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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo analisar o racismo como um fator estruturante e estrutural do 

Estado Democrático Brasileiro. Para que isso seja possível, analisa-se, brevemente, a 

historicidade do Brasil enquanto um país composto pela miscigenação de raças e alicerçado pelo 

mito da democracia racial. Nesse sentido, aponta-se os conceitos de raça e racismo, assim como, 

expõe-se as consequências das discriminações sistemáticas de grupos racializados. Em um 

segundo momento, expõe-se algumas das concepções do racismo, sendo ele individual, 

recreativo, institucional, científico, religioso, ambiental e, por fim, estrutural. Posteriormente, 

verifica-se o Direito como um elemento central na mitigação ou legitimação do racismo. Ao 

final, apresenta-se uma tentativa de contribuição à formação jurídica antirracista, pautada nas 

concepções de direito antidiscriminatório e na construção de uma subjetividade dos(as) 

alunos(as) do curso de Direito. Conclui-se que o racismo é um processo histórico, relacional, 

político e que não se resume a atos isolados. Nesse sentido, a formação jurídica antirracista se 

mostra urgente e necessária para a constituição dos(as) novos(as) juristas capazes de 

desempenhar o papel de agentes de transformação social. A monografia foi desenvolvida por 

meio da metodologia jurídico-teórica e hipotética dedutiva, com técnicas de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário virtual, 

por meio do Instagram. À vista disso, nota-se que o Brasil, apesar da miscigenação, não propaga 

a pluralidade e o não preconceito. O país é estruturalmente racista, assim como foi estruturado 

pelo fator orgânico que é o racismo. No entanto, acredita-se que o Direito, assim como os(as) 

futuros(as) juristas, poderão contribuir para a mitigação do racismo estrutural desde que possuam 

uma formação jurídica antirracista.   

 

Palavras-chave: Racismo Estrutural; Grupos Racializados; Formação Jurídica Antirracista; 

Racismo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Antes de adentrar propriamente no tema proposto por esta monografia, faz-se 

necessário dizer que a presente é escrita em meio à pandemia mundial provocada pelo COVID-

191. Para além desse contexto, o Brasil enfrenta o seu permanente estado de crise. São tempos de 

grandes violações aos direitos estabelecidos constitucionalmente, sobretudo, violações que 

afetam o direito à vida de pessoas negras. O atual governo brasileiro, presidido por Jair 

Bolsonaro, explicita o seu descaso em relação os princípios fundamentais da República e 

evidencia, a cada dia, a presença da necropolítica2 como norteadora das ações governamentais. 

João Pedro Matos, jovem de 14 anos, foi assassinado no dia 18 de maio de 2020, 

durante uma operação policial ocorrida em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele estava em casa, 

conforme orientado, pela Organização Mundial de Saúde, quando foi alvejado por policiais. 

Ferido, João Pedro foi colocado em um helicóptero policial sem que qualquer responsável 

pudesse acompanhá-lo. A família não obteve notícias durante horas. Através de apelos dos 

familiares, ocorreu uma grande mobilização virtual que levava a hashtag: #procurasejoãopedro. 

Posteriormente, no dia seguinte ao sequestro, o óbito foi confirmado (BARBON, 2020).  

Sete dias depois, no dia 25 de maio, George Floyd foi assassinado pela polícia da 

cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele foi imobilizado por um policial, que manteve o 

joelho em seu pescoço, durante quase 9 minutos. George por repetidas vezes falou “por favor, eu 

não consigo respirar.” Desde então, em meio à pandemia, os Estado Unidos enfrentam uma onda 

de protestos que carregam as seguintes palavras de ordem “vidas negras importam” e “Justiça 

para George Floyd” (G1, 2020). 

João Pedro e George Floyd eram negros e foram vítimas do racismo manifestado pela 

violência policial. Faço tais considerações iniciais por dois preponderantes motivos. O primeiro 

 
1 Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-Cov-2. A infecção em grande escala provocou uma 

pandemia a nível mundial. Sendo que, a melhor forma de prevenção e controle, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, é o isolamento social. Segundo as estatísticas do Google, a nível mundial, são mais 11.797.213 casos 

confirmados e mais de 543.595 mortes. No Brasil, as mortes chegam a mais de 66.868. Dados atualizados no dia 08 

de março de 2020 (GOGLE, 2020). 
2 O Conceito de necropolítica é tratado pelo filósofo Achille Mbmbe em seu ensaio sobre intitulado como 

Necropolítica. Em síntese o autor nos convida refletir a respeito da política de morte adotada pelo Estado como 

forma de controle social. Isto é, muito mais do que deixar morrer ou deixar viver, a soberania estatal se manifesta 

como um projeto de morte a corpos descartáveis (MBMBE, 2019) 
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está ligado ao quanto esta monografia é importante para mim e ao quanto, concomitantemente, 

me dói escrevê-la, seja pelo contexto atual, ou seja, pela causa que é intrínseca à minha 

existência. O Segundo motivo constitui justamente no objetivo principal da pesquisa, qual seja, 

compreender que o racismo não é um ato isolado e, portanto, não poderá ser resumido a um 

crime.  

O Racismo sempre será estrutural, em virtude de ser uma forma sistemática e 

reiterada de discriminação pautada na raça, que por sua vez, se trata de um conceito relacional e 

histórico (ALMEIDA, 2019). A Constituição da República de 1988, em seu preâmbulo, direção 

do texto constitucional, nos diz que o Estado por ela constituído se destina a assegurar direitos 

tais como a igualdade e a justiça social. No mesmo texto feito pelos ditos representantes do povo 

brasileiro, em Assembleia Constituinte, o Brasil se intitula como uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos. No entanto, diante dos recorrentes casos de reprodução e 

manutenção racismo, pergunto-lhes se, de fato, somos a organização social que declaramos ser? 

Nesse sentido, percebe-se que os problemas enfrentados contemporaneamente 

possuem raízes nos primórdios da formação social do país. Portanto, não poderá a sociedade ser 

compreendida sem o reconhecimento do racismo como fator estruturante, assim como sem 

questionarmos o papel do Direito frente a esta realidade. Ressalto que o principal objetivo da 

presente monografia é entender o racismo como um processo e não meramente como um ato 

isolado ou crime. Nessa perspectiva, propõe-se como problema central da pesquisa: em que 

medida a educação jurídica contribui para a manutenção de uma estrutura racista no Brasil ou 

para a mitigação do racismo estrutural brasileiro?  

As possíveis respostas para essa problemática perpassam por hipóteses. A primeira 

consiste em demonstrar que as instituições e pessoas são racistas porque a sociedade assim é, 

uma vez que ambas alimentam o mecanismo cíclico que reproduz o racismo estrutural. A 

segunda hipótese, encontra no ensino jurídico antirracista uma possibilidade efetiva de mitigação 

de atos racistas. Isto é, a educação é apontada como um dos fatores que poderá impactar 

positivamente na constituição de uma sociedade menos racista. À vista disso, o método utilizado 

é o hipotético-dedutivo, por contemplar as características tanto da pesquisa indutiva, isto é, da 

observação individual para a generalização, quanto da pesquisa dedutiva, compreendida como a 

soma de premissas que nos leva a determinada conclusão. Quanto aos procedimentos 



5 
 

operacionais, predominantemente utiliza-se a pesquisa bibliográfica composta por teses e teorias 

já criadas a respeito da correlação entre o racismo e o Direito.  

Dessa forma, o primeiro capítulo, intitulado como “Brasil, um país estruturalmente 

racista?” visa a compreensão da atual conjuntura do Brasil, que se constituiu em 1988 como um 

Estado Democrático de Direito. Para que isso seja possível, faz-se necessário relembrar o 

processo histórico e social da formação do país, que mesmo após a abolição formal da escravidão 

em 1888, não se preocupou com a inserção dos negros na sociedade. Pelo contrário, desenvolveu 

formas de manutenção de privilégios dos colonizadores. Em um segundo momento, 

imprescindível é a conceituação das palavras raça e racismo para que, enfim, possamos entender 

o que é o racismo estrutural, bem como ele se manifesta.  

O segundo capítulo, possui em seu título outra pergunta provocativa: Você é racista 

ou a sociedade é racista? Assim, seu objetivo é expor algumas das várias faces do racismo. 

Realizou-se a coleta de dados, por meio de um questionário virtual objetivo, com as seguintes 

perguntas: Você se considera racista? Você conhece alguém racista? Você é antirracista? E Você 

sabe o que é ser antirracista ou quais medidas seriam antirracistas? O racismo, como brevemente 

já exposto, é resultado de um processo histórico e político, ou seja, busca-se a compreensão dos 

fenômenos sociais, em seu conceito geral e individual, de modo a englobar o passado, o presente 

e o futuro. Na sequência, questiona-se no terceiro capítulo o papel do direito frente ao racismo: 

poderia ser o direito regulador da paz social?  

A constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, assim como a promoção do 

bem de todos sem preconceitos de origem, raça e cor são alguns dos objetivos do Estado 

brasileiro. Assim, para que tais finalidades sejam alcançadas, o direito aparece como instrumento 

de regulação e manutenção da paz social. Por fim, no último capítulo, intitulado como: quais 

seriam os projetos de uma formação acadêmica jurídica antirracista? Há uma tentativa reflexão e 

estímulo às novas estruturas de formação acadêmica. Principalmente no que se refere à 

construção subjetiva dos juristas, assim como o papel de cada um no combate ao racismo.  

Logo, haja vista o contexto pelo qual estamos passando, percebemos que em meio à 

pandemia, os corpos negros continuam sendo os alvos de uma política de morte, que muitas vezes 

encontram no direito a legitimação ou o único modo de defesa. Nesse sentido, a formação 

jurídica dos futuros juristas se torna necessária para identificar, compreender e minimizar 
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desigualdades provocadas pelo racismo estrutural. Parafraseando a ativista Angela Davis, em um 

país racista não basta que não sejamos racistas, é necessário desenvolver um antirracismo 

(DAVIS, 2016). 
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2. BRASIL, UM PAÍS ESTRUTURALMENTE RACISTA?  

 

“Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no 

mar de Aracati...” (MANGUEIRA, 2019). 

  

2.1 Historicidade  

  

O Brasil apresenta-se como um país composto pela pluralidade de raças. Nesse 

sentido, em um primeiro momento dessa pesquisa, faz-se necessário uma breve contextualização 

histórica. Desde a colonização dos povos originários, período compreendido a partir do ano de 

1500, houve o início da miscigenação. Seguindo o conceito de Kabengele Munanga (2019), esse 

processo consiste no cruzamento de raças biologicamente distintas. Partindo dessas premissas, 

verifica-se que a historicidade da mestiçagem da raça negra, bem como sua perpetuação no país, 

contribuiu fortemente para sustentar o mito da democracia racial. Devido a ela, os brasileiros 

tendem a achar que não existe racismo no Brasil, ou que, caso exista, o racista sempre será o 

outro. Afinal, seríamos todos iguais, uma vez que seríamos resultados dessa mistura. No entanto, 

o racismo é um fator orgânico que sustenta e estrutura o Estado Democrático Brasileiro. Logo, 

não poderá ser resumido a um ato de vontade individual. 

Apesar de não haver precisão em relação à data em que os primeiros negros 

escravizados chegaram ao Brasil, é notório que o legado escravocrata perdurou por mais de 300 

anos e escravizou mais de 5 milhões de afrodescendentes (GOMES, 2019). No dia 13 de Maio de 

1888, a princesa Isabel, declarou extinta a escravidão no Brasil. A Lei nº 3.353, mais conhecida 

como Lei Áurea, não foi um ato misericordioso da branquitude. Ela integrou um conjunto de leis, 

tais como a Lei Eusébio de Queiróz (1850), Lei do Ventre Livre (1871), e Lei dos Sexagenário 

(1885), tidas como “abolicionistas”. Esses marcos legais foram resultados de pressões externas e, 

principalmente, de lutas internas de resistência à escravidão. Sendo que, são exemplos a Revolta 

dos Malês, em 1835, na cidade de Salvador e a resistência do quilombo de Palmares que surgiu 

no final do século XVI, na Serra da Barriga, em Alagoas. 
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Desde então, o Brasil vive a “falsa abolição”, ou seja, uma abolição institucional e 

não material. A Lei Eusébio de Queiróz estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de 

africanos. A Lei do Ventre Livre, por sua vez, declarava livres os filhos das escravas nascidos 

desde a referida data de promulgação. Por fim, a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários 

determinou a libertação dos escravos com mais de 60 anos. Contudo, questiona-se: à época, 

esvaziaram-se os porões dos navios negreiros? Conseguiriam os recém (livres) nascidos 

sobreviverem, sem suas mães? Por fim, quantas negras e negros escravizados chegavam vivos 

aos 60 anos de idade? Em comum, essas leis deram ao Brasil a falsa sensação de liberdade ao 

negro. Não houve qualquer tipo de preocupação de (re)inserção dos ditos libertos na sociedade. 

Pelo contrário, o racismo se constitui como um fator orgânico que estruturou e, ainda, estrutura 

nosso país. Nesse sentido, ao redigir o prefácio da obra de Abdias Nascimento, Florestan afirma: 

 

Quanto à escravidão, o genocídio está amplamente documentado e explicado pelos 

melhores e mais respeitosos historiadores. A abolição, por si mesmo, não pôs fim, mas 

agravou o genocídio; ela própria intensificou-o nas áreas de vitalidade econômica, onde 

a mão de obra escrava ainda possuía utilidade. E, posteriormente, o negro foi condenado 

à periferia da sociedade de classes, como se não pertencesse à ordem legal. O que o 

expôs a um extermínio moral e cultural, que teve sequelas econômicas e demográficas 

(FERNANDES, 1977, p.19). 

 

Dessa forma, seguindo os pensamentos de Maria Aparecida Bento (2002), o pacto da 

branquitude foi celebrado para que houvesse a perpetuação de estereótipos, discriminações e 

manutenção dos privilégios oriundos da colonização e escravização de pessoas negras. Ele é 

perceptível cotidianamente, uma vez que esse legado é materializado na desigualdade social, 

assim como é perceptível a quem se destina os direitos à vida, à saúde e à educação. Segundo o 

Informativo do IBGE, de 2019, as desigualdades sociais do ano de 2018, por cor ou raça, se 

manifesta da seguinte maneira: 

 

Mercado de Trabalho: cargos gerenciais 68,6% é ocupado por pessoas brancas, enquanto 

29,9% é ocupado por pardos e negros. Distribuição de renda e condições de moradias: 

pessoas abaixo das linhas de pobreza, inferior a US$, 5,50/dia, 15,4% se refere à raça 

branca e 32/9% à raça preta ou parda. Inferior a US$ 1,90/dia são de 3,6% e 8,8% 

respectivamente. Violência: a taxa de homicídio, por mil jovens, em 2017, para a 

população branca totaliza-se 34, enquanto para a população preta ou parda, esse 

montante equivale a 98,5. Educação: a taxa de analfabetismo equivale a 3,9% da 

população, enquanto essa taxa equivale à 9,1% para pessoas pretas ou pardas. 

Representação política: dos deputados eleitos em 2018, 24,4% eram pretos ou pardos, 

enquanto essa porcentagem para pessoas brancas é de 75,6% (IBGE, 2019). 
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Conforme os dados citados, é perceptível um novo modelo social, pós escravocrata e 

baseado no colonialismo, em que as pessoas negras continuam sendo um grupo racializado alvo 

de dissemelhança social. Feitas essas breves considerações a respeito da historicidade brasileira, 

imprescindível é compreensão dos conceitos de raça e racismo. Afinal, os grupos racializados 

existem porque assim foram criados para serem. Isto é, em um contexto social, quem detém o 

poder necessita de uma estratificação humana para que haja a perpetuação dos seus interesses. E 

como se dá, portanto, a criação da raça?  

 

2.2 Dos conceitos de raça e racismo  

 

A palavra raça deriva do latim ratio, tendo como um dos significados: ordem 

cronológica. Inicialmente, essa atribuição destinava apenas aos animais, contudo, a partir do 

século XVI, se destinou a seres humanos (MENDES, 2012). Na história da humanidade, as 

aristocracias, isto é, o grupo social dominante e detentor do monopólio do poder social, 

defendiam a ideia de superioridade sanguínea. Assim sendo, para que houvesse a manutenção do 

poder, instaurou-se o processo de subdivisão de indivíduos. Esse processo de atribuir significados 

a determinados grupos se manifestou no Egito Antigo, na Grécia Clássica, no Império Romano e 

se perpetua até os dias atuais. Para Silvio: 

 

Raça não é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente atrelado às 

circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há contingência, 

conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. 

Assim a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica 

das sociedades contemporâneas (ALMEIDA, 2019, p. 24). 

 

Do ponto de vista analítico sociológico, várias foram as teorias a respeito da 

especificação humana. Circunstâncias geográficas e climáticas contribuíram para justificar as 

características físicas de homens e mulheres e, assim, instaurou-se as noções primitivismo. 

Segundo a socióloga, Maria Manuela Mendes, a partir do século XVII, “a variedade de raças 

humanas deveria ser explicada a partir da raça branca, encontrando-se os tipos humanos 

diversificados e modificados segundo os climas. No fundo, afirmava a superioridade dos povos 

europeus “civilizados”, por oposição aos povos selvagens e não europeus” (MENDES, 2012, 

p.103). Essas teorias, defendidas por Buffon e Diderot, eram chamadas de naturalistas. 
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Posteriormente, em meados do século XIX, a temática racial abriu espaço para novas 

teorias. Segundo Munanga (2019), com o avançar do tempo, as construções teóricas assumiram o 

aspecto político.. Os indivíduos racializados, portanto, tornaram-se sujeitos da história civil, isto 

é, seus lugares sociais foram reorganizados, na medida em que houve a evolução social. 

Acrescendo ao entendimento de Munanga, Maria Manuela (2012) afirma: 

 

Vale relembrar que, paralelamente à constituição científica do conceito de raça, que 

ocorreu lentamente e ao longo do século XIX, se verificou o desenvolvimento e a 

consolidação das práticas colonialistas europeias. Ora, os dois fenômenos não podem ser 

dissociados. No terminus deste século era consensual, na Europa, a ideia de que o gênero 

humano se dividia em raças superiores e em raças inferiores. O mito da inferioridade de 

determinadas raças, como a “raça negra”, está associado a motivos econômicos e 

políticos, nomeadamente de exploração, justificando-se assim a escravatura e outras 

práticas sociais e econômicas de sobre-exploração e de dominação (MENDES, 2012, 

p.105). 

 

A historicidade do conceito de raça fora tomando outras proporções com o passar do 

tempo. Ao avançarmos um pouco na história, em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, 

antropólogos e sociólogos, inclusive brasileiros, publicaram um documento oficial intitulado 

como “Declaração da Unesco sobre raça”. Nele havia a tentativa de afirmar uma unidade 

humana, ou seja, não haveria mais raças e sim uma raça: humana. No entanto, resumir o conceito 

à espécie Homo Sapiens não apaga a historicidade e implicações sociais que o termo gerou. A 

socióloga Manuela, por fim, sintetiza: 

 

A ideia de que a raça é, antes de mais nada, um fato social, como categoria de indivíduos 

que, numa dada sociedade, é socialmente definida em virtude de qualquer marca física, 

real ou imaginária. Assim sendo, o termo raça continua a ser uma variável 

sociologicamente pertinente, na medida em que os traços físicos e biológicos 

observáveis, a cor da pele, a textura do cabelo, etc. (MENDES, 2012). 

 

Logo, atualmente, a racialização pode ser compreendida como um processo de 

identificação de determinados grupos com características biológicas, sociais, étnicas e políticas 

semelhantes. Silvio de Almeida (2019) sustenta que a sociedade contemporânea brasileira não 

poderá ser compreendida sem os conceitos de raça e racismo, bem como afirma que, entender os 

significados dessas palavras exige dos pesquisadores um conhecimento sólido a respeito da teoria 

social brasileira3. Válido lembrar que a abolição no Brasil, foi fortemente influenciada por dois 

marcos históricos, quais sejam, Revolução Francesa (1789) e Haitiana (1791). À época, os ideias 

 
3 Entende-se por teoria social o estudo a respeito da formação de determinada sociedade. (ALMEIDA, 2019) 
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de liberdade, igualdade e fraternidade dos colonizadores franceses não se aplicavam aos 

colonizados haitianos. Por isso, as contradições existentes nesse plano histórico fizeram com que 

os haitianos, grupo racializado, se questionassem do motivo pelo qual a liberdade não ser 

extensiva a eles. Assim, após um intenso processo de luta o Haiti proclamou sua independência 

em 1804 e promulgou sua Constituição em 1805. Segundo Silvio Almeida: 

 

Ora, é nesse contexto que a raça emerge como um conceito central para que a aparente 

contradição entre a universalidade da razão e o ciclo de morte e destruição do 

colonialismo e da escravidão possam operar simultaneamente como fundamentos 

irremovíveis da sociedade contemporânea. Assim, a classificação de seres humanos 

serviria, mais do que para o conhecimento filosófico, como uma das tecnologias do 

colonialismo europeu para a submissão e destruição de populações das Américas, da 

África, da Ásia e da Oceania (ALMEIDA, 2019, p28).        

                                                                                                                  

Assim, a partir do século XVIII, o homem passa a ser tanto sujeito, quanto o próprio 

objeto do conhecimento. Os ideais iluministas e implicações deixadas, pelas referidas revoluções, 

contribuíram para a conclusão de que a determinação da raça se tornou técnica imprescindível 

para a expansão do colonialismo.  

O projeto de modernidade brasileiro é, portanto, carregado de influências, 

contradições e complexidades. A origem do racismo, que está em uma sociedade construída e 

estratificada por raças, surge como “uma forma sistemática de discriminação que tem a raça 

como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que 

culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 

pertençam” (ALMEIDA, 2019, p.32).   

Sendo assim, ao olharmos para a realidade brasileira, percebemos que o racismo se 

manifesta de diversas formas, seja por meio de ações individuais e coletivas, seja por meio de 

ações institucionais e estruturais. O Estado Democrático Brasileiro possui o racismo como 

componente orgânico de sua sociedade e, tal concepção nos leva a refletir o Brasil enquanto 

nação. O povo brasileiro é composto de um processo de miscigenação de raças, sobretudo de 

brancos, índios e negros. Ao abordar essa formação social, Kabengele Munanga dispõe:  

O fim do sistema escravista, em 1888, coloca aos pensadores brasileiros uma questão até 

então não crucial a construção de uma nação e de uma identidade nacional. Ora, esta se 

configura problemática, tendo em vista a nova categoria de cidadãos: os ex-escravizados 

negros. Como transformá-los em elementos constituintes da nacionalidade e da 

identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do passado, que os considerava 

apenas como coisas e força animal de trabalho, ainda não mudou? (MUNANGA, 2019, 

p.51). 
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Nesse sentido, entende-se que a construção de uma identidade nacional no Brasil, 

inicialmente, restou-se prejudicada. A superioridade branca, a miscigenação e as práticas de 

embranquecimento populacional ainda consistente em ideais enraizados no arcabouço social. 

Compreender como o racismo se opera no Brasil é, portanto, um pilar essencial para a 

reconstrução do país enquanto uma nação. Alcançar os objetivos do Estado brasileiro, isto é, de 

se tornar uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça e cor só será 

possível se voltarmos à historicidade do país e reconhecer as lutas sociais. Sobre a temática, 

Mananga acrescenta: 

Todos os movimentos sociais, incluindo o dos negros, lutam pela justiça social e por 

uma redistribuição equitativa do produto coletivo. Numa sociedade hierarquizada como 

a brasileira, todos encontram dificuldades para mobilizar seus membros em torno da luta 

comum para transformar a sociedade (MUNANGA, 2019, p.13). 

 

A mobilização social é fruto da responsabilidade individual que visa determinada luta 

coletiva. Logo, os projetos de transformação social estão intimamente ligados aos ideais de 

justiça e igualdades. Quando analisamos o conceito de estado democrático enquanto intitulação 

do país, devemos automaticamente inferir que não haverá democracia enquanto houver o 

racismo. A teoria social do Brasil é, portanto, de extrema importância para pensarmos como esse 

mecanismo discriminatório opera, seja de modo mais implícito nas estruturas sociais, ou seja, por 

meio das suas mais variadas faces.  
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3. VOCÊ É RACISTA OU A SOCIEDADE É RACISTA? 

 

Se o racismo parece impossível de desenraizar, é talvez porque as suas 

raízes são não somente profundas, mas também pouco visíveis, e que elas 

se prolongam até nos discursos daqueles que sonham sinceramente 

combater o pensamento de exclusão (STOCZKOWSKI,1999). 

 

3.1 Racista é o outro 

 

Quando o tema é racismo, inicialmente, tendemos a associá-lo ao ato de 

discriminação. Se perguntássemos às pessoas o que ele seria, certamente, encontraríamos 

respostas como “quando se chama a pessoa negra de macaco”, “quando se proíbe os negros de 

frequentar determinados lugares” ou “quando tratamos pessoas negras de uma maneira 

desrespeitosa, única e exclusivamente pela cor da sua pele”. No entanto o racismo não poderá ser 

resumido ao ato discriminatório. Ele é mais complexo do que possamos imaginar e possui raízes 

sociais profundas. Acerca disso, Silvio Almeida (2019) afirma: 

 

O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. 

Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a 

prática de condutas racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e, não 

um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo 

combate ao racismo e aos racistas (ALMEIDA, 2019, p.51). 

 

Nesse sentido, Almeida (2019) aponta três concepções interessantes para o racismo: o 

individualista, o institucional e o estrutural. O primeiro está́ ligado à subjetividade, ou seja, ao 

comportamento de cada indivíduo. O segundo, é aquele racismo presente nas instituições que 

ditam os modos de organização e orientação de uma sociedade. Por fim, o racismo estrutural seria 

aquele decorrente da própria estrutura social, aliada à integração dos comportamentos racistas 

individuais e institucionais. As três concepções de racismos, apesar de autônomas e 

independentes entre si, são intimamente interligadas. Logo as pessoas são racistas porque a 

sociedade, em sua estrutura é racista.  

Para iluminar essa paisagem do racismo estrutural, entre os dias 25 e 26 de Março, 

realizamos uma pequena pesquisa, online, por meio da rede social Instagram. Foram mais de 140 
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pessoas, de diferentes idades e ramos profissionais, respondendo às perguntas. Em um primeiro 

momento, foram feitas quatro perguntas objetivas. Sendo que o resultado obtido foi:  

 

Perguntas / Respostas sim % de sim  não  % de não 

Você se considera 

racista? 

22 13% 145 87% 

Você conhece alguém 

racista? 

163 96% 6 4% 

Você é antirracista? 136 96% 6 4% 

Você sabe o que é ser 

antirracista ou quais 

medidas seriam 

antirracistas? 

109 71% 44 29% 

 

Anexo 1. Tabela - Questionário aberto no Instagram  

 

Ao comparar a primeira e a segunda pergunta, percebemos que o racista sempre será 

o outro. O brasileiro, no caso, aparentemente, possui dificuldade em se reconhecer racista. No 

entanto, reconhecer esse processo em outra pessoa é mais comum do que imaginamos. Nesse 

sentido, a pesquisa demonstrou que a reprodução do racismo é mais comum do que possamos 

imaginar. Nota-se, portanto, que mesmo realizada em um universo pequeno e restrito a 

determinado círculo social a pesquisa confirma o que está aparente a nível mundial. Nesse 

sentido, demonstra-se que no universo das respostas, em algum momento, as pessoas já 

reproduziram o racismo, assim como ainda reproduzem.  

O racismo sendo um processo relacional, histórico, político e ideológico está no 

imaginário social de uma maneira enraizada. Logo, “o racismo constitui todo um complexo 

imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria 

cultural e pelo sistema educacional” (ALMEIDA, 2019). Além disso, percebemos que o papel da 

ideologia é muito presente nas construções de subjetividade do sujeito. A desigualdade social, 

que possui fortes marcadores de raça, é naturalizada pela maioria da população. Isto é, 

naturalizamos o fato da maioria das pessoas em uma faculdade de Direito ou Medicina serem 
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brancas, assim como, naturalizamos o fato de que a maioria da população carcerária é negra. 

Tratar essa proporcionalidade como normal e aceitável é uma forma de se refletir as várias faces 

do racismo. Sobre a temática, Silvio dispõe: 

 

A permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e a recriação de um 

imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais 

sejam associadas à raça e, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente 

atribuída à identidade racial dos indivíduos ou, de outro modo, que a sociedade se torne 

indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm privilégios. 

(ALMEIDA, 2019, p. 74) 

 

Dessa forma, partindo da premissa de que a construção da subjetividade influencia 

fortemente na manutenção do racismo, ressalta-se, mais uma vez, que ele sempre será estrutural. 

E como toda estrutura, essa discriminação sistemática possui diferentes níveis. Para que se 

compreenda essa subdivisão, imaginemos um iceberg: a ponta dele, a parte aparente, representa 

os atos individuais discriminatórios. Por outro lado, a parte submersa, consiste nas mais variadas 

faces do racismo. São exemplos delas, o racismo recreativo, o racismo institucional, o racismo 

científico, o racismo religioso, o racismo ambiental e, por fim, o racismo estrutural. 

 

3.2 Das várias faces do racismo 

 

3.2.1 Racismo individual e racismo recreativo 

 

A concepção individualista do racismo é tratada por Silvio Almeida (2019), em sua 

obra Racismo Estrutural, de modo a reafirmar que determinada ação discriminatória é fruto da 

estrutura social. Nessa perspectiva o ato racista é tratado como uma anormalidade ou patologia, 

isto é, integra o imaginário, moralidade e racionalidade do indivíduo. Sendo que, esses atos 

poderiam se manifestar de maneira isolada ou em uma forma generalizada se materializando em 

uma discriminação negativa direta. No entanto, segundo o autor, essa concepção é frágil e 

limitada, uma vez que o racismo vai além dos individualismos morais.  

Já na outra concepção, o racismo se manifesta através do humor. Ela é tratada por 

Adilson Moreira (2019) em um livro chamado Racismo Recreativo. O autor nos aponta que as 

discriminações raciais em forma de piadas estão presentes nas manifestações culturais, como por 

exemplo no carnaval, nos meios de comunicação e nos ambientes esportivos, como é o caso 
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futebol. O racismo recreativo se alia ao racismo individualista, uma vez que pode ser considerado 

uma das formas de manifestações subjetivas do racismo. Dessa forma o autor afirma: 

 

Os estereótipos raciais negativos presentes em piadas e brincadeiras racistas são os 

mesmos que motivam práticas discriminatórias contra minorias raciais em outros 

contextos. É mesmo possível afirmar que piadas e brincadeiras que reproduzem estigmas 

raciais não afetam a vida dos membros desses grupos, sendo então socialmente 

irrelevantes? Muitas teorias psicológicas demonstram que o humor não é uma mera 

reação reflexa, mas sim produto do contexto cultural no qual as pessoas vivem 

(MOREIRA, 2019, p.23). 

 

Portanto, há o destaque para o meio cultural em que as pessoas vivem, isto é, as ações 

individuais também são resultados da sociedade. Como bem acertado por Adilson (2019), as 

discriminações raciais uma vez ocorridas em determinados contextos também irão se manifestar 

em outros espaços.  Logo, o brasileiro se reveste de um discurso cordial e amigável se utilizando 

do humor. No entanto, não há nada de recreativo no racismo, uma vez que este se constitui como 

uma estratégia de conquista e manutenção do poder. Pessoas racistas, portanto, utilizam-se de 

discriminações negativas em forma de piada para expressar determinada superioridade:  

 

Membros do grupo racial dominante podem obter satisfação psicológica ao afirmar sua 

suposta superioridade e ao mesmo tempo manter uma imagem social de pessoas que não 

são racistas. A presença persistente do racismo recreativo em diferentes esferas da vida 

social é um mecanismo responsável pela perda de oportunidades sociais de minorias 

raciais em diferentes esferas, afetando, então, o status social que elas ocupam dentro da 

sociedade. Essa forma de política cultural possui os mesmos objetivos da tradicional 

narrativa cultural da democracia racial: afirmar a superioridade moral da população 

branca brasileira em relação a parcelas brancas de outros países em função da 

inexistência de um problema racional na nossa sociedade. (MOREIRA, 2019, p. 115) 

 

Nesse sentido, Adilson conclui que a face do racismo recreativo se alia ao discurso de 

democracia racial e do brasileiro amigável. No entanto, tendo em vista o alcance da subjetividade 

do ofendido, as discriminações poderiam incorrer em crime de injúria racial a propagação de tais 

ideologias está ligada essencialmente nos processos de radicalização e manutenção do poder.  

 

3.2.2 Racismo institucional 

 

Nessa face, o racismo se manifesta nas formas pelas quais as instituições funcionam. 

Assim, destaca-se o papel institucional do Estado, bem como suas organizações institucionais, 

ministérios e sistemas sociais. Há uma certa hegemonia de raças nos ambientes políticos e assim, 
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haverá um projeto para que os interesses desse grupo sobressaiam aos interesses dos grupos 

racializados. Para que esse objetivo seja alcançado, as instituições, portanto, desenvolvem 

comportamentos e regras que moldam as pessoas. Sobre a temática, Silvio Almeida destaca:  

 

A estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver 

os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social. Entende-se absorver 

como normalizar, no sentido de estabelecer normas e padrões que orientarão a ação dos 

indivíduos. Em outras palavras, é no interior das regras institucionais que os indivíduos 

se tornam sujeitos, visto que suas ações e seus comportamento são inseridos em um 

conjunto de significados estabelecidos pela estrutura social. (ALMEIDA, 2019, p. 38,) 

 

Nessa concepção de racismo, a figura do poder se torna essencial, uma vez que os grupos 

racializados estão às margens das normas institucionais estabelecidas por ele. Nesse sentido, não 

há o que se falar em racismo reverso. O racismo só se materializada se houver poder individual 

ou institucional sobre pessoas, “...grupos radicais minoritários podem até praticar a 

discriminação, mas não podem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos 

majoritários, seja direta, seja indiretamente” (ALMEIDA, 2019, p.53).   

 

3.2.3 Racismo científico 

 

Nessa face do racismo, a justificativa para a discriminação sistemática dos grupos 

racializados encontra-se na ciência. Assim, com o fim da escravidão, em 1888, as pessoas até 

então escravizadas continuaram sendo referências de inferioridade, afinal, a figura do negro era, e 

ainda é, aliada à força braçal. Nesse sentido, através de teorias científicas, há a classificação de 

seres humanos com base na hierarquia biológica. Raquel Amorim dos Santos e Rosângela Maria 

de Nazaré Barbosa e Silva destacam: 

 

As divergências expressivas do racismo científico brasileiro se situavam no âmbito de 

outro ponto de pauta, qual seja: a discussão sobre a mistura de raças e os riscos de 

degeneração delas decorridos. Segundo Schwarcz, (1993, p. 12), o Brasil era descrito 

como “[...] uma nação composta de raças miscigenadas, porém em transição. Essas, 

passando por um processo acelerado de cruzamento, e depuradas mediante uma seleção 

natural [...], levaria a supor que o Brasil seria, um dia, branco” (SANTOS e SILVA, 

2018). 

 

Corroborando do processo de mestiçagem no brasil, em sua análise, Munanga (2019) 

pontua o processo de embranquecimento no Brasil a partir do determinismo climático, ou seja, a 
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depender do fenótipo as pessoas teriam mais condições de sobreviver em determinadas regiões. 

Em um segundo momento, pontua o racismo científico manifestado na ideia de seleção natural, 

ou seja, através da mestiçagem, biologicamente, as raças que se aproximavam do ideal branco 

apresentariam melhores condições de sobrevivência. A construção das teorias científicas 

brasileiras foi defendida pelos autores Nina Rodrigues e Gilberto Freyre. 

 

 

3.2.4 Racismo religioso 

 

Em síntese, nesta concepção, o racismo se manifesta pela prática discriminatória às 

pessoas negras que possuem como religião àquela ligada às matrizes africanas, como por 

exemplo, a umbanda e o candomblé. No entanto, o racismo religioso não se resume somente na 

escolha da religião, mas ao apagamento de uma herança ancestral trazida pelas pessoas negras 

que foram escravizadas. O tema se alia a outros assuntos como a apropriação cultural e a 

intolerância religiosa.  

 

3.2.5 Racismo ambiental 

 

A manifestação do racismo, neste caso, está intimamente ligada à localidade e 

exploração de terras. Há a degradação ambiental de territórios predominantemente ocupados por 

grupos racializados. Segundo Bullard, este tipo de racismo: 

 

se refere a políticas, práticas ou diretrizes ambientais que afetam diferentemente ou de 

forma desvantajosa (seja intencionalmente ou não) indivíduos, grupos ou comunidades 

com base na cor ou raça, podendo ser reforçadas por instituições governamentais, 

jurídicas, econômicas, políticas e militares (BULLARD, 2002, p. 2). 

 

Assim, há um recorte da manifestação do racismo no que se refere às suas 

consequências ambientais para determinadas pessoas. A título de exemplo, a localidade de lixões 

ou aterros sanitários nos convida a refletir se não há uma lógica racista a respeito da escolha. Para 

além desta exemplificação, as periferias, ocupadas por pessoas majoritariamente negras, também 

sofrem com o racismo ambiental por falta de estrutura ou melhores condições ambientais.   
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3.2.6 Racismo estrutural 

 

Por fim, existe a concepção do racismo enquanto fator estruturante e estrutural. O 

termo ficou amplamente conhecido no Brasil por meio da obra Racismo Estrutural escrita pelo 

professor Silvio de Almeida. No entanto, a concepção de racismo estrutural já era sustentada, 

pelos autores estrangeiros, Kwame Turé e Charles Hamilton, anteriormente à publicação do livro. 

Acreditando que não há outro racismo se não aquele que é estrutural, o professor Silvio aponta 

que “racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que 

se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 

patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural” (ALMEIDA, 2019, p. 

50). Nessa perspectiva, todas as concepções e racismos anteriormente apresentadas integram uma 

única matriz, qual seja, uma estrutura orgânica social. O autor ainda, acrescenta: 

 

[...] o racismo, como um processo histórico e político, cria condições sociais para que, 

direta ou indiretamente, grupos facilmente identificados sejam discriminados de forma 

sistemática. Ainda que os indivíduos que cometem atos racistas sejam responsabilizados, 

o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização 

jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina reprodutora de 

desigualdade social (ALMEIDA, 2019. p.51). 

 

Portanto, para além das questões jurídicas, se faz necessário reconhecer a 

complexidade do racismo, assim como seus impactos nas relações sociais. No entanto, o presente 

trabalho limita-se ao papel do direito enquanto instituição e pilar central do Estado.  Logo, a 

tentativa de reflexão inicia-se a partir de algumas perguntas como: será que as pessoas, 

sobretudo, aquelas do curso de Direito sabem o que é racismo estrutural? Elas reconhecem as 

faces do racismo e encontram mecanismos para o antirracismo? As respostas para tais perguntas 

nos levam a outros questionamentos, como por exemplo, qual seria o papel do direito e sua 

ligação com a paz social?  
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4 PODERIA SER O DIREITO REGULADOR DA PAZ SOCIAL? 

 

É juiz, é promotor, é advogado. Sem essas pessoas você não tem 

condição de fazer com que um policial se ache no direito de ajoelhar no 

pescoço de um homem negro. Se não houvesse conivência do sistema de 

justiça, da imprensa e de parte da população aplaudindo, o Brasil seria 

outro. (ALMEIDA, 2020) 

 
 

4.1 Direito e o racismo  

 

Examinaremos neste capítulo a relação existente entre o direito e o racismo. Não 

somente o direito enquanto um instituto jurídico ou como um sistema de justiça, mas um direito 

na sua principiologia, papel social e individual. Silvio Luiz de Almeida (2019) aponta quatro 

convicções a respeito do direito: ele como justiça, como norma, como poder e como relação 

social. A primeira, está ligada à valorização de princípios como a igualdade e a justiça e possui 

bases nas teorias jusnaturalistas. A segunda, relaciona-se ao conjunto de normas jurídicas 

estabelecidas pelo Estado, ou seja, baseia-se nas teorias do juspositivismo e positivismo. Já a 

terceira concepção, a do direito como poder, complementam a ideia normativa. Segundo o autor 

“sem o poder as normas jurídicas não passariam de abstrações sem realidade, diriam alguns 

autores”, isto é, existe um poder que produz e executa as normas sociais. Por fim, a quarta 

convicção está presente nas relações sociais como um todo.  

Entender, portanto, a relação entre o direito e o racismo é enxergar a presença das 

quatro concepções apresentadas como um projeto de dominação de grupos racializados. A 

respeito do juspositivismo, Silvio nos alerta:   

 

Muitas das justificativas para a escravidão e para o racismo que a amparava 

ideologicamente, tinham como base a ideia de uma ordem natural que fundamentava a 

escravidão de determinados povos e a superioridade de outros. Portanto, leis positivas 

que amparavam a escravidão nada mais faziam do que espelhar uma ordem já 

determinada pela natureza das coisas, por deus, ou pela razão. No Brasil, vale lembrar 

que a razão invocada por muitos juristas do século XIX para se opor à escravidão residia 

na necessidade de se manter o respeito ao direito natural de propriedade (ALMEIDA, 

2019, p.132). 

 

Não pensemos que a realidade esboçada na citação está distante. Hoje ainda 

justificamos a natureza de determinados acontecimentos ao divino ou à determinada 
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racionalidade hegemônica. A título de exemplo, parte da população brasileira defende a 

“meritocracia da morte”. Tal concepção alia-se ao pensamento do rapper Djonga, uma vez que 

“...meritocracia pra pobre é só se a frase for: morreu porque mereceu...” (MARQUES, 2019). Isto 

é, quando um jovem negro morre em alguma operação policial, um dos discursos mais escutados 

é o de que ele não estaria fazendo boa coisa. Questiona-se: o que George Floyd, João Pedro 

Mattos e outras tantas crianças vítimas de violência policial fizeram?  

 

4.2 Dos crimes de injúria racial e racismo 

 

Juridicamente, a discriminação racial se materializa por meio de dois crimes. A 

injúria racial está tipificada 3º parágrafo do art. 140 do Código Penal (BRASIL, ANO). Ela 

consiste na ofensa da dignidade ou decoro de um indivíduo utilizando elementos relativos à raça, 

cor, etnia, religião e origem. Além disso, este delito é passível de fiança, isto é, poderá o(a) 

acusado(a,) mediante o pagamento de valores ou bens, responder ao processo em liberdade. Cabe 

ressaltar que a ação penal é condicionada à representação, ou seja, a iniciativa do processo penal 

pertence ao(à) ofendido(a), que pleiteia a prestação jurisdicional e, autoriza o Estado a promover 

persecução penal. O crime de injúria racial prescreve em 8 anos, conforme dispõe o art. 109 do 

Código Penal (BRASIL, ANO). Significa dizer, portanto, que ocorrendo este lapso temporal, há a 

perda do direito estatal de punição. Segundo Adilson J. Moreira:  

 

Esse crime pode ser executado de diversas maneiras, sendo, portanto, um delito de forma 

livre. De acordo com Luiz Regis Prado, a mensagem que tem o propósito de atingir a 

honra e o decoro de uma pessoa pode ter expressão por vários meios: gestos, palavras, 

imagens, desenhos, escritos ou caricaturas. É, portanto, um crime que não se resume a 

um tipo de ofensa proferida por meio de palavras diretamente a um indivíduo. A injúria 

será considerada direta nesse caso, mas pode assumir a forma indireta quando uma 

terceira pessoa é atingida a partir de uma ofensa dirigida a alguém. Ela será explícita ou 

implícita se expressar ofensa a uma pessoa de forma direta ou encoberta. Esse crime será 

consumado quando o agente passivo tomar conhecimento da imputação negativa que lhe 

foi atribuída pelo sujeito ativo do crime (MOREIRA, 2019, P.77). 

 

Nesse sentido, a injúria racial está intimamente ligada à desconstrução da identidade e 

personalidade do indivíduo. Significa dizer que, ao proferir uma ofensa à honra subjetiva de 

alguém, haverá a ocorrência de danos psicológicos àquela pessoa. Adilson J. Moreira  acrescenta 

que “personalidade e dignidade estão relacionadas na medida em que a formação da segunda 
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depende do reconhecimento do indivíduo pelos outros como um ser humano, o que atesta a 

dimensão intersubjetiva do conceito de honra” (MOREIRA, p.82, 2019) O autor acrescenta o 

cunho humorístico tratado do ponto de vista jurídico da questão:  

 

Os atores sociais envolvidos afirmam que o conteúdo da mensagem entendida como 

ofensiva não é nada mais do que uma brincadeira, motivo pelo qual ela não poderia ser 

considerada um crime. Vemos então os responsáveis por crime de injúria afirmarem que 

não houve a presença do animus injuriandi, mas sim do animus jocandi. Se o primeiro 

expressa a vontade de ofender, o segundo apenas indica o uso da menção à questão 

racial para a produção de um efeito humorístico (MOREIRA, 2019, p.85).  

 

No avançar de suas ideias, o autor destaca a jurisprudência brasileira sobre o tema que 

reconhece, em muitos casos, a inexistência da intenção de ofender, mas sim a intenção de 

provocar um humor. Adilson destaca algumas decisões nesse sentido, vejamos: 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal n. 327.399-3/5, Órgão 

Julgador: 3ª Câmara Criminal, Relator: Oliveira Ribeiro, 29 maio 2001 (classificando o 

uso do termo urubu para se referir a uma pessoa negra como um ultraje, mas insuficiente 

para caracterizar a intenção de ofender uma pessoa negra); BRASIL. Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Apelação Criminal n. 9132135-76.2007.8.26.0000, Órgão Julgador: 8ª 

Câmara Criminal, Relator: Pedro de Alcântara, 15 ago. 133 2012 (negando a existência 

da intenção de ofender a uma pessoa que teria dito para outra ficar de olho em um 

homem negro porque ele não gostava de trabalhar); BRASIL. Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, Apelação criminal n. 1.000.00.152296-0/000, órgão julgador: 3ª Câmara 

Criminal, Relator: Kelsen Carneiro (alegando que, apesar das provas que afirmaram a 

presença de brincadeiras de cunho racial, a parte não conseguiu comprovar a existência 

da intenção de ofensa racial); BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação 

Criminal n. 1.0000.00.152296-0/000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal, Relator: 

Kelsen Carneiro, 30 nov. 1999 (indeferindo recurso sob o argumento de que não o 

apelante não produziu provas de que as brincadeiras que faziam referência à raça do 

indivíduo como, por exemplo, “preto que nasceu bom, nasceu morto” tenham conotação 

racista); BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 

2008.050.01548, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Antônio Jayme Boente, 2 

abr. 2009 (absolvendo o acusado de injúria racial por acreditar que a expressão “Olha lá, 

a neguinha foi pra lá!”) (MOREIRA, 2019, p.85). 

 

Por outro lado, os crimes resultantes de preconceito ou discriminação de raça ou cor 

estão descritos na Lei 7716/89 (BRASIL, ANO). Conforme a legislação, o crime de racismo 

compreende na prática de segregação de um grupo social tendo como referencial a raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é 

inafiançável e imprescritível. Ademais o início do processo penal se dá por meio da ação penal 

pública incondicionada, ou seja, por denúncia ofertada pelo Ministério Público. Ao que parece, 

em primeira análise, a diferença entre os dois delitos concentra-se gravidade da ação e, sobre 
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quem recai, isto é, se ofende a honra subjetiva de um indivíduo ou se ofende e discrimina uma 

coletividade.  

Na prática, o racismo institucionalizado é tão presente nas delegacias que, 

recorrentemente, crimes de racismo são tratados como injúria racial, assim como é comum a 

desqualificação do crime de racismo para injúria racial em decisões judiciais. O que se questiona 

é se há diferenças materiais entre os dois crimes. Sendo o racismo um fator estruturante da 

sociedade, ao ofenderem a honra subjetiva e dignidade de um indivíduo racializado, estariam 

ofendendo a própria subjetividade de outro indivíduo pertencente ao mesmo grupo. O que se 

pretende demonstrar, portanto, é que ressalvadas as diferenças práticas e processuais, não há 

diferença entre a injúria racial e o racismo, uma vez que são apenas um dos resultados ou face do 

racismo estrutural. Além de, conforme demonstrado, parte da jurisprudência sequer reconhecer 

determinadas formas de racismo como crime. Logo, se faz necessário questionar o papel do 

direito, das instituições jurídicas e de ensino, assim como o papel dos juristas frente a esta 

temática.  

 

4.3 O papel do Direito 

 

O Jurista brasileiro Miguel Reale aborda a concepção de que o instituto jurídico seria 

como uma ordem que determina regras de convivência social baseada em uma teoria 

tridimensional composta por fato, valor e norma (REALE, 2003). Significa dizer que para 

entender o papel do direito, faz-se necessário compreender a dialética social e histórica do 

território em que ele é criado e aplicado. Nesse sentido, algumas matérias introdutórias à ciência 

jurídica, tais como as disciplinas de Teoria Geral do Estado, Filosofia do Direito, Hermenêutica e 

Sociologia Jurídica, buscam assimilar a origem e evolução dos fatos, dos valores e das normas no 

contexto social. Posteriormente, o curso de direito se dedica às normas jurídicas propriamente 

ditas e suas aplicações práticas em disciplinas de cunho positivista, conhecidas também como 

disciplinas dogmáticas. 

A forma como se dá a educação e a formação jurídica dos alunos de Direito reflete 

diretamente na compreensão das concepções do direito como norma, como justiça, como poder 

ou como relação social e, principalmente o direito como agente mitigador do racismo. Para 
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Dalmo Dallari (2015) o profissional de direito precisa ser mais que um manipulador de um 

processo técnico e formalista limitado a fins imediatos. Nesse sentido, a regulação social através 

do direito precisa ser crítica, uma vez que está diretamente ligada à resolução de conflitos e 

promoção do bem comum social. Caso não haja esse cuidado, haverá uma falta de perspectiva 

para o alcance dos objetivos do estado, do direito e da sociedade. Nos dizeres de Boaventura de 

Souza Santos: 

 

Essa falta pode ter a sua explicação nas disciplinas convencionalmente votadas aos 

estudo do direito, desde a jurisprudência à filosofia do direito, passando pela sociologia 

do direito e pela antropologia do direito. Estas disciplinas são responsáveis pela 

construção do cânone jurídico modernista – um cânone estreito e redutor, que 

arrogantemente desacredita, silencia ou nega as experiências jurídicas de grandes grupos 

populacionais. Uma vez recuperada toda esta experiência sócio-jurídica, tornou-se 

possível entendê-la cabalmente na sua diversidade interna, nas suas muitas escalas, e nas 

suas muitas e contraditórias orientações político-culturais (SANTOS, 2003, p.70).  

 

Desprende-se dos pensamentos de Boaventura a necessidade de reconhecer e 

valorizar a sociologia e o estudo da teoria social. Afinal, a construção da subjetividade dos 

juristas também se manifesta na comunidade acadêmica. Em conclusão ao seu artigo, a resposta 

para um direito emancipador caminha para seguinte solução “no fim e ao cabo, o direito não pode 

ser nem emancipatório, nem não emancipatório, porque emancipatórios e não emancipatórios são 

os movimentos, as organizações e os grupos cosmopolitas subalternos que recorrem à lei para 

levar as suas lutas por diante” (SANTOS, 2003, p 71). Logo, o direito como norma aparece como 

uma das alternativas para efetivação dos direitos de grupos racializados. A título de exemplo, 

destaca-se a importância das ações afirmativas.  

Nesse sentido, a regulação da paz social, não dependerá somente da concepção do 

direito em seu sentido estrito. O direito, como abordado anteriormente, se manifesta como norma, 

como justiça, como relação social e como poder. No entanto, destaca-se nesta monografia a 

junção de todas as concepções na formação acadêmica dos futuros juristas que irão compor o 

sistema de justiça. Logo, o “operador do direito” não poderá simplesmente reproduzir o direito 

vigente, no sentido de operacionalização de uma máquina através do seu conhecimento técnico. 

Operar o direito significa também ajudar na reformulação de narrativas, pautando-se nos 

pensamentos críticos filosóficos e sociólogos. Assim caminharemos efetivamente para os 
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objetivos consagrados constitucionalmente, sobretudo, aqueles aliados às noções de igualdade, 

justiça e vida para os grupos racializados.  

Haja vista o contexto pelo qual estamos passando percebemos que em meio à 

pandemia, os corpos negros continuam sendo os alvos de uma política de morte, que muitas vezes 

encontram no direito a legitimação ou o único modo de defesa. Nessa perspectiva, o combate ao 

racismo, portanto, requer uma compreensão estrutural, ou seja, aquela não limitada aos crimes de 

racismo e injúria racial. Torna-se necessário o reconhecimento da omissão da pauta racial no 

Brasil, nas faculdades privadas e demais instituições públicas, uma forma de manutenção do 

racismo. Ainda que a questão seja pautada, não basta o seu não racismo, se torna necessário a 

prática diária antirracista, isto é, imprescindível é construção de projetos educacionais jurídicos 

antirracistas. 
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5 QUAIS SERIAM OS PROJETOS DE UMA FORMAÇÃO ACADÊMICA JURÍDICA 

ANTIRRACISTA? 

 

O segredo da perene juventude de alma é ter uma causa a dedicar a vida. 

 Abraçar uma grande causa, ser-lhe fiel, sacrificar-se por ela, é 

importante como acertar a escolha da vocação. (CÂMARA, 1976). 

 

5.1 Direito Antidiscriminatório 

 

As políticas de discriminações positivas são guiadas pela busca da igualdade material, 

ou seja, aquela igualdade que ultrapassa o texto literal constitucional. Elas podem ser 

conceituadas como “a possibilidade de atribuição de tratamento diferenciado a grupos 

historicamente discriminados com o objetivo de corrigir desvantagens causadas pela 

discriminação negativa, a que causa prejuízos e desvantagens” (ALMEIDA, 2019, p 34). A título 

de exemplo, o direito antidiscriminatório se faz presente nas políticas de ações afirmativas e 

mostra-se como um potente mitigador do racismo. Segundo Bruno Galindo o direito 

antidiscriminatório pode ser definido como: 

 

[...]um conjunto de medidas jurídicas em âmbito constitucional e infraconstitucional que 

almeja reduzir a situação de vulnerabilidade de cidadãos e grupos sociais específicos 

através da proibição de condutas discriminatórias pejorativas, a exemplo da criação e 

manutenção de privilégios injustificáveis à luz das contemporâneas teorias da justiça, e, 

por outro lado, da implementação, quando necessário, de políticas públicas de 

discriminação reversa ou positiva, sempre no sentido de promover tais grupos e cidadãos 

a uma situação de potencial igualdade substancial/material, políticas estas normalmente 

transitórias até que se atinja uma redução significativa ou mesmo extinção da 

vulnerabilidade em questão (GALINDO, 2012, p.101). 

 

Nesse seguimento, verifica-se o tratamento dos desiguais na medida das suas 

desigualdades, pautando-se nas concepções de justiça corretiva ou reparadora, é um fator capaz 

de promover a transformação social. A construção do direito, por sua vez, está intimamente 

ligada às evoluções sociais e às concepções de justiça e igualdade. Para que esse processo 

evolutivo seja possível, torna-se cada vez mais indispensável uma formação jurídica mais crítica 

e que esteja atenta ao recorte da teoria racial. Ao analisarmos as decisões judiciais, percebemos 
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que o imaginário racista ainda permeia a subjetividade de muitos juízes e juízas. Sobre a 

temática, Adilson José Moreira aponta:  

 

Certas transformações na teoria hermenêutica demonstram que a atividade interpretativa 

tem um caráter significativamente mais complexo. Essas mudanças nos mostram que o 

intérprete também pode atuar como um agente ideológico. Isso significa que o seu ofício 

não é necessariamente guiado pelo princípio da neutralidade. Tendo em vista o fato que 

as normas jurídicas são produto de um jogo político entre forças sociais que possuem 

peso distinto dentro do processo decisório, a hermenêutica também deve incluir uma 

apreciação adequada da realidade social na qual os sujeitos estão situados (MOREIRA, 

2019, página). 

 

O direito antidiscriminatório exige dos juristas um conhecimento sólido a respeito das 

disciplinas de Introdução à Ciência Jurídica, tais como, Teoria Geral do Estado, Filosofia do 

Direito, Sociologia Jurídica e Hermenêutica. Desse modo, a educação jurídica antirracista tem 

como premissa a desconstrução de um imaginário racista de muitos(as) estudantes e profissionais 

de direito, que se utilizam dos próprios conhecimentos jurídicos para sustentar a estratificação 

social. Quando não se dizem racistas, esses(as) mesmos(as) estudantes sustentam discursos 

meritocráticos e liberais mesmo em meio às desigualdades sociais latentes no Brasil. Além disso, 

essas pessoas em formação compreendem o racismo tão somente como um ato isolado. Portanto, 

estabelecer a correção entre o direito e o racismo, assim como investir em uma subjetividade 

jurídica antirracista torna-se imprescindível para a mitigação do racismo estrutural. 

 

5.2 A Hermenêutica e a construção da subjetividade do(a) jurista 

 

A obra “Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica”, do professor 

Adilson, nos convida a repensar o papel do curso de Direito na formação das subjetividades 

dos(as) juristas. Assim como o direito, a academia também precisa se adequar aos fatos e 

evoluções sociais, pautando-se em debates tanto sociológicos, quanto jurídicos. Nessa 

perspectiva, questiona-se se as faculdades preparam os seus alunos e alunas para que 

efetivamente sejam agentes da transformação social? Sabemos que o direito em si, do seu ponto 

de vista jurídico não é revolucionário. No entanto, ele consiste necessariamente em um campo de 

disputa. Vale dizer que, as pessoas procuram os auxiliares da justiça para que os seus direitos 

consagrados constitucionalmente sejam preservados. 



28 
 

Por outro lado, ao falarmos do racismo em um ambiente jurídico, ainda encontramos 

limitações em seu conceito estrito, isso é, o racismo como um crime ou ato isolado de 

discriminação negativa. Nesse sentido, em um primeiro momento, o projeto para uma educação 

antirracista perpassa por uma construção dos sujeitos enquanto seres ideológicos. Esse processo 

se dará na medida em que a ciência jurídica analise criticamente a teoria racial. Partindo dessa 

lógica, Adilson José Moreira nos convida a pensarmos como um negro: 

 

Bem, pensar como um negro significa expressar uma completa desconfiança do ideal 

individualista que anima o discurso de muitos juristas brancos. Vários deles defendem 

princípios liberais; eles partem do pressuposto de que vivemos em uma sociedade onde 

as pessoas possuem a mesma oportunidades, o que parece pressupor que todas elas são 

tratadas como indivíduos, como agentes capazes de atuar na esfera pública de forma 

competente que todos os indivíduos são reconhecidos como sujeitos que têm o mesmo 

valor moral (MOREIRA, 2019, p.109). 

 

Em contrapartida, o autor aponta o jurista que pensa como branco, valendo-se 

discursos liberais, individualistas e meritocráticos baseados em teorias universalistas. Este tipo de 

jurista também acredita que o direito e a interpretação jurídica deverá partir da neutralidade e 

objetividade. Segundo Adilson José Moreira: 

 

O jurista branco é um formalista que procura chegar a resultados legítimos por meio da 

aplicação mecânica das normas a casos concretos. Ele acredita que seu papel como 

intérprete reside na função de atender aos interesses das partes por meio da aplicação 

racional das normas jurídicas, normas que são legítimas porque a produção delas 

obedecem a uma série de requisitos, o que torna o emprego da regra ao caso concreto a 

função principal do jurista (MOREIRA, 2019, p.123). 

 

Na instituição de ensino, inicialmente, do ponto de vista processual, aprendemos que 

a subjetividade é um problema e, que a solução é seguir o processo de modo objetivo. No 

entanto, o que se pretende é a demonstração de uma subjetividade essencialmente racista 

resultante de uma estrutura. Ao passo que, pensar como um negro nos remete à uma abordagem 

tecida a partir do olhar do subordinado, isto é, fundamentado nas concepções de justiça simétrica 

ou corretiva. Logo, verifica-se que a construção do pensar dos(as) juristas influencia diretamente 

nos ideais de bem comum e justiça social. O universo jurídico recorrentemente se depara com 

uma luta de interesses, sobre a temática Adilson acrescenta: 

 

Uma das lições básicas do realismo constitucional sociológico: o texto constitucional é 

formado dentro de um momento histórico no qual diferentes grupos socias lutam para 
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que seus interesses se tornem universais, para que eles se tornem a compreensão 

hegemônica de como as instituições estatais devem operar, da concepção do âmbito e 

limites das normas constitucionais e da forma como elas devem ser interpretadas. O 

jurista que pensa como negro procura identificar e eliminar por meio da sua atuação 

aqueles elementos da normatividade que permitem a preservação de atos públicos e 

privados responsáveis pela exclusão (MOREIRA, 2019, P 139). 

 

Nessa perspectiva, os projetos de uma formação acadêmica jurídica antirracista serão 

possíveis a partir da análise crítica da teoria social brasileira. Historicamente, o Brasil possui o 

racismo como um fator orgânico social, que ainda sustenta os modos de funcionamento 

institucionais. O sistema de justiça, por sua vez, foi estruturado pelos interesses dos aristocratas, 

que detinham o poder de racialização. O papel do(a) jurista, em meio à tantas violações de 

direitos, é de agente social que, através do fator emancipatório, poderá propor novos projetos de 

mundo em prol da almejada paz social. Para que este processo seja possível, portanto, a 

construção da subjetividade antirracista dos(as) juristas torna-se imprescindível para a construção 

de uma sociedade mais justa, igualitária, sem preconceitos e democrática.  

Por fim, tais projetos só serão possíveis se enxergarmos o racismo como um fator 

estruturante e estrutural. Nesse sentido, assim com o problema as soluções também serão 

estruturais. O primeiro passo para a transformação social é ter o antirracismo como uma causa. 

Na perspectiva do movimento negro, especialmente da Coalizão Negra por Direitos (2019), não 

haverá democracia enquanto houver racismo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O racismo constitui-se como um processo histórico, político, relacional e um fator 

orgânico estrutural e estruturante da sociedade. Nesse sentido, a sua compressão para além da sua 

concepção individual, torna-se imprescindível aos futuros e futuras juristas, para que estes, por 

sua vez, cumpram efetivamente o papel de agentes e transformadores sociais. O estado 

permanente de crise do Brasil, acrescido ao contexto de pandemia mundial, nos convida a 

repensarmos criticamente a realidade, assim como nos convida a repensarmos o modo de 

organização social e capitalista que estamos vivendo. O racismo é um sistema de dominação 

perverso e enraizado no imaginário social. Graças a ele, a sociedade naturaliza as mortes, releva 

as violências e mantem uma concepção de humanidade seletiva.  

O Brasil não poderá mais ser um país pensando para e por apenas uma parte da 

população. Os grupos racializados, sobretudo a população negra, possuem um histórico de 

opressão que reinventa-se e renova-se a cada dia. A discriminação sistemática que o racismo 

proporciona ganha novas formas e a escravidão se transforma em encarceramento, em inimigo 

comum e se materializa na necropolítica. O sistema de justiça, enquanto instituição, se estrutura e 

reproduz o racismo. Desse modo, a educação jurídica antirracista surge como uma tentativa de 

mitigação dos seus efeitos. Nota-se que o Direito por si só não é revolucionário. No entanto, é 

através do direito que o movimento negro e, demais grupos sociais, encontra auxílio para a 

conquista, manutenção e ampliação de direitos.  

Nessa perspectiva, a intelectualidade jurídica precisa ser estimulada para que os(as) 

juristas possam acompanhar os fatos e transformações sociais. Torna-se cada vez mais evidente a 

necessidade de debates sociológicos, filósofos e críticos a respeito da teoria racial brasileira. Os 

discursos que animam as normas e suas aplicações não poderão ser revestidos de supostas 

neutralidades e universalidades, afinal, estruturalmente não somos todos iguais. O campo do 

direito antidiscriminatório, do direito interseccional do aspecto acadêmico, teórico e político e do 

direito a partir do olhar do oprimido ou subalterno precisa ser explorado pelas faculdades de 

Direito para que repensemos a concepção restrita do positivismo.  

A construção de uma intelectualidade jurídica é, sobretudo, um convite para 

repensarmos novos projetos de mundo. É na academia que construímos grande parte da nossa 
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subjetividade. Contudo, faz-se necessário o reconhecimento de novas epistemologias para uma 

melhora no processo de produção de ciência e conhecimento. Não podemos nos dar ao luxo de 

cairmos na crítica vazia pautada na mera reprodução de um sistema jurídico vigente. A luta 

antirracista é uma prática diária. E por isso, somos cada vez mais responsáveis por projetar um 

futuro melhor. A emancipação é educacional, é política, é institucional, é identitária e, por fim, é 

estrutural. Afinal, somos resultados de lutas e processos históricos e caberá a nós, portanto, ser 

continuidade.   
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