
Racismo em Questão no Brasil 
Na edição dessa semana, a equipe do Sans-Culottes traz para você 
informações significativamente atuais e necessários sobre a questão do 
racismo pujante no território brasileiro. Nesse sentido, investigamos a fundo 
alguns casos criminais de preconceito racial para informá-los e, para que 
formemos, enquanto coletivo, um grupo justo, atual e fraterno, entendamos 
as raízes do racismo no Brasil e as possibilidades de ações antirracistas para 
combater tal mazela. 

A abolição que não libertou 

Em 2018, a Paraíso do Tuiuti, renomada escola de samba carioca, venceu o 
estandarte de ouro com sua Comissão de Frente ao abordar a temática da 
abolição da escravatura de maneira expressiva. Nos figurinos da escola, é 
possível notar a presença de diversas correntes presas ao corpo dos 
dançarinos, fato que reflete a situação do povo preto brasileiro, já que é de 
conhecimento geral que a abolição de 1889, paradoxalmente, condenou os 
escravos à liberdade, uma vez a falta de políticas públicas adequadas de 
reinserção dessas pessoas na sociedade acarretou numa marginalização 
massiva delas e, assim, deu início ao ciclo vicioso do racismo que assola a 
sociedade atual e faz o povo preto carregar as pesadas correntes do racismo. 
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Kathlen Romeu 

Designer de interiores, 
modelo, moradora de 
comunidade, gestante e 
preta. Seria mesmo uma 
bala perdida?. 

Matheus Pires 
Motoboy, em meio a seu 
expediente, vítima de 
insultos racistas,e 
eugenistas, preto.  

George Floyd 

7 minutos e 46 segundos 
sem respirar.  Como 
resistiria? O assassinato de 
Floyd joga luz ao racismo 
velado mundialmente. 

Antirracistas 
Inspirados no livro 
“Pequeno Manual 
Antirracista” de Djamila 
Ribeiro, trouxemos dicas 
de ações antirracistas para 
tomar hoje.



No dia 8 de 
junho, a jovem gravida, Kathlen 
Romeu, de 24 anos, foi morta 
durante uma ação da Polícia Militar 
na comunidade do Lins, zona norte 
do Rio de Janeiro. De acordo com 
informações dos moradores, ela foi 
vítima de uma bala perdida durante 
o confronto entre facção criminosa 
e policiais da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) Lins. Kathlen 
estava gestante de quatro meses.A 
Polícia Militar disse que os policiais 
foram atacados a tiros por 
criminosos em uma região 
conhecida como “Beco da 
14”, e foi lá que se deu 
início a um confronto. 

Ainda segundo a polícia, a 
j o v e m d e s i g n e r d e 
interiores foi encontrada 
com ferimentos depois da 
troca de tiros. Kathlen foi 
levada para o Hospital 
Municipal Salgado Filho, 
no Méier, mas não resistiu 
e faleceu. 

Kathlen Romeu era uma 
designer de interiores de 
24 anos, residente na 
comunidade do Lins de 
Vasconcelos - Zona Norte 
do Rio de Janeiro e 
mulher negra. Kathlen estava 
grávida de 14 semanas quando foi 
baleada no dia 08/06/2021 durante 
uma ação da Polícia Militar na 
região. 

Jacklline Lopes, sua mãe, está 
utilizando das redes sociais para 
desabafar sua angústia e revolta 
com a injustiça sofrida. Desde o 
acontecimento, Jacklline vem 
postando textos como a voz de sua 
filha a fim de levantar essa questão 
de violência que ocorre todos os 
dias nas favelas brasileiras, de 
forma a mostrar a realidade ao 
maior número de pessoas. 

Em seus textos, a mãe da garota 
conta: "Doeria do mesmo jeito caso 
f o s s e m o r t e n a t u r a l , m a s 
certamente seria somente dor, mas 
h o j e m e s i n t o c o m m e d o , 
desacreditada, incrédula, revoltada, 
com raiva..." e finaliza pedindo ao 
governo es tadual , federa l e 
representantes do poder público 
que "se atentem e mudem esse 
sistema de segurança apodrecido 
que nos segrega, nos maltrata, nos 

silencia e nos sangra diariamente! 
Kathlen foi a última! CHEGA! Não 
dá mais!". 

A intervenção militar que matou 
Kethlen aconteceu na comunidade 
do Lins de Vasconcelos, onde a 
jovem morava. Essas ações policiais, 
nas comunidades e favelas ao redor 
do Brasil, são violentas e inusitadas. 
Geralmente os conflitos tem início 
com a tentativa dos militares de 
encontrar e prender bandidos e 
traficantes que praticam crimes por 
lá, e acabam começando troca de 
tiros.   

Nesse dizer, essa situação se torna 
assustadora para os moradores que 

trabalham de forma honesta e se 
encontram numa posição de perigo, 
tendo que encontrar paredes 
grossas e lugares para se esconder 
para que não sejam atingidos pelas 
chamadas balas perdidas, dentro de 
suas próprias casas.  

Amilita de 16 anos, uma amiga da 
jovem, que também mora na 
comunidade, decidiu contar relatos 
sobre a vida atualmente na região. 
Ela diz que há mais de uma semana 

a situação continua a 
mesma, ela ouve barulhos 
de tiro e tem que correr 
pa ra uma supe r f í c i e 
segura para não correr 
r i s co s , mu i ta s vezes 
dentro de sua própria 
m o r a d i a , e q u e , 
infelizmente, Kathlen não 
conseguiu se proteger. 

“Meu país demonstrou, 
vergonha de ter minha 
cor” música do grupo de 
rap racionais mcs que 
m o s t r a a r e a l i d a d e 
vivenciada todos os dias 
p o r p e s s o a s n e g r a s , 
mesmo em um país onde 
54% da população é 
negra, casos como a 

chacina da candelária, o caso de 
george floyd ou até mesmo o caso 
de Kathlen Romeu acontecem todos 
os dias. 

Esse caso traz uma reflexão 
importantíssima: a bala perdida é 
sempre encontrada nos mesmos 
corpos”. A questão é que a polícia 
invade as favelas sem preocupação 
sobre outros moradores, aqueles 
que tem a escolha de trabalhar de 
maneira honesta e não cometerem 
nenhum tipo de crime, como a 
Kathlen, e não só ela, mas diversas 
vidas inocentes arrancadas de, até 
mesmo, crianças. 
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Coluna Les Chates Kathlen Romeu
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Coluna Anuloc Matheus Pires

No dia 31 de julho de 2020, no 
interior de São Paulo, um 
entregador fo i v í t ima de 
agressões verbais e racismo. Um 
vídeo gravado do acontecimento 
em um condomínio em Valinhos 
ganhou as redes sociais na 
época , em que most ra o 
m o t o b o y M a t h e u s P i r e s 
recebendo insultos racistas do 
cliente Mateus Almeida Prado 
Couto . O motoboy a inda 
chamou a Guarda Municipal 
q u a n d o a i n d a e s t a v a n o 
condomínio. As ofensas foram 
proferidas da seguinte forma: 
    “Seu lixo. Você tem inveja 
dessas famílias aqui”; 
    "Você tem inveja disso aqui 
(mostra a pele). Você nunca vai 
ter”. 
    Além das ofensas, o cliente 
ainda foi além e cuspiu no 
e n t r e g a d o r d e m o d o a 
inferiorizá-lo: 
     

“Dado momento que ele cuspiu 
em mim e pegou a notinha do 
restaurante e jogou em mim. Aí 
ele até olhou para notinha no 
chão e falou: ‘olha, está vendo? 
Você é lixo, tem que pegar. Você 
é igual a esse papel’”, contou o 
motoboy. 
    A Polícia Civil de Valinhos 
não abriu inquérito. Segundo o 
delegado titular, o motivo é que 
a vítima não teria demonstrado 
interesse em processar o 
agressor. 
    Ainda sobre o assunto, o 
presidente Jair Bolsonaro se 
solidarizou com o entregador 
vítima de racismo em Valinhos. 
Numa rede social, Bolsonaro 
disse que, independentemente 
das circunstâncias, atitudes 
como esta devem ser totalmente 
repudiadas.  Segundo ele a 
miscigenação é uma marca do 
Brasil. Nas palavras do  

presidente, “ninguém é melhor 
do que ninguém por conta de 
sua cor, crença, classe social ou 
opção sexual”. Afirmou também 
que a indignação dos brasileiros 
deve servir de lição para que 
atos como esse não se repitam, 
mesmo tendo ele proferido falas 
contraditórias a tal citação. 
    O episódio gerou uma onda 
de solidariedade por todo o país 
e o ex-motoboy ganhou duas 
motos e R$ 211 mil em uma 
vaquinha online. Atualmente, 
Matheus foi contratado pela 
Agência Avellar como editor de 
vídeo júnior, e pôde abandonar 
seu antigo emprego.

Matheus na motocicleta que ganhou a partir de 
vaquinhas da internet

Matheus Pires

Momento do ato racista praticado
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Coluna das Tchucas George Floyd

Tu d o c o m e ç o u p o r q u e u m 
funcionário da Cup foods, um 
supermercado em Minneapolis 
acreditou que Floyd utilizou uma 
nota falsa de 20 dolares para 
comprar cigarros e chamou a 
polícia. Na ligação para o 911, 
número do serviço de emergência 
dos EUA, o funcionário disse a uma 
atendendente que pediu que o 
homem devolvesse o maço de 
cigarros, mas que Floyd não quis. O 
funcionário afirmou que ele parecia 
"bêbado" e que "não estava sob 
controle de si mesmo". Logo após a 
chamada, aproximadamente às 
20h08, dois policiais chegaram ao 
local. 

Floyd estava sentado com duas 
outras pessoas em um carro 
estacionado em uma esquina. 
Depois de se aproximar do carro, 
um dos policiais, Thomas Lane, 
sacou sua arma e ordenou que Floyd 
mostrasse as mãos. Ele e outros dois 
policiais que chegaram ao local 
tentaram colocar Floyd dentrl da 
viatura, mas ele se negava e então 
começo um confronto f ís ico. 
Durante essa tentativa, às 20h19, 
Chauvin (policial) puxou Floyd do 
banco do passageiro, e o fez cair no 
chão. Ele ficou ali, caído com o rosto 
para baixo, ainda algemado. Floyd 
estava sendo segurado por policiais 
quando Chauvin colocou o joelho 

esquerdo entre a cabeça e o pescoço 
do homem. 

"Não consigo respirar", dizia Floyd 
repetidamente, citando sua mãe e 
implorando: "por favor, por favor, 
por favor". Durante 8 minutos e 46 
segundos, Chauvin manteve o joelho 
sobre o pescoço de Floyd, segundo o 
relatório. Passados os primeiros 6 
minutos, Floyd ficou desacordado. 
Uma hora após o ocorrido, ele veio a 
falecer. 

O caso George Floyd gerou uma alta 
repercussão devido ao vídeo que foi 
gravado e enviado para a internet, 
em que o homem de 40 anos estava 
implorando para o policial tirar o 
joelho de seu pescoço, dizendo 
repetidamente que não conseguia 
respirar. Com isso, milhares de 
pessoas, especialmente as negras, se 
revoltaram com tamanha injustiça e 
preconceito racial por parte do 
policial branco. Esse caso foi 
bastante comparado com o de Eric 
Garber, ocorrido em 2014, em que 
ele foi morto e acusado da mesma 
forma que Floyd. Tendo esses casos 
em vista, a população estado-
unidense utilizou as palavras de 
George e Eric “Não consigo respirar” 
como uma forma de grito de guerra 
para os ativistas que protestam 

contra a brutalidade policial contra 
negros. Multidões foram às ruas com 
cartazes e manifestos em defesa de 
George Floyd, pedindo justiça por 
ele e para que os polícias parem de 
tomar atitudes brutais com as 
pessoas negras, pois em todos os 
casos ocorridos, nenhum dos 
polícias tinham provas de que essas 
pessoas cometeram algum ato ilegal 
e além disso, pelo fato de se tratar 
de seres humanos que não merecem 
passar por tal situação. Diante disso, 
tem-se que a repercução desse vídeo 
foi importante para conscientizar as 
pessoas e as autoridades a reverem 
seus conceitos e atitudes, mas 
principalmente para dar um basta ao 
racismo. 

Vamos entender o desfecho dessa 
t r i s t e e i n j u s t a h i s t ó r i a ! O 
julgamento de Chauvin foi feito no 
dia 20 de Abril, e teve como decisão 
que o policial Derek Chauvin de 45 
anos, é culpado pela morte de 
George Floyd, assassinado em maio 
de 2020. Além disso Chauvin foi 
acusado de três crimes, que em uma 
tradução aproximada seriam: 
homicídio doloso de segundo grau, 
que é considerada a mais grave de 
todas, com penalidade de até 40 
anos de prisão. O homicídio doloso 
de terceiro grau, onde existem a 
demonstração de negligência com a 
vida humana, pena de 25 anos de 
prisão. E homicídio culposo de 
segundo grau, onde alguém submete 
outra pessoa a a lgum "r isco 
irracional", risco de morte ou 
ferimentos graves, com pena de até 
10 anos.  

George Floyd

Derek Chauvin
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Coluna das Tchucas George Floyd

O julgamento durou três semanas, 
incluindo 45 testemunhas e horas da 
exibição do vídeo no tribunal. O júri 
levou cerca de 10 horas para chegar 
a uma decisão final. Além disso, a 
cidade estava equipada para os 
protestos, independente do veredito 
final. O tribunal teve de ser cercado 
por arames e barreiras, contando 
também com a Guarda Nacional. E 
c o m o e s p e r a d o , d e z e n a s d e 
manifestantes estavam em torno do 
edifício.  

O julgamento também contou com 
a l g u n s t e s t e m u n h o s m u i t o 
marcantes, como o da autora do 
vídeo, Darnella de apenas 17 anos, 
conta que por muitas noites não 
conseguia pegar no sono, e pedia 
desculpas a Floyd por não ter 
ajudado mais, ou ter interferido 
fisicamente. "Quando vejo Floyd, 
vejo meu pai. Vejo meus irmãos, 
primos e tios. Porque eles são todos 
negros", diz Darnella. Ainda, a defesa 
policial argumentou que a presença 
de um público pode interferir para 
que os policiais percebam os sinais 
que o detento dá. Outro dos 
depoimentos foi de Courteney Ross, 

namorada de Floyd durante 3 anos. 
Ela conta que ambos lutavam contra 
o vício, e que sofriam de doenças 
crônicas, o que levou uma luta 
constante contra a dependência.  

Outra pauta importante destacada 
no julgamento foi a causa da morte 
de George, enquanto a defesa 
alegava que teria sido por conta do 
uso de drogas e dos problemas de 
saúde, a acusação apontava para a 
asfixia. Então, Martin Tobin, médico 
especialista na região pulmonar, 
afirma "uma pessoa saudável, 
submetida ao que o Sr. Floyd foi 
submetido, teria morrido". Ainda 
completando que George deveria ter 
tido uma assistência médica na hora 
em que teve uma parada cardíaca, 
pois ainda havia tempo de salvar sua 
vida!  

O che f e de po l í c i a M e da r i a 
Arradondo disse ao tribunal que o 
agente deveria ter parado de aplicar 
a devida força contra a cabeça de 
Floyd, no momento em que ele não 
apresentava mais resistência. "Não 
faz parte do nosso treinamento e 
certamente não faz parte da nossa 

ética ou valores" manter a tamanha 
força.  

Chauv in con f i rmou que não 
testemunharia. "Eu invocarei o 
privilégio da Quinta Emenda hoje", 
referindo-se no direito constitucional 
de permanecer em silêncio para 
evitar a autoincriminação. Derek 
Chauvin de declarou inocente nas 
três acusações. Ele e outros policiais 
que estavam no dia do ocorrido J. 
Alexander Kueng, Thomas Lane e 
Tou Thao foram demitidos, e serão 
julgados em Agosto por auxílio e 
cumplicidade no homicídio. 

Que a justiça seja feita a Floyd! 

Digite para introduzir texto



Conhecendo o Black Lives 
Matter 

A organização Black Lives Matter (Vidas Negras 
Importam), ou BLM, foi criada no ano de 2013 
por três ativistas americanas, as quais 
defendiam a ideia de extermínio da supremacia 
branca e construção de um poder local para 
intervir na violência infligida às comunidades 
negras. O movimento ganhou força apenas em 
2014, quando um vigia que assassinou um 
jovem negro foi absolvido do seu crime de 
homicídio. Dessa forma, a cada escândalo 
racista que ocorria, que não eram poucos, o 
movimento ganhava força nas ruas e na web. 

  A corrente teve sua maior popularidade em 
meados de 2020, quando o assassinato de 
George Floyd por um policial branco veio à 
tona, causando a irá dos Estadunidenses. O 
movimento foi acompanhado da hashtag 
#BlackLivesMatter que movimentou a internet 
global. O assassinato de Floyd causou uma 
revolta não apenas nas redes, mas sim nas ruas. 
Diversas manifestações se iniciaram no país e 
reverberaram em todo o mundo. 

  O movimento Black Lives Matter deve ser 
introduzido cada vez mais na sociedade, dado o 
racismo existente em todas as partes do mundo. 
As formas de manifestação DEVEM ser 
marcantes dado o temor do crime de racismo. 

Tornando-se antirracista 
 

A filósofa e jornalista brasileira Djamila Ribeiro, 
em seu livro “Pequeno Manual Antirracista”, 
demonstra de maneira didática as maneiras 
pelas quais o racismo se consolidou na 
sociedade brasileira e, baseada nesse panorama 
histórico, tece algumas formas de combater o 
racismo estrutural presente no país. Assim, 
baseados no livro, trouxemos algumas dessas 
orientações para que possam, efetivamente, 
lutar diariamente contra o racismo. 

1. Informe-se sobre o racismo; 

2. Enxergue a negritude; 

3. Reconheça os privilégios da branquitude; 

4. Apoie políticas educacionais afirmativas; 

5. Questione a cultura que você consome. 

Dê seu primeiro passo antirracista agora mesmo. 
Nunca é tarde para fazer algo novo. Nunca é 
tarde para fazer o que é certo. 

Venha, junte-se à REVOLUÇÃO! 
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Coluna Oitenta e 7 Antirracistas
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