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Apresentação
A Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social,
resolve editar uma coleção de Cartilhas que abordam temas de
interesse de todos os cidadãos brasileiros. O objetivo é contribuir
para o esclarecimento da população em geral, face os diversos
assuntos que permeiam a vida de todos nós sobretudo naqueles
que envolvem os direitos e deveres de cada um para bem viver
em sociedade.
Essas cartilhas editadas em linguagem fácil e acessível, reúnem
num pequeno exemplar a legislação atual e estudos modernos
sobre um mesmo tema, propiciando uma leitura ágil, sobre os direitos e deveres que impactam a vida de todos os seres humanos.
Esta é a colaboração da Fundação ANFIP que busca elucidar os
principais pontos relativos às demandas sociais, mormente o
acesso à justiça, para a construção da autêntica cidadania, onde
todos devem ser tratados igualmente.

Bom proveito a todos.

Fundação ANFIP de Estudos
Tributários e da Seguridade Social
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“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação
umas às outras com espírito de fraternidade. Toda pessoa tem
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.*”

* Artigo I e II da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948.
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1. Introdução
O assunto “Racismo” é complexo, extenso, com abordagens da
Antropologia, Sociologia, Direito, História, Ciência Política, Psicologia, Biologia, entre outras áreas, o que implica em vasto universo de pesquisa para compreensão de suas formas de manifestação, origens, consequências e possíveis políticas públicas
para promoção da igualdade de oportunidades e correção das
desigualdades sociais.
Porém, nesse mundo de conhecimentos, o objetivo desta cartilha
é tão somente fazer um recorte do aspecto punitivo às práticas de
discriminação e preconceito raciais, quanto ao reconhecimento do
racismo como crime, a legislação respectiva e sua evolução até os
dias de hoje.
Alguém pode dizer, “Ah... mas no Brasil, não temos racismo” ou então “Eu não sou racista, tenho vários amigos negros”. Não é bem
assim, há que se ver o comportamento da sociedade como um
todo, o que as instituições pensam e efetivamente realizam contra
a prática do racismo, e o que está posto e entranhado nas entrelinhas das relações sociais há mais de 500 anos.
A sociedade brasileira se reconhece racista num processo evolutivo. Em 1951, não sem motivo, a Lei Afonso Arinos tipificou o crime
de racismo e estabeleceu punições.
Posteriormente, em 1988, a Constituição Federal acolheu e consolidou essa concepção e, em nível dos direitos e garantias fundamentais, definiu o racismo como crime, inafiançável e imprescritível,
além de estabelecer a penalidade de reclusão ao infrator. Trata-se
de uma garantia à vítima, discriminada por pertencer a uma determinada raça ou cor, de que seu algoz será punido e sofrerá restrições penais.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ampliando o escopo
dessa garantia, equiparou o crime de injúria racial (de menor graduação) ao crime de racismo quanto à prescrição, numa interpretação que permite maior efetividade do combate ao racismo no país.
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Assim, nesse condão, a cartilha desenvolve o tema “Racismo é Crime”, buscando disseminar informações sobre a matéria, no tocante a legislação vigente e aos conceitos principais. Além desses tópicos, um se destaca por sua funcionalidade, o “Denúncia e Acesso
à Justiça”, dirigido a elucidar dúvidas em casos concretos.

2. Conceitos
Racismo - é entendido como uma forma sistemática de discriminação, por meio de práticas conscientes ou inconscientes que resultam em desvantagens a determinado grupo racial. Nesse sentido, o
racismo engloba não apenas a discriminação e o preconceito, mas
também todas as relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas
que desfavorecem uma pessoa ou grupo por conta de sua raça.
Manifesta-se basicamente em três níveis:
• individual, quando um membro de um grupo sente-se superior a
outro de grupo diverso;
• institucional, quando as instituições - como Estado, igrejas, empresas, partidos políticos, escolas – limitam as oportunidades de
acesso ou o próprio acesso a determinado grupo de pessoas; e
• estrutural, quando o racismo é considerado natural, está na estrutura da sociedade mantendo o status quo dominante ao longo
do tempo, ou seja, está entranhado nas diversas dimensões da
sociedade.
A presença do sistema racista pode ser percebida quando analisamos, ao longo do tempo, os indicadores sociais por raça, cor, e
identificamos que os indicadores considerados positivos estão
concentrados no grupo com melhor posição socioeconômica, já os
negativos no grupo em pior posição, aquele discriminado por preconceito de raça.
Racismo velado - é o racismo internalizado, oculto, por isso
mesmo difícil de ser superado. É o preconceito de se reconhecer
preconceituoso.

12

Direitos do Cidadão

Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social

Discriminação - é a manifestação do preconceito, sua materialização em atitudes que efetivamente impedem ou limitam o grupo
(ou a pessoa) discriminado, prejudicando-o.
Discriminação racial – significa separar, excluir, diferenciar pessoas
por critérios raciais. É dar tratamento diferenciado a alguém ou a um
grupo em razão de sua raça, prejudicando uma e beneficiando outra.
De acordo com a Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965):
“Art. 1º - Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou
dificultar o reconhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública”.
A discriminação racial leva a desigualdade de condições e de oportunidades às pessoas por suas características raciais.
Preconceito - é a ideia que formulamos sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecer a pessoa, e que reproduzimos por puro
desconhecimento.
Preconceito racial - é um juízo negativo com relação a uma pessoa ou grupo, baseando-se num processo de comparação social
em que o grupo da pessoa preconceituosa é considerado como
ponto positivo de referência.
Desigualdade racial – toda situação injustificada de diferenciação
de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, na esfera
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência, origem
nacional ou étnica.
Crime de racismo - é a conduta discriminatória, em razão da raça,
dirigida a um grupo sem intenção de atacar alguém em específico. Seu objetivo é discriminar a coletividade, sem individualizar as
vítimas. Exemplos: não contratação de pessoas negras, a proibição de frequentar espaços públicos ou privados e outras ações que
visam bloquear o acesso de pessoas negras. O crime de racismo
atinge a integralidade de uma raça.
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Crime de injúria racial7 - a injúria racial acontece quando o crime
é direcionado a uma pessoa, uma vez que a vítima é escolhida precisamente para ser alvo da discriminação. Consiste em ofender a
dignidade e a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

3. Um pouco
de história
Somente após 63 anos da abolição da escravatura, pela Lei Áurea,
em 1888, surgiu uma lei restritiva e punitiva para atos racistas. A
denominada Lei Afonso Arinos foi sancionada por Getúlio Vargas,
em 1951, tendo forte impacto nas instâncias decisórias do país. Todavia, não conseguiu aderência no mundo jurídico, ou por falta de
interesse na sua efetividade ou porque o dispositivo era inócuo,
uma vez que não condenava nem à detenção, nem à reclusão, apenas considerava a infração racial uma contravenção penal.
Somente 38 anos depois, com o advento da Constituição Federal de
1988 e da Lei 7.716/1989, a Lei Caó, o crime de racismo foi regulamentado com pena de reclusão de até cinco anos.

3.1 Uma curiosidade
A Lei Afonso Arinos nasceu de um incidente com uma célebre bailarina e coreógrafa americana, negra, Katerine Dunham, que teve sua
hospedagem negada por um luxuoso hotel na cidade de São Paulo. Só
que a artista era especializada em dança africana, antropóloga e ativista social nos Estados Unidos. Com todos esses atributos, a celebridade denunciou o ocorrido junto à grande imprensa brasileira.
A notícia caiu como uma bomba entre lideranças sociais e políticas, uma vez que o ocorrido negava a imagem que o país buscava
repassar de relações harmônicas entre negros e brancos, o que na
época era chamado de “Democracia Racial” - esta teoria logo após
foi negada cientificamente. O imbróglio com a artista foi o estopim
para o surgimento da lei.
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4. Legislação
vigente1
a) Constituição Federal
Após 100 anos da abolição da escravatura, a Constituição Federal, de 1988, com fulcro no princípio da igualdade, consolidou um
aparato de dispositivos, com o objetivo de conter os diversos tipos
de discriminação e preconceito, sendo, em especial, para esta cartilha, os relacionados à raça (racismo). Também, para não haver
dúvida, definiu, no inciso XLII do art. 5º, o racismo como crime, inafiançável e imprescritível, e a punibilidade com pena de reclusão,
como veremos em seguida.
b) Lei 7.716/1989, a Lei Caó
A Lei 7.716/1989 é conhecida como Lei Caó, apelido de Carlos Alberto
Oliveira dos Santos (1941-2018), deputado constituinte em 1988, que
durante sua carreira se destacou na luta contra o racismo. A Lei Caó
regulamentou o inciso XLII do art. 5º da Constituição, definindo as
diversas situações consideradas crime de racismo e respectivas penas de reclusão. Até então, o racismo era considerado apenas uma
contravenção penal, com penas insignificantes ou nenhuma.
c) Código Penal
Com a Lei 7.716/1989, bem respaldada na Constituição e com previsão de pena de restrição de liberdade definida, os processos judiciais tenderam a ser enquadrados como crime de injúria a honra
(caput do art. 140, do Código Penal), cuja pena prevista é bem mais
branda ou até mesmo, em alguns casos, praticamente inexistente.

1 - As demais normas atualmente vigentes, relacionadas às ações de política afirmativa
das questões raciais não são foco dessa cartilha, a exemplo da Lei 12.288/2010 - Estatuto
da Igualdade Racial.
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Então, de olho na aderência da Lei 7.716/1989 ao arcabouço jurídico nacional e buscando a punição efetiva do crime de racismo, o
legislador aprovou a Lei 9.459/1997, inserindo o § 3º no art. 140 do
Código Penal, qualificando a injúria como crime de injúria racial e
equiparando o período da pena dos dois tipos de crime.

4.1 Aspectos constitucionais
A Constituição Federal de 1988 foi um marco para os direitos sociais. A denominada “Constituição Cidadã”, por meio dos parlamentares constituintes e intensa participação dos movimentos sociais,
dentre outros objetivos, buscou proteger a sociedade brasileira de
possíveis formas de discriminação, dando ênfase ao princípio da
igualdade enquanto estruturante das normas jurídicas do Estado
democrático. Assim, a discriminação por raça (racismo) se faz de
especial interesse, para fins desta cartilha. Veja:
No preâmbulo da Constituição consta, dentre outros, o valor supremo da igualdade, por sua vez, o Inciso III do art. 1º estabelece
a dignidade humana como um princípio fundamental. Ora, conceitualmente, a dignidade humana traz em seu núcleo essencial o direito à igualdade, logo, mais um reforço para o desejo de igualdade
do constituinte.
Entre os objetivos fundamentais delegados ao Estado Brasileiro, o
art. 3º, inciso IV prevê o que Fernanda Cimbra Santiago9 denomina
de “cláusula geral antidiscriminação”, assim vejamos:
(...) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação
O art. 4º, inciso VIII, institui o princípio do repúdio ao racismo nas
relações internacionais, sinalizando, além fronteiras, o principio
da igualdade racial.
No título dos direitos e garantias fundamentais, o direito a igualdade, previsto no caput do art. 5º, assegura que todos sejam iguais perante a lei, já
o inciso X se refere à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas e o
inciso XLII tipifica o racismo como crime, inafiançável e imprescritível, e
assim dispõem:
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Art. 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, nos termos seguintes:
...
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
...
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
Como se depreende, existiu e existe a vontade de construção de
uma sociedade socialmente justa e igualitária, com oportunidades
de acesso a todos, sem discriminação de qualquer natureza.
Já o racismo - a discriminação por preconceito de raça - a criminalização da prática foi alçada ao nível constitucional, bem como a
sujeição a uma pena de reclusão.
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4.2 Crimes de Racismo previstos pela Lei 7.716/1989
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Tipificação

Pena

Art. 3

Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente
habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou
Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos

Reclusão de dois
a cinco anos

Art. 4

Negar ou obstar emprego em empresa privada

Reclusão de dois
a cinco anos

Art. 5

Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial,
negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador

Reclusão de um
a três anos

Art. 6

Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em
estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau

Reclusão de três
a cinco anos

Art. 7

Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão,
estalagem, ou qualquer estabelecimento similar

Reclusão de três
a cinco anos

Art. 8

Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes,
bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público

Reclusão de um
a três anos

Art. 9

Impedir o acesso ou recusar atendimento em
estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes
sociais abertos ao público

Reclusão de um
a três anos

Art. 10

Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de
cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou
estabelecimento com as mesmas finalidades

Reclusão de um
a três anos

Art. 11

Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou
residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos

Reclusão de um
a três anos

Art. 12

Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como
aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou
qualquer outro meio de transporte concedido

Reclusão de um
a três anos

Art. 13

Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em
qualquer ramo das Forças Armadas

Reclusão de dois
a quatro anos

Art. 14

Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento
ou convivência familiar e social

Reclusão de dois
a quatro anos

Art. 20

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, inclusive
os cometidos através dos meios de comunicação e afins

Reclusão de um a
três anos e multa
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4.3 Crime de Injúria Racial
O crime de injúria originário, aquele que trata da conduta de ofender a dignidade ou o decoro de alguém, é previsto no Código Penal,
no caput do art. 140, e prevê como pena a detenção de um a seis
meses ou multa.
Já o crime de injúria racial está previsto no §3º do mesmo artigo e
trata de uma forma de injúria qualificada, pois é necessário que
haja os elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, idade ou
deficiência. A pena é maior, um a três anos de reclusão e prevê dois
agravantes, se cometido em público ou em redes sociais.
Não se confunde com o crime de racismo, previsto na Lei 7716/1989.
Geralmente, nos casos de injúria racial, o agressor usa palavras
depreciativas quanto à raça ou cor do vitimado, no intuito de
ofender sua honra e dignidade. Ex. “cabelo de bombril”, “macaco”,
“nego safado”.
Vejamos o art. 140, §3º do Código Penal:
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor,
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência2:
Pena – reclusão de um a três anos e multa.

4.3.1 Injúria Racial em público
Art.141 – As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se
qualquer dos crimes é cometido:
III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da
calúnia, da difamação ou da injúria.

4.3.2 Injúria Racial em redes sociais
Pena é triplicada, se o crime é cometido em redes sociais na internet:
Art. 141 - ...
2 - A Lei 10.741/2003 acrescentou as intolerâncias à pessoa idosa e aos portadores de deficiência.
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§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.

5. Denúncia e
acesso à Justiça
5.1 Como denunciar o crime de racismo
Racismo é crime, deve sempre ser denunciado, mas, muitas vezes
não sabemos o que fazer diante de uma situação real de ocorrência do crime, nem como denunciar.
Antes de qualquer coisa, é preciso saber qual crime será denunciado, se um crime de racismo, ou se um crime de injúria racial. Isso
é fundamental para sequência do inquérito policial e encaminhamento ao Ministério Público.

5.2 Crime de Racismo X Crime de Injúria Racial
A diferença entre os crimes de injúria racial e de racismo para fins
de tipificação está na conduta do agente infrator quanto ao alvo da
ação de discriminação racial.
No crime de racismo a ofensa é coletiva, atinge um determinado
grupo de pessoas, podendo ser todas as pessoas da raça negra ou
indígena, por exemplo.
Já na injúria racial, uma pessoa é escolhida como alvo da ofensa,
da indignidade, da desonra, por pertencer a um grupo discriminado por raça, cor, etnia, religião ou origem.
Se o alvo do crime for a totalidade das pessoas negras, por exemplo, ele se enquadra como racismo; já se a ofensa for direcionada a
uma pessoa, e não à raça como um todo, é uma injúria racial.

5.3 Denúncia em delegacias
Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a vítima pode
chamar a Polícia Militar (PM) por meio do Disque 190.
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Além de fazer parar a agressão, a PM pode prender o infrator e levá-lo à delegacia.
A denúncia do crime de racismo ou injúria racial pode ser feita em
delegacias comuns ou, nos estados que as possuem, em delegacias especializadas que prestam serviços direcionados a crimes
raciais. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro já possuem as Delegacias de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).
Conte a história com o máximo de detalhes, forneça nomes e contatos das testemunhas. Solicite ao policial para incluir na queixa
que deseja que o agressor seja processado.
Registre a queixa crime em boletim de ocorrência, pois ele será a
peça base para o inquérito policial e processos na Justiça.
As denúncias também podem ser efetuadas nas delegacias virtuais (online), nos estados que dispuserem desse serviço.
É importante ressaltar que em casos de crime de racismo propriamente dito (Lei 7.716/1989), além da vítima, uma testemunha pode
denunciar a violação. O mesmo não vale para injúria racial, pois
somente a vítima pode se manifestar sobre o crime na justiça.
Nos casos de crime de racismo (Lei 7.716/1989) é possível denunciar diretamente ao Ministério Público.

5.4 Denúncia pelo telefone
O Disque 100 é um serviço do Governo Federal, com atendimento
ininterrupto, para receber denúncias de violações de direitos humanos, em que é possível apresentar denúncias dos crimes de racismo e injúria racial.
O serviço também aceita denúncias online de discriminação ocorrida em material escrito, imagens ou qualquer outro tipo de representação de ideias ou teorias racistas disseminadas pela internet.

5.5 Crime virtual de racismo, pela internet
Os casos de racismo estão mais visíveis com o uso da internet,
uma vez que os ofensores se escondem por detrás de perfis anônimos, ou não.

Racismo é crime

21

Para denunciar casos de racismo em páginas da internet ou redes
sociais, o usuário deve acessar o portal da Safernet e escolher o
motivo da denúncia.
Além disso, é necessário enviar o link do site em que o crime foi
cometido e fazer um comentário sobre o pedido. Após esses passos, será gerado um número de protocolo, que o usuário deve usar
para acompanhar o processo.

5.6 Processando o agente infrator na Justiça
Na injúria racial, a partir da Lei 12.033/2009, o encaminhamento
da denúncia ao Ministério Público depende de representação da
vítima. Portanto, após o registro da ocorrência, deve a vítima manifestar sua intenção de processar o autor do delito. Em seguida,
cabe ao Ministério Público a propositura da ação penal.
O processo criminal, além de restringir o direito de liberdade do
agressor, é importante para dar força ao possível processo cível,
que tem por objetivo conseguir uma indenização.
Já no crime de racismo, o processo fica a cargo do Ministério Público e a indenização é direcionada ao grupo atingido ou a uma entidade que represente esse grupo.

6. Exemplo de denúncia
de crime de racismo
Denunciado pelo MPF, gerente impediu 13 professores de se hospedarem em hotel pelo simples fato de serem indígenas.
A partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal
(MPF), o gerente de um hotel em Comodoro, município de Mato
Grosso (MT), foi condenado pelo crime de racismo por ter impedido
13 professores indígenas de se hospedarem no estabelecimento.
Em março, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) analisou
o caso e condenou o réu por conduta classificada como discriminação ou preconceito de etnia, nos termos dos art. 1º e 7º da Lei nº
7.716/1989.
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O crime ocorreu no ano de 2003, tendo a denúncia do MPF sido recebida pela Justiça Federal em 2010. O entendimento da primeira
instância foi de que a conduta criminosa praticada pelo réu ocorreu contra as pessoas da etnia indígena, e exclusivamente por ostentarem a condição de indígenas, configurando, assim, claro ato
de desrespeito e ofensa aos seus costumes.
... Narram os autos que, um grupo de 18 professores, sendo 13 deles
indígenas, participantes de um evento organizado pela Secretaria
Municipal de Educação, se dirigiu ao respectivo hotel, no entanto,
foi impedido pelo gerente do estabelecimento de realizar a hospedagem. A alegação era de que o local não hospedava indígenas
e que a presença dos indígenas atrapalharia o normal funcionamento do hotel, inibindo a hospedagem de outros clientes...

7. Exemplos de denúncias de crime de Injúria
Racial
a) Exemplo 1
O campus de Presidente Prudente da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) foi palco de um caso grave de racismo em abril/2014. Uma
estudante foi chamada de “preta”, “macaca” e “safada” em escritos
feitos na porta de um banheiro da instituição. A estudante comentou, em entrevista ao Brasil Post, o quão difícil foi fazer um boletim
de ocorrência do caso como racismo, apesar da lei já ter 25 anos.
b) Exemplo 2
Ambas negras, mãe e filha foram alvo de funcionários de uma loja
do Bangu Shopping, no Rio de Janeiro. Em um vídeo que ganhou as
redes, a mãe aparece exaltada, criticando a atitude de uma funcionária de uma loja que a fez abrir a sua bolsa e ser devidamente revistada. O caso acabou registrado como injúria na 34ª Delegacia de
Polícia, em Bangu, e a loja negou tratar-se de um caso de racismo,
se desculpando em seguida.
Racismo é crime
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c) Exemplo 3
O racismo no ambiente universitário também foi registrado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em agosto, um aluno
foi expulso e outros três foram suspensos após imagens de vários
trotes na instituição ganharem as redes sociais. Em uma delas,
uma caloura está pintada de preto, aparece acorrentada por um
dos rapazes e segura o cartaz “Caloura Chica da Silva”. A direção da
universidade lamentou o incidente, classificado como “repulsivo”.

8. Conclusão
Como vimos, a sociedade brasileira progressivamente se conscientiza do racismo estrutural sorrateiro que se manifesta tanto
de forma individual, quanto institucional.
A legislação de combate aos crimes de discriminação racial vem
se consolidando, porém, só o enfoque repressivo não é suficiente para desconstruir a força de mais de 350 anos de escravidão e
mais de 130 anos de depreciação e discriminação da raça negra e
indígena.
Dentro desse avanço progressivo, algumas políticas afirmativas já
estão previstas no ordenamento jurídico do país, entre elas destaca-se o Estatuto da Igualdade Racial, inserido pela Lei 12.288/2010,
de grande importância para a questão racial, enquanto referência
para a implementação de ações e programas públicos de promoção de igualdade racial e social.
Por fim, além de políticas públicas voltadas para a inclusão racial
e social, precisamos eliminar, enquanto sociedade ou individuo,
qualquer comportamento discriminatório e preconceituoso.
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