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Resumo:  

No Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a cada vinte e três 

minutos um jovem negro com idade entre 15 a 29 anos é assassinado, sendo 

sessenta e três por dia, totalizando vinte e três mil e cem por ano.  Os números 

acima mencionados podem ser equiparados a um país em guerra declarada, a 

exemplo da Síria. A violência contra pessoas negras no Brasil é um problema 

primordial. Mas não há uma guerra declarada, e tampouco, estado de exceção 
dentro dos parâmetros constitucionais. O estado de exceção, na perspectiva de 

Giorgio Agamben, apresenta-se como um paradigma de governo e se relaciona 

essencialmente com a consagração da soberania. É preciso existir um estado de 

necessidade para haver exceção, mas a necessidade pode insurgir de qualquer 

meio como resposta a conflitos extremos. O presente artigo tem por objetivo 

levantar reflexões acerca da suspensão de Direitos no Brasil, para determinados 

grupos sociais que não se integram, por alguma razão, ao terreno político, 

assimilando tal conduta ao estado de exceção permanente que articula campos 

modernos para deixar morrer e fazer morrer.   
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INTRODUÇÃO  
 

A criminalização da pobreza, a seletividade e os estigmas de opressão revelam o modelo 

neoliberal presente na sociedade brasileira, responsável pela complacência de direitos e 

garantias fundamentais de grupos excluídos. A agenda política sustentada na necropolítica se 

apresenta com o pretexto de manter a ordem para o The Good Cittizen.3
   

 

   A letalidade e a omissão do estado frente a violência são fenômenos de alta 

complexidade que precisam ser cada vez mais estudados no âmbito dos direitos humanos. É 

emergencial um olhar sobre o âmbito que difunde as relações de poder e deprecia o direito à 

vida de negros e pobres. A corte Internacional da Jurisdição de Direitos Humanos pelo Brasil, 

em decisão internacional irrecorrível, reconheceu que esta deve atuar quando ocorrer falha do 

Estado brasileiro para resguardar os direitos previstos na convenção Americana de Direitos 

Humanos. (RAMOS, 2019, p.80)   

 

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial foi adotada pela Resolução n. 2.106 (XX) da Assembleia Geral da ONU, em 

dezembro de 1965, sendo e aberta à assinatura em 7 de março de 1966. [...] No artigo I, 

apresenta-se a definição de discriminação racial, que é entendida como: • qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica; que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano (em igualdade de condição), 

de direitos humanos e liberdades fundamentais; no domínio político econômico, social, 

cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida. (RAMOS,2019. p. 302-303) (grifos 

nossos)  

 

O fascínio pela morte é enfatizado com a normalização da desumanização do outro. É 

preciso reconhecer a face oculta do estado e seus impactos na vida daqueles que não são 

alcançados pela prosperidade das políticas de segurança e estabilidade social. De forma não 

técnica, o estado voluntariamente se apropria de um estado de emergência permanente para 

manutenção da ordem pública, onde a segurança pública é apresentada como motivação para a 

barbárie contra classes populares acentuando o extermínio como efeito colateral.  

 

                                                     
3
 O termo “ the good Citizen” ou o cidadão de bem, em tradução livre, refere-se ao jornal publicado nos 

anos de 1913 nos Estados Unidos por Alma White, líder religiosa influente e conhecida por ser apoiadora 

do grupo supremacista branco Ku Klux Klan. 
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As duas últimas décadas foram marcadas por denúncias à violência institucionalizada 

em regiões cuja as desigualdades sociais são predominantes e a população majoritariamente 

negra. O massacre coletivo de muitas pessoas ao mesmo tempo, popularmente conhecido como 

“chacinas”, são represálias utilizadas para a articulação do poder a fim de instaurar o controle 

social, como forma de demonstrar quem obedece e quem detém o poder mandatário. Além 

disso, os massacres evidenciam a ausência da ordem democrática adotada pela Constituição 

Federal brasileira, posto que, legitima a morte barbara e banaliza a vida das vítimas.  

 

Em 26 de junho de 1990, 11 jovens foram brutalmente assassinados por um grupo de 

policiais no Rio de Janeiro. A ausência de investigação acerca do caso, e o clamor por justiça 

fez com que as mães dos jovens ficassem internacionalmente conhecidas como “ As mães de 

Acari” o que acendeu um alerta das organizações internacionais acerca da violência no país. 

Nos anos seguintes a chacina de Acari, mais chacinas foram registradas em outros locais do 

país. Carandiru – São Paulo (1992), 111 vítimas; Igreja da Candelária – Rio de Janeiro (1993), 8 

vítimas letais (entre 11 e 19 anos); Vigáro Geral – Rio de Janeiro (1993), 21 vítimas; Carajás 

(1996) – Pará, 23 vítimas; Urso Branco – Porto Velho (2002), 27 vítimas; Carandiru de 

Garotinho (2004)– Rio de Janeiro, 31 vítimas; Baixada – Rio de Janeiro (2005), 29 vítimas; 

Crimes de Maio – São Paulo (2006), 564 vítimas; Cabula – Salvador (2015), 12 vítimas.  

 

As chacinas, infelizmente, fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Embora não 

revelem, por si só, o fascínio pela morte o qual iremos tratar neste artigo, revela o descaso e a 

recorrência de mortes violentas no país, onde em maioria é orquestrada por agentes públicos 

contra pessoas negras.  

 

No ano de 2015, a Anistia Internacional apresentou relatório investigativo acerca de 

violações de direitos humanos e execuções extrajudiciais praticados pela Polícia Militar do Rio 

de Janeiro.  O relatório “Você matou meu filho!”  apresenta relatos de mães que tiveram seus 

filhos brutalmente assassinados pela Polícia Militar, bem como, questionamentos acerca dos 

corpos matáveis. O relatório pressupõe que apenas 8% dos homicídios são solucionados. E os 

índices de impunidade são ainda maiores quando os crimes são cometidos em decorrência de 

intervenção policial. Ainda, elucida a resistência do Ministério Público no controle da atividade 

policial e no acompanhamento das investigações o que pressupõem a exceção à norma vigente.    

 

No primeiro semestre de 2020, mesmo com o isolamento social em razão da pandemia 

do corona vírus, 3.148 pessoas morreram em razão de ações da polícia. Segundo o Monitor da 
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Violência do G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base os dados fornecidos pelas 

Secretarias de Segurança Pública dos estados brasileiros, identificaram que o número de mortes 

causadas por policiais militares apresentou alta de 7% em relação ao ano de 2019. Os Estados 

que lideram o ranking de mortes causadas por policiais militares são: Amapá 8,1%, Sergipe 

4,6%, Rio de Janeiro 4,5%, Bahia 3,4% e Pará 3%. Estima-se que 75% das vítimas eram negros.  

 

 Em 2018, O Ministério da Saúde (SIM/ MS), através do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade, registrou 57.956 homicídios no Brasil. Segundo o Atlas da Violência (2020), em 

relação ao Atlas da violência 2019, o índice de vitimização de homens e mulheres negros 

(pretos e pardos) aumentou em relação a homens e mulheres não negros. Estima-se que os 

homens negros são 74% das vítimas de homicídio no país. Enquanto mulheres negras são 64,4% 

das vítimas. A maioria dos homicídios de homens negros acontece entre 15 e 29 anos, sendo 

mais frequente aos 21 anos. (IPEA, 2020)  

 

Os dados acimas mencionados estimam a não efetividade ou a inexistência de políticas 

que apontem soluções rentáveis as especificidades da violência no Brasil. É indiscutível a 

necessidade de aprimoramento de intervenções centradas na prevenção de homicídios, bem 

como nos faz refletir porque existe tamanho descaso com a vida das pessoas negras no país. 

Desse modo, pergunta-se: os negros brasileiros estariam submetidos a um sistema de exceção de 

direitos permanente?  

 

A CONSAGRAÇÃO MODERNA DO INIMIGO E O ESTADO DE 
EXCEÇÃO PERMANENTE 

 
Segundo Ramos (2019) “os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos 

considerados indispensáveis para a vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade.” 

Entretanto, não há a predeterminação do que seriam esses direitos mínimos, uma vez que seriam 

esses direitos mínimos, uma vez que conforme a sociedade vai se transformando suas 

exigências tornam-se adversas. Os direitos humanos simbolizam valores expressos na 

constituição federal. (RAMOS, 2019, p. 37-39)  

 

O reconhecimento da personalidade internacional do ser humano pelo Direito das 

Gentes constituiu realmente grande progresso na sociedade internacional, porque de 
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súdito (do Estado, do qual recebe proteção diplomática) ele se transforma em sujeito de 

direitos (cidadão do mundo, protegido pelo Direito internacional). Por consequência, a 

pessoa humana passa a contar com sistema subsidiário de proteção situado além das 

fronteiras estatais. Esse longo processo de desenvolvimento da personalidade e da 

dignidade humana dá-se pela articulação de ações afirmativas de recognição internas e 

internacionais. (SORTO, 2018, p.214)  

 

Os direitos humanos baseiam-se principalmente no reconhecimento da universalidade, 

sendo esta indispensável para a promoção da dignidade humana e da isonomia. A universalidade 

articula que os direitos humanos são direitos de todos, ou seja, não pode haver segmentação de 

direitos ou consumação de privilégios. (RAMOS, 2019, p. 40)  

 

Os direitos humanos ostentam um ideal emancipador e democrático, onde nada – exceto 

a exceção – pode destruir a sua prerrogativa fundamental. Em tese, o estado de exceção se 

apresenta como a restrição ou suspensão de direitos constituídos em razão da manutenção da 

estabilidade pública, a partir da consolidação de um estado de necessidade. Para Agamben 

(1942), o estado de exceção é um espaço vazio, e por isso não pode ser visto como 

inconstitucional, pois ele é a forma legal daquilo que não possui forma legal. O estado de 

exceção é na verdade um grande paradoxo, mas é possível observa-lo a partir de um contexto de 

guerra civil, pois este seria uma solução instantânea à conflitos mais acentuados. (AGAMBEN, 

1942, p.12)  

 

Não se trata, naturalmente, de remeter o estado de exceção a seus limites temporal e 

espacialmente definidos para reafirmar o primado de uma norma e de direitos que, em 

última instância, têm nele o próprio fundamento. O retorno do estado de exceção efetivo 

em que vivemos ao estado de direito não é possível, pois o que está em questão agora 

são os próprios conceitos de "estado" e de "direito". Mas, se é possível tentar deter a 

máquina, mostrar sua ficção central, é porque, entre violência e direito, entre a vida e a 

norma, não existe nenhuma articulação substancial. Ao lado do movimento que busca, a 

todo custo, mantê-los em relação, há um contramovimento que, operando em sentido 

inverso no direito e na vida, tenta, a cada vez, separar o que foi artificial e 

violentamente ligado. (AGAMBEN, 1942, p. 131-132)  

 

Agamben (1942) afirma que o estado de exceção e a resistência, embora distintos, são 

elementos que permanecem ligados. Quando há a imposição da exceção esta age como como 

força oposta ao direito de resistência uma vez que ambos possuem previsão de ordem jurídica. 
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(AGAMBEN, 1942, p.131-132)  

 

O estado de exceção dialoga com diversos recortes epistemológicos em razão da 

complexidade do fenômeno. A exceção é aquilo que se sobrepõem a regra, mas quando a 

exceção se instaura de modo assíduo como um paradigma de governo, convém intitular como 

um estado de exceção permanente. Desse modo, o que conhecemos como Estado de Direitos 

passa a ser para determinados grupos – que são deslegitimados socialmente –formas de controle 

social que podem emergir de violência física e/ou na ruptura de direitos. No Brasil, é possível 

analisar o estado de exceção em diferentes perspectivas. Atualmente é discutido o estado de 

exceção judicial, onde são proferidas decisões judiciais de modo arbitrário cerceando direitos 

sob argumento de combate à corrupção. Entretanto, essa não é a única possibilidade semântica 

do termo.  (VALIM, 2018. p. 439-442)  

 

Na sociedade brasileira, a exceção se apresenta de forma homogênea ao racismo, muito 

embora sejam duas concepções diferentes. O racismo é um fenômeno que está intimamente 

relacionado ao ocidente, e foi propagado para subalternizar as pessoas que tiveram seus 

territórios dominados. Criou-se assim a ideia de que existia uma raça superior e outra raça 

inferior, onde o grau de superioridade era aferido a partir das características biológicas. Com o 

passar do tempo tais concepções ganharam respaldo na ciência, acreditando que a potência dos 

grupos superiores seria resultado de um processo natural e isso foi suficiente para consolidar o 

direito do branco, sendo declarado a este, o status de superioridade. ( D'ADESKY, 2006, p.33)  

 

O racismo sobrevive da exceção que rompe com os direitos da população negra. Este 

possui diversas facetas, e pode ser em uma única sociedade, estrutural e institucional, ainda que, 

exista um conjunto de leis que resguardem políticas de não discriminação racial. O estado de 

exceção aqui mencionado desarticula a lei, o soberano absolutista renuncia todo e qualquer 

direito com a missão de estabelecer privilégios iminentes para o seu plano político. Valim 

(2018) ao refletir sobre quem seria o soberano da atualidade que impõem a exceção, aduz que, 

este não seria por si só a autoridade pública. Afirma ainda que somos submetidos ao mercado e 

a uma racionalidade neoliberal.  (VALIM, 2018. p. 446)  

 

 É preciso considerar que o racismo se adequa a qualquer forma de governo, e não 

íntegra um único sistema. Moore (2010) elucida que o racismo não é específico do sistema 

capitalista ou da política neoliberal, tanto a política de esquerda quanto a de direita transformam 

os indivíduos negros em objetos do mercado e coisificam a sua existência. Ressalto que o 
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soberano acima retratado não é neonato do capital, ao menos não para o estado de exceção que 

aqui iremos chamar de colonial.   

 

As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade 

social do país. A ideologia oficial ostensivamente apoia a discriminação econômica - 

para citar um exemplo - por motivo de raça. Até 1950, a discriminação em empregos era 

uma prática corrente, sancionada pela lei consuetudinária. Em geral os anúncios 

procurando empregados sê publicavam com a explícita advertência: "não se aceitam 

pessoas de cor." Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente 

a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Trata-se de uma lei que não é 

cumprida nem executada. Ela tem um valor puramente simbólico. Depois da lei, os 

anúncios se tornaram mais sofisticados que antes: requerem agora "pessoas de boa 

aparência". Basta substituir "boa aparência" por "branco" para se obter a verdadeira 

significação do eufemismo. Com lei ou sem lei, a discriminação contra o negro 

permanece difusa, mas ativa. (NASCIMENTO,1978. p.82)  

 

Nascimento (1978), conforme evidenciado acima, expressa de forma concisa que 

mesmo com a existência das leis o tratamento com as pessoas negras prevalece o mesmo 

disfarçando-se de cordial. O pensamento traduzido por Nascimento em 1978 se aplica 

perfeitamente aos dias atuais. A consagração do inimigo – geralmente negro –, em suma, rótula 

indivíduos como subjugados à um sistema paralelo onde garantias e direitos fundamentais são 

relativizados. Assim é necessário questionar como essas excepcionalidades do sistema jurídico e 

político pressupõem uma ruptura ao estado democrático?  

 

NECROPOLÍTICA, BRANQUITUDE E SOBERANIA NO BRASIL  

 

Um dos graves problemas existentes no Brasil é a validação da política de morte que 

autoriza os massacres e extermínios da população negra. Discutimos acima que no Brasil há a 

sistematização extrajurídica do estado de exceção para pessoas negras que são declarados por 

sua subsistência como "inimigos", seja de modo implícito ou explícito. Introduzimos com 

alguns dados que serão primordiais para a discussão nesse tópico. Aqui iremos analisar quais 

seriam as características preponderantes desse sistema paralelo, como ele age sorrateiramente 

relativizados direitos fundamentais, e por fim, ditando como pessoas negras devem morrer e 

como devem viver.  

 

Que a “raça” (ou, na verdade, o “racismo”) tenha um lugar proeminente na 
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racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do 

que o pensamento de classe (a ideologia que define história como uma luta econômica 

de classes), a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das 

políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de 

povos estrangeiros – ou dominá-los.  Referindo-se tanto a essa presença atemporal 

como ao caráter espectral do mundo da raça como um todo, Arendt localiza suas raízes 

na experiência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em última 

análise, está relacionada com a política da morte. Com efeito, em termos foucaultianos, 

racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, 

“aquele velho direito soberano de morte”. Na economia do biopoder, a função do 

racismo é regular a distribuição de morte e tornar possível as funções assassinas do 

Estado. Segundo Foucault, essa é “a condição para a aceitabilidade do fazer morrer”. 

(MBEMBE, 2016. p. 128)  

 

Mbembe (2016) em seu ensaio sobre necropolítica traz questionamentos sobre a 

possibilidade de considerarmos a política uma forma de guerra. O autor traz a liberdade como 

elemento principal para a apropriação da autonomia individual. Conforme já explicitado o 

estado de exceção atualmente vem sendo compreendido em diversos campos e múltiplas 

perspectivas, sendo assimilado principalmente ao totalitarismo, soberania e nazismo, o que se 

diferencia completamente da ideia de liberdade e isonomia.  

 

Foucault (1976) retrata de forma breve, o nascimento do racismo de Estado, afirmando 

que o século XIX foi marcado pelo domínio da vida pelo poder, onde o homem passa a sofrer 

estatização biológica. Assim, atribui que a vida e a morte não são fenômenos naturais, que o 

soberano possui o poder de fazer morrer e deixar viver. (FOUCAULT, 1976, p. 288)  

 

A biopolítica da espécie humana é o resultado do processo da técnica de poder, esta 

fundamenta-se no controle das taxas de natalidade, óbitos, aspectos econômicos e políticos. Na 

biopolítica há o controle dos fenômenos relacionados a longevidade e a fecundidade. Aqui 

utiliza-se das endemias que podem ter a sua forma, a sua duração e a sua intensidade em 

determinada população controlada. Através dessas endemias que não tem potencial de 

morbidade, mas causam desconfortos significativos e que necessitam do auxílio de tratamentos 

médicos. A biopolítica irá atuar nas incapacidades biológicas na negativa de serviços básicos 

para determinados grupos, assim, estabelecendo o seu campo de poder. (FOUCAULT, 1976. p. 

289-290)  
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A relação entre biopolítica e necropolítica é fator indiscutível, quando colocados em 

uma relação dialética, são capazes de evidenciar a presença fenômenos como o racismo na 

sociedade contemporânea e a manutenção através da estruturação do poder. A biopolítica pode 

ser definida como o poder exercido sobre a vida através de tecnologias propositalmente 

instauradas que submetem o homem a uma espécie de dominação mitigada. Já a necropolítica se 

articula através de mecanismos de morte, o estado de exceção pode ser observado de forma 

categórica, uma vez que, abre premissas para a destruição de corpos.  

 

A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de 

normalização. Quando vocês tem uma sociedade de normalização, quando vocês tem 

um poder que é, ao menos em toda a sua superfície e em primeira instância, em primeira 

linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder tirar 

a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só 

pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. 

(FOUCAULT, 1976. p. 306)  

 

Não obstante todas as crueldades, barbaridades, monstruosidades e desumanidades que 

aniquilam a população negra diariamente, temos mais um propulsor dessas desigualdades no 

cenário atual, o covid-19. O Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC/RJ constatou 

que o vírus tem efeito mais letal em pessoas negras, os índices de óbitos de pessoas negras 

foram de aproximadamente 55%, enquanto de pessoas brancas 38%. Alguns autores no fervor 

do momento chegaram a considerar que o vírus veio para nivelar as situações sociais no país, 

que não haveria diferença entre quem iria morrer. Os dados não negam o descaso, as políticas 

não consumadas e a indiferença com vidas negras.   

 

Ao estabelecer três tipos de poder, Foucault simplifica a multicidade e as peculiaridades 

inerentes para a consumação do poder. Aqui, iremos nos concentrar na teoria do biopoder o qual 

expõe a superioridade e inferioridade das raças. O racismo se estabelece na sociedade a partir da 

premissa do biopoder, este funciona como um mecanismo crucial para a consumação do poder. 

A distinção racial é uma linha que separa quem deve viver e quem deve morrer, quem é da raça 

boa e quem é da raça ruim, defasado um grupo em detrimento de outro. A partir disso irá se 

estabelecer a ordem de que é preciso deixar a raça inferior morrer para que a raça superior possa 

viver. Desse modo, não é apenas uma guerrilha, não é apenas para neutralizar o inimigo, trata-se 

de uma questão de segurança e bem-estar da raça superior.  (FOUCAULT, 1976. p. 304-305)  
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O direito de matar traduzido na noção de biopoder de Foucault está associado aos 

conceitos presentes na maioria das constituições: o estado de exceção e o estado de sítio. O 

atributo de inimigo no estado de exceção, através do suplício da emergência, é o que vai 

legitimar o direito de matar. É notório que o biopoder se articula da distribuição da espécie 

humana e da classificação em subgrupos, onde raça é o agente separatista. É importante ressaltar 

que mais que o discurso da luta de classes, a discussão acerca da raça é estritamente necessária 

em sociedades coloniais, pois, a política propagada tem bases estritamente ocidentais. Essa 

condição assassina do estado é o mecanismo de funcionalidade dos Estados modernos. 

(MBEMBE, 2016. p. 128)  

 

O gerenciamento da morte aduzido por Achille se relaciona também a forma como as 

pessoas vivem. O fato de as pessoas serem submetidas à espaços geográficos onde não tem 

acesso a condições mínimas para a sua existência, os situam numa posição de mortos-viventes.   

 

Embora o ano de 2020 tenha sido acalorado pelo movimento norte-americano black 

lives matter, em tradução livre “vidas negras importam”, que pode ser considerado um dos 

maiores levantes contra a discriminação racial nos EUA, o Brasil permaneceu estacionado na 

mesma situação meticulosa que se encontra há anos, situação a qual distorce toda e qualquer 

eventualidade que deriva do racismo e culpabiliza a vítima. Isso se dá em razão do mito da 

democracia racial e ainda em razão de um governo que adota uma postura fascista, racista e 

necropolítica. 

 

Não cessam de ceifar vidas como as de George Floyd nos EUA. No Brasil, 

testemunhamos os assassinatos de Ágatha Félix (8), João Pedro (14), Marcus Vinicius 

(14), Claudia Ferreira (38), Amarildo (47), como tantas pessoas que foram eliminadas 

por conterem simplesmente a insígnia (ou a cor) autorizada a ser esganada, arrastada, 

assassinada, seu corpo desaparecido. Por fim, trata-se todos, em síntese, de corpos 

matáveis. (CONCEIÇÃO, 2020. p. 20) 

 

 O racismo à brasileira não é apenas responsável pela morte de corpos negros, mas 

também pela morte epistemológica que impossibilita o reconhecimento dos atravessamentos 

que propositalmente circulam a sua corporeidade e informam o seu tempo de vida. O auto ódio 

instituído faz com que o próprio negro não se reconheça como sujeito de direitos e propague o 

discurso do inimigo. Gonzales (1984), sobre essa lógica de dominação e reprodução do discurso 

de auto ódio, ensina que coexisti na sociedade brasileira uma domesticação do negro, que faz 
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com que este assuma uma postura infantilizada, impossibilitando assim que o negro assuma o 

seu próprio lugar de fala e apenas reproduza o discurso emitido pela branquitude.  

  

Conforme descrito por Conceição (2020), branquitude não é o oposto de negritude, a 

branquitude existe em função de um oportuno pacto narcísico e possui propósitos diversos, 

entre estes, o pilar da hierarquização de classe predeterminada pela raça.  

 Essa estruturação do inimigo é o que dissemina o discurso proveniente da branquitude 

de que, é necessário a eliminação do negro, para que a sua vida seja assegurada.  Tal percepção 

se apresenta socialmente de modo implícito e é sustentada através dos estigmas sociais e 

estereotipação de corpos negros. “É claro que séculos de necropolítica deram ao Estado 

brasileiro certas habilidades. Ele sabe que um dos segredos do jogo é fazer desaparecer os 

corpos.” (SAFATLE, 2020. p. 230) 

 

Considerações finais  

 

O estado de exceção é vivenciado diariamente por pessoas negras. A exceção de direitos 

fundamentais demonstra-se em diversos âmbitos seja no campo da saúde, da educação ou até no 

direito inegociável que é a vida. As estimativas apresentadas retratam em disparidade um 

desequilíbrio catastrófico. No ano de 2020, mesmo com o isolamento social, o número de 

homicídios e de mortes causadas por força de intervenções policiais cresceu significativamente. 

Isso demonstra um estado de guerra iminente pois não tem pausa nem com uma pandemia 

mundial onde a recomendação das instituições de saúde é ficar em casa.  

 

A população negra vem sofrendo diferentes formas de genocídio desde o primeiro dia 

em solo brasileiro. As omissões do estado e das entidades que poderiam oferecer auxílio no 

problema supra, compactuam implicitamente com a permanência desse estado de exceção. Em 

termos de saúde, educação e desemprego são as pessoas negras que ocupam os piores índices.  

O que morre não é só a vida, a cultura, as crenças, os valores um povo como todo desaparece 

em razão da destruição estrutural. Os dados apresentados no início deste artigo tinham como 

finalidade demonstrar que existem vidas que são descartáveis tanto para o estado quanto para a 

sociedade de modo geral.  

 

Tais problemáticas mencionadas não são recentes, Nascimento (1978) denunciava as 

atrocidades que acometiam a população negra naquela época. Tornou-se o primeiro parlamentar 

negro do país com o intuito de fornecer uma situação mais digna ao seu povo. O seu desejo não 
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foi orquestrado em razão da brutalidade do sistema. Mas sua voz não foi silenciada e hoje pode 

ser propagada. As denúncias de 1978 e anteriores ao ano da publicação do livro, permanecem 

vivas nesse estudo e em tantos outros que não permitem o apagamento da resistência.   

 

O artigo teve por objetivo demonstrar que o estado de exceção se apresenta como um 

mecanismo da política moderna, sendo de qualquer vertente, esquerda ou direita, se estabiliza 

nas sociedades através do biopoder que, compactua com o discurso do inimigo negro que 

precisa morrer para que a branquitude viva bem.   

 

O racismo escancara as desigualdades mais profundas da sociedade brasileira e intitula 

inimigos, onde a vida desses grupos não possuem valor, não causam revolta e nem 

movimentação popular. Carlos Moore nos explica que esse fenômeno não pode ser visto como 

um desvio moral e Foucault ao trazer as concepções da teoria do biopoder enfatiza a existência 

de um sistema que coloca indivíduos em posições de vulnerabilidade de modo proposital. O que 

nos faz refletir se existe algum tipo de solução para as problemáticas apresentadas. As guerras 

são mantidas nas favelas através da exceção, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no 

país, o fenômeno da morte não é coincidência.  

 

As bases da sociedade ocidental se formaram através da coisificação e hierarquia das 

raças. A falta de segurança, a precarização da segurança e a não consciência do outro e do 

racismo fazem com que o discurso de resistência não tenha um viés significativo. Estamos 

lutando e resistindo contra um sistema que se fortalece cada vez mais.  

 

Assim, foi possível concluir que o direito à vida e saúde, principalmente encontram-se 

suspensos por um estado de exceção que se baseia exclusivamente no estado de necessidade de 

manutenção de privilégios da branquitude.  E é mais que urgente quebrar todos os pilares 

levantados pelo discurso hegemônico branco “por qualquer meio necessário”. 
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