ao estudar a influência da

raça nas decisões judiciais nos Estados Unidos da América (EUA) mostra como o cotidiano ameri-

cano apresenta-se contaminado por práticas racistas e exemplifica com o fato de uma mulher branca

em um elevador, pretender que outra mulher negra [a articulista] lhe desse passagem e preferência –

porque tal comportamento poderia lhe ser exigido na época do regime legal de segregação racial96.

Os resquícios desta época restam introjetados nas subjetividades não racializadas estado-unidenses

vez que o racismo estrutural, sistêmico e cotidiano, segue marcando supostos lugares para racializa-

94 Sílvio ALMEIDA na Nota sobre a tradução do livro de ALEXANDER (2017).
95 Tradução livre da pesquisadora, sem transcrição integral do texto.
96 A articulista, na época em que escreveu o artigo, faz referência ao fato de que, ela mesma, havia passado dois terços
de sua vida sofrendo as graves consequências do regime de segregação racial americano.



dos e não racializados. 

DAVIS argumenta que tanto a lei como a sua interpretação, são consideradas e sentidas pela

população negra como uma micro-agressão97. Levando em conta o fato de que afro-americanos du-

vidam da equidade do sistema judiciário, enxergando-o com desconfiança em maior número do que

a média dos cidadãos não racializados, DAVIS procurou, por meio da psicologia cognitiva e da psi-

canálise, explicar a heurística que estrutura as percepções e interações da população negra com o

resto da sociedade; ainda, amparada em estudos psiquiátricos procurou descrever a experiência de

ser vista sob uma heurística pejorativa onipresente e, por fim, utilizou as perspectivas das partes e

precedentes judiciais para considerar  a forma como as minorias são vistas pelo sistema legal e a re-

lação entre essas percepções e a visão dessa minoria de que o sistema legal atua de forma discrimi-

natória.

DAVIS refere estudo que foi utilizado para questionar se a Corte do Estado da Geórgia esta-

va influenciada por um viés racial na hora de julgar processos já que as estatísticas demonstravam

uma disparidade no que dizia respeito à raça dos condenados à morte, os quais, em sua quase totali-

dade, era negra. Os estudos estatísticos comprovaram a discriminação e, por isso, provocou-se a Su-

prema Corte para que se manifestasse sobre tal questão por intermédio de um recurso de um homem

negro condenado à morte98. Contudo, a Suprema Corte disse que não havia como, no caso concreto,

acolher tal perspectiva visto que não existiam provas suficientes de que os juízes tivessem decidido

sob influência de um racismo intencional ou o que o Estado da Geórgia houvesse concebido um sis-

tema judicial com previsão de pena de morte discriminatória em termos de raça, de forma proposi-

tal.

DAVIS lamentou que a Suprema Corte tenha dado origem a um precedente relevante no sis-

tema jurídico tanto ao legitimar a injustiça, no caso em concreto, como também legitimar a dinâmi-

ca racial que se faz presente no sistema legal. Além disso, questionou a origem das leis e sua supos-

ta neutralidade, pois, a sociedade percebe que uma lei é justa quando reflete os desejos, a ética, a

moral do povo que ela diz defender, contudo, a sociedade não escuta a voz dos afro-americanos e

das minorias ao conceber as leis; estas refletem apenas os valores e desejos da sociedade branca,

classe alta. Para DAVIS, a Suprema Corte  produziu essa micro-agressão em razão de questões his-

tóricas e culturais, já que não foi capaz de ouvir todas as vozes, assim como não soube lidar de for-

ma razoável com a voz das pessoas vítimas de discriminação. 

Quanto ao precedente formado pela Suprema Corte – necessidade de provar a intenção do

97 O que remete à ferida infectada e sanguinolenta produzida pelo colonialismo, metáfora utilizada por KILOMBA para
falar do racismo cotidiano e todas as violências daí advindas.
98 O filme “Luta por Justiça”, baseado em fatos acontecidos no Estado de Alabama, EUA, demonstra as falhas do sis-
tema de justiça americana e a flagrante discriminação racial, as quais produzem uma disparidade impressionante no que
diz com o maior número de prisões e imposição de sentenças com condenação à morte aos afro-americanos do que aos
americanos  brancos.  Resenha  disponível  em   https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-luta-por-justica-
conta-a-historia-do-advogado-que-libertou-condenados-a-morte,70003200926 . Acesso em: 07 ago 2020.

https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-luta-por-justica-conta-a-historia-do-advogado-que-libertou-condenados-a-morte,70003200926
https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-luta-por-justica-conta-a-historia-do-advogado-que-libertou-condenados-a-morte,70003200926


julgador de discriminar racialmente - e a relação com o número de encarcerados negros em nosso

país,  registre-se a advertência de MOREIRA: 

(…) Também não devemos pensar que a responsabilidade pela condição de subordinação se deve a
atos praticados por indivíduos específicos. Processos de estratificação social são produtos da operação
de agentes sociais que atuam na condição de agentes públicos e privados, um processo que produz
efeitos em diversas esferas da vida das pessoas. Embora a intenção de identificar e eliminar práticas
que reproduzem castas sociais seja necessária, não podemos restringir essa análise à busca de atos in -
tencionais de discriminação. Já vimos que a discriminação pode ser produto de ações que não fazem
quaisquer tipos de menção a grupos específicos, mas que podem ter um aspecto desproporcional sobre
eles. Tal fato decorre dos efeitos intergeracionais da discriminação, fator responsável pela perpetua-
ção da condição de subordinado de certos grupos sociais. (2019, p.251).  

Em outras palavras, a busca da intenção de discriminar racialmente, por parte de  determina-

do julgador/a, não se apresenta como a chave de compreensão deste fenômeno, já que o racismo es-

trutural, em si mesmo, apresenta-se capaz tanto de produzir como de perpetuar as injustiças decor-

rentes de práticas discriminatórias raciais. Essa prática deve ser compreendida como uma violência

institucionalizada e, por isso, perquirir a respeito da raça de um/a determinado/a julgador/a ou pro-

curar respostas em comportamentos individuais, conduziria ao raciocínio de que se trata de uma

ação ou declaração moral individual, quando se está falando de uma categoria, razão pela qual apre-

senta-se mais do que relevante compreender a branquitude que forma a subjetividade dessa catego-

ria desde de um viés estrutural e não individualista, objetivando mudanças estruturais e não mudan-

ças morais de um/a ou mais de um/a julgador/a 99.

(…) o racismo individual é entendido aqui como atitudes e ações individuais de discrimina-
ção raciais feitas nas práticas de relações interpessoais: já o racismo institucional se configu-
ra através de mecanismos de discriminação inscritos no corpo da estrutura social, e que fun-
cionam sem a intenção dos indivíduos da sociedade, ou seja, se estabelece nas instituições,
traduzindo os interesses, as ações, os mecanismos de exclusão perpetrados pelos grupos raci-
almente  dominantes  (SCHUMAN, 2012,  p.  42).  Assim:  “o racismo institucional  aparece
como um conjunto de mecanismos, não percebido socialmente e que permite manter os ne-
gros em situação de inferioridade, sem que seja necessário que os preconceitos racistas se ex-
pressem, sem que seja necessário uma política racista para fundamentar a exclusão ou a dis-
criminação.  O sistema  nessa  perspectiva  funciona  sem atores,  por  si  próprio”.  (WIEVI-
ORKA, 2006100). 

Para BENTO (2002, p.12),

99 Ainda que a magistrada estadual Lissandra Ceccon Reis, vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tenha se ex-
pressado de forma racista na sentença, ao dizer que o réu “não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele,
olhos  e cabelos claros”, trata-se de manifestação institucional, porque a magistrada fala em nome do Estado e represen-
ta o Poder Judiciário enquanto agente político. O senso comum expresso na sentença – no sentido de que  o estereótipo
padrão de bandido corresponde a quem tem pele, olhos e cabelos escuros - realça as práticas judiciárias com teor racista
denunciadas por Adilson José MOREIRA (2019), em seu livro Racismo Recreativo, quando examinou centenas de sen-
tenças  que  rejeitaram pedidos  de  reconhecimento  judicial  de  práticas  discriminatórias  racistas.  Disponível  em:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/juiza-diz-que-reu-nao-parece-bandido-por-ter-pele-olhos-e-cabelos-
claros.shtml. Acesso em: 07/08/2020.
100 Wieviorka, Michel. Em que mundo viveremos? São Paulo: Perspectiva, 2006, citado por SCHUMAN (2012, p.42).

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/juiza-diz-que-reu-nao-parece-bandido-por-ter-pele-olhos-e-cabelos-claros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/juiza-diz-que-reu-nao-parece-bandido-por-ter-pele-olhos-e-cabelos-claros.shtml


a discriminação institucional acontece independente do fato de a pessoa ter preconceito aber-
to ou intenção de discriminar. O conceito se forma a partir da ideia  de que o racismo subja-
cente aos comportamentos individuais, coletivos ou institucionais, faz parte da lógica das so-
ciedades racistas, nas quais comportamentos aparentemente livres de preconceitos podem ge-
rar consequências negativas para os membros de grupos sociais discriminados. 

ANUNCIAÇÃO, BONFIM e FERREIRA (2020) em recente artigo intitulado “Mão na ca-

beça!”: abordagem policial, racismo e violência estrutural entre jovens negros de três capitais do

Nordeste, ao estudarem a abordagem policial da juventude empobrecida e periferizada das cidades

de Salvador, Recife e Fortaleza, perceberam que  “A intersecção entre raça, classe social, pertenci-

mento territorial e perfil etário tem sido determinante na produção dos critérios de suspeição na

prática policial brasileira. Jovens negros, pobres e moradores de favelas configuram o público-

alvo das abordagens policiais” e que, por isso, estudar o racismo institucional se fazia imprescindí-

vel, tendo em vista o processo de filtragem racial realizado pela polícia militar nessas capitais. 

Na segurança pública, o racismo institucional pode ser observado a partir de três mecanismos
principais: (1) por meio de uma legislação que promove a segregação, e na atuação direta de
seus agentes; (2) por omissão, ao reproduzir práticas e instrumentos que inviabilizam a con-
solidação de uma rede de proteção social, gerando distorções sociorraciais e territoriais; e (3)
pela atuação de indivíduos ou grupos movidos por seus próprios preconceitos alarmados pe-
las condições institucionais favoráveis que viabilizam as violações de direitos, estigmatiza-
ção e processos discriminatórios (p.3).

A pesquisa foi realizada através de grupos focais, rodas de conversa e entrevistas semiestru-

turadas com jovens racializados, periferizados, das três capitais que mais apresentavam índices de

letalidade da juventude negra brasileira e pretendeu analisar abordagem policial, racismo e vulnera-

bilidade social. Restou evidenciado, nas três capitais:

(...) que a tomada de decisão dos policiais, bem como a configuração específica da própria
ação, para além de um protocolo técnico-operacional que deve ser seguido, é fortemente in-
fluenciada pelas representações sociais sobre a criminalidade, a violência, o perfil de suspei-
ção, a autoridade policial, a manutenção da ordem social, dentre outras categorias. (…) Evi-
denciou-se que a segregação racial e o racismo, presentes na estrutura e dinâmicas relacio-
nais da sociedade brasileira, assim como sua negação e/ou certa naturalização, influenciam a
“tomada de decisão” e o modo de atuar da polícia frente a juventude negra, bem como a rea-
ção destes(as) jovens. (pp 4-11).

Por seu turno, nos EUA, o pesquisador Ian LÓPEZ 101 (2006, pp. 2-13) passou a analisar a

relação entre direito, branquitude e manutenção de privilégios através do sistema de justiça, fazendo

uma retrospectiva histórica de como as Cortes passaram a compreender quem poderia ser considera-

101 Tradução livre da pesquisadora sem  transcrição integral do original.



do um indivíduo branco na sociedade estado-unidense e, a partir daí, gozar de privilégios dessa ca-

tegoria racial. A construção dessa consciência racial, ou seja, quem é negro ou branco nos EUA irá

definir o lugar social (e criminal) desse indivíduo ao mesmo tempo que revela como o sistema de

justiça, institucionalmente racista, mantém os privilégios da raça dominante (a branca). 

LÓPEZ  historiciza o processo que culminou com o reconhecimento de que raça não podia

ser definida a partir de critérios biológicos: entre os anos 1790 a 1952, o processo de naturalização e

aquisição de cidadania tinha como requisito ser branco e, por isso, pessoas oriundas do Hawai, da

China, tinham dificuldades de provarem tal condição, ainda que algumas pessoas do  México e Ar-

mênia tenham tido êxito. O entendimento das cortes quanto à branquitude e a análise caso a caso de

quem era branco se baseava em evidências científicas ou no senso comum. A partir de 1909 houve

uma quebra nesse entendimento e as cortes se dividiram entre as que utilizariam senso comum e as

que utilizariam a evidência científica para decidir quem era branco. Nenhuma corte usava os dois

métodos ao mesmo tempo. A Suprema Corte, de maneira eventual, decidia em favor do senso co-

mum destacando a dificuldade de definir raça como uma construção social ou um fato da natureza.

Mais adiante, a Suprema Corte decide no sentido de ser uma construção social e não um fato bioló-

gico, ou da natureza, mas, dois casos (de um japonês e de um indiano) levaram a duas conclusões

diferentes até que a Corte, no caso deste último, decidiu que não contariam mais com nenhum argu-

mento científico (pois complexo e indo de encontro ao primeiro) para estabelecer quem havia direi-

to à naturalização ou não. O senso comum seria a via a ser tomada; entendeu-se que a ciência (ou

antropologia) não podia estabelecer padrões claros para definir quem pertence a que raça, pois esta

é uma construção social. Deixando a definição para o senso comum, as Cortes  não definiram o con-

ceito de branquitude. Em vez disso, optaram por analisar caso a caso quem não era branco. Assim,

qualquer descendência negra, ainda que remota, implicava na exclusão do indivíduo da categoria de

branco. O segundo passo na construção do conceito de branquitude foi atribuir um valor moral ne-

gativo aos não-brancos. 

Para LÓPEZ, se raça é uma construção social, então, por definição e, em certa medida, tam-

bém é uma construção legal, tendo em vista a importância do direito para a sociedade, em especial

nas sociedades desenvolvidas e industrializadas. A teoria crítica da raça dá início quando se reco-

nhece que raça não é um termo fixo, ao contrário, trata-se de termo complexo, descentralizado e flu-

ído composto de várias interpretações sociais, e toma forma sob a pressão constante de confrontos

políticos. 



LOPÉZ sustenta que o direito constrói o conceito de raça por meio de coerção e ideologia –

diga-se, tal qual se deu no processo de colonização, como se viu no capítulo anterior -, e os atores

legais nem sempre estão cientes do seu papel - o que reforça o sentido e alcance do conceito de ra-

cismo institucional. Ainda, o pesquisador percebe que o direito, ainda que não possa por si só alte-

rar a realidade biológica da sociedade, pode, por exemplo, alterar o comportamento dos indivíduos

de forma a produzir efeitos sobre a aparência física da sociedade de maneira indireta, como quando

se regulam os direitos reprodutivos. Nesse aspecto específico – de ideologia e coerção conformando

com critérios biológicos uma sociedade, tendo em vista a política de embranquecimento da popula-

ção brasileira, não apenas a vinda de imigrantes foi concebida para atingir-se tal intento. Convém

recordar da prática eugenista levada a efeito no Brasil - o caso da esterilização forçada de mulheres

empobrecidas, prática estatal estabelecida a partir dos anos 1960 – por, pelo menos, trinta anos, que

esterilizou mais de 45% das mulheres brasileiras em idade fértil, em sua quase totalidade negras,

conforme denúncia e comprovação nos autos da CPI da Esterilização de 1992, proposta pela depu-

tada federal Benedita da Silva, em face da pressão feita por feministas negras nos anos 1980 102. 

Também, no caso dos EUA, LÓPEZ, ao falar da mudança biológica de uma sociedade por

meio do sistema legal, exemplifica com a proibição – no período de 1924 a 1952 - da entrada de

certos grupos aos EUA, ou ainda, no caso das mulheres  brancas que, até 1931, não seriam elegíveis

e não poderiam obter cidadania ou naturalização caso fossem casadas com indivíduos que não pu-

dessem ser considerados brancos. Ser branco nesse contexto não era um conceito puro, livre de jul-

gamentos morais; ser branco pressupunha maturidade moral,  independência,  sofisticação política

etc. Não sê-lo pressupunha o contrário.

Nessa mesma linha, de construção ideológica da raça, de acordo com critérios políticos, so-

ciais, temporais, etc. MOREIRA adverte: Não há, portanto, brancos e negros, mas sim mecanismos

de atribuição de sentido a traços fenotípicos para que a dominação de um grupo sobre outro possa

ser legitimada.  (2019, l. 331). A construção da raça  (…) procura validar projetos de dominação

baseados na hierarquização entre grupos com características físicas distintas (2019, l.  332). E,

acrescenta:  “(…) Ao se construir minorias raciais  como grupos com traços morais específicos,

membros do grupo racial dominante podem justificar um sistema de dominação que procura ga-

rantir a permanência de oportunidades sociais nas suas mãos”. (2019, l. 333).

102 Para maiores informações ver notícia disponível em: 
https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1993.php?iframe=cpi_esterelizacao . Acesso em 10/08/2020. 

https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1993.php?iframe=cpi_esterelizacao


LOPÉZ também discorre sobre a construção do conceito de consciência racial, trabalhado na

teoria crítica racial, o qual reconhece as diferenças sociais entre raças, recusando essa noção de ob-

jetividade da lei (que enxergaria o indivíduo para além de/independente de sua raça), recusando  a

ideia de que o direito não deve levar em conta a raça. Como já disse BLACKMUN, “Afim de ir

além do racismo, devemos ter em conta a raça. Não há outro caminho”103. 

Há uma resistência por parte de autores e intelectuais brancos em aceitar essa consciência de

raça; uma recusa de brancos a se verem como brancos. Uma das causas dessa resistência diz respei-

to com o privilégio (material e social) dos brancos de não precisarem pensar a respeito de si mes-

mos em termos raciais, pois, para eles, ser branco é a norma. Por isso, a importância dos conceitos

de branquitude e pacto narcísico, pois, a partir dessas análises, emergem as dimensões subjetivas da

magistratura branca brasileira:

Tudo se passa como se houvesse um pacto entre brancos,  aqui  chamado de pacto  narcísico,  que

implica na negação, no evitamento do problema com vistas à manutenção de privilégios raciais. O

medo da perda desses privilégios,  e o da responsabilização pelas desigualdades raciais constitui o

substrato psicológico que gera a projeção do branco sobre o negro,  carregada de negatividade.  O

negro é inventado como um ‘outro’ inferior, em contraposição ao branco que se tem e é tido como

superior; e esse ‘outro’ é visto como ameaçador. As alianças inter-grupais entre brancos são forjadas e

caracterizam-se  pela  ambiguidade,  pela  negação  de um problema racial,  pelo silenciamento,  pela

interdição  de  negros  em  espaço  de  poder,  pelo  permanente  esforço  de  exclusão  moral,  afetiva,

econômica, política dos negros, no universo social. (BENTO e CARONE, 2002, p.6)

MOREIRA, ao pensar na subjetividade branca de um/a magistrado/a que julga um processo

que tenha por objetivo a análise de uma questão racial, entende que a neutralidade passa ao largo,

afinal, “o pensamento humano opera por um processo de percepção, categorização e generaliza-

ção, mas esses sentidos não são necessariamente neutros, pois são produto de valores culturais de-

senvolvidos em uma realidade marcada por vários tipos de hierarquias. O caráter desigual dessas

relações está associado ao fato de que elas estão permeadas por relações assimétricas de poder”.

(2019, l. 526).

BENTO (2002), em várias oportunidades, ao se referir às discriminações raciais, fala de um

silêncio eloquente, desse discurso que omite a presença de outro discurso que foi excluído, mas que

o constitui. 

Essa descrição se amolda como uma luva à situação objeto da pesquisa: a questão racial ja-

103 Citado por DELGADO, Richard e  STEFANCIC, Jean in Critical  Race Theory. 3ª edição, New York: New York
University Press, 2006.



mais é pronunciada, a diferença racial, em tese, não tem qualquer impacto nas decisões tomadas e

sequer é mencionada. Mas, “(…) o silêncio não é transparente; o silêncio é tão ambíguo quanto as

palavras e a ideologia está em pleno funcionamento obrigatoriamente naquilo que se silencia, por

isso, para compreendermos um discurso, devemos nos perguntar o que ele silencia”.  (BENTO,

2002, p.167).

A necessidade da branquitude (brasileira e estado-unidense) de invisibilizar as tensões raci-

ais procurando manter os seus privilégios materiais e imateriais, forjou duas concepções amplamen-

te criticadas e com algumas similaridades. Aqui, o mito da democracia racial, lá, o mito da neutrali-

dade racial. Não por acaso, o direito, enquanto mecanismo de controle social, foi eficaz e produziu

as duas maiores populações carcerárias negras fora da África.

Brasileiros e brasileiras brancas quiseram acreditar que o Brasil vivia uma ilusão feita reali-

dade: aqui todos eram iguais, sem distinção de raça, todos filhos da miscigenação das raças branca,

indígena e negra. Para esse sonho branco, que atendia aos interesses conscientes e inconscientes da

branquitude, o mito da democracia racial veio a calhar. A referência a essa propaganda ideológica

que visou invisibilizar tensões e disputas raciais se alinha a outro mito estado-unidense, o qual car-

rega em sua célula o mesmo vírus: o mito da neutralidade racial, sustentado pelo sistema legal e ju-

rídico e que ainda vigora nos EUA. Contudo, a pseudo neutralidade racial também atravessa severa

turbulência em face dos ativistas e pensadores da Teoria Crítica Racial (TCR) que, há mais de trinta

anos, desvelam as armadilhas legais arquitetadas.

Os EUA, com os mesmos propósitos, ou seja, visando manter as estruturas raciais sem mo-

bilidade social, econômica, política, cultural, conceberam o mito da neutralidade racial (ou  color

blindeness) que diz da incapacidade do sistema de justiça perceber o quanto o fator racial é determi-

nante na hora em que as decisões são tomadas, seja pela polícia, Ministério Público ou Justiça. 

Michelle ALEXANDER (2017)  sustenta que o fenômeno do encarceramento em massa nos

EUA, relacionado com a política das Guerras às Drogas, concebeu uma subcasta racializada, já que

a ampla maioria dos apenados é negra e a polícia e o Ministério Público, com a chancela da Supre-

ma Corte, atuam de modo discricionário levando em conta o critério racial não branco. ALEXAN-

DER entende que o sistema criminal, em substituição aos Códigos Negros, age como filtro de se-

gregação racial. Além do encarceramento, mesmo em razão de crimes envolvendo diminuta quanti-

dade de drogas, negros restam circunscritos a uma vida de regulação e controle, com um sistema

público – equivalente à liberdade assistida que os adolescentes brasileiros se submetem - que os

monitora por anos a fio104; além disso, a maior parte dos negros que passaram pelo sistema de justi-

104 “Mais adultos afro-americanos estão sobre o controle correcional hoje do que, em 1850, uma década antes da
Guerra Civil começar. O encarceramento em massa de pessoas não brancas é grande parte da razão para uma criança



ça resta alijada do direito de votar e ser votado por dez, doze anos ou, com frequência, para toda a

vida, circunstância que produz uma distância oceânica entre brancos e negros, quando se pensa em

termos de democracia representativa. 

ALEXANDER, além de demonstrar por centenas de pesquisas, as disparidades entre as de-

cisões que analisam circunstâncias idênticas, com distinção apenas quanto à raça do sujeito, denun-

cia a conivência da Suprema Corte que, ao criar precedentes antidemocráticos e racistas, afastou

qualquer possibilidade de que tenha trânsito judicial alegações no sentido de que determinada sen-

tença foi proferida de forma racialmente discriminatória. Ainda, ao descrever o impacto da ideolo-

gia da neutralidade racial que conforma a sociedade estado-unidense  – e em igual medida a brasi-

leira, onde todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção -, percebe como esse princípio di-

retor do sistema legal estado-unidense foi o responsável pelo grande encarceramento de pessoas ne-

gras, afinal, quando a sociedade estado-unidense afirma que raça não é uma categoria que merece

distinção, porque todos são iguais, sejam brancos, latinos, pardos ou negros, retira do debate o mar-

cador mais importante dessa mesma sociedade. A declaração de uma sociedade racialmente neutra é

vista como se fora “(…) uma virtude expiatória, quando é uma forma de crueldade. É precisamente

porque nós, como nação, não nos importamos muito com os afro-americanos que permitimos  que

nosso sistema de justiça criminal criasse uma nova subcasta racial”(2017, p.331) .

Nossa cegueira nos impede de ver as divisões raciais e estruturais que persistem na sociedade: as es-
colas segregadas, os guetos sem empregos e o discurso público segregado – um discurso público que
exclui a atual casta de párias. Nosso compromisso com a neutralidade racial se estende para além dos
indivíduos, para as instituições e os arranjos sociais. Nos tornamos cegos, não tanto para a raça, mas
para a existência de castas raciais nos Estados Unidos. (2017, p.331).

Nesse ambiente jurídico nasce a teoria crítica racial (TCR), uma escola de pensamento em

um contexto de pessoas não brancas, liderada por pensadores como Derrick Bell, Richard Delgado,

Kimberle Crenshaw, Mari Matsuda e Patricia William, os quais começam a produzir uma teoria

para refletir o funcionamento do sistema de justiça visibilizando o marcador racial, já que raça é

uma categoria jurídica que intersecciona com todas as áreas do direito (do trabalho, empresarial, cri-

minal, da infância e juventude, familiar, previdenciária, tributária, processual, entre outras). Na pre-

sente pesquisa se verifica como raça atravessa várias áreas do direito, em especial, a processual e a

que diz com as normas que protegem os interesses das crianças e adolescentes trabalhadores infan-

tis. 

A TCR busca analisar a relação entre racismo, direito e poder e se utiliza das ferramentas da

negra nascida hoje ter menos chances de ser criada por ambos os pais do que uma criança nascida durante a escravi -
dão”. (ALEXANDER, 2017. pp. 259-260)



interseccionalidade, dos conceitos de branquitude e revela as micro-agressões provocadas pelo sis-

tema de justiça, faz críticas ao liberalismo e à neutralidade racial, pretendendo a transformação soci-

al e racial e, para isso, ressaltar a raça como categoria que marca as decisões judiciais apresenta-se

de fundamental importância. 

Analisando a situação jurídica dos adolescentes, tendo em conta a TCR, verifica-se que há

um impacto desproporcional na vida dos adolescentes trabalhadores em decorrência desse racismo

sistêmico e cotidiano, relacionado com as práticas da branquitude. O número de magistrados bran-

cos – clara evidência de racismo institucional - e o número de adolescentes negros internados, evi-

dencia o racismo estrutural. Esse resultado, que não se traduz em uma conduta direta, específica de

algum/a magistrado/a em específico e, sim, em algo diluído entre as instituições brancas, ao largo

de séculos, com aplicação de uma lógica processual que implica na total ineficácia de todos os di-

reitos normatizados que deveriam proteger o trabalhador infantil, analisados no contexto da bran-

quitude, de onde as decisões são emanadas, revela o âmbito cultural, racial, valorativo de onde ema-

nam as decisões racialmente definidas e que será visto a seguir.

3.2 Branquitude, magistratura branca e o silêncio eloquente

Tendo em conta o contexto social, racial, cultural, político, do Brasil e do Rio Grande do

Sul, o qual deve ser compreendido a partir da lógica racista estrutural e institucional implementada

desde os tempos coloniais, importa analisar racialmente a magistratura brasileira e sul-rio-grandense

desde o contexto onde se (re) produzem as desigualdades, na linha apresentada em capítulos anteri-

ores.

A pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 2018, mostra

que 68,9% dos magistrados de um universo de quase 4.000 respostas entre juízes ativos e inativos –

os quais correspondem a cerca de 19% e 15% desses totais – reconheceram que “O Poder Judiciá-

rio não é neutro; o(a) magistrado(a) deve considerar as consequências de suas decisões, com o

cuidado de não ultrapassar sua esfera própria de atuação” (questão 67)105. 

Esse reconhecimento da ausência de neutralidade faz sentido quando se pensa nos critérios

que estão sendo utilizados pelos órgãos judiciais do TJRS para ler o fenômeno do trabalho infantil

no tráfico, ainda mais quando se sabe do poder-dever do órgão judicial de efetuar o controle de con-

vencionalidade e, a partir daí, tomar medidas que visem a proteger essa juventude. Tendo em conta

a desigualdade racial acima exposta, apresenta-se impositivo verificar algumas subjetividades da

105 Disponível em: https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_completa.pdf. Acesso em 
27/07/2020. (p.142). 

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_completa.pdf


magistratura e, em especial, da magistratura sul-rio-grandense.

Levando-se em consideração que a magistratura, em sua ampla maioria, constitui-se de pes-

soas brancas, ao passo que esses adolescentes são majoritariamente negros, escolheu-se analisar

apenas um marcador de diferença, o que ressai mais evidente, qual seja, o marcador que se refere à

construção social da raça negra e a relação que se dá com a raça social que se autodeclara e se con-

sidera universal: a branca. 

As pesquisas demonstram que o Poder Judiciário brasileiro compõe-se por homens e mulhe-

res de raça branca; entre os anos de 1990 à 2011, o percentual de participação, em nível brasileiro,

variou entre 82 e 81% dos cargos ocupados por pessoas que se autodeclararam brancas, enquanto os

não brancos ocuparam o restante, ou seja, 18 e 19% dos cargos106. 

Por outro lado, a população negra/parda corresponde a 51% (cinquenta e um por cento) da

população brasileira, maioria numérica, como se depreende dos dados divulgados pelo IBGE, cor-

respondentes ao ano de 2010107, tudo a demonstrar que não há proporcionalidade entre a maioria da

população, negra e parda e a maioria dos cargos de magistrados ocupados por pessoas brancas. Na

verdade, quando se pensa em um cenário  utópico onde prevalece o critério da proporcionalidade

dos cargos da magistratura de acordo com a raça autodeclarada, os não brancos estão sub-represen-

tados na ordem de quase três vezes menos108.  

A proporção entre órgãos judiciais e população se distancia ainda mais quando se analisam

os dados do Rio Grande do Sul onde negros/as (pretos e pardos) correspondem a 18,2% da popula-

ção e brancos e brancas correspondem a 81,5% da população sul-rio-grandense. A participação dos

magistrados/as brancos/as diz respeito a  97% de ocupação dos cargos enquanto apenas  3%  dos

cargos de magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são ocupados por

pessoas não brancas,  como se vê da pesquisa realizada  pelo Conselho Nacional  de Justiça,  em

2018109, como melhor se verifica no gráfico abaixo:

106 Fonte:  Justa – Democratizando a gestão pública da Justiça,  com cruzamento de dados elaborados pelo CNJ em 
2018 e  dados coletados pelo IBGE em 2010, elaborado pela Justa. Disponível em:  http://justa.org.br/wp-
content/uploads/2019/06/justa_dados_genero_raca_site-3.pdf e ao final do trabalho (Anexo III). Acesso em 28/07/2020.
Fonte IBGE 2010, disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/ Acesso em 28/07/2020.
107 Na época, em 2010, o percentual da população negra era este. Optou-se por manter os dados de 2010 pois estes é
que foram lidos em conjunto com os demais. Os atuais referem acréscimo importante no que diz com a população ne-
gra, como se viu no subitem 2.2 Racismo em números. 
108 De acordo com o cruzamento de dados elaborado pela Justa (nota de rodapé acima).
109 Pesquisa do CNJ 2018, disponível  em  https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/.  Acesso
em 28/07/2020.

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/
https://censo2010.ibge.gov.br/
http://justa.org.br/wp-content/uploads/2019/06/justa_dados_genero_raca_site-3.pdf
http://justa.org.br/wp-content/uploads/2019/06/justa_dados_genero_raca_site-3.pdf


Por fim, o tratamento desses números indica que os não brancos estão sub-representados,

com deficit na ordem de 6 para cada pessoa branca em um cenário utópico de proporção entre car-

gos e população classificada por raça, ou seja, no Rio Grande do Sul, o deficit alcança o dobro do

valor encontrado quando se pensa em nível nacional tal proporção.

A juíza trabalhista Gabriela LACERDA (2019), em sua dissertação de mestrado, procurou

compreender de onde fala o magistrado brasileiro atentando para os marcadores sociais como raça,

classe e gênero, visto que são os que mais representam vantagens ou desvantagens quando se pensa

em mobilidade  social  dos diferentes  grupos.  A magistrada-pesquisadora-branca,  depois de fazer

profunda análise do contexto social, histórico, cultural e econômico que forjou tais subjetividades,

constatou que:

“(…) o magistrado fala do topo da estrutura de privilégios sociais, correspondendo à perspectiva de
um homem, branco e integrante de uma classe com vantagens socioeconômicas. O perfil sociológico
dos ocupantes de cargos de poder se mantém desde os tempos da colonização e aqueles magistrados
que fogem à condição hegemônica da branquitude e da masculinidade se constroem, frente a seus
pares, como grupos minoritários (política e numericamente).(…)” (2019, resumo)110.

Com amparo nas pesquisas da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB – “O Perfil

do Magistrado Brasileiro” (1996) e “Quem somos: a magistratura que queremos” (2018); Conse-

lho Nacional de Justiça – CNJ, “Perfil sociodemográfico dos magistrados 2018” e “Diagnóstico da

participação feminina no Poder Judiciário” (2019), e pela Escola Nacional da Magistratura do Tra-

balho – ENAMAT, “Dificuldades na Carreira da Magistrada” (2019), LACERDA sustenta que,

para melhor compreensão da magistratura brasileira, fundamental se conhecer qual o lugar do bran-

co nas relações sociais, o qual conforma, em grande medida, a magistratura sul-rio-grandense:

110 Importa ressaltar, como antes referido, o fato de que a construção cultura e histórica do Rio Grande do Sul enaltece
o contexto social branco enquanto invisibiliza a presença negra na formação do Estado.



(…) Para que seja possível definir o perfil da identidade coletiva da magistratura pelo recorte racial é
necessário investigar os motivos que levam o Poder Judiciário a ser um lugar estatisticamente ocupa-
do por brancos e, mais do que isso, analisar o que leva à naturalização desta circunstância que se man-
tém mesmo após mais de 130 anos após a abolição formal da escravidão. (…) Para compreender as
razões que levam o cargo de magistrado a ser um cargo ocupado naturalmente por pessoas autoidenti-
ficadas como brancas, é necessário compreender justamente qual é o lugar do branco nas relações ra-
ciais. Para tanto, o ponto de partida utilizado são os estudos críticos da branquitude que buscam en-
tender a relação de hierarquia formada entre brancos e não brancos a partir da branquitude, ou seja,
tendo como centro a identidade racial branca” (2019, 48-49).

De ressaltar que todos os indivíduos falam a partir de um determinado lugar, ou seja, cada

um integra um grupo social distinto e, via de consequência, ocupa um espaço específico dentro da

estrutural social. 

Por isso, a presente pesquisa, a partir dos estudos críticos da branquitude, entende esse/a ma-

gistrado/a branco/a dentro da estrutura do Poder Judiciário sul-rio-grandense enquanto uma identi-

dade coletiva. Não se trata de definir a raça de um/a ou outro/a magistrado/a para verificar se sua

decisão foi prolatada com um viés racista e discriminatório ou não; o fundamental  é verificar o

quanto essa magistratura está contaminada pelo racismo institucional, de forma que essa estrutura

racista e não atos individuais é que devem ser objeto de ações que visem a alcançar igualdade racial.

Pensar o contrário seria tentar converter determinada ação individual – uma sentença racista, por

exemplo, em um comportamento individual que deve ser superado por ações e declarações morais.

Nesse sentido é que se procurou desenhar o contexto brasileiro e sul-rio-grandense em que se en-

contra o/a magistrado/a gaúcho, no capítulo anterior, visto que todas as nuances, preconceitos, con-

cepções de vida, práticas culturais, entre outras variáveis, constituem o grupo social ‘magistrados/as

do Rio Grande do Sul’.

 Os conceitos de branquitude e racismo institucional, em um contexto sócio-histórico espe-

cífico, como o do Brasil, demonstram como as decisões emanadas do Poder Judiciário seguem man-

tendo os privilégios materiais  e imateriais da raça branca.  Como nos alertam LACERDA e DA

MATA111, essa fusão da magistratura e da branquitude produz e reproduz desigualdades raciais,

seja  consciente ou não:

Nas bases da construção da estrutura social brasileira, os sujeitos identificados como brancos foram
sistematicamente  privilegiados  no  que  diz  respeito  ao  acesso  a  recursos  materiais  e  simbólicos,
gerados inicialmente pelo colonialismo, reforçado pelas teorias raciais e por esforços institucionais,
mantendo-se preservados até os dias de hoje.  O racismo,  portanto,  decorre da relação hierárquica
construída ao longo da história que colocou os sujeitos de identidade branca enquanto superiores aos
de  identidade  negra.  O poder  da  branquitude  deve  ser  pensado,  assim,  como uma rede  na  qual,
sujeitos brancos, de forma consciente ou não, exercem-no em seu cotidiano “por meio de pequenas
técnicas,  procedimentos,  fenômenos e mecanismos que constituem efeitos  específicos  e  locais  de
desigualdades raciais”112. O poder da identidade racial, portanto, para muito além da ação de cada

111 No prelo.
112 Citação de LACERDA e DA MATA. Schucman, LiaVainer (2012). Entre o “encardido”, o “branco” e o “bran-
quíssimo”: Raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. Tese (doutorado). 122 p. Instituto de
Psicologia, Universidade de São Paulo: São Paulo: p. 23



sujeito em particular, está vinculado às estruturas de poder sociais, formadas a partir de contextos
históricos e culturais específicos, e no caso específico nos contextos frequentados pela magistratura.

A propósito, acolhendo as proposições de ALMEIDA(2019. p 37), no que diz com o racis-

mo institucional, convém frisar que se traduz em dever de toda instituição, pública ou privada, a

adoção de políticas internas, sugeridas as seguintes: a) promover a igualdade e a diversidade em

suas relações internas e com o público externo - por exemplo, na publicidade; b) remover obstácu-

los para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição; c) manter espa-

ços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais; d) promover o acolhi-

mento e possível composição de conflitos raciais e de gênero.

Tendo em conta as questões subjetivas que conformam a branquitude brasileira e a inexis-

tência de neutralidade racial na condução de processos judiciais, conferindo especial ênfase ao si-

lenciamento de tudo o que diga respeito à população negra, chama atenção o fato de que o CNJ e a

OIT, interessados em perquirir a magistratura (branca, em sua maioria) a respeito de suas percep-

ções a respeito do trabalho infantil para o narcotráfico exercido por adolescentes (negros, em sua

maioria), não tenha logrado mapear tal questão, tantas as dificuldades enfrentadas para que magis-

trados/as respondessem a questionário singelo, mas de grande alcance prático, visto que necessário

para embasar trabalho de erradicação do trabalho infantil explorado pelo narcotráfico por parte de

ambas as instituições. 

Rememora-se que o Brasil, signatário da Agenda 2030, como referido no primeiro capítulo,

obrigou-se a erradicar esse tipo de trabalho infantil até o ano de 2025, através de importante con-

gruência de forças advindas de todos os Poderes da República, além das demais organizações e so-

ciedade civil. Contudo, as dificuldades iniciais para tratamento do tema com os magistrados da In-

fância e Juventude são reveladoras dos entraves para aplicação de normas internacionais protetivas

dessa população infantojuvenil em risco pessoal, como se verifica do documento produzido por am-

bas as instituições113. 

CNJ e OIT intentaram produzir “Levantamento sobre a percepção da justiça sobre o envol-

vimento de crianças e adolescentes no tráfico de drogas” a ser respondido em apenas cinco minu-

tos, com quatro perguntas fechadas e uma aberta. Após cumprir verdadeiro périplo, como se vê da

íntegra do Anexo V, efetuaram 70 ligações telefônicas e enviaram mais 50 e-mails (além dos 180

antes remetidos) com questionários, obtendo apenas 45 respostas. 

Importante destacar que “(…) diante das dificuldades para contatar diretamente os magis-

trados responsáveis pelas Varas, foram consideradas também, as respostas dadas por serventuá-

113 Anexo V.



rios da justiça (...)”. E no corpo do relatório produzido lê-se: “O aspecto subjetivo alcançado pela

pesquisa foi inescapável, diante da impossibilidade de contato direto com a grande maioria dos

magistrados atuantes nas varas contatadas”. Do total dos 180 contatos, por e-mail ou telefonemas,

apenas 51 questionários foram respondidos e destes apenas 3  (três) questionários foram respondi-

dos por magistrados (sublinhei).

Diversos meios e recursos foram utilizados a fim de que fossem respondidos os questioná-

rios, sem êxito: 

Em um primeiro momento, o apoio de órgãos administrativos do CNJ foi solicitado para obtenção das
informações de contato das 1.303 Varas da Infância e da Juventude no país. A informação dada pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ indicou a indisponibilidade de dados e contatos das
varas da infância e da juventude. Diante da ausência de uma lista de e-mails ou contatos, em coorde -
nação com o FNPETI, foi iniciado um levantamento manual de nomes, telefones e endereços de Va-
ras da Infância e da Juventude, em todos os 26 Estados e no Distrito Federal, através de pesquisa re-
mota, por internet e telefone.  Foram identificadas e mapeadas um total de 402 varas, das quais fo -
ram possíveis obter 130 endereços eletrônicos, para contato remoto, via e-mail.  No dia 15 de agosto
foram, então, encaminhados 130 e-mails contendo um link para a versão eletrônica da pesquisa. 
Até o dia 21 de agosto não foram coletados números de respostas considerados relevantes ou que pu-
dessem validar a pesquisa.  Do total de 130 e-mails enviados, apenas 6 foram respondidos. 114

Por fim, o levantamento, consideradas todas as variáveis acima e as demais que se lê no cor-

po do documento, percebeu que: (…)  no processo judicial de atos infracionais envolvendo adoles-

centes em tráfico de drogas, 93% dos entrevistados responderam que não há uma relação direta e

formal do tráfico como uma forma de exploração de adolescentes em uma pior forma de trabalho.

Esclareça-se que, grande parte dos entrevistados tinha conhecimento de que o tráfico de drogas é

uma atividade laboral”. (pp. 14-15 do Anexo V).

As dificuldades de contato com os magistrados das duas maiores capitais do Brasil também

evidenciam o apego ao formalismo, o excesso de rito, tudo a obstaculizar o atendimento de interes-

ses de adolescentes em situação de risco: “Nos dois contatos com o Rio de Janeiro, os serventuá-

rios foram taxativos acerca da necessidade de encaminhamento de Ofício para Vara. ** Em duas

tentativas de contato com São Paulo, os serventuários esclareceram que as respostas aos e-mails

e/ou telefonemas recebidos só ocorreriam mediante Ofício recebido e despachado pelo Magistra-

do” (pp 14-15 do Anexo V).

Essa ausência de preocupação, de interesse, de debate sobre uma das piores formas de traba-

lho infantil – exercida pela juventude negra, empobrecida e periferizada – se dá em todo o país, em

todos os estados da federação e em todos os âmbitos, com algumas raras iniciativas, as quais, em

sua grande maioria são atuações informativas realizadas pelo Ministério  Público do Trabalho. 

É de se saudar, contudo, o esforço que vem sendo realizado, desde 2018, no RS, pela Co-

114 Anexo V.



missão Municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil115 (COMPETI) de Porto Alegre,

cujo trabalho está em fase de divulgação (e posterior debate) da Apostila “Enfrentamento às Piores

Formas de Trabalho Infantil” que tem por finalidade instruir os técnicos dos Centros de Referência

Especializado de Assistência Social  (CREAS) da cidade de Porto Alegre, a respeito dessa forma es-

pecífica de exploração de trabalho infantil. Uma das preocupações mais importantes da COMPETI

diz respeito com o debate do tema com a sociedade e  instituições, as quais seguem entendendo esse

trabalhador como jovem infrator:

(…) Dentre essas ações, para fins da temática aqui proposta, a desmistificação toma lugar de suma
importância. É essencial para o combate às piores formas de trabalho infantil que, em primeiro lugar,
elas sejam vistas como tais. Isso porque em que pese estejam listadas como Piores Formas de Traba-
lho Infantil (Lista TIP) do Decreto n. 6481/08, a atuação de crianças e adolescentes no tráfico de dro-
gas e a exploração sexual infantil ainda não são entendidas pela população como trabalho infantil. No
que toca ao tráfico de drogas, as crianças e adolescentes envolvidas nessas atividades são considera-
dos jovens em conflito com a lei, autores de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Logo, são
sentenciados ao cumprimento de medidas socioeducativas,  não sendo tratados como vítimas, mas,
sim, como criminosos. (2020, p. 14).

É desse silêncio ensurdecedor, da ausência de debate a respeito de tal tema, que BENTO

(2002) enuncia ao falar do pacto narcísico da branquitude e que se constitui em pálido exemplo do

que representam os vinte anos de internalização das convenções internacionais sem qualquer aplica-

ção prática no que diz com a erradicação de uma das piores formas de exploração do trabalho infan-

til. Isso significa dizer que, de forma intencional ou não, o grupo racial branco, que conforma a ma-

gistratura brasileira e sul-rio-grandense, decide, desde os seus interesses convergentes, em continuar

produzindo as violências que se viu no capítulo primeiro, do que aplicar as normas nacionais e in-

ternacionais que protegeriam os trabalhadores infantis.

Sobre essa inexistente neutralidade racial e o discurso não pronunciado, de se refletir sobre a

inquietação de VALOIS (2019), magistrado das execuções criminais que, em sua tese doutoral, ana-

lisou o que cunhou como “Direito Penal da Guerra às Drogas”. VALOIS (pp. 640-641) percebeu

que, apenas no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual, na denúncia oferecida em proces-

so criminal que investigava delito de tráfico de drogas, instruía a peça processual com uma fotogra-

fia do denunciado, retirada do sistema de consultas integradas dos órgãos públicos. E, em pelo me-

nos 60% das denúncias, a fotografia correspondia a uma pessoa negra, a contrastar com o fato de

que a maior parte dos advogados e funcionárias era branca e que apenas 20% da população gaúcha

é negra (pretos e pardos).  VALOIS considerou estranho esse hábito do Ministério Público, afinal,

“o que se deveria julgar é apenas o fato e não a pessoa, sendo que a figura daquele cidadão a ser

115 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2012/1795/17957/decreto-n-17957-2012-
institui-a-comissao-municipal-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-competi-no-municipio-de-porto-alegre-
e-aprova-seu-regimento-interno . Acesso em 02/09/2020.

https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2012/1795/17957/decreto-n-17957-2012-institui-a-comissao-municipal-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-competi-no-municipio-de-porto-alegre-e-aprova-seu-regimento-interno
https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2012/1795/17957/decreto-n-17957-2012-institui-a-comissao-municipal-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-competi-no-municipio-de-porto-alegre-e-aprova-seu-regimento-interno
https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2012/1795/17957/decreto-n-17957-2012-institui-a-comissao-municipal-do-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-competi-no-municipio-de-porto-alegre-e-aprova-seu-regimento-interno


julgado pode exercer influência desnecessária no processo”, ainda mais quando toda “a história do

direito penal caminha no sentido de se afastar qualquer julgamento sobre a pessoa do criminoso,

qualquer julgamento que vá além do fato cometido”. 

Esse estranhamento do magistrado com tal prática coaduna-se com esse perspicaz  desvelar

da linguagem que BENTO alerta e que o magistrado, ao ler nas entrelinhas, desabafou: “Difícil dis-

farçar o racismo da guerra às drogas”.

Pensar saídas epistêmicas e metodológicas, levando em conta a violação sistemática de di-

reitos advindas desse contexto em que a branquitude brasileira/magistratura brasileira está inserida,

constitui-se na proposta que será desenvolvida a seguir. 

3.3 Hermenêutica negra

Visualizar possibilidades para os trabalhadores infantis, em um cenário de violação siste-

mática de direitos, parece possível? LYRA (2013, pp. 280-282), depois de pesquisar os adolescen-

tes que trabalham para o narcotráfico, ao final do livro  República de Meninos – juventude, tráfico e

virtude,  fruto da sua tese de doutorado, em face da constatação de que esses jovens anteveem a ine-

xistência de qualquer futuro para eles próprios, também encontra respostas: “(…) não só persiste a

ausência de respostas objetivas, mas verifica-se o incremento das perguntas. E de todas as pergun-

tas que sobrevieram a essa pesquisa, a que mais me intriga é sobre qual o nosso plano para esse

garotos. Ou melhor, quantas gerações ainda perecerão na ausência de planos”.

Ao referir que o índice de mortalidade entre os jovens do sexo masculino em um estado

como o Rio de Janeiro seja superior ao índice de quase todas as guerras em andamento no ano de

2013, vaticina: “(…) afinal, o que é o futuro senão uma projeção otimista de que viveremos para

jamais alcançá-lo? O futuro é um plano, um plano que eles não têm. Nem nós para eles”.

Quais planos, quais lugares foram concebidos para estes trabalhadores? De novo, a resposta

vem do silêncio, o silêncio da sociedade que assiste, complacente, uma juventude inteira matar e

morrer. BENTO (2002) e a denúncia desse silêncio, mais uma vez, servem para compreender a rea-

lidade dessa juventude. O que está por trás do silêncio? De que se constitui esse silêncio? 

“Enquanto não obtivermos uma resposta, teremos exclusivamente a última palavra desse li-

vro116, que pode ser lido de duas maneiras: como um trabalho acadêmico e como um testemunho de

116 Finitude é a última palavra da última frase desse livro (p.282). “… até lá, tristemente, eles continuarão alimentan-
do seus sonhos e enfrentando sua missão, a cumprir-se com simplicidade no irrefutável toque de sua breve finitude”. 



uma época em que a polícia matava crianças e adolescentes, aos milhares, sob o silêncio com-

preensivo de grande parte da sociedade”. Assim Michel Misse encerra o prefácio do República de

Meninos (2013, p.13).

Esvaziados os sentidos de democracia racial ou mesmo de neutralidade racial, dissecados os

mecanismos processuais que encarceram jovens negros trabalhadores e expostas as razões subjacen-

tes que criam condições para que a branquitude, em todos os espaços de poder, seja responsável pe-

las desigualdades sociais e raciais e o grande encarceramento e morte de jovens negros, MOREIRA

contribui para a reflexão ao pensar em saídas possíveis em sua obra Pensando como um negro - En-

saio de hermenêutica Juridica (2019). 

MOREIRA, enquanto membro de um grupo discriminado, inferiorizado, percebe a realidade

de um jeito distinto e, por isso, fala a partir de uma posição diferente daquela ocupada pelos/as ju-

ristas brancos e brancas; compreende o direito a partir do ponto de vista de um subalternizado e por

tal razão entende o direito como um sistema que pode ser manipulado para manter a exclusão assim

como para promover transformações sociais. 

MOREIRA utiliza os termos juristas negros e juristas brancos para mostrar as posturas inter-

pretativas existentes dentro da jurisprudência utilizadas por cada um desses sujeitos e para desvelar

que juristas negros e brancos ocupam um campo discursivo no qual o status cultural e o status ma-

terial  influenciam a percepção e a interpretação do mundo. 

MOREIRA (2019, pp.187-188), ao contrário de tudo o que se pretendeu produzir com con-

ceitos abstratos e metafísicos a respeito de igualdade racial ou neutralidade racial, aponta a impor-

tância de se visibilizar o marcador da raça no processo interpretativo das normas jurídicas, partindo

do pressuposto de que o lugar social do intérprete e as relações de poder que o definem determinam

em grande parte a forma como vai compreender as funções do Direito, até porque, para juristas

brancos, apresenta-se razoável a defesa da neutralidade racial, enquanto que “a vasta maioria das

pessoas negras a compreende como mais uma estratégia para a manutenção de uma ordem social

baseada na hegemonia branca”. Ou seja, a defesa da neutralidade racial surge como uma estratégia

de reafirmação do contexto branco; a defesa da suposta neutralidade racial conduz à crença em su-

posta igualdade entre todos, quando, na verdade, está a se tratar de um contexto desigual, dominado

e coordenado por um grupo racial determinado, como ficou evidente no capítulo anterior. 

O autor se afasta desse pensamento ao não acolher a possibilidade de que se trate de uma

ação estratégica para manutenção da hierarquia racial, como muitos acreditam; prefere analisar a

experiência da raça no cotidiano e de acordo com a percepção dos indivíduos. Assim, relembra que

juristas brancos, por pertencerem à raça branca, estão inseridos em um sistema hierárquico em que a

lógica binária branco/superior negro/inferior os constitui e, por isso, “(…) dentro de uma perspecti-

va cognitiva particular”, já que a raça não aparece como elemento importante de suas subjetivida-



des na medida em que esses/essas juristas|(e também a pesquisadora) nunca são confrontados/as

com questões relativas à classificação racial e aos tratamentos daí decorrentes. Em razão desse con-

texto de privilégio, juristas brancos, cientes das desigualdades sociais, atribuem à classe social a ori-

gem desses problemas.

Por isso, a importância da emblemática sentença proferida pelo Ministro da Suprema Corte

Estado-unidense Harry Blackmun117: “(...)Para deixarmos o racismo para trás é preciso levá-lo em

conta primeiro. Não há outro jeito”. 

Enfrentar de maneira racional o racismo estrutural/estruturante/institucional constitui-se na

tarefa primeira de todo/a julgador/a alinhado/a com a proposta de hermenêutica negra pensada por

MOREIRA, tudo a fim de se debelarem as micro-agressões produzidas pelo sistema de justiça,

como já advertiu DAVIS (1989), no sub-capítulo anterior.

Tendo em conta tais considerações é que se compreende que o recorte racial dos julgadores

(brancos) e o pacto narcísico da branquitude (BENTO, 2002) têm relação com o fato de as Conven-

ções Internacionais, ratificadas e internalizadas no Brasil, que protegem os direitos dos adolescentes

trabalhadores (negros), não serem aplicadas. Ainda que existam mecanismos de proteção, os direi-

tos desses trabalhadores infantis seguem sendo violados pelo  Estado e  pelo sistema de justiça, afi-

nal, para a magistratura, o marcador racial não é levado em conta e, por consequência, todo o racis-

mo estrutural e institucional seguem invisibilizados, gerando e reproduzindo as discriminações e vi-

olências consequentes.

HERRERA (2008, p. 35) recorda que uma norma 

nada puede hacer por sí sola, ya que siempre depende del conjunto de valores que impera en una soci-
edad concreta. Son de los sistemas de “valores dominantes” y de los procesos de división del hacer
humano de donde surgen las pautas generales para construir las normas y, asimismo, de donde surgen
los criterios más importantes para su justificación, interpretación o legitimación frente a los ciudada-
nos y ciudadanas que están obligados a cumplirlas. A partir de dichos sistemas, las necesidades y ex-
pectativas humanas se satisfarán de un modo concreto y no de otro. 

Nessa linha, em vez de propor reflexões sobre a igualdade, MOREIRA (2019) formula a

compreensão da  hermenêutica negra a partir de sua própria voz, a de um sujeito subalternizado,

afirmando que a raça determina a interpretação dos significados de normas jurídicas e também a

compreensão de como o direito deve funcionar em uma sociedade marcada por desigualdades raci-

ais. 

Já se sabe quais os valores da branquitude, qual a lógica de uma sociedade racista e, em es-

pecial, quais os valores que sustentam a política da  Guerra às Drogas.  Por isso, há de se ter em

conta a afirmativa de MOREIRA: a interpretação jurídica possui uma dimensão política, portanto,

117  Citado por DELGADO, Richard e  STEFANCIC, Jean in Critical  Race Theory. 3ª edição, New York: New York
University Press, 2006.



pensar como um/a negro/a significa estar comprometido/a com a reforma social, apresentar os pro-

blemas que decorrem com a defesa da neutralidade e também se comprometer com uma noção de

justiça que possa promover reconhecimento da igual dignidade de todos os membros da comunida-

de assim como com a redistribuição de oportunidades materiais entre todos (2019, pp.187-188). 

A crítica de MOREIRA encontra amparo no fato de que as sentenças e os processos da soci-

oeducação, enquanto produtos culturais desprovidos de neutralidade, refletem a visão de mundo de

magistrados/as brancos/as, de classe média/alta e explicam, em grande medida, a razão pela qual

trabalhadores infantis explorados pelas organizações criminosas são penalizados e encarcerados  em

vez de protegidos. 

Ao perceber o racismo institucional que conforma o Brasil, em emblemático voto,  o Minis-

tro Relator Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº

41, assim deixou consignado em seu voto: 

(...) “esse tipo de racismo não decorre necessariamente da existência de ódio racial ou de um precon-
ceito consciente de brancos em relação aos negros. Ele constitui antes um sistema institucionalizado
que, apesar de não ser explicitamente desenhado para discriminar, afeta, em múltiplos setores, as con-
dições de vida, as oportunidades, a percepção de mundo e a percepção de si que pessoas, negras e
brancas, adquirirão ao longo de suas vidas”.

Para MOREIRA (2019, p.188), 

Um jurista que pensa como um negro deve defender a consciência racial. Há vários motivos impor-
tantes para isso. Ter a consciência de uma individualidade pura não faz parte da experiência psíquica
e da realidade material de pessoas negras. Estigmas sociais acompanham negros em todos os lugares e
em todas as situações. Temos poucas possibilidades de nos afirmarmos como pessoas  porque nossa
identidade é parcialmente formada a partir do exterior e não por meio de um processo ativo de cons-
trução pessoal. (…) estereótipos descritivos e prescritivos determinam os lugares que podemos ocupar
(…) esses estereótipos não são categorias que circulam no ar, eles fazem parte da forma como brancos
percebem negros nas mais diversas interações (…). 

O/a hermeneuta negro/a ao se afastar da neutralidade racial passa a defender que o sistema

de justiça leia os fatos e as normas com essa consciência racial, abdicando de uma falsa neutralida-

de: seja rompendo com o pacto narcísico da branquitude (BENTO, 2002), seja compreendendo que

a construção social da raça negra  serve aos interesses da lógica da branquitude e, por isso, sob esse

viés, deve ser visibilizada. Essa ação também não é neutra; não se exige ou se deseja essa pseudo

neutralidade utópica, ao contrário. HERRERA, inclusive, ao expor sobre os direitos humanos en-

quanto processo de luta, refere que: 

Si existe un fenómeno que se resiste a esa supuesta “neutralidad” científica es el de los derechos hu-
manos. Sobre todo, para una teoría como la nuestra que se compromete a reflexionar intelectualmente



y a proponer dinámicas sociales de lucha contra los procesos hegemónicos de división del hacer hu-
mano. ¿Qué neutralidad podemos defender si nuestro objetivo es empoderar y fortalecer a las perso-
nas y a los grupos que sufren esos incumplimientos dotándolos de los medios e instrumentos necesa-
rios para que, plural y diferenciadamente, puedan luchar por la dignidad?  (2008, p. 27).

Pensando com HERRERA, percebe-se que a ausência de neutralidade não significa apenas a

manutenção do status quo racial e dos seus privilégios materiais e imateriais que a branquitude des-

fruta,  mas,  também,  revela  a completa  ausência de comprometimento  dos órgãos judiciais  com

qualquer transformação social com a presente situação. Essa estagnação, essa inexistência de com-

prometimento da maioria dos juristas brancos em mudar a situação dos trabalhadores infantis e dos

jovens negros e racializados explorados pelo narcotráfico constitui-se em uma das grandes questões

que se procurou expor no presente trabalho.

A hermenêutica negra proposta por MOREIRA dialoga com a necessidade de que os juristas

brancos e brancas, pensando para além da neutralidade racial partam, também, de um processo de

auto-descolonização, o que poderia ser o  paradigma outro proposto por MIGNOLO (2000, pp. 28-

33) ou também o convite de HERRERA (2008) para ‘pensar de outro modo”, quando se pretende

pensar de forma crítica a problemática em tela. 

CÉSARIE (1978) discorre sobre como esse processo de colonização que despreza o outro,

que costuma ver no outro um animal, um ser inferior, um ninguém, faz deste colonizador ele mes-

mo um animal. Ao narrar o brutal massacre de Anamitas, relatado com prazer sádico pelos coloni-

zadores, rememora o quanto esse processo embrutece e desumaniza até mesmo o próprio coloniza-

dor: “(…) Colonização: testa de ponte numa civilização da barbárie donde, pode, em qualquer mo-

mento, desembocar a negação pura e simples da civilização” (p. 21). Para o pensador martinicano,

só há uma equação: “colonização = coisificação”. (p. 25). 

É essa coisificação que faz com que o sistema de justiça ignore, por exemplo, o alarmante

fenômeno da mortalidade juvenil negra brasileira, o superencarceramento dessa juventude e, por

fim, as péssimas condições do sistema penitenciário brasileiro, os quais subsistem em um perma-

nente  estado de coisas inconstitucional,  como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal118.

Esse lugar abjeto constitui-se no espaço, no imaginário, e na vida real, da população negra e empo-

118 “O Plenário anotou que no sistema prisional brasileiro ocorreria violação generalizada de direitos fundamentais
dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica.  As penas privativas de liberdade aplicadas
nos presídios converter-se-iam em penas cruéis e desumanas. Nesse contexto, diversos dispositivos constitucionais
(artigos 1º, III, 5º, III, XLVII, e, XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6º), normas internacionais reconhecedoras dos direitos dos
presos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Pe-
nas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos Humanos) e normas infraconstitucionais
como a LEP e a LC 79/1994, que criara o Funpen, teriam sido transgredidas”. ADPF 347, Ministro Marco Aurélio.
Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560 . Acesso em 03/09/2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560


brecida brasileira. Não há comoção, não há reação. Tudo está como sempre esteve, desde o período

colonial até o século XXI: “(…) As penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios (...) con-

vertidas em penas cruéis e desumanas119. 

KILOMBA (2019, pp. 224-232) ao pensar a descolonização se refere ao ato de se desfazer

do colonialismo. “Politicamente, o termo descreve a conquista da autonomia por parte daquelas/es

que foram colonizadas/os e, portanto, envolve a realização da independência e da autonomia”.

Ainda que KILOMBA desenvolva esse raciocínio pensando nos corpos negros que são,  no cotidia-

no, colonizados pelos brancos através de práticas racistas as mais variadas, fato é que a branquitude

brasileira não pode prescindir desse processo de descolonização, na medida em que, ao atuar nesse

sistema, cuja lógica racista é a operante, segue sendo o colonizador nessa relação com o colonizado

referido pela autora. 

Cabe à branquitude, reconhecendo seus privilégios e o feitio opressivo com que age, despir

as vestes neocoloniais e, modificando paradigmas, de acordo com convite proposto por MIGNOLO,

fazer do Brasil um país com igualdade social e racial.

MIGNOLO (2000) concebe um paradigma outro, pois, para ele já não se mostra suficiente e

capaz um outro paradigma com base no projeto da modernidade fazendo-se necessário que, com

um paradigma de ruptura, o futuro seja construído sob distintos princípios políticos, éticos, econô-

micos e epistêmicos, fruto das experiências vividas por todos aqueles e aquelas a quem foi negada

qualquer possibilidade de razão, de pensamento, de pensamento de futuro, em face da expansão im-

perial/colonial. 

O conceito de  paradigma outro, trabalhado por MIGNOLO (2000, pp. 28-33), busca um

pensamento crítico, analítico e utopístico que contribua para a construção de espaços de esperança

em um mundo em que se perdeu o sentido comum, em que reina o egoísmo cego e em que já não

bastam outros paradigmas construídos com base no projeto da modernidade. O discurso em prol da

vida, do viver, daquilo que provêm dos periferizados, empobrecidos e racializados, em grande me-

dida, funda-se no grito da “juventude perdida” e ecoa no movimento negro e na virada epistêmica

depois de tantos séculos de colonialismo e, agora, de civilização neoliberal. 

Na linha de uma narrativa outra, que amplifique a voz dos invisíveis e exponha as tensões

sociais subjacentes, MIGNOLO (2000, pp. 28-33) pensa em um paradigma outro representando a

hegemonia da diversidade como projeto universal, negando a universalidade abstrata do projeto mo-

derno que permanece invisibilizando a colonialidade. Trata-se de um paradigma de ruptura e não de

um paradigma de transição pois surge do esgotamento do projeto da modernidade, desde a colonia-

lidade.  Paradigma outro emerge das perspectivas das histórias coloniais, do conflito entre as lín-

119 Mesma decisão do STF, referida na nota de rodapé de nº 118. 



guas, os saberes e os sentires, dos lugares de dor, de história, de memória, lugares de onde se gera o

pensamento e as epistemologias fronteiriças.  Paradigma outro escancara as diferenças coloniais

construídas por um pensamento hegemônico, em diferentes épocas, marcando a falta e os excessos

das populações não europeias e não estado-unidenses. Paradigma outro rompe com o silêncio colo-

nizador, vindo de todos os cantos.

Pensando em um paradigma outro, reverenciam-se os/as pensadores/as/pesquisadores/as ne-

gros/as que, ao dialogarem com a pesquisadora/magistrada/branca, propiciaram o rompimento de

algumas das amarras coloniais de forma que passasse a se enxergar como parte do processo de ma-

nutenção do racismo cotidiano/sistêmico/estrutural/institucional: Michelle Alexander, Sílvio de Al-

meida, Celso Athayde, Etiene Balibar, Maria Aparecida Bento, Juliana Borges, Lourenço Cardoso,

Kimberlé Crenshaw, Angela Davis, Peggy Davis, W. Dubois, Franzt Fanon, Ana Luiza Flauzina,

Tarsila Flores, Daniela Ferrugem, Rodrigo Jesus, Grada Kilomba, Fernanda Lima, Edileny da Mata,

Achille Mbembe, Adílson Moreira, Clóvis Moura, MV Bill, Abdias Nascimento, Sydnei Oliveira,

Tânia Pedroso, Djamila Ribeiro, Eduardo Souza, além de outros/as aqui não nominados/as mas que

foram tão importantes quanto estes/estas para a construção desse conhecimento transformador.

Alda FACIO (1999)120  tendo em conta esse paradigma outro, pensa na validade, aplicação,

interpretação e eficácia da norma formal, através de uma visão não fragmentária ou idealizada, rela-

cional, através das seguintes chaves de compreensão: concepção formal normativo, institucional es-

trutural e político-cultural.

Para FACIO (1999), a dimensão formal normativa percebe que as normas que configuram o

ordenamento jurídico e as regras que institucionalizam comportamentos não esgotam a funcionali-

dade em si mesmas, elas vão marcando as atividades interpretativas, relegando uns e outros à perse-

guição ou possibilidade de serem perseguidos por parte das autoridades, construindo o  senso co-

mum: formas de pensar que estabelecem em um determinado tempo e espaço, formas de ordenar e

regular o poder de quem interpreta, de tal maneira que as decisões desse poder vão conformando, de

um jeito paralelo, simultâneo, as consciências dos que se submetem à autoridade e vice-versa, já

que se entrelaçam e se inter-relacionam. 

Como não pensar no específico caso dos trabalhadores infantis que são explorados pelo nar-

cotráfico? Com a interpretação judicial que se dá a estes casos, molda-se um cenário menorista, se-

gregacionista, punitivista que, ao mesmo tempo que aplaca o anseio dessa sociedade que possui as

mesmas características, deixa de proteger essa legião de ninguéns, essas crianças negras e sem va-

lor, essas pessoas inferiores e quase não humanas, dentro dessa lógica opressiva e racista. Trata-se

do julgador, do operador do sistema de justiça ajustando-se aos valores que sustentam a Guerra às

120  FACIO, A, FRIES, L (ed.)  Género y derecho, La Morada, LOM edic., 1999, citada por Herrera (2005, pp.202-
203).



Drogas. Ou seja, quanto mais se encarceram esses trabalhadores infantis, mais se reforça o quanto

esse é o lugar a eles destinado; o silêncio e o apagamento das normas protetivas faz desse mecanis-

mo de proteção algo mais do que obsoleto, algo inexistente.

Outro exemplo, na mesma seara, e que expressa o senso comum  da branquitude é o que res-

tou expresso na sentença da juíza criminal (branca), antes citada, quando explicita que criminosos

no Brasil são os da raça negra; idêntica situação diz com a orientação da Polícia Militar paulista, em

2017, por exemplo, quando determinou que a abordagem de pessoas brancas que circulam nos Jar-

dins, bairro classe média-alta da cidade de São Paulo (leia-se a branquitude paulista) fosse realizada

com uma conduta distinta da abordagem das pessoas da periferia, ante o senso comum de que umas

são cidadãs e as outras não121:

 

(…) Em entrevista exclusiva concedida ao UOL, Mello Araújo afirmou que os PMs que atuam na re-
gião nobre e na periferia de São Paulo adotam formas diferentes de abordar e falar com moradores. "É
uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser di-
ferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma forma que ele for abordar
uma pessoa aqui nos Jardins [região nobre de São Paulo], ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser res -
peitado", disse. "Da mesma forma, se eu coloco um [policial] da periferia para lidar, falar com a mes-
ma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui no Jardins, ele pode estar
sendo grosseiro com uma pessoa do Jardins que está ali, andando", complementou. "O policial tem
que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento", argumentou (...) 

A construção do senso comum de que meninos negros são traficantes e não trabalhadores ex-

plorados pelo narcotráfico, cujos direitos foram e seguem sendo violados, também desmascara a

hermenêutica branca. Uma das conclusões do “Levantamento de percepções da Justiça da Infância

e da Adolescência sobre o Trabalho Infantil no Tráfico de Drogas em âmbito nacional”122  reforça

tal estigma:

De acordo com um entendimento divulgado em pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planeja-
mento, o “adolescente autor de ato infracional”, presente tanto no ECA quanto no SINASE, permite
um deslizamento semântico que se apoia mais na categoria social de “bandido” do que na ideia de
“trabalhador infantil”. Como consequência, o adolescente envolvido no tráfico de drogas deixa de ser
visto como vítima de violação de direitos decorrente de trabalho infantil para assumir o papel ativo de
autor de ato infracional a ser submetido a medidas socioeducativas123.

Por isso, de fundamental importância a hermenêutica negra, colocando a raça no lugar onde

há o silêncio e, desvelando, assim, como construiu-se o senso comum de criminalizarem-se corpos

negros; como se delimitaram os respectivos lugares desde a abolição da escravidão: presídios e uni-

dades de internação – modernas senzalas – que segregam esses seres incivilizados, perigosos, mere-

cedores do controle social e de tratamento diferenciado.

FACIO (1999) entende que os componentes estrutural institucional e político-cultural influ-

121 Disponível em:  https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-
periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm . Acesso em: 18/08/2020.
122 Anexo V, p.7.
123 Aqui, convém relembrar: está a se falar de adolescentes negros, em sua maioria.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/24/abordagem-no-jardins-e-na-periferia-tem-de-ser-diferente-diz-novo-comandante-da-rota.htm


em e são influenciados pelo componente formal normativo. A dimensão estrutural institucional pen-

sada por FACIO (1999)  vai além de descrever as instituições  que criam as normas (Poder Legisla-

tivo), aplicam (Poder Judiciário) e tutelam corpos (Poder Executivo). FACIO considera importante,

para uma compreensão mais global do fenômeno jurídico, perceber qual o conteúdo que as institui-

ções conferem às normas promulgadas para além daquilo que resta escrito, oferecendo como exem-

plo o fato de que há uma tendência por parte dos órgão judiciais de conferir a guarda dos filhos à

mãe, quando da separação do casal. Esse conteúdo seria o resultado da combinação, seleção, aplica-

ção e interpretação de normas promulgadas, criando outras normas não escritas, de tanto ou maior

importância na hora do julgamento (p. 203). 

Reside aí a contribuição da hermenêutica negra, pois, o fato de um trabalhador infantil ter

seus direitos violados e, ainda assim, sofrer privação de liberdade ou imposição de medidas socioe-

ducativas, quando resta silenciado o debate sobre a raça dos atores envolvidos serve de exemplo da

dimensão estrutural institucional da questão: selecionam-se  e combinam-se as normas que mais fa-

zem sentido de acordo com os valores da branquitude. Assim, a aplicação do ECA, ignorando a

existência das Convenções da OIT,  ratificadas e com status  hierárquico superior, constrói um pa-

norama em que se visibiliza o quanto o órgão judicial está subordinado às normas preexistentes, às

regras institucionais, aos valores, ideais, representações intelectuais, paixões, interesses concretos

(ou inconscientes) da branquitude e que se espelham nos valores já referidos da chamada Guerra às

Drogas.

Por fim, FACIO (1999) fala da dimensão político-cultural: da importância de que todos e to-

das conheçam os seus direitos para que possam exigi-los ao depois. Tal questão apresenta-se rele-

vante, pois, qual seria o cenário jurídico se essas milhares de mães negras soubessem que seus fi-

lhos são explorados e trabalham em uma das piores formas de trabalho infantil, tanto que o Brasil se

comprometeu em erradicá-lo até o ano de 2025, segundo a Agenda 2030 da ONU? Se há um levante

da comunidade, das mães, quais as respostas dos órgãos judiciais e o Ministério Público Estadual? 

Mas, para além desse exercício de cidadania, também cada comunidade confere uma deter-

minada interpretação aos princípios e valores como liberdade, igualdade, solidariedade, honestida-

de, e a partir daí vai entender o que seja, por exemplo, igualdade racial, igualdade de salário, igual-

dade conjugal, liberdade de trabalho, entre outros. HERRERA (2005, p. 204) pontua que cada um

desses conceitos, advindos de diferentes campos jurídicos concretos, constrói também a lei, norma,

no sentido formal, pois, para que esta seja melhor interpretada, ou aplicada, deve ser impulsionada,

exigida pela cidadania – no exemplo, se todos sabem que se trata de trabalho infantil, então, passa-

rão a exigir que se enfoque a questão dessa maneira, protegendo-se esses adolescentes e punindo-se

os seus empregadores, sempre em uma inter-relação com as três dimensões do fenômeno jurídico. 

Quando se reflete sobre a responsabilização socioeducativa de trabalhadores infantis, per-



cebe-se que quem aplica e interpreta o direito (sistema de justiça) pensa que a escolha de determina-

da técnica processual   (ou representação por ato infracional, segundo o ECA ou medidas protetivas,

segundo as Convenções da OIT) decorre de simples interpretação, sem qualquer leitura prévia da

realidade (por exemplo, como se a sociedade e a grande mídia não contribuíssem para a manutenção

do senso comum a respeito do “inimigo interno”/ traficante, da lógica racista do branco/superior –

negro/inferior, dos valores da branquitude, entre outros); como se as três dimensões apresentadas

por  FACIO estivessem situadas  à  margem das  distintas  subjetividades  inter-relacionadas,  sepa-

rando-se os fatos e as respectivas relações de poder.

Para HERRERA (2005, p. 206), olhar apenas para o aspecto formal da norma faz com que

se esqueça ou com que seja ocultado que o conjunto de narrativas que situa essa norma traz em seu

bojo um significado cultural – e, por isso, trabalhadores infantis do narcotráfico – nesse contexto

neocolonial, seguem sendo encarcerados. Para HERRERA, quando se entende o contexto das narra-

tivas que dão sentido ao direito, este deixa de ser um mero sistema de regras a serem cumpridas e se

transforma no mundo em que vivemos. Quanto ao  “mundo em que vivemos”, destaque-se a dimen-

são oceânica a separar as perspectivas cognitivas da branquitude e da negritude, ainda mais quando

pensamos que um jovem negro é assassinado no Brasil a cada 23 minutos124 e que essa violência de-

limita e conforma o cotidiano da população negra brasileira ao passo que a vida dos brancos e bran-

cas, no geral, passa ao largo de diversas dessas privações e violências, como já se viu no capítulo

anterior, subitem 2.2 Racismo em números.

HERRERA (2005) também convida para a possibilidade transformadora do direito que, nas

palavras de MOREIRA, tendo em conta a necessidade do debate racial, pode ser resumida à herme-

nêutica negra ou como propõe MIGNOLO, sentir, perceber, agir, a partir de um paradigma outro,

partindo-se de um órgão judicial passivo, resignado, que vivencia os valores do senso comum e con-

cebendo-se um/a julgador outro, aquele/a que aponte as contradições e faça a resistência. 

A transformação, o acolhimento ao convite de uma mirada outra dependerá do compromisso

interpretativo em relação ao estado de coisas dominantes – se o órgão judicial está conforme ou não

com o estado de coisas, no caso, se o julgador está de acordo ou não que trabalhadores infantis si-

gam sendo responsabilizados no âmbito do processo socioeducativo. Como se vê do objeto da pes-

quisa, quando se reduziram os direitos  dos trabalhadores infantis de serem protegidos pelo Estado a

um simples componente jurídico-formal perdeu-se a faculdade e a capacidade de se fazer diferente

do que já está posto. 

HERRERA (2005, pp.  206-207) pensa em algumas ferramentas  que possibilitem que se

abandone a cultura jurídica dominante e paralisante. Algumas destas alternativas ou saídas foram

adaptadas para o objeto da pesquisa e se traduzem em caminhos outros que possam conduzir  à

124 Disponível em: https://fenajud.org.br/?p=8060 . Acesso em 19/08/2020.

https://fenajud.org.br/?p=8060


transformação social e justiça racial almejadas: 

a) abandonar a leitura universal dos direitos, afastar-se do pensamento único, da leitura par-

ticular e parcial da realidade que não leva em conta o racismo institucional, o racismo estrutural e o

quanto a construção social da raça negra têm implicação no encarceramento dos trabalhadores in-

fantis explorados pelo narcotráfico;

b) analisar as normas e as consequências de sua aplicação no coletivo já que adolescentes

negros, empobrecidos e encarcerados, explorados pelas grandes organizações criminosas, morrem

em grande número (ou são encarcerados) potencializando o genocídio que atinge apenas a juventu-

de negra brasileira; 

c) pensar as teorias e o contexto que culminaram na aprovação das normas (OIT, CF e ECA)

e o quanto a aplicação dessas normativas possibilita que adolescentes (negros em sua maioria) se-

jam protegidos e seus direitos preservados e atendidos;

d) conscientizar-se da dificuldade em nível jurídico e institucional para incluir as expectati-

vas e os valores de grande parte da população, que é a negra, pois, a base da cultura jurídica é o pa-

triarcado, o racismo, o individualismo, o inimigo interno (traficante) e os valores da branquitude;

e) quebrar o silêncio que constrói e mantêm essas violências, colocando a raça como ele-

mento central do debate a respeito da não aplicação das normas protetivas que desenhariam um ce-

nário de afirmação de direitos para esses adolescentes, trabalhando tais questões tanto com as co-

munidades atingidas como com o sistema de justiça como um todo. 

Acolher tais práticas significa, por primeiro, repensar o modo de ser e de estar no mundo en-

quanto magistrado/a branco/a; compreende, também, reconhecer o racismo estrutural/institucional

que contamina as subjetividades  e decisões desses/as julgadores/as brancos/as assim como estar ci-

ente e se sentir capaz de renunciar aos privilégios materiais e imateriais próprios da branquitude. A

partir daí, deixando de lado concepções jurídicas formais e metafísicas, fazer a transformação possí-

vel e desejada no âmbito jurídico, contribuindo de modo direto e efetivo para que milhares de traba-

lhadores infantis explorados pelo narcotráfico possam encontrar, no Poder Judiciário, a proteção le-

gal que lhes foi destinada por direito. 

Essa transformação constitui-se no principal convite que a presente pesquisa pretendeu fa-

zer.

                                            



                                     CONSIDERAÇÕES FINAIS

          O estudo que ora se encerra procurou entender a razão pela qual trabalhadores infantis explo-

rados pelo narcotráfico em vez de receberem medidas de proteção, pois, em situação de vulnerabili-

dade social e exercendo uma das piores formas de trabalho infantil, são tratados pelo sistema de jus-

tiça como adolescentes infratores/as, circunstância que viola seus direitos garantidos pelo ordena-

mento jurídico nacional, o qual se refere à necessidade de o governo brasileiro, leia-se todos os po-

deres da República, prevenir e erradicar o trabalho infantil em todas as modalidades. 

Ainda, a presente pesquisa buscou respostas para o fato de a magistratura sul-rio-grandense,

majoritariamente branca, deixar de efetuar o controle de convencionalidade das normas que prote-

gem esses trabalhadores infantis, em sua maioria negros, contribuindo para construir um cenário de

violência estatal que atravessa os contextos jurídico, familiar, social e racial desses adolescentes.

Para tanto, a aproximação teórica com as bases do racismo estrutural e institucional, anali-

sando-se a postura da magistratura sul-rio-grandense no concernente à responsabilização socioedu-

cativa, apresentou-se impositiva já que a hipótese trabalhada era no sentido de que a decisão judicial

de responsabilização dos trabalhadores infantis explorados pelo narcotráfico no Rio Grande do Sul

estaria vinculada às características raciais da magistratura e, por consequência, ao racismo instituci-

onal. 

Por intermédio de revisão bibliográfica de autores/as, em sua maioria, negros/as, que já con-

tribuíram para a discussão dos conceitos acima expostos, além de uma análise jurisprudencial acer-

ca da aplicação das normas relacionadas com trabalho infantil, tráfico de drogas e que dizem com o

controle de convencionalidade que cabe ao órgão judicial efetuar, verificaram-se dados obtidos em

pesquisas e fez-se análise de circunstâncias – jurídicas, sociais e institucionais que confirmaram a

hipótese. 

O racismo - estrutural e institucional – (re) produz violências, não apenas a referente com o

encarceramento de trabalhadores infantis,  mas,  também configurando, ao mesmo tempo em que

mantém estático, o quadro de exclusão social da maior parte da população brasileira que é negra, ou

seja, autodeclarada preta ou parda. 

A internalização no sistema jurídico brasileiro, com vigência a partir de 2001, da Convenção

nº 182 da OIT pretendia proteger os  adolescentes que são explorados pelo narcotráfico. Mas esta

norma deixou de ser aplicada pela magistratura sul-rio-grandense e, por isso, trabalhadores infantis

cumprem medidas socioeducativas, inclusive com privação de liberdade, em vez de serem benefici-

ados com medidas de proteção previstas no ECA. Mais do que isso: interditou-se o debate sobre a

existência ou aplicação dessas normas internacionais ratificadas e internalizadas no sistema jurídico

nacional a tal ponto que paira total silêncio, no âmbito da magistratura estadual gaúcha, a respeito



desta norma.  

Convém rememorar:  com o advento dos Decretos 3.597/2000 e 6.481/2008, analisados no

contexto do Decreto 10.088/2019, os quais internalizaram no sistema legal brasileiro o contido na

Convenção nº 182 e na Recomendação nº 190, ambas da OIT, o trabalho infantil para o narcotráfico

deve ser erradicado com a consequente responsabilização dos traficantes/exploradores dessa infân-

cia e juventude.  Como os decretos anteriores à Emenda Constitucional 45/2004, segundo o entendi-

mento do Supremo Tribunal Federal, possuem hierarquia supralegal em face do Estatuto da Criança

e do Adolescente, caberia ao órgão judicial o poder-dever de aferir a compatibilidade entre o dis-

posto no ECA e os tratados que lhe são superiores. Contudo, com a omissão dos órgãos judiciais,

estes adolescentes seguem sendo vistos como traficantes.

A falta de diálogo dos diversos contextos jurídicos - protetivo, trabalhista e infracional -  in-

terdependentes entre si no contexto da pesquisa, reflete valores do código menorista, ou seja, o ce-

nário atual está a demonstrar que ainda não houve compreensão do que sejam os princípios e diretri-

zes tanto da Constituição Federal de 1998 como do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ,

de 1990. As decisões de encarceramento de trabalhadores infantis, ao arrepio das convenções inter-

nalizadas, olvidado o poder-dever de efetuar o controle de convencionalidade, amoldam-se a um

passado recente e nada glorioso, regido pelo antigo Código de Menores, pois, mantém-se a visão

punitivista, com ampla dose de discricionariedade e arbítrio. Onde o sujeito de direitos, em condi-

ção especial de desenvolvimento, quando o Poder Judiciário ainda percebe o trabalhador infantil

como o “menor” que deve ser institucionalizado? 

Diversos pesquisadores revelaram a dinâmica de vida desses pequenos trabalhadores, recor-

tada por violências e violações de direitos de toda ordem, a partir das relações que se estabelecem

com o sistema de justiça, com a sociedade em geral e com as organizações criminosas. Trata-se de

jovem empobrecido, em sua maioria negro.  No âmbito sul-rio-grandense constatou-se que, propor-

cionalmente, pretos, seguidos dos pardos, são os que mais ingressam no sistema socioeducativo.

Também se evidenciou importante paralelo entre as mortes e o encarceramento de dezenas de mi-

lhares de jovens negros com a atividade desenvolvida pelas organizações criminosas que exploram

o narcotráfico. 

O estudo do projeto colonial concebido para essa terra ora chamada de Brasil, procurou con-

textualizar esse adolescente negro e empobrecido na sociedade brasileira do século XXI, mas so-

frendo na carne as violências perpetradas desde o século XVI, em especial as que dizem respeito di-

retamente com o racismo e as exclusões sociais daí decorrentes. As pesquisas demonstraram a exis-

tência de um lugar específico para esse adolescente, sua família e sua comunidade, qual seja, de-

sempregados ou subocupados, sem ocupar cargos de poder ou de saber, mortos ou encarcerados, de-

sumanizados e hierarquizados. 



Constatou-se que raça permanece o elemento chave na determinação da superioridade e in-

ferioridade entre as pessoas, sobretudo desde a escravidão, conformando as subjetividades dos sul-

rio-grandenses que enalteceram o branco e apontaram o indígena e o negro como seres selvagens,

animalizados e inferiores. Percebeu-se que a construção da figura do negro como estranho, inferior,

subalterno, explica o contexto atual em que o Poder Judiciário aplica mecanismos de controle ao en-

carcerar jovens trabalhadores, classifica corpos negros de acordo com critérios políticos e sociais –

esses jovens são vistos como infratores e não como trabalhadores infantis que mereçam a proteção

estatal prevista em lei - e os hierarquiza, demostrando, assim, uma conexão entre as decisões de en-

carceramento desses trabalhadores infantis, em sua maioria negros, e seu pertencimento racial e de

classe. 

Verificou-se,  ainda,  que  o  racismo  existente  dentro  das  estruturas  política,  jurídica,

psíquico/subjetiva, interdependentes e interligadas entre si, é (re) produzido dentro das instituições,

de modo que o racismo institucional captura as subjetividades dos julgadores e julgadoras, constru-

indo uma forma de pensar que organiza as relações de poder entre os sujeitos de direito (adolescen-

tes) e os operadores de direito (magistrados/as).

O estudo da branquitude contribuiu para melhor entendimento desse fenômeno, pois, ao reti-

rar o foco do traficante/adolescente/negro, afastou-se a perspectiva que o/a magistrado/a branco/

impunha sobre este “outro” e passou-se a analisar o/a magistrado/a branco/a enquanto pertencente

ao grupo da raça branca, com os privilégios e vantagens, materiais e imateriais decorrentes,  visibili-

zando, ainda, o quanto esse/a magistrado/a, no RS, ocupa 97% dos cargos da magistratura, em uma

relação assimétrica de poder com esse traficante/adolescente/negro. 

Percebeu-se que a combinação ‘magistratura e  branquitude’ produz e reproduz desigualda-

des raciais, conscientemente ou não.  Por isso, buscou-se refletir sobre a ausência de neutralidade

dos órgãos judiciais, compreendendo a escolha de uma determinada técnica processual dentro do

processo socioeducativo como produto cultural, impregnado de valores dessa sociedade, cujos prin-

cipais cargos de poder e espaços de saber são ocupados por pessoas da raça branca. O/a julgador/a,

parte integrante dessa instituição/sociedade contaminada por valores racistas, ao silenciar a respeito

da normativa protetiva do trabalhador infantil e acolher representação entendendo que se tratou de

ato infracional praticado por adolescente/traficante, produz desigualdades raciais e violência estatal,

quer deseje esse resultado ou não. Demonstrar a ausência de uma suposta “neutralidade racial” do

sistema de justiça apresentou-se necessário para que se visibilizasse como o sistema opera de modo

seletivo contra as pessoas negras.

 Pensando a construção de um espaço de esperança, nesse cenário de encarceramento e mor-

te de adolescentes negros e empobrecidos, com inspiração em MIGNOLO (2003) buscou-se uma

forma de superação do sistema de justiça que encarcera trabalhadores infantis, dialogando, com viés



racial e decolonial, com o conceito de Hermenêutica Negra concebido por MOREIRA (2019). As-

sim, demonstrar a  relevância do marcador social raça no processo interpretativo das normas jurídi-

cas, faz-se premente e necessário já que a pesquisa demostrou que o lugar social do/a magistrado/a

e as relações de poder que o/a definem, determinam a forma como este/esta compreende a normati-

va nacional que encarcera o adolescente vítima de uma das piores formas de trabalho infantil.

Para vivenciar valores que se afastem do senso comum que prega que adolescentes são trafi-

cantes e não trabalhadores infantis, lógica que protege os interesses e privilégios da branquitude,

impõe-se o afastamento da leitura caolha da realidade, a que não leva em conta o racismo institucio-

nal, estrutural e o quanto a construção social da raça negra têm implicação no encarceramento e

morte da juventude negra. Para tanto, esse/essa jurista deve passar a analisar as normas e as conse-

quências de sua aplicação no coletivo, pensar as teorias e o contexto que culminaram na aprovação

das normas protetivas, conscientizar-se e mobilizar-se para romper com a dificuldade, em nível ju-

rídico e institucional, de inclusão das expectativas e valores da maior parte da população (negra e

empobrecida),  quebrando, dessa maneira, o silêncio que constrói e mantêm essas violências.
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OFÍCIO nº 01/2020 Porto Alegre, 17 de julho de 2020. 

O CONSELHO GESTOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM 

MEIO  ABERTO,  instância  colegiada  de  caráter  deliberativo,  normativo  e  controlador  do

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas

em Meio Aberto, vem, por intermédio do presente, alertar para a grave violação de direitos

humanos decorrente de violência policial relatada cotidianamente nos serviços do município

de Porto Alegre. 

Inicialmente, cumpre referir que esse Conselho Gestor funciona 

como  órgão  de  apoio  à  consecução  de  políticas  e  iniciativas  de  proteção  integral  aos

adolescentes em conflito com a lei. Ainda, incumbe a esse Conselho fomentar iniciativas que

contribuam com a qualificação do atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, assim como

articular-se com as iniciativas  que repercutam nas interpretações socioculturais  sobre as

relações entre violência, adolescência e criminalidade. 

Assim,  iniciando  uma  análise  da  situação  do  país,  em  2018,  o

Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que o Brasil teve 6.220 mortes decorrentes

de intervenções policiais – 17 pessoas mortas por dia. Em 2019, um levantamento realizado

com base nos dados oficiais de 25 estados e do Distrito Federal, mostrou um número de ao

menos  5.804  mortes  em  decorrência  de  ação  policial  -  aproximadamente  16  mortes

registradas por dia. A maioria das pessoas mortas por policiais são homens (99,3%), etnia

negra (75,4%),  jovens de 15 a 29 anos (54,8%) e com baixa escolaridade (81,5% com

Ensino Fundamental). A morte é o grau máximo da violência que cotidianamente é exercida,

contudo,  na  prática,  vivenciam-se  diversas  formas  de  tortura  e  agressões  físicas  e

psicológicas. 

Embora não se desconheça que a escassez de dados sobre a 

violência policial em Porto Alegre dificulta uma análise mais apurada sobre a questão, a

frequência com que chegam as narrativas de violência policial  aos Serviços de Medidas

Socioeducativas  em todos  os  territórios  do  município  é  preocupante,  não  se  podendo,

portanto,  ignorar  tais  relatos.  Também  não  se  desconhece  que,  para  haver  efetiva

repressão por parte das respectivas corregedorias e/ou reparação dos danos ocorridos, na

via judicial, há necessidade de identificação pontual de cada situação e de prova dos fatos

ocorridos.  A questão principal,  porém,  não é identificar  isoladamente  um fato ou o  seu

responsável, mas discutir o direito da população à abordagem policial não violenta. 

Recentemente, na tentativa de apurar a realidade no município, 

verificou-se, junto ao Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), da Defensoria 

Pública do Estado, que existem 900 expedientes de denúncias no Núcleo da Criança e do

Adolescente.  Desses  900  expedientes,  80%  deles  refere-se  a  denúncias  de  violência

policial. Além desses dados, cabe ressaltar que foram encaminhados, pelo Projeto Justiça

Instantânea (JIN), do Juizado da Infância e Juventude, Ofícios  à Corregedoria da Brigada

Militar, a pedido da Defensora Pública e com anuência do Ministério Público, para apuração

1 



de relatos relacionados à conduta de policiais, trazidos por adolescentes em audiência de

apresentação. 

Impende notar que os adolescentes e suas famílias, os quais foram 

vítimas de violações de direitos em decorrência  da abordagem policial  ilegal  são,  ainda,

ameaçados diante da eventual possibilidade de relatarem os fatos às autoridades públicas.

Dessa forma, apesar de existirem instrumentos para coibir  tais práticas violentas, como a

corregedoria da Polícia Militar, denúncias anônimas, relatos à própria Defensoria Pública do

Estado,  etc,  os  envolvidos  nessas  situações  sentem-se  assustados,  com  medo  de

represálias  a  posteriori.  Cabe  salientar  ainda  que,  muitas  vezes,  a  violência  policial  se

apresenta  como forma de "corrigir"  o  ato  infracional  suposto  ou  praticado,  não sendo o

adolescente encaminhado ao órgão responsável. Assim, impossibilita-se o Estado e a própria

Justiça,  de  agir  por  intermédio  da  aplicação  de  medidas  socioeducativas  e  medidas  de

proteção cabíveis a cada caso. 

Por oportuno, cumpre referir que o processo socioeducativo se inicia 

desde o momento da abordagem policial, fazendo com que os adolescentes possam refletir

acerca de atos infracionais  cometidos,  bem como contribuir  para a construção de seus

projetos de vida, por consequência,  percebendo-se  assim como cidadãos detentores de

direitos.  Sendo  assim,  a  abordagem  policial  deve  ser  adequada,  para  que  os  jovens

compreendam o que estão fazendo e não vivenciem uma experiência negativa, capaz de

ensejar uma conduta de maior violência por parte  desses, quando da prática, em tese, de

outro  ato  infracional.  Ainda,  destaca-se  que  a  conduta  policial  deve  corroborar  com  a

reflexão  desses  jovens,  sobre  o  eventual  ato  cometido,  não  devendo  essas  serem

perpetradas de forma desrespeitosa que possam dificultar a própria finalidade do sistema

socioeducativo, uma vez que poderá interferir no desenvolvimento de senso crítico.  

Dessa forma, há necessidade urgente de se dar respostas à 

população atingida ou de haver possibilidades institucionais visando a solução do impasse,

sob  pena  de  vermos  reforçadas  a  segregação  e  a  desconfiança  no  poder  do  Estado,

enquanto ente violador de direitos. 

Compartilhando tais preocupações, convidamos entidades do 

Sistema de Garantia de Direitos, Instituições, Universidades, Conselhos e Sociedade Civil 

Organizada a dar visibilidade no debate em defesa dos direitos dos jovens e adolescentes 

das periferias de Porto Alegre. 

__________________________________________ 

Dr.  Charles  Maciel  Bittencourt  –  Projeto  Justiça  Instantânea  -  Juizado  da  Infância  e

Juventude 

_________________________________________ 

Dr. André Baptista Caruso Mac-Donald - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude

de Porto Alegre 

__________________________________________ 
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Dra. Karla Aveline de Oliveira – 3º Juizado da Infância e da Juventude 

__________________________________________ 

Dra. Andreia Paz Rodrigues – Defensoria Pública do Estado do RS 

__________________________________________ 

Fernanda Ludke Nardi – Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) / PMPA 

___________________________________________ 

Aline Roza da Silva – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

Conselheiros: 

Mirella Torely Rodrigues – DPGV / Divisão da Criança e do Adolescente (DCA) 

Rafaela Cainelli Ungaretti – Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SMRI) 

Lúcia Regina Brito Pereira – Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

Juliana Escobar – Conselho Regional de Psicologia (CRP) 

Oriana Hadler – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
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RICARDO BREIER, 
Presidente da OAB/RS.  

 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Conselho Seccional do Rio Grande do Sul 

Rua Washington Luiz, 1110 
90010-460 Porto Alegre – RS  

Telefone: 51 3287.1800 - http://www.oabrs.org.br 
 
Ofício n° 005615/2020/GP 
Protocolo n° 21.0000.2020.005615-0 

Porto Alegre, 27 de agosto de 2020. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ranolfo Vieira Júnior 
Vice-Governador  e  Secretário  Estadual  da  Segurança  Pública  do  RS  E-mail:
gvg@gvg.rs.gov.br 
US 

 
 
Assunto: Adoção de protocolo humanizado de abordagem. 
 
 

Caro Vice-Governador: 
 
 

1. Ao cumprimentá-lo, em cumprimento ao preponderante papel outorgado à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Seccional  do  Rio  Grande  do  Sul,  na  Constituição  Federal,  vimos  levar  ao
conhecimento de Vossa Excelência a preocupação externada pela nossa Comissão da Criança e do Adolescente,
diante das informações apresentadas pelo Conselho Gestor de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, instância
colegiada  de  caráter  deliberativo,  normativo  e  controlador  do  Serviço  de  Proteção  Social  a  Adolescentes  em
Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme documentação anexa. 
 

2. Destacamos que os referidos documentos tratam da prática de abordagens violentas de uma pequena parcela da
Polícia Civil e da Brigada Militar junto aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto,
referente  à  prática  de  atos  infracionais  cometidos  sem violência  ou  grave  ameaça,  informação  que  nos  causa
preocupação, tendo em vista ser inaceitável a prática da violência contra adolescentes socioeducandos pelo próprio
Estado que os pretende ressocializar.  

 
3. Diante  do exposto,  solicitamos  a  Vossa  Excelência  possíveis  providências,  visando à  adoção  de  um protocolo

humanizado de abordagem a ser adotado pelas polícias do RS a fim de evitar e prevenir os atos de violência contra
adolescentes  em cumprimento de medida socioeducativa,  como o próprio nome diz,  em meio aberto,  como os
noticiados pelo Conselho Gestor de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 
 

4. Por fim, na expectativa de estarmos contribuindo para uma cultura de paz e harmonia, interesse de todos que vivem
em um Estado Democrático de Direito, agradecemos antecipadamente a atenção que certamente será dispensada ao
tema e renovamos votos de elevado apreço. 

 
Atenciosamente, 

 



CARLOS KREMER, 
Presidente  da  Comissão  da  Criança  e   do

Adolescente da OAB/RS. 



 

Percepção da 
Justiça da Infância 



Cynthia Ramos 
 

e da 
Adolescência

sobre o
Trabalho

Infantil no 

Tráfico de Drogas 

 
 

Apoio  à  prevenção  do  envolvimento  de  crianças  e
adolescentes no tráfico de drogas. Os serviços referem-se à
atividade  3.1.4  do  projeto  “Estratégias  para  Acelerar  o
Ritmo  da  Erradicação  das  Piores  Formas  de  Trabalho
Infantil”. 

 

1. Descrição do Produto 

Levantamento  de  percepções  da  Justiça  da  Infância  e  da  Adolescência
sobre o Trabalho Infantil no Tráfico de Drogas em âmbito nacional.  

Abrangência  pretendida  de  Varas  de  Infância  e  de  Juventude  nos  26
Estados e no DF: 

UFs   Varas  UFs    Varas 
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Acre 3 

Alagoas 1 

Amazonas 1 

Amapá 5 

Bahia 6 

Ceará 6 

Distrito Federal 3 

Espirito Santo 10 

Goiás 7 

Maranhão 1 

Mato Grosso 2 

Mato Grosso do Sul 2 

Minas Gerais 8 

Pará 6 

Paraíba 4 

Paraná 11 

Pernambuco 14 

Piauí 2 

Rio de Janeiro 13 

Rio Grande do Norte 4 

Rio Grande do Sul 12 

Rondônia 2 

Roraima 1 

Santa Catarina 5 

São Paulo 26 

Sergipe 1 

Tocantins 3 

2. Justificativa 

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) definiu como
uma das prioridades, em seu Plano de Ação 2018/2019, o trabalho infantil no tráfico de
drogas  e as  medidas  de prevenção ao  envolvimento de crianças  e adolescentes nessa
atividade. 

Em vista disto, formou-se um Grupo de Trabalho para tratar do tema, responsável pela
análise,  elaboração  de  estratégias  e  definição  de  um  fluxo  para  a  identificação  e
encaminhamento de crianças e adolescentes envolvidas no tráfico de drogas.  

De  acordo  com  apontamentos  do  grupo,  a  falta  de  intervenções  adequadas  para  os
adolescentes envolvidos no tráfico de drogas demanda mais e melhores políticas públicas
voltadas  a  esse  grupo  social  e  seus  familiares.  Dessa  forma,  estudos  e  ações  seriam
necessários  para  a  melhor  compreensão  do tema,  que,  inclusive,  prescinde  de  dados
oficiais mais precisos. 
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Como  subsídio  do  processo  de  análise,  foi  proposta  uma  investigação,  por  meio  de
entrevistas com atores do Sistema de Justiça (CNJ, CNPM, CONDEGE) sobre a relação entre
o ato infracional, trabalho infantil e tráfico de drogas e as medidas socioeducativas. 

Busca-se verificar, o entendimento inicial de que embora o tráfico de drogas seja mais
evidentemente caracterizado como um crime pela legislação brasileira, o entendimento
de  que,  quando  desempenhado  por  adolescentes,  o  tráfico  deve  ser  tratado,
primeiramente, sob a ótica de trabalho infantil em uma de suas piores formas, nos termos
da Convenção nº 182 da Organização Internacional  do Trabalho (OIT) e do Decreto nº
6.481/2008 que definiu a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP). 

Entende-se que, se confirmada essa premissa, será necessário desenvolver uma estratégia
de sensibilização voltada aos integrantes do sistema de justiça, ou seja, aos operadores de
direito e à sociedade em geral. 

 

3. Contexto 

Do ponto de vista jurídico, o ordenamento brasileiro é claro ao estabelecer o princípio da
proteção integral no que se refere a crianças e adolescentes. Por sua vez, a especialização
de Varas de Infância e Juventude é um importante indicador da relevância que se dá ao
princípio da prioridade absoluta insculpido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Contudo, de acordo com diagnóstico1 promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
foi  identificado  um  déficit  do  Poder  Judiciário  no  âmbito  das  Varas  da  Infância  e  da
Juventude no país. Das 1.303 Varas da Infância e Juventude, um pouco mais de 12%, ou
159 dessas varas seriam de atuação exclusiva. Assim distribuídas: 

 

UF 
Varas da Infância e da Juventude 

Exclusivas Cumulativas Total 
AC 3 6 9 

AL 1 12 13 

AM 1 21 22 

AP 5 2 7 

BA 6 84 90 

CE 6 55 61 

DF 3 - 3 

1 BRASIL. Justiça Infantojuvenil: situação atual e critérios de aprimoramento. Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), 2011. 
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ES 10 25 35 

GO 7 35 42 

MA 1 39 40 

MG 8 136 144 
MS 2 55 57 

MT 2 30 32 

PA 6 21 27 

PB 4 26 30 

PE 14 28 42 

PI 2 7 9 
PR 11 98 109 

RJ 13 84 97 

RN 4 15 19 

RO 2 13 15 

RR 1 - 1 

RS 12 68 80 

SC 5 61 66 

SE 1 11 12 

SP 26 183 209 
TO 3 29 32 

 159 1.144 1.303 

 

O levantamento apontou que existem muitas insuficiências no marco normativo quanto à
orientação para a especialização da Justiça da Infância e da Juventude no país. Apesar do
que foi estabelecido pelo ECA e regulamentado pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  (Conanda),  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  não  atendem  o
critério de proporcionalidade populacional para a implantação das Varas da Infância e da
Juventude. 
As informações apontaram, ainda, que seria recomendável o desenvolvimento de políticas
judiciárias voltadas ao aperfeiçoamento da estrutura dedicada à infância e à juventude ,
sendo que a priorização sugerida contribuiria para ações mais efetivas e satisfatórias aos
preceitos  do  ECA  e,  como  consequência,  para  uma  prestação  jurisdicional  voltada  à
promoção da justiça social no Brasil. Entendeu-se que um Poder Judiciário efetivamente
estruturado  e  capacitado  para  lidar  adequadamente  com  as  matérias  que  afetam  a
população  com  idade  até  18  anos dependia  da  análise  de  outras  alternativas  que
viabilizem a ampliação do acesso à justiça para crianças e adolescentes, bem como para
suas famílias.2 

2 BRASIL. CNJ, Ipea. Ibidem, p.88. 
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Diante dessa avaliação, em 2014, o CNJ determinou3 que Comarcas e Foros com mais 100
mil  habitantes  tenham  varas  de  competência  exclusiva  em  matéria  da  infância  e
juventude,  além  de  promoverem  um  incremento  nas  equipes  multidisciplinares
(psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) de apoio aos Juízes da Infância e Juventude. E
foi além, ressalvando que não só deveria aumentar a oferta dos serviços das Varas de
Infância e Juventude, mas também que fosse atendida a particular importância do sistema
de justiça para a aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato
infracional. 

Não foram encontradas informações sobre providências resultantes da determinação de
2014, do CNJ. 

Por outro lado, em levantamento4 da mesma entidade, sobre a situação dos adolescentes
internados em conflito com a lei,  atendimentos recebidos e formas de tramitação dos
respectivos processos, destacaram-se alguns aspectos que consideramos relevantes nesta
oportunidade: 

• O perfil etário dos adolescentes que cometeram seu primeiro ato infracional  no Brasil,
indica que a maioria (47,5%) o fez entre 15 e 17 anos. 

• O tráfico de drogas se destacou como o ato infracional mais praticado nas regiões Sudeste
e Sul, com 32% e 24%, respectivamente. Sendo que a média nacional é de 24%. 

• Nas regiões Norte e Nordeste, que têm os adolescentes internados com menores índices
de escolaridade, notou-se que 57% dos jovens declararam que não frequentavam a escola
antes de ingressar na unidade. 

• A relação dos adolescentes com entorpecentes é preocupante, vez que se estimou que
mais de 75% faziam uso de drogas ilícitas. 

Importante salientar que outros estudos, de quase 20 anos atrás, já chamavam a atenção
para o fato de que a idade dos adolescentes empregados pelo comércio de drogas estava
diminuindo. Segundo estimativas da época5, há um grande número de adolescentes entre
15 e 17 anos de idade envolvido em atividades ilícitas,  e  um aumento progressivo  na
3 Provimento  n.  36,  de  24 de abril  de 2014,  que prevê determinações e recomendações aos tribunais
brasileiros. 
Melhorias na estrutura das varas da infância e juventude 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/provimento_36.pdf> 
4 BRASIL. Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação. Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), 2012.   
5 SILVA, Jaílson de Souza e URANI, André. Crianças no narcotráfico: um diagnóstico rápido. Organização 
Internacional do Trabalho; Ministério do Trabalho e Emprego. OIT: Brasília, 2002, p. 45. 
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quantidade de adolescentes  entre 13 e  17 anos  de idade envolvidas  em esquemas do
narcotráfico.  

As diversas avaliações, ao longo dos anos, demonstraram que os perfis dos adolescentes
revelam questões relativas à vulnerabilidade social oriundas de famílias desestruturadas,
defasagem escolar e envolvimento com entorpecentes.  

Complementarmente, em novo recorte da mesma pesquisa6, dessa vez com enfoque no
gênero  feminino,  as  causas  da  violência  apontadas  como  determinantes  para  o
envolvimento  das  adolescentes  com  atos  infracionais  foram:  laços  familiares  e/ou
comunitários fragilizados, exclusão social e econômica em que miséria, fome, violência,
trabalho infantil e toxicomania estão presentes. Tais elementos contribuiriam de tal forma
para o aumento da violência individual e urbana, que seriam estigmatizantes, tornando as
adolescentes vulneráveis ao controle social formal. 

No recorte de gênero, os índices apontam que praticamente todas as adolescentes em
conflito com a lei possuem defasagem escolar, já que grande parte delas, na faixa entre 15
e 17 anos e que deveriam estar cursando o ensino médio, em sua maioria estavam entre o
6º e o 9º ano. 

Em  termos  de  atividade  de  trabalho,  em  Pernambuco,  onde  as  informações  mais
pormenorizadas  foram  obtidas7,  43,8%  das  adolescentes  trabalhavam,  sendo  que  a
maioria em atividades como domésticas, babás, ajudante de pedreiro, de frigorífico, de
borracharia, entregadora de água, entre outras atividades informais. Dessas, 17,6% não
sabiam informar se a carteira de trabalho fora assinada e 82,4% informaram que nunca
houve registro nas suas carteiras de trabalho. 

Nas  duas  instâncias,  da análise  do perfil  de  adolescentes  em conflito  com a  lei,  ficou
sempre  destacada  a  vulnerabilidade  social  do  contexto  em  que  vivem  e  a  extrema
fragilidade da relação destes com a educação. O CNJ afirmou, inclusive, que  a partir do
melhor  conhecimento  do  perfil  dos  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas,  tornava-se  especialmente  oportuna  a  definição  de  estratégias
compatíveis com as necessidades dos jovens em situação de risco no Brasil.7 

O próprio sistema admite que o processo de execução de medida socioeducativa, tanto
quanto  toda  a  organização  e  gestão  das  políticas  para  meninos  e  meninas  devem

6 MELLO, Marília Montenegro Pessoa. Dos espaços aos direitos: a realidade da ressocialização na aplicação
das medidas socioeducativas de internação das adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei nas 
cinco regiões. CNJ: Brasília, 2015. p.8. 7  MELLO, CNJ. Ibidem, p.26. 
7 BRASIL. CNJ, Ibidem, p.20. 
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compreender um sistema de garantia, tanto para defesa de seus direitos quanto para a
efetividade das medidas socioeducativas8. 

Entretanto, é possível afirmarmos que o trabalho infantil, como uma violação de direitos,
não  foi  revelado  nos  resultados  apontados,  embora  tenha  sido  um  elemento
predominante no perfil de adolescentes em conflito com a lei. Ou seja, a entrada precoce
no mercado de trabalho, por si  só, é um elemento de vulnerabilidade, que merece ser
estudado. 

Não bastasse esse aspecto, que ainda merece atenção, outra abordagem também merece
destaque: o tráfico de drogas é uma atividade laboral classificada como uma das piores
formas de trabalho infantil.  

De acordo com um entendimento9 divulgado em pesquisa do Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento, o “adolescente autor de ato infracional”, presente tanto no ECA quanto
no SINASE, permite um deslizamento semântico que se apoia mais na categoria social de
“bandido” do que na ideia de “trabalhador infantil”. Como consequência, o adolescente
envolvido no tráfico de drogas  deixa de ser  visto como vítima de violação de direitos
decorrente de trabalho infantil para assumir o papel ativo de autor de ato infracional a ser
submetido a   medidas socioeducativas.     

Afirma-se  que  atualmente  há  uma  ambiguidade  jurídico-normativa  em  relação  ao
adolescente que atua no mercado de drogas. Ao mesmo tempo em que há o preceito de
tratamento diferenciado para os adolescentes, a violação de direitos é sobrepujada pelo
ato infracional. 

Toda pessoa tem direitos e garantias fundamentais, insculpidos na Constituição Federal.
No caso das crianças e dos adolescentes, eles têm direitos e garantias diferenciados, por
estarem em especial fase de desenvolvimento. Assim, a Proteção Integral garante que ao
cometer  um delito,  as  medidas  aplicadas  pelo  Juiz,  à  pessoa  abaixo  de  18  anos,  são
aquelas previstas no ECA. 10 

Até aos 12 anos, somente podem ser aplicadas as denominadas medidas protetivas,
o que é papel dos Conselhos Tutelares.  

8 BRASIL. Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação. Conselho Nacional
de Justiça (CNJ): Brasília, 2012.  
9 GALDEANO, Ana Paula. Tráfico de Drogas Entre as Piores Formas de Trabalho Infantil: Mercados, Famílias
e Rede de Proteção Social. Núcleo de Etnografias Urbanas (NEU), Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP), 2018. 
10 Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas (DMF). Cartilha do Adolescente Privado de Liberdade. CNJ: Brasília, 2012. 
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Maiores  de  12  anos  e  menores  de  18  estão  sujeitos  à  aplicação  de  medidas
socioeducativas, por meio de um processo previsto nos artigos 171 a 190 do ECA.  

Note-se que, embora as medidas socioeducativas representem responsabilização pelo ato
praticado, seu objetivo maior é a ressocialização do adolescente em conflito com a lei,
atendendo a suas necessidades pedagógicas.  

Como indicou o estudo do CEBRAP11, as condições a que são submetidos os adolescentes
envolvidos  com  o  tráfico  de  drogas  são  gravíssimas,  e  nunca  poderiam  ser
desconsideradas. Ao acompanhar a trajetória de 14 adolescentes, na cidade de São Paulo,
o estudo verificou que faltas  no trabalho são punidas  com advertência,  suspensão do
turno ou punições mais severas e podem chegar à perda do trabalho. Uma vez que esses
jovens vivem onde trabalham, não há fronteiras entre a vida pessoal e o trabalho, sendo
que os adolescentes ficam mais expostos a formas de assédio e coerção por parte de seus
superiores. As atividades desempenhadas envolvem situações mentalmente, fisicamente,
socialmente e moralmente perigosas e prejudiciais, muitas vezes com jornadas exaustivas,
prolongadas e noturnas, impedindo e prejudicando a frequência à escola. Além do fato de
que pela própria natureza das atividades, os adolescentes têm contato com substâncias
perigosas, que oferecem graves riscos à saúde. 

Pondere-se, que apesar do trabalho de adolescentes no tráfico de drogas configurar uma
violação de direitos, que consta na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP)
12, entende-se que, em geral, o aspecto da punibilidade do ato infracional sobrepõe-se à
violação de direitos sofrida. 

4. Metodologia 

O levantamento do número de Varas de Infância e Juventude apontou que há 159 Varas
Exclusivas para casos relativos às crianças e adolescentes, enquanto 1.144 Varas cuidam
do tema cumulativamente, totalizando 1.303 Varas. 

Considerou-se  que  o  contato  direto  com  as  159  Varas  Exclusivas  da  Infância  e  da
Juventude  seria  suficiente  para  colher  evidências  sobre  a  percepção  dos  magistrados
acerca da relação entre trabalho infantil e tráfico de drogas e as medidas socioeducativas. 

Para obter referidas opiniões e percepções de magistrados sobre o tema de interesse,
escolheu-se a técnica do questionário. O método, que permite caracterizar  situações e
medir  determinadas  variáveis,  foi  desenvolvido  dentro  de  um  contexto  específico,

11 GALDEANO, CEBRAP. Ibidem. 
12 Decreto nº 6.481, de 12.06.2008. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/decreto/d6481.htm> 
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direcionado  a  magistrados  com  atuação  prévia  na  área  da  infância  e  da  juventude,
pressupondo  que  parte  das  decisões  proferidas  em  processos  judiciais  resultou  na
aplicação de medidas socioeducativas. 

O  questionário  foi  composto  por  um  conjunto  ordenado  de  seis  perguntas,  cinco
perguntas fechadas e uma aberta, de forma a induzir que todas as respostas pudessem ser
dadas em um limite máximo de cinco minutos. 

Questionário de 6 perguntas: 

5  Perguntas  Fechadas,  que  definem as  alternativas  de  resposta  que  podem ser
apontadas  pelo pesquisado,  que deve assinalar  aquela que mais se  ajusta a  sua
percepção: 

• 4 respostas dicotômicas (sim ou não); 

• 1 pergunta com respostas em escala ou gradação; 

Uma (1) Pergunta Aberta, que admite respostas diferentes dos pesquisados e pode
investigar comportamento presente ou passado. 
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Questionário 

No Brasil, atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, quando 
cometidos por crianças e adolescentes, devem ser analisados sob a ótica 
da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 
Código Penal. 
 

1) No seu entendimento, há alguma relação concreta entre o ato infracional e 
o trabalho infantil no contexto do tráfico de drogas? 

(   ) sim       (   ) não 
 

2) Você considera que avaliar a possível correlação entre o trabalho infantil e 
tráfico de drogas, durante a análise de um ato infracional... (   ) é 
imprescindível. 

(   ) pode ser relevante. 
(   ) é irrelevante. 
 

3) Em geral, na aplicação das medidas socioeducativas, há alguma 
ponderação sobre a situação de trabalho infantil no tráfico de drogas? 

(   ) sim       (   ) não 
 

4) Há algum registro formal da situação de trabalho infantil no processo, 
cadastro ou documentos originados no ato infracional em questão? 

(   ) sim       (   ) não 
 

5) Acredita que deveria haver algum tipo de registro ou anotação sobre a 
situação de trabalho infantil em atos infracionais cometidos no contexto do 
tráfico de drogas? 

(   ) sim       (   )não 
 

Se sim: 
6) Se há, quais tipos de registros ou anotações são feitos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Em  vista  da  disponibilidade  de  ferramenta13 confiável  e  gratuita  para  realização  do
levantamento,  propôs-se,  complementarmente,  a  elaboração  da  versão  eletrônica  do
mesmo questionário, para envio ao total de 1.303 Varas, com a expectativa de ampliar o
alcance da pesquisa. O questionário online foi elaborado e disponibilizado via endereço
eletrônico, com uma estimativa de tempo de resposta de até 5 minutos. 

Em um primeiro momento, o apoio de órgãos administrativos do CNJ foi solicitado para
obtenção das informações de contato das 1.303 Varas da Infância e da Juventude no país.
A  informação  dada  pelo  Departamento  de  Pesquisas  Judiciárias  do  CNJ14 indicou  a
indisponibilidade de dados e contatos das varas da infância e da juventude. 

Diante da ausência de uma lista de e-mails ou contatos, em coordenação com o FNPETI,
foi  iniciado  um  levantamento  manual  de  nomes,  telefones  e  endereços  de  Varas  da
Infância e da Juventude, em todos os 26 Estados e no Distrito Federal, através de pesquisa
remota, por internet e telefone. 

• Foram identificadas e mapeadas um total de  402 varas, das quais foram possíveis obter
130 endereços eletrônicos, para contato remoto, via e-mail. 

• No dia 15 de agosto foram, então, encaminhados  130 e-mails contendo um link para a
versão eletrônica da pesquisa.  

• Até  o  dia  21  de  agosto  não  foram  coletados  números  de  respostas  considerados
relevantes ou que pudessem validar a pesquisa. 

• Do total de 130 e-mails enviados, apenas 6 foram respondidos. Essa informação deveria
constar em algum lugar aqui também. 

Segundo informações de especialista  técnico,  os  e-mails  encaminhados  provavelmente
não tenham atendido regras  de segurança de triagem dos servidores dos Tribunais  de
Justiça,  e  por  esse  motivo,  nunca  tenham  efetivamente  chegado  aos  endereços  dos
destinatários. 

Novamente, em coordenação com o FNPETI, em 30 de agosto de 2018, foi encaminhado
Ofício ao CNJ, na pessoa da Senhora Juíza Iracema Martins do Vale, Presidente do Fórum
Nacional da Infância e Juventude – FONINJ, solicitando apoio na disseminação da pesquisa
e do respectivo link, para coleta de dados.  

13 SurveyMonkey é uma plataforma líder mundial de questionários, que oferece soluções especializadas que
facilitam a coleta de opiniões de pessoas permitindo a criação de questionários e organização de respostas, 
de forma prática e rápida. <https://pt.surveymonkey.com > 
14 E-mails datados de: 19 de julho; 24 de julho; 27 de julho e 30 de julho e 13 de agosto de 2018. 
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Não há atualização sobre o encaminhamento da Pesquisa/Questionário, tampouco no
link  para  coleta  automática  de  dados  há  informações  suficientes  para  validação  da
pesquisa.  

No intuito de dar andamento à investigação sobre as percepções da Justiça da Infância e
da Adolescência sobre Trabalho Infantil  no Tráfico de Drogas  em âmbito nacional,  no
período de 27 de agosto a 06 de setembro, a consultora realizou contatos telefônicos
diretos com as Varas da Infância e da Juventude. Com base nas informações coletadas nos
sítios oficiais de cada um dos 27 Tribunais de Justiça do país,  foram feitas  70 ligações
telefônicas,  50 questionários foram propostos/ apresentados,  mas apenas 45 respostas
foram obtidas.  

Os  contatos  pessoais  resultaram  na  coleta  de  informações  sobre  os  procedimentos,
práticas e percepções predominantes em Varas Exclusivas da Infância e da Juventude de
todo o país.  

As perguntas  feitas foram precisamente as contidas no  Questionário Modelo aprovado
pelo FNPETI. Foram anotadas observações e comentários relevantes dos respondentes. 

Importante frisar que diante das dificuldades para contatar diretamente os magistrados
responsáveis  pelas  Varas,  foram  consideradas  também,  as  respostas  dadas  por
serventuários da justiça, desde que os entrevistados afirmassem ter uma atuação direta
na instrução e acompanhamento dos processos judiciais,  além de demonstrarem claro
entendimento  da  legislação  vigente  e  dos  aspectos  jurídicos  envolvidos  na  questão
abordada. 

Ressalta-se que, apesar da metodologia alternativa adotada ter um caráter mais amplo, ao
ser  aplicado  também  aos  serventuários  das  varas  abordadas,  a  consultora  ateve-se  a
entrevistar  pessoas  ocupantes  de  cargos  de  diretores  de  Secretaria,  Coordenadores
Judiciários  e  assessores  diretos  dos  magistrados,  que  supostamente  comunicaram
informações relativas à rotina das varas e diretamente relacionadas aos procedimentos
adotados nestas. 

O aspecto subjetivo alcançado pela pesquisa foi inescapável, diante da impossibilidade de
contato direto com a grande maioria dos magistrados atuantes nas varas contatadas. 

5. Universo da Pesquisa 

UF 
Questionários Enviados/Apresentados 

Online Telefone Total 

 
13 

 



Cynthia Ramos 
 

AC 3 1 4 

AL 2 2 4 

AM 3 1 4 
AP 1 1 2 
BA 3 2 5 

CE 5 3 8 
DF 2 1 3 

ES 16 1 17 

GO 2 3 5 

MA 2 2 4 

MG 2 3 5 

MS 21 2 23 

MT 1 2 3 

PA 2 2 4 

PB 1 2 3 

PE 2 3 5 

PI 1 2 3 

PR 2 3 5 

RJ 32 n/a 32 

RN 3 1 4 

RO 4 1 5 

RR 1 1 2 

RS 0 2 2 

SC 15 3 18 

SE 1 1 2 

SP 2 4 6 

TO 1 1 2 
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 130 50 180 
 
5.1 Resultados Alcançados 

De 130 questionários enviados online, 6 foram respondidos. Do total de 50 ligações, 45
questionários foram respondidos, totalizando 51 questionários aplicados. 

6. Respostas Obtidas 
1. No seu entendimento, há alguma relação concreta entre o ato infracional e o trabalho 

infantil no contexto do tráfico de drogas? 
 

Respostas  Sim  Não 
     
  42  3 
     

2. Você considera que avaliar a possível correlação entre o trabalho infantil e tráfico de 
drogas, durante a análise de um ato infracional... 
 

Respostas  
 
 
 

É imprescindível 

 

Pode ser relevante  
 
 

 

É irrelevante 
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3. Em geral, na aplicação das medidas socioeducativas, há alguma ponderação sobre a 
situação de trabalho infantil no tráfico de drogas? 
 

Respostas  Sim  Não 
     
  2  43 
     

4. Há algum registro formal da situação de trabalho infantil no processo, cadastro ou 
documentos originados no ato infracional em questão? 
 

Respostas  Sim  Não 
     
  6  39 
     

5. Acredita que deveria haver algum tipo de registro ou anotação sobre a situação de 
trabalho infantil em atos infracionais cometidos no contexto do tráfico de drogas? 
 

Respostas  Sim  Não 
     
  38  7 
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6. Se há, quais tipos de registros ou anotações são feitos? 
 

Respostas  Acreditam que há algum registro no corpo do Processo Judicial 
Anotações pela Equipe de Assistência Social 

Registros na Sentença 
Anotação em Controle Interno da Vara 

34 
23 
12 

1 
   

7. Perfil dos Respondentes 

UF 

Cargo Informado pelo(a) Entrevistado(a) 

Magistrado(a) 
Diretor(a) de Secretaria

ou Assessor(a)
Direto(a) 

Técnico(a) 

AC - - 1 

AL - 1 1 

AM - 1 - 
AP - - 1 

BA 1 1 - 
CE - - 3 

DF - 1 - 

ES - - 1 
GO - 1 2 

MA 1 - 1 

MG - 1 2 

MS 1 - 1 

MT - - 2 

PA - - 2 

PB - 1 1 

PE - 1 2 

PI - 2 - 

PR - 2 1 
RJ - *1 *1 
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RN - 1 - 

RO - - 1 
RR - 1 - 

RS - 1 1 

SC - - 3 

SE - - 1 

SP - **2 **2 

TO - - 1 

 3 18 31 
 

* Nos dois  contatos  com o Rio de Janeiro,  os serventuários foram taxativos acerca da
necessidade de encaminhamento de Ofício para Vara. 

** Em duas tentativas de contato com São Paulo, os serventuários esclareceram que as
respostas aos e-mails e/ou telefonemas recebidos só ocorreriam mediante Ofício recebido
e despachado pelo Magistrado.  
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8. Considerações 

Considerando que o CNJ visa aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro e tem como um de
seus objetivos o desenvolvimento de políticas judiciárias que promovam os valores de
justiça  e  paz  social,  seus  levantamentos  e  análises  são  fundamentais  para  quaisquer
comentários que sejam feitos aqui sobre o referido sistema.  

Importante  esclarecer que o presente documento não avaliou o Sistema Judiciário.  As
ponderações  aqui  contidas,  sobre  a  eficácia  da  atuação  do  Judiciário  e/ou  seus
operadores, são reproduções de trechos de documentos (devidamente citados) do próprio
CNJ.  Ressaltase que o FNPETI  corrobora o entendimento do CNJ de que a eficácia do
Judiciário  depende  da  articulação  dos  entes  estatais  responsáveis  pela  garantia  da
dignidade humana, educação, saúde, segurança e devido processo legal. Também vale-se
da conclusão15 do CNJ sobre a necessidade de incrementar a capacidade de articulação
entre juízes e demais atores do sistema de justiça da infância e juventude, como conselhos
municipais, órgãos do Executivo e entidades de atendimento.  

Uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seus Artigos 150 e 151, a
criação de equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça, é fato que a avaliação
de casos  envolvendo adolescentes  deve considerar  diversos  aspectos:  laços  familiares,
comunitários,  exclusão  social,  situação  econômica,  violência,  trabalho  infantil,
dependência química e outros que podem influenciar no comportamento, tipo e gravidade
das infrações cometidas. 

Merece a atenção o aspecto, delineado pelas investigações do CNJ e percebido durante a
pesquisa,  sobre  as  percepções  do  judiciário:  no  processo  judicial  de  atos  infracionais
envolvendo adolescentes em tráfico de drogas, 93% dos entrevistados responderam que
não  há  uma  relação  direta  e  formal  do  tráfico  como  uma  forma  de  exploração  de
adolescentes em uma pior forma de trabalho.  

Esclareça-se que, grande parte dos entrevistados tinha conhecimento de que o tráfico de
drogas é uma atividade laboral. Todavia, no processo de registro, de instrução processual
e de preenchimento de fichas/documentos com o perfil social dos adolescentes infratores,
87%  dos  entrevistados  responderam  que  não  foram  identificados  elementos  que
registrassem a situação de trabalho infantil de maneira sistemática.  

Nesse  mérito,  sugere-se  uma  abordagem  semelhante  a  já  adotada  pelo  Cadastro
Nacional de Crianças Acolhidas – CNCA, que contém dados das entidades e de meninos e
meninas acolhidos. O sistema integra, em tempo real, informações dos órgãos de proteção
envolvidos, como Juízos e Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, Conselhos
15 BRASIL. CNJ, Ipea. Ibidem, p.41. 
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Tutelares e outras instituições. Poder-se-ia sugerir a inclusão de uma marcação referente
ao aspecto laboral. De acordo com previsão legal, a estrutura das varas com competência
para julgar causas da infância e juventude conta com profissionais especializados, como
assistentes  sociais,  psicólogos  e  pedagogos.16 Da  mesma forma que estes  profissionais
subsidiam os magistrados nas decisões judiciais, poderiam colaborar para a maior ênfase
dos  impactos  do  envolvimento  de  adolescentes  com  o  trabalho  infantil  no  tráfico  de
entorpecentes. Tal abordagem seria viável, a partir da sistematização dessas informações.
Sugere-se a criação de registros sistemáticos e acompanhamento dos aspectos relativos
ao trabalho infantil, nos processos de adolescentes infratores envolvidos no tráfico de
drogas.  

Por  outro  lado,  deve-se  ressalvar  que  a  lei  determina  que  condutas  praticadas  por
adolescentes não devem ser apenas punidas, mas devem ser observadas e consideradas
no momento da reinserção social adequada. Ou seja, além da responsabilização pelo ato
infracional  e  sua  reparação,  objetiva-se  principalmente  a  ressocialização  do  indivíduo.
Qualquer ação restauradora de direitos e prevendo a reinserção social deve ser pautada
em uma análise abrangente, onde uma violação grave como a do trabalho infantil no
tráfico deve ser considerada.  

Por fim, uma vez que o Estado deve garantir direitos à educação, à profissionalização e
ao apoio psicossocial,  na aplicação de medidas de ressocialização,  as questões relativas
ao envolvimento de adolescentes com o trabalho infantil, especialmente no tráfico de
drogas, devem ser consideradas. 

 

16 BRASIL. CNJ, Ipea. Ibidem, p.43. 
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