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RACISMO: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA É O 
COMBATE A DISCRIMINAÇÃO ATRAVES DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Vivian de Oliveira Mahomed 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema o crime de racismo e a violação do princípio 
da dignidade humana é uma análise do combate à discriminação racial através de 
políticas públicas. Seu objetivo é verificar se as políticas públicas são eficazes para 
o combate ao racismo. Dividida em três seções, a pesquisa procura mostrar as 
contribuições que as ações afirmativas trouxeram para a sociedade, bem como 
apresentar os conceitos primordiais para o entendimento da definição de racismo, e 
ainda, expor a evolução legislativa do ordenamento jurídico brasileiro, chega-se à 
conclusão o princípio a dignidade da pessoa humana está sendo violado desde que 
os portugueses começaram o processo de colonização trazendo negros em navios 
negreiros, é que o combate à descriminação por meio de políticas públicas se dará 
por meio da educação, pois a rigidez nas leis não é suficiente.    

Palavras chave: Direitos Humanos. Direito fundamental. Direito Penal. Racismo. 

Princípio da Dignidade Humana. Políticas Públicas. 

 

Sumário: Introdução; 1 Conceito de Racismo; 1.1 Nascimento do racismo no 

Brasil; 1.2 Avanço da legislação no combate à discriminação; 1.3 Injúria racial e 
Racismo; 2 Racismo sob a análise do Princípio da Dignidade Humana; 2.1 Direitos 
Humanos e Direitos Fundamentais; 2.2 Princípio da Dignidade Humana; 2.3 Crimes 
raciais sob a análise do princípio da dignidade humana; 3 Políticas Públicas no 
combate ao racismo; 3.1 Conceito de Políticas Públicas; 3.2 Ações Afirmativas no 
ordenamento jurídico brasileiro; 3.3 Obrigatoriedade da temática "História e Cultura 
Afro-Brasileira" na rede de ensino - Lei 10.639/2003; 3.4 Estatuto da Igualdade 
Racial -  12.288/2010; 3.5 Lei de Cotas - 12.711/20123; 3.6 Delegacia de Crimes 
Raciais e delitos de Intolerância (DECRADI) - Lei nº 5931/2011; 3.7 Projeto de Lei do 
Senado n° 787, de 2015; Conclusão; Referências. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho buscou fazer uma análise conceitual do racismo sob o 

olhar do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando o seu surgimento 

histórico no mundo e no Brasil, até os dias atuais. 

Partindo do atual cenário onde as relações etno-raciais estão presentes em 

toda a sociedade, o preconceito racial está ativo, seja nas mídias sociais, escolas 

onde crianças estão cada vez mais cedo sendo expostas, no trabalho. Com a 

maioria populacional negra no país temas como racismo, injúria racial, dignidade, 

direitos humanos têm sido abundantemente discutidos, o Direito como elemento 

norteador está interligado ao tema proposto para este projeto.  

O primeiro capítulo será conceitual, definindo o conceito de racismo e 

diferenciando de outros termos jurídicos que são erroneamente confundidos, como 

injúria racial, raça, etnia, preconceito racial, discriminação racial, cor. Também foi 

analisado o surgimento do racismo no mundo e no Brasil observando estudiosos 

como Charles Darwin e sua Teoria da Seleção Natural, bem como a evolução 

histórica das leis de combate ao racismo no ordenamento jurídico brasileiro, como a 

Constituição atual é as demais promulgadas, leis infraconstitucionais vigentes como 

o Estatuto da Igualdade Racial, e normas já revogadas, tendo um subcapítulo para 

diferenciar racismo de injúria racial. 

No segundo capítulo foi abordado o princípio da dignidade humana, tendo 

seu conceito disposto observando o entendimento do juiz Ingo Wolfgang Sarletuiz. A 

definição do que são direitos fundamentais e humanos, e como a prática do racismo 

viola a dignidade humana. 

No terceiro capítulo foi descrito o que são políticas públicas, como estão 

normatizadas em nosso ordenamento jurídico é são realizados pelo Estado 

brasileiro, sendo ele o maior responsável pela implementação dos programas de 

inclusão social necessários para obter a igualdade racial. Foi analisado o projeto de 

Lei do Senado n° 787, de 2015, a instituição das Delegacias de Crimes Raciais e 

delitos de Intolerância (DECRADI), a “Lei de Cotas” e pôr fim a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira" na rede de ensino. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi de pesquisa explicativa e 

transdisciplinar por meio de doutrinas, leis, documentários, entrevistas, 
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jurisprudências. Qualitativo pela análise de documentos durante o estudo do 

problema, e o método dialético considerando que a problematização está ligada ao 

contexto social em que vivemos. 
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1 CONCEITO DE RACISMO 

 

1.1 Conceito e Racismo 
 

Neste capítulo serão definidos alguns termos que são constantemente 

relacionados, pois algumas características são comuns, mas não podem se 

confundir. Antes de conceituar racismo é preciso entender o significado de raça. 

No período dos séculos XVI e XVII pesquisas sobre as diferenças do homem 

evoluíram. Acreditava-se que o clima, a natureza, a cultura, o meio em que se 

estava inserido influenciaria diretamente nas características do ser humano. 

François Bernier, francês, médico e físico depois de inúmeras viagens publicou um 
artigo no Journal des Savants no qual criou novas divisões humanas, baseando-se 
não somente em dados geográficos mais também nas características exteriores do 
ser humano, dividiu entre quatro e cinco espécies de raça humana. " Os negros, em 
vez de cabelos uma “espécie de lã parecida com o pelo das nossas lontras," 
(Adesky, 2012, p. 45)  palavras estas pejorativas utilizadas pelo francês ao 
classificar os africanos. 

No século XIV com os estudos de Charles Darwin sobre o processo evolutivo 

chamado por ele de Teoria da Seleção Natural. Neste processo de evolução Darwin 

observou que para sobreviver era preciso se adaptar ao meio natural em que estava 

inserido, e como consequência aconteceria a evolução, resultando na extinção ou 

não do ser em evolução. Com o povoamento da Terra e a expansão em diferentes 

regiões, o homem migrou para vários continentes, encontrando agora climas 

distintos, como por exemplo: muita ou pouca luz solar, influenciando assim na 

absorção de vitamina D e moldando diversos tons de pele, foi Darwin e sua obra que 

deu fim a esta discussão, pois tratava o assunto de forma simplificada. 

[...] a novidade não estava tanto na tese anunciada, mas no modo 

de explicação e na terminologia acessível utilizada pelo naturalista inglês. 

Rapidamente expressões como "sobrevivência do mais apto", adaptação", 

"luta pela sobrevivência", escapavam do terreno preciso da biologia e 

ganhavam espaço nas demais ciências. [...] (Schwarcz, 2017, p. 97) 

Ao decorrer dos séculos o conceito de raça foi modificado, atualmente já não 

é mais uma definição biológica é sim ideológica, para assim confirmar a suposta 

superioridade de algumas raças em relação a outras. 
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O professor Aurélio em seu dicionário conceitua raça como "Grupo de 

indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e se conservam pela geração: 

Raça branca, raça amarela, raça negra, raça vermelha". (Aurélio, 2018) 

Portanto o mais correto ao afirmar o conceito de raça é que está totalmente 

ligada a biologia, como nossa cor de pele, cor dos olhos, o que herdamos 

geneticamente de nossos ancestrais e não uma questão de superioridade e 

capacidade de desenvolvimento corporal ou intelectual do ser humano. 

Na antiguidade o racismo não observava a cor de pele, pois muita das vezes 

pessoas da mesma tribo disputava entre elas, e quem por fim fosse ganhador 

comandava o grupo, ou a tribo. O que vemos presente desde a Grécia antiga, antes 

de Cristo, como o grego Heródoto que separava gregos de não gregos – bárbaros. 

No período da Idade Média a igreja católica tinha muita influência política, o 

cristianismo, neste cenário da história o racismo se dava pela escolha da religião. 

Anteriormente a prática do racismo estava mais ligada a xenofobia, pois a 

superioridade era determinada pela força, território, religião, não tendo ligação com 

cor. 

A prática do racismo acontecia antes mesmo da existência da palavra, com o 

decorrer dos anos foi preciso dar nome a essa prática, ao longo dos anos filósofos, 

professores, inclusive as Organizações das Nações Unidas conceituaram o racismo, 

mas não temos uma definição predominante. 

Noberto Bobbio define racismo: 

O termo Racismo se entende, não a descrição da diversidade das 

raças ou dos grupos étnicos humanos, realizada pela antropologia física ou 

pela biologia, mas a referência do comportamento do indivíduo à raça a que 

pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados 

aparentemente científicos, para levar à crença da superioridade de uma 

raça sobre as demais. Este uso visa a justificar e consentir atitudes de 

discriminação e perseguição contra as raças que se consideram inferiores. 

[...]  (BOBBIO, 1988) 

A Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e 

formas correlatas de intolerância conceitua: 

Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou 

conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características 
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fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços 

intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de 

superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção 

de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e 

cientificamente justificadas. 

 

1.2 Nascimento do racismo no Brasil 

 

O racismo no Brasil começou na escravidão? Quando pensamos em racismo 

está é uma pergunta que surge naturalmente. 

Para respondermos a está indagação é necessário retornar ao período 

colonial, é entender como se deu a colonização do país. 

Com a chegada dos portugueses era preciso mão-de-obra para realizar 

atividades laborativas, ou seja, iniciar a construção de um país. Então os únicos 

habitantes encontrados em terra foram os índios, que inicialmente exerceram o 

papel de escravos. Com a evolução tecnológica na Europa, ouve a expansão nas 

plantações de cana-de-açúcar, e como consequência o aumento do trabalho, porém 

os portugueses começaram a observar que os índios não estavam executando as 

tarefas de modo satisfatório, tendo assim dificuldade de escravizar os indígenas, 

posteriormente a Igreja Católica tentaria catequiza-los. Então neste momento os 

índios eram substituídos por negros africanos trazidos em navios negreiros. 

A escravização dos negros não se restringiu somente as fazendas, 

alcançando também a cidade onde todo trabalho braçal era desempenhando pelos 

negros.  

Respondendo à pergunta feita no início deste capitulo, o racismo no Brasil de 

fato começou com a escravidão, os portugueses para colonizar, afirmavam a todo 

momento sua superioridade desde antes da chegada em terras brasileiras com seus 

navios negreiros até o período da colonização de índios, negros, mestiços, até a pós 

abolição onde negros continuavam a serem explorados. Neste contesto o racismo 

deve ser entendido como instrumento de dominação para construção de uma nação 

e posteriormente visto como uma diferença na cor da pele. Embora atualmente 

esteja prática é considerado crime e inadmissível em todo mundo, os vestígios 

deixados por onde passou está presente até hoje em nossa sociedade. 
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1.3  Avanço da legislação no combate à discriminação 

 

Analisando historicamente o ordenamento jurídico brasileiro os negros 

começaram a ter direitos e deveres assegurados antes da abolição da escravatura, 

onde um longo processo evolutivo e de aperfeiçoamento das leis perdura até os dias 

atuais. 

A Constituição mais duradoura do país, que vigorou por 65 anos, outorgada 

por Dom Pedro I em 25 de março de 1824, foi revolucionária, teve influência do 

movimento Iluminista onde a igualdade agora era expressa na lei. Mais uma 

ambiguidade pode ser observada o escravo era considerado coisa, um bem, 

propriedade, não tendo direitos individuais, sociais, liberais que fora observado pela 

primeira vez no Brasil, nas leis criminais, na época o Código Criminal tratava o 

escravo em alguns casos como pessoa e em outros bens. Vilson Farias explica "O 

escravo era considerado pessoa natural de direito apenas nos casos em que era 

réu". (Farias, 2015, p. 47) 

Com a Revolução Industrial a primeira nação a avançar mundialmente foi a 

Inglaterra, visando expandir seus consumidores pressionou o Brasil a acabar com a 

escravidão e o tráfico negreiro, adotando o trabalho assalariado. Então em quatro de 

setembro de 1850, foi aprovada a Lei 581, conhecida como a Lei Eusébio de 

Queiroz, em homenagem ao seu criador Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da 

Câmara. A marinha britânica poderia atacar os navios negreiros que transportavam 

os escravos pelo Atlântico Sul. A legislação brasileira proibia a importação de 

escravos ao Brasil, sendo tal prática considerada tráfico, porém não acabou com a 

escravidão. 

Em 1871 a Lei do Ventre Livre (Lei n. 2.040) foi promulgada, também 

conhecido como Lei Rio Branco, foi apresentada por Visconde do Rio Branco, e 

sancionada pela Princesa Isabel. Filhos de escravas nascidos até a data da 

presente lei eram livres. Porém seus filhos menores de idade ficariam sob guarda de 

seus senhores até oito anos de idade, a partir disto seu dono escolheria por usar 

seus serviços até que o escravo completasse 21 anos ou entregaria para o Estado e 

com isso receberiam indenização. Entretanto mais uma lei com o intuito de acabar 
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com a escravidão não restou suficiente, e com isso a Inglaterra pressionava ainda 

mais o Brasil para abolir a escravidão. 

Posteriormente um novo dispositivo, os escravos com idade superior a 60 

anos antes da lei ou posteriormente seriam libertados. Está lei de número 3.270, foi 

aprovada 28 de setembro de 1885, ficou conhecida como Lei dos Sexagenários ou 

Lei Saraiva Cotagipe. 

Após vários movimentos abolicionistas, a pressão de outros países e de 

negros livres e o moroso processo para eliminar a escravidão a Princesa Isabel, em 

13 de maio de 1888 sancionou a Lei n.º 3.353, a Lei Áurea, sendo o Brasil o último 

país da América a abolir a escravidão, porém o menosprezo e a visão de 

superioridade continuavam no pensamento da elite branca, que dificultava a 

inserção dos antigos escravos não só ao mercado de trabalho mais também na 

sociedade em geral.  

A Constituição de 1891 sofreu algumas reformas e incluiu em seu texto que 

todos eram iguais perante a lei. 

 Já em 1934 uma nova Constituição era promulgada constitucionalizando 

inúmeros direitos que antes se quer existiam como: a igualdade de sexo com o voto 

feminino, o voto secreto, entre outros, é pela primeira vez a palavra raça era 

utilizada.  

Com o Estado Novo e a ditadura da Era Vargas a Constituição de 1937 teve 

influência das ideias fascistas, e a superioridade racial, não fez menção a igualdade 

racial, ou seja, ao termo raça, sendo disposto que "todos eram iguais perante a lei" 

somente. Sendo um retrocesso ao combate à discriminação racial. 

A Constituição de 1946 seguiu as constituições anteriores, não zelou sobre 

igualdade racial. Nas próximas constituições de 1967 e 1969 a palavra raça não só 

retornou ao texto constitucional, e o preconceito de raça seria punido. 

A primeira lei antirracista do país foi sancionada, de número 1.390 em 3 de 

julho de 1951, nela a prática do racismo era considerada contravenção penal, fruto 

de uma indignação do deputado Afonso Arinos de Melo Franco que ao entrar em 

uma cafeteria no Rio de Janeiro viu seu motorista ser barrado por ser negro. 
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Após um longo período de ditadura militar, em 1988 a nova constituição 

presidencialista trazia em seu texto a defesa aos direitos individuais e coletivos, um 

dos objetivos fundamentais era a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça. Em seu artigo 5º, XLII, positiva que racismo é crime inafiançável e 

imprescritível. 

Apenas três meses depois da promulgação da Constituição de 1988 a Lei 

7.716, de 5 de janeiro de 1989, entrou em vigor na data de sua publicação, de 

iniciativa do deputado federal Carlos Alberto Oliveira dos Santos, por este motivo a 

lei é apelidada de Caó, revogou a então Lei Afonso Arinos. Sofrendo algumas 

alterações a lei expandiu o alcance da tipificação da discriminação, sanções eram 

previstas, como a de reclusão. A lei demonstra um déficit, pois trouxe os termos e 

não os definiu como: discriminação, preconceito racial, cor e etnia. 

Discriminação: é uma ação de separar os direitos e deveres das pessoas, 

baseada na raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. 

Preconceito: opinião, pré-estabelecida de algo, dirigindo a pessoas ou grupos 

atitudes negativa para excluir do convívio social. 

Cor: cor de pele, cor dos olhos, características utilizadas para identificar 

raças. 

Etnia: tem em comum uma cultura, língua, religião moram no mesmo 

território. É muito importante diferenciar do conceito de raça, pois geralmente são 

confundida, raça é uma característica genética, cor do cabelo, olhos, cor da pele. 

 

1.4  Injúria racial e Racismo 

 

O artigo 140 do Código Penal faz menção a Injúria. Nucci ensina o que é a 

injúria simples: 

[...] Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar). No 

caso presente, isso não basta. É preciso que a ofensa atinja a dignidade 

(respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou 

compostura) de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra 

subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma [...] 
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A Injúria Racial, art. 140, §3° CP, de acordo com a cartilha elaborada pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é “Exige a manifestação de vontade 

da vítima para que o Ministério Público possa processar criminalmente o agressor”. 

Os conceitos de racismo e injúria racial não devem ser confundidos. O 

primeiro é um crime inafiançável e imprescritível, previsto no artigo 5°, XLII da 

Constituição Federal. É uma forma de pensamento que separa em raças a 

sociedade, afirmando a superioridade de uns sobre os outros, sua conduta é 

discriminatória a uma pessoa ou coletividade menosprezando ou inferiorizando por 

uma questão etno-racial. Já a injúria racial o agressor utiliza palavras referentes a 

sua raça, cor ou etnia com a intenção de ofender a honra subjetiva, a autoimagem, o 

juízo de valor que a vítima tem de si mesmo. 

Para exemplificar a diferenciação acima: 

Racismo: artigo 20, Lei n˚ 7.716/89 pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios um skinhead fez apologia ao racismo contra 

judeus, negros e nordestinos numa página da internet. (CNJ, 2015) 

Injúria racial: artigo 140, §3° Código Penal, agressão sofrida pelo goleiro do 

clube de futebol Grêmio, Aranha, quando torcedores o chamaram de “macaco”. 

(DPERJ) 

 

2 RACISMO SOB A ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

2.1 Direitos Humanos e Direitos Fundamentais 

 

Os direitos fundamentais não foram instituídos de uma única vez, foram 

modificando-se ao longo da história e sendo acrescidos. 

A doutrina cronologicamente divide em cinco dimensões, porém não é 

absoluta como ensina Pedro Lenza: 

[...] costuma-se classificar os direitos fundamentais em gerações de 

direitos, ou como prefere a doutrina atual, "dimensões" dos direitos 

fundamentais, por entender que uma nova dimensão não abandonaria as 

conquistas da "dimensão" anterior [...] (Lenza, 2017, p. 1100) 
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Os termos direitos fundamentais e direitos humanos muitas vezes são 

tratados como sinônimos, porém o primeiro trata sobre os direitos básicos de todo 

ser humano, sem distinção de qualquer condição pessoal de cada um, são normas 

positivadas em âmbito nacional, assim exposto no artigo 1° da Constituição Federal 

atual. Já o termo direitos humanos se adequa mais ao âmbito internacional, há 

humanidade no geral, como por exemplo, tratados internacionais que são assinados 

por vários países. 

 

2.2  Princípio da Dignidade Humana 

 

O conceito filosófico-jurídico do princípio da dignidade humana evoluiu ao 

longo do tempo é com isso a sua definição também mudou. 

Anteriormente o termo dignidade estava ligado ao cristianismo, Ingo Wolfgang 

Sarletuiz, juiz de direito ensina: 

"No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, 

verifica-se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em regra, 

com a posição social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de 

reconhecimento pelos demais membros da comunidade, daí poder falar-se 

em uma quantificação e modulação da dignidade, no sentido de se admitir a 

existência de pessoas mais dignas ou menos dignas." (Sarlet, 1988) 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial as barbáries não ficaram só na 

memória, o sentimento de mudança para reconstruir os direitos inerentes ao ser 

humano influenciou diretamente, com isto dignidade humana saiu do cenário 

filosófico para adentrar ao mundo jurídico. 

O Brasil inspirado em Constituições europeias, é após o regime militar na sua 

Carta Magna de 1988 positiva o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O conceito do princípio em epígrafe é aberto, é nos dias atuais não tem 

unanimidade, mas Supremo Tribunal Federal na ADI 3510/DF, conceituou: 

[...] A dignidade humana, não só constitui o cerne dos direitos 

fundamentais, como configura, igualmente, um dos pilares da própria 

República, conforme consigna, de modo solene, o art. 1º, III, da vigente 

Carta Magna. 
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Daí cuidar-se de um valor que transcende a pessoa compreendida 

como ente individual. 

[...] 

A dignidade da pessoa humana, nesse sentido, corresponde a urna 

baliza axiológica que deve reger as relações entre governantes e 

governados, administradores e administrados, empregados e 

empregadores, pais e filhos, professores e alunos, médicos e pacientes, 

advogados e clientes, fornecedores e consumidores etc.  

Cumpre ressaltar, porém, que a dignidade da pessoa humana, na 

qualidade de "núcleo essencial" da Carta de 1988, ou seja, enquanto valor 

que ostenta a maior hierarquia em nosso ordenamento jurídico, do ponto de 

vista axiológico, não se resume apenas a um imperativo de natureza ética 

ou moral, mas configura um enunciado dotado de plena eficácia jurídica, 

achando-se, ademais, refletido em diversas normas de caráter positivo, 

formal e materialmente constitucionais. [...] (2010) 

 

1.3 Crimes raciais sob a análise do princípio da dignidade humana 

 

Sarlet conceitua o princípio da dignidade humana sendo: 

[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 

e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a 

rede da vida. [...] (Sarlet, 1988) 

Sendo dotado de razão o homem, e tendo direitos mínimos pelo simples fato 

de existir, a discriminação por sua cor, raça, religião, procedência nacional como 

positivado na Constituição Federal vigente é inadmissível, sendo irrenunciável é um 

princípio fundamental importantíssimo do Estado Democrático de Direito. 

Se somos dotados de dignidade é devemos ser respeitados pelo Estado e a 

sociedade, o racismo que tem como objetivo de quem prática humilhar, separar, 
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causando dano a vida da vítima, inclusive a morte em casos mais graves fere 

totalmente o objetivo do princípio da dignidade humana, onde todo ser humano deve 

ter condições básicas para sobreviver. 

Sobre a condição humana é a importância de sermos diferentes e olhar nossa 

ancestralidade para entender melhor o presente e o futuro, a filosofa política Hannah 

Arendt descreveu essa relação: 

[...] Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de 

compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para 

o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem 

diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, 

existem ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da 

acção para se fazerem entender. [...] (Winckler, 2004) 

Nesta ótica é preciso analisar o ser humano de forma individual é não mais na 

generalidade, pois em primeiro lugar a sociedade não tem uma única cor de pele, 

resultado este da miscigenação do processo histórico do Brasil, com isto a condição 

humana não é igual é em relação ao racismo presente até a atualidade em nossa 

sociedade e para o conceito da filósofa Hannah Arendt de fato ser aplicado, é de 

competência do Estado em primeiro lugar promover condições para a 

implementação de políticas públicas a serem adotadas para que os direitos 

fundamentais da vítima não sejam violados além do que já foi, e da cooperação da 

sociedade. 

 

3 POLITICAS PÚBLICAS NO COMBATE AO RACISMO 

 

3.1  Conceito de Políticas Públicas  

 

Com a evolução do Estado Democrático de Direito as funções do Estado se 

diversificaram, consequentemente evoluindo, hoje sua função é o bem-estar da 

população, atuando na segurança pública, saúde, educação, entre outras, é cabe ao 

Estado definir quais serão prioridades. Para a implementação destas ações os 

governos utilizam as políticas públicas como instrumento. 
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Na cartilha elaborada pelo SEBRAE MINAS o termo políticas públicas é 

definido como “A totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, 

estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 

interesse público." (Sebrae/MG, 2008) 

 

3.2 Ações Afirmativas no ordenamento jurídico brasileiro 

 

As ações afirmativas são o meio no qual o Estado aplica suas políticas 

públicas, seja ela iniciativa privada ou as organizações sociais sem fins lucrativos 

com o objetivo de acabar com a desigualdade racial que perdura até os dias atuais. 

Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As 

ações afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter a 

representação negativa dos negros; para promover igualdade de oportunidades; e 

para combater o preconceito e o racismo.1 

Antes mesmo de ter amparo legal pelo ordenamento jurídico brasileiro as 

ações afirmativas já estavam presentes na sociedade. André Rebouças um 

importante abolicionista negro, engenheiro e educador, defendia que somente a 

abolição não seria suficiente para acabar com a desigualdade racial, ele 

preocupava-se com a situação dos escravos pós-abolição, é que seria preciso 

políticas inclusivas, para inserir os escravos na sociedade. Para isto a criação de 

escolas alfabetizando os negros, a reforma agrária para dar aos libertos um pedaço 

de terras para sua subsistência. 

 

3.3 Obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" na rede de 

ensino -  Lei 10.639/2003 

 

A escola é o local aonde crianças passam a maior parte de seu tempo, onde 

formam seus valores e aprendem sobre sua história. A Lei 10.639 que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, estabeleceu que no conteúdo 

                                                           
1 De acordo com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 
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programático das escolas de ensino fundamental, médio, oficiais e particulares seria 

obrigatório o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil, é incluindo no calendário escolar o ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’ em 20 de novembro, mas está lei não é colocada em prática no 

pais, salvo exceções de alguns estados. 

De acordo com a cartilha elaborada pelo Ministério da Educação: 

[...] A Lei n. 10.639/2003 pode ser considerada um ponto de 

chegada de uma luta histórica da população negra para se ver retratada 

com o mesmo valor dos outros povos que para aqui vieram, e um ponto de 

partida para uma mudança social. Na política educacional, a implementação 

da Lei n. 10.639/2003 significa ruptura profunda com um tipo de postura 

pedagógica que não reconhece as diferenças resultantes do nosso 

processo de formação nacional. Para além do impacto positivo junto à 

população negra, essa lei deve ser encarada como desafio fundamental do 

conjunto das políticas que visam a melhoria da qualidade da educação 

brasileira para todos e todas. [...] (MEC, 2008, p. 10) 

 

3.4 Estatuto da Igualdade Racial -  12.288/2010 

 

Em 2010 o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu a Lei nº 12.288, 

o Estatuto da Igualdade Racial, impulsionando as ações afirmativas. 

O Estatuto define as áreas principais que precisam de atenção para superar a 

descriminação racial: saúde, educação, cultura, esporte, lazer, religião, moradia, 

trabalho, é também estabelece os mecanismos para estas promoções como as 

Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial, o Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial e o Financiamento das Iniciativas de Promoção da 

Igualdade Racial. 

O Estatuto além de alavancar as ações afirmativas tem importância simbólica, 

pois está norma que uniu várias leis é anos de luta pela igualdade. 

 

3.5  Lei de Cotas - 12.711/2012 
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Outra medida de extrema importância mais muito polêmica é a chamada "Lei 

de Cotas", sancionada pela Lei 12.711/2012, dispõe sobre a reserva de cotas sociais 

e raciais para o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de 

ensino técnico de nível médio. 

A lei garante a reserva de 50% das matriculas por curso e turno a alunos 

advindos do ensino médio público, essa porcentagem se dividira em dois grupos: 

estudante de escolas públicas com renda familiar igual ou inferior a um salário 

mínimo e meio, e a outra metade também para estudante de escolas públicas, mas 

com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, é os demais 50% das vagas 

continuaram para ampla concorrência. A implementação será de forma gradual, com 

o aumento de vagas progressivamente, terá acompanhamento do Ministério da 

Educação, da Secretária de Política de Promoção da Igualdade Racial é órgãos e 

entidades representantes da sociedade.2 

A implementação será de forma gradual, com o aumento de vagas 

progressivamente, terá acompanhamento do Ministério da Educação, da Secretária 

de Política de Promoção da Igualdade Racial é órgãos e entidades representantes 

da sociedade. 

Algumas pessoas contrariam a esse sistema de cotas defendem que a 

igualdade expressa na Constituição Federal estaria sendo violada, porém os 

defensores afirmam que o objetivo desta lei é democratizar o acesso à educação de 

qualidade para um determinado grupo que não teve acesso a uma boa escolaridade 

desde o primeiro ano de vida escolar, é que para a igualdade ser presente no 

sistema de educação é preciso ter inclusão. 

 

3.6 Delegacia de Crimes Raciais e delitos de Intolerância (DECRADI) - Lei nº 

5931/2011 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro promulgou a Lei nº 5931 

em 25 de março de 2011, lei está advinda do projeto de lei nº 1609/2008 de autoria 

                                                           
2 O Ministério da Educação em seu portal explica. 
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do Deputado Átila Nunes normatizando a criação de Delegacias de crimes raciais e 

delitos de intolerância (DECRADI), contendo cinco artigos sua finalidade é 

investigar, registar, instaurar inquérito é combater crimes praticado não só contra 

pessoas, mais também entidades ou patrimônios públicos ou privados com fim 

preconceituoso ou de intolerância, para denúncias e informações será criado uma 

linha telefônica 0800.  

O Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha comentou, “A delegacia vai 

ser uma importante ferramenta de combate ao racismo, de forma a garantir 

atendimento especializado à população negra e demais grupos que enfrentam o 

racismo, além de assegurar as devidas punições a quem comete o crime”. (Janeiro 

M. P., 2018) 

São Paulo, por exemplo, há a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 

Intolerância, já no Rio de Janeiro a lei que está em vigor há sete anos, ainda não 

houve criação de uma especializada. O interventor general Walter Souza Braga 

Netto, por meio do Decreto n° 18 de 21 de agosto de 2018 decretou a criação sem 

aumento de despesas a criação destas delegacias que ficaram subordinadas ao 

Departamento-Geral de Polícia Especializada, no âmbito da Policia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro, no programa “Delegacia Legal”. 

 

3.7 Projeto de Lei do Senado n° 787, de 2015 

 

O projeto de lei protocolado em 17/12/2015 de número 787, que acrescenta 

uma alínea ao artigo 61, inciso II, do Código Penal, incluindo a previsão de 

agravante nos crimes por motivo de racismo, como disposto em seu texto original: 

Art. 1º O inciso II, do art. 61, do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 

1940, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea m “Por motivo de discriminação, 

preconceito de raça. ” 

De autoria do senador Paulo Paim o referente projeto teve aprovação da 

Senadora Relatora: Regina Sousa, porém o trâmite encontra-se parado desde 

25/05/2017, com o recebimento na CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do parecer da senadora.  
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O parlamentar em sua justificativa expôs, "A proposição que apresento busca 

adequar a legislação penal propiciando um enquadramento do fator subjetivo que 

impele a ação concreta de indivíduo que pratica um crime, tendo como origem seu 

sentimento preconceituoso ou racista". (SENADO FEDERAL, 2015) 
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CONCLUSÃO 

 

Passados 130 anos da abolição a legislação brasileira codificou, editou várias 

normas afirmando as desigualdades causadas pelo sistema escravocrata que 

violaram a dignidade humana dos escravizados é influenciam os dias atuais 

tornando estes grupos vulneráveis com necessidade de tratamento diferenciado. 

Estudando todo o contexto do surgimento do racismo na humanidade, 

primeiramente conceituando raça, que foi objetivo de estudo de vários físicos, 

filósofos, médios, estudiosos no geral. Em especial Charles Darwin, quando estudou 

a evolução humana, fazendo sua teoria de fácil entendimento conseguiu alcançar 

diversos tipos de povos, então neste momento o termo raça foi conceituado, como 

característica biologia, que assim poderia dividir os seres humanos.  

O racismo permeou por vários séculos, mudando por diversas vezes por 

este motivo a dificuldade em conceituar. 

No Brasil a colonização dos portugueses foi marco inicial na escravidão, 

onde milhões de negros foram trazidos em navios negreiros para terras brasileiras.  

O ordenamento jurídico nacional passou por um processo bem longo de 

aperfeiçoamento, desde antes da abolição da escravatura onde a Inglaterra 

pressionava para serem tomadas atitudes contra está prática. Com o avanço a 

abolição foi promulgada, os escravos agora eram livres, e sem direitos. Outras leis 

foram sancionadas com o intuito de promover a igualdade racial e acabar com o 

racismo, mas durante todo este processo vários direitos foram burlados, 

principalmente o da dignidade da pessoa humana que atualmente é expressa na 

Constituição, mesmo nos dias atuais onde a fiscalização por órgão nacionais e 

internacionais é presente é a temática dos direitos humanos é forte. 

Para tentar solucionar está desigualdade presente por várias décadas 

políticas públicas por meio de ações afirmativas são adotadas pelo governo afim de 

incluir socialmente, um determinado grupo. Como por exemplo, a “Leis de Costas”, a 

obrigatoriedade de ensinar nas intuições de ensino a história e cultura afro-brasileira 

para que crianças e adolescentes para que tenha consciência de sua 

ancestralidade, a implantação de Delegacias especializadas para instaurar, 

investigar, casos de preconceito com pessoas totalmente preparadas para dar 

suporte as vítimas. Mesmo que já determinas por lei ainda não foram implantadas 

nos Estados do Rio de Janeiro, projetos de lei com punição mais severa também 

estão sendo apreciadas no Senado Federal. 

Embora se todas as políticas públicas estão sendo adotadas pelo Estado 

e inseridas na sociedade é preciso muito mais do que leis que punem o agressor, 

pois historicamente já está comprovado que leis cada vez mais rígidas não fazem 

efeito de fato na sociedade brasileira.  

Primeiramente para solucionar está questão é preciso como Estado e 

sociedade reconhecer que o Brasil é um país divido por cor, é que o preconceito 
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racial está presente em todos os lugares desde Universidades a filas de 

supermercados, a democracia racial não é real. 

 Posteriormente as autoridades precisam efetivamente estar preparadas 

para lidar com este assunto, como por exemplo, o Ministério Público agindo de 

forma rígida a identificar quem são os racistas, a Defensória Pública atuante na 

causa, dando suporte legislativo para as vítimas. É o mais importante é incluir o 

jovem negro, não só este grupo mais principalmente ele ao acesso à educação de 

qualidade, é que o nível de escolaridade da população negra não seja baixa, e que 

cursos de graduações e escolas técnicas possam ser frequentadas pela população 

negra, para que assim a desigualdade não seja tão grande, pois é através do estudo 

que nações evoluem. 
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