
	
	

 
 

 

Redação 
Exemplar 

 Maria Carolina Coelho 
Semana 5 

Pouco antes do Período Abolicionista, o autor condoreiro Castro Alves já denunciava em 
sua poesia a condição de marginalização e indiferença a direitos sociais que os negros estavam 
submetidos. Hoje, após 128 anos de Abolição, ainda vivemos em uma sociedade com resquícios 
escravocratas e que desqualifica a dor de inúmeros jovens negros que morrem todos os dias no 
Brasil por conta da criminalização da pobreza.  

Primeiramente, a violência é reflexo do processo histórico brasileiro. No período colonial, 
os portugueses usufruíram da imposição para repreender e disseminar o poder sobre as 
minorias. Nesse sentido, a agressão a grupos que, historicamente, tiveram menores 
oportunidades democráticas tornou-se naturalizada e contribuiu, inclusive, para a criação de 
estereótipos. Um triste exemplo disso ocorreu no final de 2015, quando cinco jovens negros 
saíram de carro para comemorar o primeiro salário de um dos amigos e foram confundidos com 
criminosos, recebendo mais de cem tiros dos policiais. Tal fato é alarmante, pois, de 30.000 
jovens que são vítimas de homicídios por ano, 77% são negros.  

Além disso, os meios de comunicação dificilmente relatam com a dada importância o 
genocídio aos jovens negros. A música da cantora Elza Soares já dizia: a carne mais barata do 
mercado é a carne negra. A criminalização desse público juvenil ocorre todos os dias e a mídia 
retrata os casos de violência de forma isolada, silenciando, ainda mais, os problemas 
socioeconômicos existentes. Em contrapartida, noticiários sobre o homicídio de jovens brancos, 
em sua grande maioria, tornam-se assuntos principais de reportagens e são tratados com 
comoção pela mídia, deixando explícita a reação de indiferença do meio midiático à situação 
de vulnerabilidade social vivida pela população negra.  

É notória, portanto, a falta de empatia e medidas sociais para diminuir drasticamente a 
condição do jovem negro no Brasil. Para resolver isso, é papel da escola, como formadora 
cidadã, ensinar sobre a cultura negra e discutir sobre o racismo a fim de combater estereótipos. 
Também, é fundamental que a mídia, com seu poder persuasivo, retrate de forma humana a 
realidade do público negro e crie campanhas publicitárias de conscientização sobre a 
necessidade de exterminar essa violência enraizada, deixando de naturalizar, assim, a 
indiferença ao tratamento dado aos homicídios dos negros. Ademais, é preciso uma 
reformulação na segurança pública para garantir o bem-estar do cidadão e punir rigorosamente 
os policiais que desrespeitarem os direitos humanos. Só assim, as denúncias feitas por Castro 
Alves, no século XIX, ficarão no passado. 


