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RESUMO 

A forma de pregar o racismo se originou a muitos séculos atrás e nem sempre 

foi visto como uma pratica ilegal, durante muito tempo não foi gerado apenas por 

discriminação e injuria, se fosse seria um privilégio, porém os negros africanos eram 

torturados, assassinados e maltratados de todas as formas possíveis e impossíveis, 

eram queimados, espancados, afogados e enforcados, se hoje fossem de tal forma 

tratados só Deus e o presente magistrado saberiam durante quanto tempo esses 

autores seriam presos e em quantos processos seriam réu, porque tamanha 

qualificação já não caberia e apena um. Hoje o racismo ainda existe e é explicito, o 

problema é que foi inserido na sociedade que hoje ainda não o vê como crime além 

de terem presentes leis que tipificam e regulamentam a prática. A palavra “racismo” 

é uma junção se sílabas muito conhecidas, porém há muitas interpretações pessoais 

e impessoais sobre o seu significado, pessoas vivem, sentem e respiram o racismo, 

mas fecham os olhos, não falam sobre ou ignoram. É, por sua vez prática estrutural 

que a séculos rodeia a vida de várias pessoas, que acabam dando de cara com a 

normalidade inserida por um período continuo da História. 

Palavras-chaves: Racismo, crime, negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Racism originated many centuries ago and was not always seen as an 

illegal practice, for a long time it was not only generated by discrimination and 

injury, if it were could even be a privilege, African people tortured, murdered 

and mistreated in any possible way and in impossible ways maybe too, they 

were burned, beaten, drowned and hanged, if today they were treated in such a 

way only God and the present magistrate would know for how long these 

authors would be arrested and how many prosecutions they would be charged, 

because such a qualification would no longer fit and only one. Today racism 

still exists and is explicit, the problem is that it has been inserted in the society 

that today still does not see it as a crime in addition to having laws that define 

and regulate the practice. The word "racism" is a junction if very well known 

syllables, but there are many personal and impersonal interpretations on their 

meaning, people live, feel and breathe racism, but close their eyes, do not talk 

about or ignore. It is, in turn, structural practice that the centuries surrounds 

the lives of several people, who end up giving face to the normality inserted for 

a continuous period of history. 

Key words: Racism, crime, black. 
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1. INTRODUÇÃO 

Está deslumbrante pesquisa por atual tema “Racismo e o ordenamento 

jurídico” apresentará o que é e como funciona o racismo, conscientizando a todos e 

principalmente os mais humildes em conhecimento sobre o tema, a legislação e os 

demais subtemas que rodeiam o termo, afirmando também que além de crime 

inafiançável e imprescritível, afeta principalmente todos os negros do mundo, com 

fins de conscientização e  melhor forma de entendimento aqueles que sofrem e 

praticam o racismo (com consciência ou não da pratica e gravidade), além de 

apresentar a história e o que levou toda essa prática, hoje ilegal e barbara. 

Tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas possíveis, sobre o 

que é e como funciona o racismo. Por ser um tema que a séculos nunca deixou de 

ser atual, e mesmo assim não ter uma breve solução adequada e falta de norma 

regulamentadora para definitivamente revogar os conflitos e a desigualdade racial, 

encontra-se aí a importância da pesquisa. 
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2. HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO E LEIS QUE 

REGULAMENTAVAM AS RELAÇÕES 

 

2.1. A MORTE DE INDIGENAS E A DIÁSPORA AFRICANA 

É preciso compreender que a necessidade do trabalho escravo se deu pelo 

fato das terras brasileiras serem obtidas por doação e ocupação, se por acaso 

trocassem a mão de obra escrava pelo trabalho assalariado, muitos “trabalhadores” 

europeus prefeririam montar suas fazendas e receber seus próprios lucros, portanto 

no início da colonização (Idade Moderna) era necessário, a obtenção de lucro 

rápido, ou seja, obra-de-mão barata que produzisse muita riqueza para os cofres 

portugueses. Tornando então os índios alvos do trabalho pesado em troca objetos e 

produtos lusitanos. 

A tentativa de escravidão indígena não teve um bom resultado, os índios que 

abitavam o Brasil não eram acostumados com a rotina longa de trabalho na lavoura. 

Pois trabalhavam apenas para a sobrevivência através da caça, coleta e pesca e 

não continham imunidade contra vírus e doenças pertencentes aos homens brancos 

como a gripe, o sarampo e a varíola, fazendo então com que milhões de índios que 

habitavam o continente morressem. Sendo necessário o tráfico de escravos vindos 

de países africanos. 

A escravidão não era uma novidade no continente Africano, certos grupos que 

precisassem de punição por um crime, pagamento de dívida ou quando mantidos 

prisioneiros, por sua vez eram escravizados. Mas depois da ida de europeus a África 

a escravidão teve seu sentido mudado, passou a tornar pessoas um produto de 

troca (mercadorias atlânticas).   

A África é um continente grande comparado a América do Sul, as capturas de 

escravos eram redigidas pela distância dos locais de embarque. Os negros eram 

tirados de diversos países e trazido para as Américas através dos navios tumbeiros, 

onde a situação era precária. Muitos não comiam, outros passavam mal, pela 

condição de superlotação, na qual os senhores do mar faziam jus a mistura de tribos 

que tinham costumes e dialetos diferentes, que de certa forma ajudava na não 

comunicação entre os demais, o que não colaboraria para futuras fugas e rebeliões. 
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Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro nas viagens apenas 20% não 

resistiam a tamanha barbaridade e cerca de 40% dos escravos em determinadas 

épocas faleciam nos primeiros seis meses após a sua captura.1 

 

Figura 1: Navio Negreiro – Rugendas (1830) 

  

Fonte: http://paleonerd.com.br/2015/06/03/por-dentro-dos-navios-negreiros/ 

 

No Brasil as maiores demandas de escravos foram levadas ao Rio de Janeiro 

salvador e Olinda, onde eram vendidos como objetos para seus futuros senhores 

dos campos. 

                                            
1 VICENTINO, Claudio. DORIGO, Gianpaolo. História geral e do Brasil. Scipione: São 

Paulo, 2011. p. 274. 
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Fonte: http://www.abidjantalk.com/forum/viewtopic.php?t=42115 

 

Chegando as Américas davam-lhes nomes portugueses como João e Maria, 

sendo proibidos de serem chamados pelo nome africano, prestar cultos à deuses 

não cristãos, falar sua língua, praticar rituais de dança ou fazer qualquer 

manifestação da cultura, isso os proporcionou um apagamento cultural que durou 

muito anos, até no século XXI há uma recusa com toda cultura africana. Caso 

fizessem o que lhes eram proibidos o Castigo era severo, a forma mais utilizada 

como castigo era a chicotada pública (para que os demais escravos temessem e 

não praticassem do mesmo ato) ou a morte. 

Mas nem todos aceitaram o trabalho escravo, assim entraram em depressão 

ou reagiram através do suicídio e os demais fugiam e passaram a organizar-se nos 

quilombos (lugar, onde habitavam escravos fugitivos), lá eles cultivavam seus 

próprios alimentos e viviam sempre preparados para o pior. Um dos quilombos mais 

conhecido é o de Palmares localizado na Serra da barriga, hoje município de União 

dos Palmares em Alagoas. O primeiro líder do quilombo dos palmares foi Ganga 

zumba que mais à frente veio a falecer por envenenamento pelos dissidentes, 

passando o legado a zumbi, que certo dia o bandeirante da região de São Paulo 

Domingos Jorge Velho Destruiu o que restava do quilombo através de uma 

expedição sob contrato realizada pelo mesmo. Zumbi havia conseguido fugir e 

reorganizar uma luta com o restante dos fugitivos, mas não deu certo e zumbi foi 
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morto no dia 20 de novembro de 1695 hoje data consagrada como Dia da 

Consciência Negra, que se encontra na LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003, 

por Luiz Inácio Lula da Silva, em seu Art. 79-B: “O calendário escolar incluirá o dia 

20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.". A partir de então 

Zumbi dos Palmares e se tornou símbolo da luta e resistência contra a escravidão 

colonial. 

Alguns escravos que não tiveram fugas sucedidas, e eram caçados pelos 

Capitães-do-mato (homens que eram encarregados de caçar escravos fugitivos), 

que capturavam e matavam os mesmos ou, se tivessem sorte os levavam de volta 

ao campo. 

 

 

Fonte: http://blackpoemusic.tumblr.com/post/46301508305/tell-me-again-why-we-should-

forget-i-see-that-you 
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2.2. LEI DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831 – DIOGO DE FEIJÓ 

Diogo Antônio Feijó, foi um político liberal, contra a escravidão, tinha um 

pensamento de mudança através da quebra aos paradigmas. Eleito deputado de 

São Paulo, criou a Lei de 7 de novembro de 1831, na qual no mesmo ano fez um 

discurso a favor da independência do Brasil. Padre Feijó não teve facilidades sua 

Ideologia que ia contra o regime separatista foi muito mal vista pelos demais 

agentes.  

A lei Diogo de Feijó de 1831 veio com a Finalidade de declarar livres os 

escravos que estavam fora do império e também dava pena aos responsáveis pela 

importação dos mesmos. 

Decreta livre todos os escravos vindos de fora do país, com exceção dos que 

estão matriculados no serviço de embarcações no país onde a escravidão é 

permitida, os que fugirem e os escravos vindo de embarcações estrangeiras, que 

serão reexportados para fora do brasil, caso se após a saída da embarcação fosse 

achado algum escravo, o mesmo seria apreendido até a sua reexportação (art. 1º 

excepção nº 1º). 

Aquele que importasse escravos segundo o Art. 2º Incorrerão na pena 

corporal, imposta aos que reduzem a escravidão pessoas livres, e na multa de 

duzentos mil réis (equivale hoje a R$246,00) por cabeça de cada um dos escravos 

importados, além de pagarem as despesas da reexportação para qualquer parte da 

África. Os que comprassem os escravos ciente de tal ato eram obrigatoriamente 

responsáveis pelas despesas de reexportação dos mesmos. 

Pode-se dizer a lei foi essencial para a liberdade dos que seriam novos 

escravos, mas ela não visava a liberdade dos escravos que aqui permaneciam. 

Fazendo então com que tivesse uma ideia de liberdade, mas não uma visão mais 

ampla de combate a escravidão no país e como as seguintes leis não foi fiscalizada 

corretamente, portanto não foi completamente eficaz. 
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2.2.1.  LEI 08 DE MARÇO DE 1845 – BILL ABERDEEN 

Também conhecida como “lave Trade Suppression Act or Aberdeen Act” (Lei 

de supressão comercial ou Lei de Aberdeen), apesar de ter sido aprovada pelo 

parlamento Britânico, a lei viria a ter muita influência no Brasil pois a finalidade dela 

era acabar com o tráfico negreiro nas águas de todo o Oceano Atlântico, na qual a 

marinha britânica passou a perseguir, e capturar os escravos que se encontravam 

nos navios negreiros. 

Não houve eficácia, a lei não acabou excepcionalmente com o tráfico negreiro 

e não teve muita influência no Brasil, portanto foram necessárias outras leis 

(brasileiras) para tal finalidade. 
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2.2.2. LEI 581, DE 4 DE SETEMBRO DE 1850 – EUSÉBIO DE 

QUEIRÓS 

A lei Eusébio de queirós visava acabar com o tráfico de escravos vindo de 

fora do País e a compra de escravos africanos, com influência da lei Britânica Bill 

Aberdeen que certamente não era conhecida pelos brasileiros. Os que tivessem 

escravos a bordo do navio, eram sujeitos a pena e pagariam por toda a reexportação 

dos escravos ao seu lugar de origem. 

Essa lei como outras abolicionistas também continha lacunas, ela dava como 

crime a exportação de escravos vindo de fora do país, mas não visava a 

transportação de escravos que já estavam aqui. A transportação de escravos vindo 

do Nordeste, onde o açúcar estava em decadência e leva-los ao Sudeste, onde o 

café encontrava-se em expansão e foi muito praticada após a aprovação desta lei.  
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2.2.3. LEI  2040 DE 28 DE SETEMBRO DE 1871 – VENTRE 

LIVRE 

 A Lei do ventre livre dava aos filhos nascidos de escravas a liberdade, já que 

todos aqueles que nasceram antes dessa lei eram considerados escravos. 

É possível dizer que a melhor forma de lucro com o aumento da população 

escrava, era a partir dos filhos das escravas o que evitava o custo da exportação, 

alguns fazendeiros os estimulavam a se reproduzirem, fazendo então com que a 

população crescesse e que o tráfico não fosse mais necessário já que nessa época 

já existiam leis que o criminalizava. 

Nabuco de Araújo senador e pai de Joaquim Nabuco, apresentou suas ideias 

iniciais na discussão do orçamento em 1870, um ano depois foi reformulada pelo 

Visconde do Rio Branco e anunciada na seção legislativa. 

Pode-se dizer que essa Lei veio como um agrado aos senhores que estavam 

substituindo a mão de obra escrava para a mão de obra assalariada de imigrantes, 

aos republicanos e aos partidos abolicionistas e ex escravos (que por alguma razão 

foram libertos). 

Obtinha muitas contradições pois o governo não tinha uma estrutura correta 

para que a lei fosse seguida de forma certa, a lei trazia em seu art. 1º que os 

senhores tinham obrigação de cuidar dessas crianças até os 8 anos, após isso tivera 

opção de receber do estado a indenização de 600 mil réis ou ficar com a criança 

prestando serviços até os 21 anos. 

Os filhos das escravas não tinham como seguir suas vidas, portanto em 

grande maioria ficavam com os senhores, onde acabavam prestando o trabalho 

escravo. Outro fator negativo foi o índice de mortalidade infantil que acabou 

aumentando, havia uma recusa dos senhores para os recém-nascidos já que os 

mesmos não tinham mais utilidade. 

Visto lacunas sérias a lei causou uma grande discussão no parlamento para a 

retomada de novas leis abolicionistas. 
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2.2.4. LEI 3270 DE 28 DE SETEMBRO DE 1885 -  

SEXAGENÁRIOS 

A Lei dos sexagenários concedia a liberdade aos escravos que chegassem a 

60 anos de idade, porém os cafeicultores conseguiram elevar essa idade para 65 

anos considerando o fato de que as pessoas que tivessem essa idade já não 

trabalhavam como os demais escravos mais novos, ou seja, aquele trabalhador já 

não tinha mais utilidade para seu senhor, fazendo então com que de tal forma a lei 

tivesse lacunas. 

Os escravos que pela lei seriam libertos muitas vezes nem chegavam a essa 

idade, pois não viviam em boas condições tornando a média da idade de pelo 

menos trinta anos e se chegassem a idade proposta pela lei não teriam para onde ir, 

e por recusa dos empregadores não receberiam um emprego assalariado por serem 

negros, fazendo-os virarem mendigos. 
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2.2.5. LEI AUREA 

A Lei Imperial chamada de Lei Aurea foi a que mais marcou a história da 

escravidão no país, assinada pela princesa Isabel (a redentora) no dia 13 de maio 

de 1888, veio para dar fim à escravidão. A lei foi promulgada 3 anos após a Lei dos 

sexagenários que fez parte de um processo de abolição onde leis anteriores como a 

Diogo de Feijó e a lei do ventre livre já libertara escravos.  

A escravidão no Brasil durou cerca de 3 séculos, pode-se dizer que o país 

veio a ser um dos últimos a abolir a escravidão. A abolição viera libertar cerca de 

700 mil escravos, num país com então 15 milhões de habitantes, atingindo 

principalmente os fazendeiros que lutaram e protestaram contra a abolição, dês das 

primeiras leis que favoreciam os escravos. 

Trouxe o fim da monarquia e a instituição de um estado republicano, a 

abolição não fora feita pelas lutas ou conquistas dos escravos e sim como um 

presente ao estado monárquico. Enfim a Princesa Isabel não criou a lei a fim de 

ajudar os escravos, não houve uma vontade própria da mesma, acrescentando que 

neste período havia uma pressão da Inglaterra. 

Clara e objetiva a lei visou apenas a libertação dos escravos, sem fins de 

inseri-los na sociedade, portanto muitos fora dos campos não tinham para onde ir, o 

que comer, nem um meio de receber dinheiro através do salário, pois ninguém 

contrataria um ex escravo nem ao menos havia uma norma jurídica que os 

obrigassem a contrata-los. 
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2.2.5.1. O DESEMPREGO 

Com a abolição da escravidão, os recém-libertos passaram a viver em 

situações precárias, pois não receberam nenhuma forma de indenização pelo 

trabalho escravo exercido, lugares para morar, ou seja, nenhuma ajuda para viver 

esse período de liberdade. Não houve além da Lei Aurea alguma lei que os 

garantissem algo. 

Sem emprego, terra, comida, nem uma forma básica de sobrevivência, 

escravos continuaram nos campos para não viver situação precárias na rua, em 

troca de moradia e alimento, se sujeitaram a vida que não era mais necessária.  

A busca pelo o trabalho assalariado não era fácil, portanto alguns passaram 

até a fazer artesanatos, mulheres trabalharam como domésticas e a venderem seus 

próprios corpos por pouco dinheiro ou por alimento. Largados a mercê da pobreza 

começaram a montar suas próprias moradias improvisadas, na qual hoje são 

chamadas de comunidades. 

Figura 5: VENDEDOR ambulante, c.1895. Coleção Gilberto Ferrez. Foto: Marc Ferrez. In: 

PARENTE, José Inácio e MONTE-MÓR, Patrícia (Orgs.). Rio de Janeiro: Retratos de Cidade. Rio de 

Janeiro: Interior Produções, c.1994. 176p. In: KOK, Glória. Rio de Janeiro na época da Av. Central. 

São Paulo: Bei Comunicação, 2005. 

 

Fonte: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0031.html 
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Figura 6: A lembrança do passado escravista: na persistente presença de velhos costumes. 

Negras quitandeiras do Rio de Janeiro, c. 1895 Marc Ferrez (Os pés descalços pelas ruas da cidade. 

Largo da Sé, 15.3.1907 (detalhe; imagem inteira à página 112) Augusto Malta. In: KOK, Glória. Rio de 

Janeiro na época da Av. Central. São Paulo: Bei Comunicação, 2005. 

 

Fonte: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0031.html 

 

Figura 7: Populares diante de um barraco, c. 1906 Anônimo. In: KOK, Glória. Rio de Janeiro 

na época da Av. Central. São Paulo: Bei Comunicação, 2005 

 

Fonte: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0031.html 
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Figura 8: O Cortiço. Superlotação e péssimas condições sanitárias em um cortiço. Estalagem 

com entrada pelo número 47. Visconde do Rio Branco, c. 1906 In: KOK, Glória. Rio de Janeiro na 

época da Av. Central. São Paulo: Bei Comunicação, 2005, p. 30 

 

Fonte: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0031.html 

 

Figura 9: Moradias de negros em Blumenau na década de 1940. Acervo: AHJFS. Cartela: 

Diversos: favelas: morro da caixa d´água 

 

 Fonte: http://campeche.inf.furb.br/obeb/historia_novo/pg2.1.html 
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A pobreza do negro não durou pouco tempo e sim anos, até os dias atuais 

pode-se encontrar um número significantemente maior de negros que se encontram 

em situações precárias de moradia e pobreza do que brancos. 

Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Entre 1993 e 

2007, o percentual de casas que são chefiadas por homens negros são 40,1%, por 

mulheres negras 26%, por homens brancos 21,3% e por mulheres brancas 11,7%. 

Neste mesmo período as residências que se encontravam em favelas ou 

semelhantes passou de 3,2% para 3,6%. É um percentual considerado baixo, mas 

que representa um universo de 2 milhões de domicílios, ou pelo menos 8 milhões de 

pessoas.  

Considerando então que o número de negros pode chegar em 1.322.000 (um 

milhão, trezentos e vinte dois mil) de famílias diferente do número de brancos que se 

estima 678 (seiscentos e setenta e oito) mil famílias, ou seja, a porcentagem de 

famílias negras presentes em comunidades entre o ano de 1993 e 2007 pode-se 

chegar a 66,1%. (BRASI; L 2015) 

Portanto a escravidão trouxe aos escravos e aos seus descendentes uma 

forma de viver precária, de decadência, e de continuo preconceito, no qual 84% dos 

moradores de favela acham que sofrem preconceito. 

Segundo uma pesquisa de campo realizada para o desempenho deste projeto 

segue um gráfico: 
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Fonte: 

https://pt.surveymonkey.com/analyze/s4q2MF0mIW8Sesip5tppf16SvzdQn2OJhbs1N5Nxtdywow3y9s

RGjiGPjyxJCwOn 

Das 82 pessoas que responderam à questão e 2 pessoas que a ignoraram 76 

pessoas (92,68%) afirmaram que é possível encontrar uma quantidade maior de 

negros morando em comunidades, 6 pessoas (7,32%) afirmaram encontrar uma 

quantidade maior de negros morando em bairros de classe média e nem ao menos 

uma pessoa afirmou que é possível encontrar uma maior quantidade de negros em 

bairros de luxo. 

O morar em favela virou estereótipo, o negro da favela é criminalizado, visto 

como uma pessoa que é incapaz de crescer na vida sem o crime. Isso causa um 

preconceito ainda maior das pessoas que ignoram a realidade do trabalhador pobre, 

que por muitas vezes não é contratado em um bom emprego por morar nestes locais 

criminalizados como exemplo a pesquisa do Instituto Data Popular colocou em 

números o preconceito existente contra os moradores das favelas brasileiras. 

Segundo a sondagem, 47% dos entrevistados afirmaram que não contratariam um 

habitante de comunidade para trabalhar em sua casa. (BRASIL. 2015) 
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3. TERMOS 

3.2. RACISMO E PRECONCEITO RACIAL 

O racismo ocorre quando uma raça se considera pura e superior diante de 

outra. Segundo o dicionário 

  

[...]1. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia 

entre as raças, entre as etnias. 2. doutrina ou sistema político 

fundado sobre o direito de uma raça (considerada pura e superior) de 

dominar outras[...]. 

 

Segundo Almeida S & GAMA; L o termo “Racismo estrutural”, é uma pratica 

que começa sua estrutura dês dos tempos da escravidão até os dias atuais 

direcionando somente à raça negra uma inferioridade histórica explicita.  

Essa forma de agir foi imposta na sociedade de forma bruta, tornando então 

normal humilhar, vender e inferiorizar pessoas negras, sujeitando-as a miséria e a 

desumanidade. As marcas da barbárie que foi a escravidão trouxeram um atraso 

aos afrodescendentes em comparação as demais raças, pode-se considerar normal 

praticar o racismo, mas nunca se deve olhar essa normalidade de forma aceitável.  

O preconceito racial é uma forma de intolerância empregada a pessoas de 

raça oposta ao autor da mesma. Apesar de muitos acreditarem que o preconceito 

racial não tem distinção do racismo, no preconceito racial não há uma raça superior, 

há um pré-conceito causado a partir de uma generalização incumbida por uma 

experiencia vivida segundo ANDREUCCI; R. A   

 Na visão legal não há o que diferencie o preconceito racial do racismo, os 

mesmos encontram-se na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. 
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3.3. PIGMENTOCRACIA OU COLORISMO 

Os termos Pigmentocracia2 ou colorizo3 na melhor explicação são os nomes 

dados à discriminação maior aquele que tem a pele mais pigmentada e menor 

discriminação aquele com a pele menos pigmentada. Pode-se dizer que nem todas 

as pessoas conhecem o termo apesar de viverem em um sistema praticamente 

pigmentocrata por conta do período colonial. 

Ocorre com frequência nos países pós-escravocratas, no Brasil 

principalmente após a tentativa de embranquecimento europeu, que proporcionou o 

surgimento crianças negras de pele clara ou aparência europeia, por sua vez filhos 

de escravos e senhores. 

O fato de ter o tom de pele mais claro não priva o negro de sofrer racismo, 

algumas características europeias o tornará em parte mais aceito, mas por carregar 

também características africanas como o cabelo crespo e nariz maior não o igualará 

aos brancos totalmente. Essa forma de “aceitação” seletiva, pode trazer a pessoa 

não aceitação própria. 

A blogueira feminista, negra, capixaba, formada em Letras-Inglês e 

Pedagogia Relata:    

                                            
2 Criado por Lupschutz no tempo colonial. 
Pigmento: palavra derivada do latim pigmentum e cujo significado segunda ligada a biologia, 

definida como substância corante, ou dissolvido em a forma de grânulos, é encontrada no citoplasma 
de muitas células vegetais e animais. Cracia: a partir de raízes gregas e κρατία κράτος indica controle 
ou poder. 

3 O termo colorizo foi usado pela primeira vez pela escritora Alice Walker no ensaio “If the 
Present Looks Like the Past, What Does the Future Look Like? ”, que foi publicado no livro “In Search 
of Our Mothers’ Garden” em 1982. 
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[...]morena, da cor do pecado, aquela que é bonita por causa dos 

cabelos lisos e olhos puxados, chegando ao ponto de ser chamada 

de “japonesa preta”, óbvio seguido de risadas. 

[...]O tratamento que me aproximava da “índia” por vezes até me 

conectava com a branquitude, pois me afastava da negritude e isso 

me envaidecia.4 

  

  A pigmentocracia ou colorísmo colocam as pessoas em patamares próximos 

ao branco, mas nunca igual. Após a indústria de cosméticos lançar produtos que 

poderiam acabar com características negras como alisantes, pessoas passaram a 

usar na tentativa de se tornarem aceitas de forma consciente, inconscientemente ou 

por simplesmente acharem que ter características europeias, como cabelo liso, pele 

clara e nariz fino é mais bonito. 

  Em ambientes de trabalho, escolas e demais locais públicos há casos de 

pessoas que são discriminadas e até sujeitadas a mudanças físicas para agrado 

alheio. Apesar do art. 5º da Constituição federal (CF) em seu parágrafo XLII 

discorrer: “ prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei”.   

 

Fui trabalhar como analista de social media em uma agência e 

eventualmente teríamos que visitar clientes. O dono da agência disse 

que, quando eu fosse falar com os clientes, eu deveria fazer 

chapinha. Na época, eu não tinha a noção de que isso era uma 

demonstração clara de racismo.5  

 

O que leva pessoas com o tom de pele escuro e cabelo crespo sofrerem mais 

racismo é o parecer com os escravos africanos. A séculos homens e mulheres criam 

um padrão de beleza e com a escravidão os negros ficaram por fora. Hoje o 

                                            
4 DJOKIC, Aline. Colorismo: O que é, e como funciona. Disponível em: 

<http://blogueirasnegras.org/2015/01/27/colorismo-o-que-e-como-funciona/>. Acesso em 02/04/2017 
às 21 horas   

5 EIRAS, Natália. "Não consigo emprego por causa do meu cabelo afro". Disponível em: 
<https://estilo.uol.com.br/beleza/listas/nao-consigo-emprego-por-causa-do-meu-cabelo-afro-veja-
casos-de-racismo.htm>. Acesso em 02/04/2017 às 22 horas. 
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preconceito já não funciona como a séculos atrás, mas ainda é grande e é 

explicitamente imposto um padrão de beleza branco.  

Para acabar com isso é preciso se reconhecer como pessoa, que nem todos 

são iguais e que cada um carrega consigo uma diferença, a partir daí passando a 

respeitar um ao outro, afinal só pode falar de algo, quem o vive ou já o viveu como 

cita o cantor e compositor Criolo, em sua música breaco 5:  

 

Só pode falar de vida quem vive 

Só pode falar de sofrimento quem sofre 

Só pode falar de amor quem ama (...)6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Letra da música Breaco por Criolo. Disponível em: 

<https://www.vagalume.com.br/criolo/breaco.html>. Acesso em  22/10/2016 às 15 horas 
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3.4. APROPRIAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL 

A apropriação cultural é um termo que tem muitos pontos de vista, apesar de 

não ter previsão legal e necessitar de uma, se dá ao uso indevido de um elemento 

de uma cultura especifica por outra, ocorre também quando é tirado o valor inicial de 

algo que é de extrema importância para grupos sociais não sendo em si sobre um 

único indivíduo. 

A indústria cultural7 tem um papel muito importante e de grande influência 

sobre a sociedade, quando se fala em apropriação cultural fala-se também de 

capitalismo (a cultura como um produto de troca). Portanto a apropriação cultural é 

uma quebra ao processo de construção indenitária. É necessário a valorização da 

simbologia de elementos africanos no Brasil fato que no período escravocrata, 

quando os escravos foram tirados de suas terras eram esvaziados culturalmente e 

apagados quaisquer elementos que contassem suas histórias. Pois era essencial 

para os senhores dos campos que se formassem ali massas prontas para a 

exploração, sem cultura, costumes ou vida fora dos campos, sendo indispensável a 

reconstrução da identidade afro sobre indivíduos afrodescendentes. 

O turbante pertencente a culturas afro orientais e asiáticas o mesmo é visto 

por algumas pessoas como não africano, na qual ignoram o fato da África ser um 

continente e não somente um país (África do Sul), há argumentos contrários que não 

acreditam que a apropriação cultural existe. Segundo OSTERMANN Cultura não é 

algo tangível e material para ser propriedade de alguém e, consequentemente, ser 

passível de apropriação. Assim como não é algo estático e imutável ou inadaptável 

de acordo com as circunstâncias sociais, climáticas e até da própria vontade de 

quem faz uso da sua liberdade e criatividade de formas que deveriam ser entendidas 

mais como celebrações do que como expropriações das culturas em questão.   

O uso do turbante ou das tranças sendo elas nagô ou box braids, são para 

muitas mulheres negras do século XXI símbolo do empoderamento. O problema da 

apropriação cultural encontra-se nas formas e aceitações variadas a pessoas 

brancas e negras, na qual uma pessoa negra é vista com discriminação, enquanto 

                                            
7 Industria Cultural é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, a partir da 

lógica da produção industrial. Significa que se passou a produzir arte com a finalidade do lucro. Para 
se obter lucro com o cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade o maior número de 
pessoas. 
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uma pessoa branca não. Isso proporciona aos negros a omissão de que a origem 

das tranças vem de uma cultura africana e mesmo assim as pessoas símbolo são 

brancas. 

Como o caso da jovem branca Mariana Mader de 22 (vinte e dois) anos que 

após adaptar as tranças box braids e ir a festival muito conhecido, teve sua foto na 

lista de pessoas mais estilosas do evento.  Segundo a mesma: 

 

 Durante o evento, fiz várias fotos para diversos sites, mas não 

estava esperando tanta repercussão. Eu percebi que ninguém tinha o 

cabelo igual ao meu e ele chama a atenção. Meus amigos que me 

avisaram que eu estava na lista. Estou achando incrível. 

 

 

Fonte: http://www.geledes.org.br/inspirada-em-blogueira-negra-jovem-faz-trancas-e-e-

considerada-musa-do-lollapalooza/#gs.jS=Zm4E 
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De forma contraria o caso da professora de português e inglês negra Patrícia 

de escolas da rede pública de ensino, São Paulo que afirma “Eu já sofri preconceito 

por estar usando um turbante e vejo o preconceito contra negros de tranças, 

rastafáris e dreads”. 

 

Fonte: http://www.geledes.org.br/simbolos-negros-estao-em-alta-mas-nas-maos-de-pessoas-

brancas/#gs.ywdSyw0 

 

Quando um branco usa um símbolo da cultura africana e se tornar ícone a 

partir daquilo ele apaga o poder e preservação da cultura africana que possibilita aos 

negros um contato com seus antepassados e autoestima. Quando se fala em cultura 

africana a Industria cultural reproduz a exclusão ou a omissão negra,  Valentino  por 

exemplo em seu desfile da coleção primavera/verão de 2016, por Maria Grazia 

Chiuri e Pierpaolo Piccioli representou a África em sua linha de roupas, colares, It-

bag e até penteados típicos das tribos como o Trançado étnico e dreads, assim 

como manteve o ambiente com músicas de batidas de tambores do bongo africano, 

mas apenas um fator não prevaleceu dentro do padrão das tribos da África, de 89 

looks apenas 8 foram mulheres negras que desfilaram. 
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Fonte: http://www.geledes.org.br/valentino-desfila-colecao-inspirada-na-africa-mas-esquece-

dos-negro/#gs.PokrpaY  

 

Industria cultural é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, a 

partir da lógica da produção industrial. Significa que se passou a produzir arte com a 

finalidade do lucro. Para se obter lucro com o cinema, por exemplo, é preciso fazer 

um filme que agrade o maior número de pessoas, entendendo então que se um 

estilista muito conhecido lança roupas no intuito de alegrar um público mais elitizado 

de classe alta, o mesmo utilizou então como modelo as que mais representavam 

essa elite, que mais as agradavam e proporcionou uma banalização da 

representação africana que o serviu de inspiração primordial para o lançamento da 

linha de roupas e acessórios.  
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3.5. FEMINISMO NEGRO 

O movimento feminista teve três ondas que foram essenciais para o 

crescimento da igualdade sócio política de gêneros, a primeira onda feminista teve 

origem no século XIX. As mulheres daquela época buscavam direitos civis que eram 

direcionados apenas aos homens como o direito a voto e vida pública. A segunda 

onda feminista se deu início nos anos de 1970, na qual a luta era pelo prazer, contra 

a violência sexual e valorização do trabalho da mulher. Já a terceira onda veio com 

um pensamento de reinvindicação do movimento, na qual as mulheres negras 

denunciaram com frequência a invisibilidade. 

No caso de Sojouner Truth8 que muito antes em 1851 na Women’s Rights 

Covertion em Ohio, Estados Unidos Proferiu seu discurso “E não sou uma mulher? ”. 

Em seu discurso Sojouner discorreu que apesar de todos que estavam presente 

dizer que as mulheres mereciam uma vida melhor, serem tratadas como deveriam e 

terem seus direitos iguais ao homem, ela não se via representada. Em suas 

palavras:    

     

[...] E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus 

braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem 

algum poderia estar à minha frente. [...]  

[...]Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a 

escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a 

não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?9 

 

A partir do momento que é possível reconhecer o movimento feminista como 

uma minoria é necessário enxergar outra minoria dentro do mesmo (a racial). Se deu 

aí a necessidade de recorte do feminismo negro e feminismo hegemônico, 

entendendo então que as opressões atingem as mulheres de formas diferentes 

                                            
8 Sojouner Truth nasceu escrava em Nova York, e passou a ser chamada Isabella Van 

Wagenen em 1797, foi tornada livre em 1787 em função da Northwest Ordinance, que aboliu a 
escravidão nos territórios do norte dos Estados Unidos. Sojouner viveu alguns anos com uma família 
Quaker, onde recebeu alguma educação formal. Tornou-se uma pregadora pentecostal, ativa 
abolicionista e defensora dos direitos das mulheres. Em 1843 mudou seu nome para Sojouner Truth 
(Peregrina da verdade). Na ocasião do discurso já era uma pessoa notória e tinha 54 anos. 

9. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/digital/135/feminismo-negro-sobre-
minorias-dentro-da-minoria/>. Acesso em 10/10/2016 
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tornando excludente o discurso universal que tinham pautas ligadas a mulheres 

brancas de classe alta e apagavam as necessidades das mulheres negras. Seu 

início se deu na década de 1970, que após não encontrar representatividade nos 

demais movimentos sociais hegemônicos, mulheres negras juntaram-se para a 

busca de visibilidade no movimento feminista, é possível compreender então que a 

luta não é somente contra o machismo, mas contra o racismo que colocou a mulher 

negra atrás de outros grupos sociais. Há uma dificuldade de compreender essa 

diferença, a tendência é englobar mulheres apenas pelo gênero, coisa que o 

feminismo negro busca quebrar. 

É possível entender a importância do recorte a partir do momento que se 

passa a observar a representatividade da mulher negra nos demais 

estabelecimento, hoje o movimento feminista hegemônico já nos traz dados da não 

visibilidade da mulher, já quando observamos a mulher negra a visibilidade é ainda 

menor nos demais cargos altos de empresas tendo o maior número de mulheres 

negras em trabalhos com pouca remuneração como as domésticas que muitas 

vezes não são registradas. Segundo uma pesquisa realizada pelo coletivo não me 

khalo na elaboração do livro rashtag meu amigo secreto, entre as mulheres que 

trabalhavam como doméstica em 2010 de 5 milhões 94,4% eram mulheres 61,6% 

negras 60% não completaram o ensino fundamental. 
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4. ANALISE DA LEI Nº 7.716 DE 1989 

 

4.2. LEI Nº 7.716 – CRIMES DE PRECONCEITO 

      

 A Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, tem fins de definir e punir os crimes 

resultantes a preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, essa 

lei veio logo após a Constituição Federal (CF) de 1988, nossa atual “Lei maior” que 

já em seu artigo 3º tipifica os objetos fundamentais da República Federativa do 

Brasil que são eles: 

 

[...] I - Construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 

II - Garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

III - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. [...] 

 

E também em seu artigo 5º XLII “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Portanto 

não será possível conceder a liberdade provisória com a fixação de fiança, mas será 

possível que o juiz conceda liberdade provisória sem fixação de fiança. O crime de 

racismo é imprescritível, ou seja, ele não prescreverá, não perdera a validade. A 

pena de reclusão é uma medida de restrição de liberdade, podendo ser os regimes 

de cumprimento em fechado (execução da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média), semiaberto (execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar) e aberto (execução da pena em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado).  

Em seu artigo 1º a Lei discorre que serão punidos os crimes de preconceito e 

discriminação de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, ou seja, é 

totalmente direcionada aqueles que por conta de suas características físicas são 

impedidos de ir vir ou permanecer em certos lugares. 
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Diferente do racismo a injuria emprega-se a ofender a dignidade ou decoro de 

certa pessoa no caso da injuria preconceituosa, presente no artigo 140 § 3º “Se a 

injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 

origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Na injuria o 

autor do delito ofende diretamente um grupo étnico e desmoraliza um indivíduo por 

conta do ato praticado diferente do crime presente no artigo 20 da Lei 7.716/1989. 
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4.2.1. A NÃO CRIMINALIZAÇÃO DO RACISMO 

O racismo algumas vezes pode ser uma prática normalizada e por muitas 

vezes pode ser ignorado, quando praticado o racismo, qualquer um além da vítima 

do crime pode denunciar o ato, em uma pesquisa realizada para a elaboração deste 

projeto estima-se que 71,96% que dá um total de 59 pessoas afirmaram que se 

vissem alguém cometendo esse delito, as mesmas o denunciariam, o que é bom, 

segue gráfico:  

  

Fonte: 

https://pt.surveymonkey.com/analyze/s4q2MF0mIW8Sesip5tppf16SvzdQn2OJhbs1N5Nxtdywow3y9s

RGjiGPjyxJCwOn 
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Porém há uma contradição, das mesmas que responderam à questão anterior 

com o acréscimo de 2 pessoas 71,45% estimando um número de 60 pessoas, 

afirmaram que o crime não é denunciado frequentemente, segue gráfico: 

 

Fonte: 

https://pt.surveymonkey.com/analyze/s4q2MF0mIW8Sesip5tppf16SvzdQn2OJhbs1N

5Nxtdywow3y9sRGjiGPjyxJCwOn 

 

Ou seja, apesar de muitas pessoas declararem que denunciariam, isso não 

ocorre na prática, o racismo é visto, vivido e flagrado pela sociedade, mas a 

criminalização não é um meio que as pessoas buscam, apesar da lei tipificar e punir 

este ato, certas pessoas ainda não o reconhecem como digno de punição ou as 

vezes até o ignoram.  

Nunca se poderá ignorar, é preciso que todos, quando visto a pratica, a 

denunciem, mesmo que não sejam a vida. 
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5. LEIS QUE CLASSIFICAM E ASSEGURAM O DIREITO AOS 

NEGROS 

5.2. LEI Nº 12.711 DE 2012 – COTAS 

As cotas raciais têm como objetivo o nivelamento de uma sociedade, a 

constituição de 1988 declara em seu artigo 5º: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade [...]. 

 

Esse argumento constitucional pode trazer um duplo sentido quando de se 

fala em cotas raciais, portanto ressalta-se comentar que não há uma decadência de 

direitos aos que não são atingidos pela lei, mas a entrega do direito garantido aos 

demais negros que foram atingidos de certa forma pelas consequências da 

escravidão no Brasil, pode-se dizer que as cotas raciais carregam um conceito do 

filosofo grego Aristóteles, no qual dar-se-á a Lei o princípio da equidade aristotélica, 

que consiste em “tratar desigualmente os desiguais para promover a efetiva 

igualdade”. A partir desses conceitos e analisado a Lei o Supremo Tribunal federal 

(STF) vetou as cotas raciais como constitucional por unanimidade. 

As cotas raciais têm o fim de promover a igualdade econômica, social e 

educacional entre as demais etnias. Segundo Moura F; M. Em 1997, apenas 1,8% 

dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros haviam frequentado uma 

universidade. As primeiras universidades que iniciaram com esse sistema no Brasil 

foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ) em 2003 e a Universidade 

de Brasília (UnB) em 2004, apesar da lei ter sido aprovada apenas em 2012. 
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Os cotistas não acabam com o princípio da meritocracia, pois a cota racial é 

uma forma de seleção e já foi comprovado que o desempenho de cotistas é acima 

da média, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ) declarou que 49% dos 

alunos que entraram através das cotas foram aprovados em todas disciplinas em 

seu primeiro semestre na universidade. 

A Lei de Cotas nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 discorre que 50% das 

vagas de todos os cursos das Universidades Federais e Institutos Federais de 

Educação deverão ser reservadas a alunos negros, pardos, indígenas, estudantes 

de escolas públicas, e pessoas de baixa renda (renda familiar bruta per capita 

inferior a 1,5 salário-mínimo).  

No Brasil 53,6% da população é composta por negros e pardos, as cotas 

trazem as universidades uma igualdade visto que mais de 50% da população é 

contida por negros e pardos, portanto se um curso contem 100 vagas, a Lei nos 

mostra que destas, os alunos de escola pública representarão 50% das vagas, na 

qual 25% terá que conter renda inferior a 1,5 salário-mínimo (destes, 13% das vagas 

serão para pretos, pardos e indígenas e 12% para as demais vagas) e os outros 

25% serão destinados aos com renda superior a 1,5 salário-mínimo (destes, 13% 

das vagas serão para pretos, pardos e indígenas e 12% para as demais vagas). 

Visto isso, se não houver um número redondo de participantes sempre será 

arredondado para cima a favor da cota. 

Não sendo destinada apenas a pessoas negras, pardas e indígenas as cotas, 

atingem também pessoas de renda baixa, sendo negras(os) ou não, pode haver 

uma omissão deste requisito, mas a partir do momento que as cotas se destinam a 

alunos que cursaram toda sua vida estudantil em escolas públicas, percebe-se que 

se a pessoa ou sua família não teve condição de frequentar escola particular a 

mesma não terá também como frequentar um ensino superior particular e o Estado 

presa a partir desta Lei o dever de garantir o direito ao estudo à essas pessoas tão 

necessitadas de ascensão social. 
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5.3. ASCENÇÃO NEGRA E O BLOQUEIO SOCIAL 

A palavra ascensão significa estar em ação, para melhor compreender a 

ascensão negra é preciso voltar ao Brasil pós-escravocrata (período depois da Lei 

Aurea) que levou os escravos negros a liberdade, mas sem os incluir como devidos 

cidadãos não se importando com as condições dos mesmos, para onde iam ou o 

que eles fariam para sobreviver. 

Isso levou os negros a decair, sem salário muitos passaram a viver em 

condições precárias, considerando o fator da escravidão ter acabado a 127 anos, ou 

seja, apenas 4 gerações, a ascensão negra continua sendo difícil, os rendimentos 

mensais médios de brancos (R$ 1.538) e amarelos (R$ 1.574) são quase o dobro 

dos de pretos (R$ 834), pardos (R$ 845) e indígenas (R$ 735). Quando um negro 

(exceção) se torna empresário ou encontra-se em um cargo alto geralmente isso 

vem de sua mesma geração (não foi algo hereditário, dado pelos pais). A população 

negra vem conquistando seu espaço ao longo do tempo. 

A dificuldade da ascensão negra vem de fundamentos racistas, que por sua 

vez não os estimulam a crescer na sociedade e quando eles se encontram nesse 

estado de crescimento há um bloqueio social incumbido de um incomodo continuo 

da sociedade. O capitalismo justifica a falta do negro em cargos altos com falta de 

capacidade, a vitimização como ligação entre o mesmo, fazendo-os acreditarem que 

se não tem capacidade consequentemente se “vitimizam”. 

Relatos do racismo explicito, a marginalização e incomodo da ascensão negra 

na sociedade vem a partir dos ataques ou de pichações como as dos banheiros da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde 

jovens alegaram anonimamente que os negros não deveriam estar ali ou que eles 

deveriam ir presos só por terem essa cor. 
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Pichações racistas em portas de banheiros de universidades (Imagem: Pragmatismo Político) 

 

Fonte: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/04/o-racista-de-banheiro-nao-se-

conforma-com-a-ascensao-do-negro.html 

 

Essas práticas dos demais alunos são de ódio e afirmam o quanto a 

ascensão negra no mundo acadêmico é de incomodo para a sociedade, os alunos 

que através das escritas em paredes e portas destes locais, mostram o quão é 

estranho ver novos alunos que antigamente não podiam frequentar esse local, ou 

não tinham a oportunidade de frequenta-lo sem o sistema de cotas.  

Portanto mesmo sendo difícil chegar ao mundo acadêmico os alunos e alunas 

negras ainda encontram dificuldades em permanecer. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que o racismo afeta muitos brasileiros, atrapalha as relações 

entre a sociedade e está presente nos demais locais e em praticamente uma nação 

inteira, pois foi inserido em todos e para combate-lo, além de conscientizar a todos 

sobre o que, é necessário visar todas atitudes e criminaliza-lo com precisão e 

efetividade. Considerasse que Estado tem o dever fundamental de fornecer aos 

negros novas leis para Ascenção, assegurar a cultura negra aos negros para reger 

problemas como a apropriação cultural, que não deixa de ser muito importante para 

a população nega atual e futuramente fornecendo equidade a todos sem distinção. 
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