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O movimento Black Lives Matter e a 
“Transnacionalidade” do Direito à cidade 

| opinião | por Josiane Oliveira 

 

“Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava 
lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um 
preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos 
que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora 
que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata?” 
(Carolina Maria de Jesus – Quarto de despejo, Brasil, 1963). 

______________________________________________________________ 

“Eu não consigo respirar” (George Floyd, ao ser asfixiado até a morte por um 
policial branco, Estados Unidos, 2020). 

______________________________________________________________ 

 

Carolina Maria de Jesus e George Floyd podem não ser contemporâneos em termos de 

ocupação do mesmo espaço e tempo em suas cidades. Porém, as histórias dos locais 

onde viveram estão marcadas em seus corpos... negros! No Brasil ou nos Estados 

Fonte: Chandam Khanna/AFP  
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Unidos, as cidades têm sido projetadas a partir de narrativas de morte para as pessoas 

negras. Conforme discute Mbembe (2016, p. 146)1, nesses locais, as construções 

“trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos”, 

pois afirma Carolina (JESUS, 2019)2, se a escravidão foi extinta, o regime da chibata 

ainda não. Mas, quem inscreveu essas histórias de morte nos corpos das pessoas negras 

nos espaços urbanos?  

A “invenção” da raça, no mundo Ocidental, como uma categoria de organização social, 
surgiu justamente a partir dessa lógica. Mais do que dividir territórios, a raça diz 
respeito sobre os limites políticos de reconhecimento de existências humanas 
(MUNANGA; GOMES, 2006)3. Por isso, quando falamos sobre raça transcendemos 
limites colocados por fronteiras geográficas, estados e de nacionalidades. Estamos 
falando como histórico e socialmente nos organizamos de forma a estabelecer 
marcadores sociais que nos distanciam, mas, também, podem aproximar histórias de 
vida e de morte que transcendem relações espaço-temporais lineares naturalizadas na 
produção da urbe, pois as carregamos em nossos corpos. A racialização dos corpos, 
portanto, é um fenômeno pelo qual podemos compreender quem produz as cidades, 
quem marca suas histórias e memórias sobre elas e, portanto, quem se coloca com o 
“direito” de nomear e de falar sobre o “outro”. 

Por isso, quando falamos sobre o Direito à cidade, a partir de uma discussão racial, 
precisamos transcender a ideia de delimitação geográfica, de nacionalidade, ou de 
reivindicação de justiça e igualdade nos processos de produções de urbanizações. A 
reivindicação, aqui, é pelo reconhecimento como existência humana. Para que a cidade 
seja um direito nosso é preciso que estejamos vivas e vivos para habitá-la e disputá-la. 
E, para que isso aconteça, nós precisamos produzir narrativas sobre a cidade para além 
da expectativa da morte. É necessário que as pessoas não olhem mais para as calçadas 
e tenham apenas como memória uma mulher negra ou um homem negro sendo 
violentadas/violentados e/ou mortas/mortos por um policial branco, que os nomes das 
ruas e avenidas não representem saudosismos do tempo da escravização negra, que as 
estátuas e monumentos sejam mais do que mecanismos de controle material e 
simbólico de que escravidão foi extinta, mas o regime da chibata ainda não (JESUS, 
2019)4. É preciso que as narrativas que unem as histórias de pessoas negras sobre suas 
travessias entre países, sobre nossas memórias transatlânticas ou de fronteiras dentro 
de uma mesma localidade sejam mais do que de dor, sofrimento ou violência. 

Se essas narrativas têm naturalizado as fronteiras como materialização do medo da 
morte para as pessoas negras, elas também têm falado sobre o medo das pessoas 
brancas de ouvir que a cidade não pertence somente a elas. Conforme discute Azevedo 
(1987)5, o medo branco da onda negra é se olhar no espelho e reconhecer-se como 
parte desse processo violento transnacional que tem um nível de violência mortal. 

 
1 MBEMBE, A. Necropolítica. Arte & Ensaios, n. 32, p. 122-151, 2016 
2 JESUS, C. M. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2019. 
3 MUNANGA, K.; GOMES, N. L. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global/Ação Educativa, 2006. 
4 Idem 2. 
5 AZEVEDO, C. M. M. Onda Negra Medo Branco: o negro no imaginário das elites século XIX. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1987. 
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Então, o movimento Black Lives Matter/Vidas Negras Importam coloca as pessoas 
brancas não em enfrentamento com as pessoas negras, mas em enfrentamentos sobre 
seus imaginários sobre as populações negras (KILOMBA, 2018)6. Por isso, pessoas 
negras transitando pelas cidades em todo mundo causa medo. Porque coloca esse 
imaginário violento em movimento em conjunto com o medo da insubordinação frente 
a opressão racial. E isso não é de hoje, conforme podemos observar no excerto da Ata 
da Câmara Municipal de Nova Friburgo da sessão de 20 de dezembro de 1835 
(MARRETTO, 2014, p. 123)7: 

Os sustos em que se acham os moradores do distrito pelos estados de 
insubordinação dos escravos que diariamente vagam pelas estradas e 
fazendas da vizinhança, armados e proferindo palavras tendentes a uma 
sublevação no dia 25 do corrente com a notícia de que pretendem 
assenhorear-se do armamento da Companhia das Guardas. 

Se as discussões sobre o Direito à cidade nos colocam o desafio de romper com as 
narrativas de violência contra as pessoas negras quando elas transitam transcendendo 
fronteiras, é preciso que as pessoas brancas também tenham outras histórias e 
memórias para falar sobre as cidades, além de se perceberem como pertencentes a 
grupos sociais racializados que produzem essas narrativas. Portanto, o desafio colocado 
aqui é perceber esse processo com um caráter estrutural e transnacional. A cidade é 
perigosa para a população negra no Brasil, assim como é nos Estados Unidos ou na 
Europa, porque ela é um dos locais onde é operacionalizado um sistema 
socioeconômico que tem na necropolítica (MBEMBE, 2016)8 uma de suas principais 
estratégias de consolidação estrutural. 

Por isso que o movimento Black Lives Matter/Vidas Negras Importam tem como uma de 
suas marcas marchar pelas ruas pelo mundo todo. Porque caminhar pela cidade em 
segurança, sem a narrativa ou a possibilidade de ser morto, não é um direito da 
população negra, pois a cidade não foi feita para que essa população viva. E, ainda mais, 
se a raça foi criada como um mecanismo de fronteira para delimitar se as pessoas 
negras podem ou não serem politicamente reconhecidas como existências humanas 
(MUNANGA; GOMES, 2006)9, esse é um dos critérios utilizados para se configurar as 
produções urbanas.   

Se, hoje, as histórias transnacionais de pessoas negras têm sido marcadas pela 
repressão estatal e pela morte, o movimento Black Lives Matter/Vidas Negras 
Importam tem colocado a necessidade de reconfigurar o que une essas histórias. Por 
isso, falar sobre Direito à cidade a partir de um debate sobre raça é entender que esse 
não é um fenômeno social local, mas estrutural (ALMEIDA, 2019)10. E que as pessoas 
negras transitarem pelas cidades é uma prática de insubordinação que desloca as 
configurações estruturais de organização do sistema econômico. 

 
6 KILOMBA, G. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
7 MARRETTO, R. M. A escravidão velada: a formação de Nova Friburgo na primeira metade do século XX. 2014. 172f. 

Dissertação (Mestrado em História Social). Programa de Pós-graduação em História Social, Universidade Federal 
Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Niterói, 2014. 
8 Idem 1. 
9 Idem 3. 
10 ALMEIDA, S. O que é racismo estrutural. Belo Horizonte: Pólen, 2019. 
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Nesse contexto, é preciso destacar que as pessoas negras não têm marchado sozinhas. 
Pelo mundo, pessoas de diferentes grupos sociais racializados, inclusive brancas (Sim! 
Pessoas brancas também são racializadas, conforme discute Cardoso (2014)11, em sua 
brilhante tese de doutorado), tem se engajado nesses debates. E esse tem sido um 
efeito importante desse movimento: as pessoas brancas compreenderem que a cidade 
é de pertencimento coletivo, assim como suas histórias e as suas memórias. Que se as 
suas memórias transatlânticas trazem um saudosismo de superação isso pode, também, 
ser considerado como um privilégio sob a égide de nossa estrutura de desigualdades 
raciais. Se a cidade tem narrativas de morte para as pessoas negras é preciso considerar 
que alguém escreveu e inscreveu essas histórias. Então, falar sobre o Direito à cidade e 
Black Lives Matter/Vidas Negras Importam também significa que as pessoas brancas 
podem romper o pacto narcísico da branquitude (BENTO, 2016)12 e formar coalizações, 
inclusive transnacionais, para romper com processos estruturais de organização das 
cidades que impendem, inclusive, o não reconhecimento de que caminhar pelas ruas é 
um privilégio racial.  

Se o movimento Black Lives Matter/Vidas Negras Importam tem nos ensinado que o 
Direito à cidade é um fenômeno transnacional, pois a raça é uma construção coletiva 
que informa sobre as políticas globais de (re)existências humanas (MUNANGA; GOMES, 
2006), suas estratégias de reconfiguração das topografias das cidades é um dos 
principais mecanismos de resistência frente as narrativas hegemônicas de violência. 
Retomar o poder de caminhar pela cidade sem o medo da mortalidade que significa as 
fronteiras para as pessoas negras também se torna uma pauta importante de 
discussões. Conforme canta o bloco Afro Ilê Aiyê: 

A afirmação ao poder 
Minha cidade, eu quero ela 

Sobreviventes nessa meta 
No processo de escrita 

Reescrita é a história dessa terra 

Reescrever as narrativas das cidades sem as topografias da violência racial é, sem 
dúvidas, uma das importantes expressões da afirmação de poder para população negra. 
E que essas narrativas negras potencializem entrecruzamentos das histórias de tantas 
outras Carolinas e Georges não mais pela presença da morte, mas pelo poder de 
caminhar pela cidade com a certeza da pulsão pela vida. Pois, se como afirma Carolina 
Maria de Jesus (2014)13, não há quem não acalente intimamente um sonho de aspirar 
algo que lhe proporcione uma existência sem sacrifícios, o direito de existir para falar 
sobre a sua cidade também pertence a população negra no país. 

Para finalizar esse texto, apresento aqui um questionamento que um grande amigo me 
fez, ao conversar com ele sobre esse texto (Obrigada, João Huguenin!): Na sua cidade, 
quem são as pessoas negras que têm sido constantemente apagadas e/ou silenciadas 

 
11 CARDOSO, Lourenço. O branco ante a rebeldia do desejo: um estudo sobre a branquitude no Brasil. 2014. 290f. 

Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual 
Paulista, Araraquara, 2014. 
12 BENTO, M. A. S. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, I.; BENTO, M. A. S. Psicologia social do 

racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2016. 
13 JESUS, C. M. Onde estaes Felicidade? São Paulo: Me Parió Revolução, 2014. 
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como produtoras dessa localidade? Como as histórias dessas pessoas se intercruzam 
com as histórias de Carolina Maria de Jesus, George Floyd, Nelson Mandela, Marielle 
Franco, Dandara dos Palmares, Miguel Otávio, Cláudia Ferreira, Marsha Johnson, ... 
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