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Resumo: Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa maior que 

se situa no campo de confluência entre a antropologia e o direito. Nosso objetivo 
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é mapear analiticamente as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, 

relacionadas à temática do racismo, a partir de uma análise da produção 

acadêmica da área e das ações julgadas nos tribunais do Estado do Rio de 

Janeiro no período 1988-2014. O questionamento central é: como que categorias 

como “racismo” “injúria racial” “discriminação racial” “desigualdade racial”, dentre 

outras, são utilizadas na prática pelos Tribunais; para além da referência 

simplesmente normativa, assegurada pela Constituição de 1988 e pela 

legislação posterior a esta. Interessa verificar ainda, como e se o campo jurídico 

tem se relacionado com a produção do conhecimento no campo antropologia e 

da sociologia, lugares discursivos que historicamente monopolizam a produção 

de conhecimentos acerca da ordem racial nacional. Deste modo, o intuito do 

presente artigo é problematizar algumas questões teórico-metodológicas acerca 

da investigação da questão racial no campo jurídico brasileiro. Esta etapa da 

pesquisa concentra-se em explicitar as categorias e os referenciais teóricos que 

nos propomos a utilizar, antes que possamos levantar e analisar os dados 

propriamente. Entendemos necessário elucidar algumas questões referentes à 

relação do Direito, enquanto saber, com a sociedade brasileira. Para tanto, 

articulamos aqui três campos específicos das Ciências Sociais: a antropologia 

interpretativa em seu percurso pela antropologia do direito; as pesquisas na área 

da sociologia referente à questão racial no Brasil; e a metodologia da análise 

semiolinguística do discurso. 

Palavras-chave: campo jurídico, racismo, injuria racial, discriminação 

racial, desigualdades raciais. 

 

1. Introdução 

O presente artigo refere-se à pesquisa em andamento financiada pela 

Universidade Estácio de Sá, cuja seleção do pesquisador foi decorrente da 

submissão ao Edital de Concurso para Seleção de Docentes para auxílio 

financeiro de Pesquisa Produtividade 2015, por intermédio da qual, dando 

continuidade aos estudos realizados no Doutorado em Política Social (PPGPS-

UFF) e no Edital Pesquisa Produtividade 2014. 



Na referida Pesquisa Produtividade 20144 se discutiu, a partir de reflexões 

relacionadas à alteração instituída nas diretrizes e bases da educação nacional 

por intermédio da Lei 10.639/2003 (que alterou a Lei 9394/1996 para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira"), a problemática das relações étnico-raciais no ambiente 

escolar, revelando a importância do tema no campo da política social brasileira.  

Num país marcado pelo denominado mito da democracia racial, 

sintetizado pela distância entre o discurso e a prática dos preconceitos, da 

discriminação entre brancos e negros no Brasil, o referido estudo partiu da 

problemática das relações raciais no ambiente escolar, as memórias dos alunos 

e a percepção deles sobre o conteúdo estudado ou a ser estudado no curso de 

Direito que guardassem relação com a questão racial no Brasil e/ou com políticas 

educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim 

de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. 

Ao término da referida pesquisa, cuja coleta de dados se desenvolveu no 

segundo semestre letivo do ano de 20145, percebi que o resultado em relação 

aos dados obtidos por intermédio das respostas oferecidas pelos alunos 

ingressantes e concluintes do curso de Direito apontavam um caminho 

desafiador a seguir com muitas possibilidades e estratégias de enfrentamento 

da questão. O fato é que enquanto profissional da educação envolvido na 

formação de bacharéis em direito, identifiquei de forma clara a necessidade de 

dar continuidade aos meus estudos em relação a tais conteúdos, como forma de 

auxiliá-los a ampliar seus conhecimentos envolvendo o Direito e a questão racial 

brasileira. 

Deste modo, o intuito do presente artigo é problematizar algumas 

questões teórico-metodológicas acerca da investigação da questão racial no 

campo jurídico brasileiro. Por isso, etapa da pesquisa concentra-se em explicitar 
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as categorias e os referenciais teóricos que nos propomos a utilizar, antes que 

possamos levantar e analisar os dados propriamente. 

 Entendemos necessário elucidar algumas questões referentes à relação 

do Direito, enquanto saber, com a sociedade brasileira. Para realizar tal 

empreitada, articulamos aqui três campos específicos das Ciências Sociais: a 

antropologia interpretativa em seu percurso pela antropologia do direito; as 

pesquisas na área da sociologia referente à questão racial no Brasil; e a 

metodologia da análise semiolinguística do discurso. Embora, num olhar inicial, 

tais perspectivas pareçam muito distantes, elucidaremos como estas se 

articulam de maneira interdisciplinar para que possamos investigar a questão 

racial no contexto do direito brasileiro. 

 

2. A questão racial e seu reconhecimento no Direito Brasileiro 

Em 1988, com a promulgação da atual Carta Política, nós tivemos um 

grande avanço no que se refere à constitucionalização das questões raciais no 

Brasil.  

Precedida de ampla discussão pública que envolveu 
parcelas significativas da população, a Constituição de 
1988, foi promulgada sob um clima de grandes 
expectativas e esperanças. Do ponto de vista que aqui nos 
interessa, ela apresentou inegáveis avanços tanto no plano 
geral, ao ampliar as garantias do conjunto dos cidadãos, quanto 
no que se refere ao reconhecimento formal das especificidades 
sociais, religiosas e culturais dos negros, o que aparece em 
diversos dispositivos, a começar pelo Preâmbulo, que 
define a sociedade brasileira como “fraterna, pluralista e 
sem preconceitos”. (MEDEIROS, 2004, p. 116-117) 

A CRFB 1988, em pelo menos três momentos, faz menção à raça e ao 

racismo de forma direta: art. 3º, IV, 4º, VIII e 5º, XLII.  O legislador constituinte 

fixou, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

“promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (CRFB 1988, art. 3º, IV).  

Para as relações do Estado brasileiro no campo das relações 

internacionais estabeleceu que este se rege, entre outros princípios, pelo do 

“repúdio ao terrorismo e ao racismo” (CRFB 1988, art. 4º, VIII).  



No capítulo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos 

estabeleceu “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” (CRFB 1988, art. 5º, XLII). 

Observe-se que ao estabelecer a meta da promoção do bem de todos, 

além de vedar a discriminação por motivo de raça também empregou a palavra 

cor. Adiante, ao tratar dos direitos sociais, fixou como direito assegurado aos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social, a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e 

de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” (CRFB 

1988, art. 7º, XXX).  

Desta maneira, em seu texto, a Carta Política utiliza as categorias raça e 

cor, relacionando elas ao preconceito e à discriminação. E utiliza ainda a 

categoria racismo, colocando sua prática como crime inafiançável e 

imprescritível.  

Por que a inserção de tais categorias, no contexto constitucional 

brasileiro, representa, historicamente, algo importante?  

Entendemos que em 1988, quando o texto da CRFB 1988 apresenta as 

categorias de raça, cor e racismo, existe um reconhecimento explícito, por parte 

do legislador constituinte, da existência de uma desigualdade racial, 

reconhecendo as categorias de raça e cor como categorias a serem utilizadas 

na legislação e pelo governo, e o preconceito racial e o racismo como algo a ser 

combatido. É, portanto, um primeiro momento de reconhecimento por parte do 

Estado brasileiro, da existência de uma desigualdade racial a ser corrigida. 

Tal reconhecimento é muito significativo, especialmente quando olhamos 

para o nosso passado. “A primeira Constituição da República brasileira, de 1891, 

não faz referência a raça. É como se a elite brasileira quisesse apagar a memória 

coletiva da escravidão, não precisando assim preocupar-se com a situação dos 

negros recém-libertos.” (MEDEIROS, 2004, p. 102).  

As leituras do referido autor nos trazem a lembrança de que os vestígios 

do tráfico e da escravidão foram formalmente removidos dos registros oficiais 

pela iniciativa de Rui Barbosa em queimá-los. A primeira constituição 

republicana não enfrentou textualmente o passado escravocrata brasileiro para 



definir a real condição dos negros neste país.  No começo do século XX, a 

história nos revela que não se conseguiu evitar que “a primeira lei republicana 

sobre imigração, editada em 1904, proibisse a entrada no Brasil de “indígenas 

da África e da Ásia” — eufemismos utilizados para não se falar em “negros” e 

“amarelos” (MEDEIROS, 2004, p. 102).  

Nesse cenário em que nos permitimos um breve recorte do passado 

envolvendo a primeira constituição republicana e a do tempo presente, pode-se 

dizer que existiu um longo caminho relacionado à cidadania negra no Brasil. 

A inclusão das categorias raça, cor e racismo, assim como a criação de 

legislações raciais posteriores à Constituição de 1988, devem ser explicadas, em 

grande parte, pela atuação da militância negra no Brasil (e em 1988, em especial, 

pelo Movimento Negro Unificado), que dialogava com diversos autores do meio 

acadêmico, de modo a criar e modificar diferentes visões do problema racial ao 

longo da história republicana brasileira.  

3. A investigação em curso: a questão racial no campo jurídico 
brasileiro6 

Dentro do cenário narrado acima, buscamos entender esta recepção das 

categorias raça, cor e racismo no campo jurídico brasileiro. Nosso objetivo geral 

é identificar as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, relacionadas 

à temática do racismo, a partir de uma análise da doutrina e da jurisprudência, 

no período 1988-2014.  

Em pesquisa recente, “O curso de direito e a questão racial: racismo e 

relações étnico-raciais a partir de um estudo quantitativo com alunos do curso 

de Direito da Universidade Estácio de Sá” (ALMEIDA, 2015)7, realizada com 9958 

                                                        
6 As reflexões trazidas nesta etapa estão expandidas no Artigo “ Neste, o primeiro autor e o 
pesquisador em formação Matheus G. S. Lima de Almeida (Pesquisador do LAFEP/FD-UFF e 
Bolsista do CNPq-Brasil), procuramos identificar como que o entendimento da questão racial foi 
sendo problematizado no Brasil, até sua positivação em 1988 e em diversas leis posteriores,  
7 Financiada pela Universidade Estácio de Sá por intermédio do Edital Pesquisa Produtividade 
2014. 
8 A metodologia que foi adotada pode ser sintetizada em pesquisa de campo efetivada com 
alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que no semestre letivo 2014.2 foi 
oferecido em 14 unidades no município do Rio de Janeiro, a saber: Unidade Barra World – 
Recreio, Unidade Dorival Caymmi, Unidade Freguesia, Unidade Ilha do Governador, Unidade 
João Uchoa, Unidade Madureira, Unidade Menezes Cortes (Centro III), Unidade Nova América, 
Unidade Santa Cruz, Unidade R9, Unidade Sulacap, Unidade Via Brasil, Unidade Tom Jobim e 
Unidade West Shopping. A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método quantitativo e consistiu 



alunos dos primeiro e último período do curso de Direito de diversos campi da 

Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, constatou-se “uma grande 

dificuldade [por parte dos alunos] de identificação dos diversos conteúdos 

existentes e relacionados à questão racial e sua relação com os conteúdos 

desenvolvidos no decorrer da graduação em Direito” (ALMEIDA, 2015, p. 121). 

Novamente, corroborando ainda mais a pesquisa anteriormente citada 

(ALMEIDA, 2014), foi constado, de forma expressiva, que a maior parte dos 

alunos admitia a existência de racismo no Brasil, mas também a maioria não se 

considerava racista. Esta percepção corrobora a conclusão que, para o 

brasileiro, o racismo existe, mas está sempre no outro, ou na sociedade. Desta 

maneira, podemos reafirmar a percepção de que o racismo brasileiro se coloca 

como um racismo à brasileira, que é velado e não admitido pelos seus próprios 

agentes. Reforça também a ideia do mito da democracia racial, que como bem 

colocado por Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, constitui uma “distância entre o 

discurso e a prática dos preconceitos” (GUIMARÃES, 2002, p. 165).  

A partir destas conclusões, partimos da hipótese de uma reprodução 

deste afastamento dos discursos relacionados à discriminação racial no campo 

jurídico brasileiro, e julgamos relevante a investigação de como as categorias 

relacionadas à questão racial são tratadas pelos principais formadores de 

discurso no âmbito da educação jurídica: os doutrinadores. Como os 

doutrinadores utilizam as categorias raça, etnia e cor? Elas são consideradas 

sinônimas por eles? Eles conceituam estas categorias? Ou apenas as utilizam 

de maneira vaga? Eles dialogam com pensadores de fora do campo jurídico? 

Dialogam com sociólogos, antropólogos, filósofos e outros que estejam 

pensando a questão racial? Com que categorias jurídicas eles trabalham para 

falar de raça? Eles se referem apenas à legislação? Essas são algumas das 

perguntas que nos colocamos. 

                                                        
numa representação do alunado do Curso de Direito, cuja amostra tivesse por base a 
representação do aluno ingressante, com recorte específico nos alunos matriculados no 1º 
período em 2014.2, e a representação do aluno concluinte, com recorte específico nos alunos 
matriculados no 10º período em 2014.2. Participaram da pesquisa 1012 discentes, sendo 
validados os questionários referentes ao total de 995 alunos, sendo descartados 17 questionários 
por ausência ou não preenchimento correto do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  



A pesquisa se propõe, inicialmente, a se debruçar sobre os manuais e 

livros de doutrina que são utilizadas em matérias tradicionais e obrigatórias nos 

cursos de Direito, que guardem pertinência com a questão racial. Desta maneira, 

escolhemos como objeto de investigação os livros de Direito Constitucional e 

Direito Penal, por partimos do pressuposto que obrigatoriamente os livros destas 

matérias tratariam do tema, uma vez que a Constituição Federal e o Código 

Penal utilizam de categorias ligadas a questão racial. 

Nos apropriamos, para esta pesquisa, de conceitos e instrumentos 

metodológicos da análise semiolinguística do discurso, nos debruçando 

principalmente sobre a obra do linguista francês Patrick CHARAUDEAU (2008; 

2011; CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014).  

A análise semiolinguística do discurso surge no contexto da Escola 

Francesa de Análise do Discurso, que ganhou grande força nos anos 60 e 70 

através de pesquisas relacionadas ao discurso político, a partir da junção de 

aspectos teóricos e metodológicos advindos da linguística estruturalista, da 

semiótica e do estudo da ideologia (com base principalmente nas releituras da 

obra de Marx feitas por Althusser)9. 

A semiolinguística corrente fundamentada nos trabalhos de Patrick 

Charaudeau e Dominique Maingueneau, é uma corrente que tenta aproximar os 

estudos linguísticos da semiótica, de modo a compreender nos atos de 

linguagem e na produção dos textos não só os aspectos linguísticos, mas 

também as intertextualidades que ali existem, com a influência das condições de 

produção do discurso, para que seja possível desvendar as estratégias 

discursivas utilizadas pelo enunciador do discurso. Explica Charaudeau, sobre o 

objeto e a metodologia do campo semiolinguístico: 

De onde se conclui que o Objeto do Conhecimento é o do que fala a 
linguagem [semiótica] através do como fala a linguagem [linguística], 
um constituindo o outro (e não um após o outro). O mundo não é dado 
a princípio. Ele se faz através da estratégia humana de significação. O 
Método seguido deverá então ser duplo: elucidante do ponto de vista 

                                                        
9 Neste sentido, Rafael Mario Iorio Filho conceitua a Escola de Análise do Discurso Francesa 
como sendo “corrente de análise do discurso dominante na França nos anos 60 e 70, fruto das 
pesquisas do discurso político conduzido por linguistas e historiadores com uma metodologia 
que associava a linguística estrutural a uma 'teoria da ideologia', simultaneamente inspirada na 
releitura da obra de Marx pelo filósofo Althusser e na psicanálise de Lacan. E se propõe a estudar 
particularmente as relações entre a força persuasiva das palavras e os seus usos na constituição 
da legitimidade do discurso político.” (IORIO FILHO, 2013, p. 54). 



do como e abstratizante do ponto de vista do do quê. E, por 
antecipação, diremos que uma análise semiolinguística do Discurso é 
Semiótica pelo fato de que se interessa por um objeto que só se 
constitui numa intertextualidade. Esta última depende dos sujeitos da 
linguagem, que procuram extrair dela possíveis significantes. Diremos 
também que uma análise semiolinguística do discurso é Linguística 
pelo fato de que o instrumento que utiliza para interrogar esse objeto é 
construído ao fim de um trabalho de conceituação estrutural dos fatos 
linguageiros. (CHARAUDEAU, 2008, p. 20-21) 

 

O Direito, tanto como área do conhecimento quanto como instrumento de 

exercício de poder e de normatização da sociedade, se constrói através da 

linguagem. É a partir dela que são escritas as leis e normas emitidas pelo 

Legislativo e a partir dela que são realizados os processos no âmbito do 

Judiciário. É também pela linguagem que as partes expõem sua argumentação 

e seus pedidos e os juízes proferem as suas sentenças. Desta maneira, grande 

parte dos atos de poder que se dão no âmbito do Direito, com o objetivo de 

produzir um efeito na realidade, se dá por intermédio da produção de atos de 

linguagem, o que ocorre por meio da formação de enunciados e textos próprios 

do campo em questão. Sendo assim, podemos afirmar que o campo jurídico é 

formado por uma comunidade discursiva específica, formada por diversos 

grupos de produtores de texto, dos quais os doutrinadores constituem uma 

classe específica. 

Uma comunidade discursiva é uma comunidade de agentes produtores 

de texto que irão formar os diversos discursos que permeiam aquele grupo. Ela 

pode ser conceituada de diversas maneiras.  

Neste contexto, o que propomos é que uma comunidade discursiva 

jurídica deve ser pensada dentro da classe de “comunidades discursivas 

predominantemente científicas e técnicas”, que são “produtoras de textos 

fechados, acessíveis essencialmente a seus membros” (CHARAUDEAU, 2014, 

p. 108-109). 

Dentro desta comunidade discursiva, a doutrina jurídica assume um papel 

fundamental. Compartilhamos a definição de Rafael Mario Iorio Filho e Fernanda 

Duarte, que conceituam a doutrina jurídica como um “sistema de pensamento, 

resultado de uma atividade discursiva que faz o papel de fundadora de um ideal 

jurídico referível à construção das opiniões”. (IORIO FILHO; DUARTE, 2010, p. 

1858)  



A doutrina jurídica pode ainda ser conceituada como um “discurso 

autorizado sobre a lei e suas possíveis interpretações e aplicações 

jurisprudenciais” (TEIXEIRA MENDES, apud IORIO FILHO; DUARTE, 2010, p. 

1858). Possui, portanto, nos termos da semiolinguística, uma legitimidade de fala 

que o permite produzir discursos específicos sobre o campo. Sendo um discurso 

autorizado, são utilizados por diversos agentes do campo jurídico, como na 

construção de argumentações durante o processo, como na atividade legislativa, 

como também na formação dos estudantes de Direito, que utilizam como 

bibliografia principal os manuais das diversas disciplinas do Direito. 

Na perspectiva da problematização da questão racial e da sua 

compreensão pelo campo jurídico, entendemos que a doutrina tem um caráter 

central na formação de consensos, sendo utilizada na formação de diversos 

capitais simbólicos. Sendo assim, os discursos autorizados formados pelo texto 

doutrinário são utilizados e reproduzidos por agentes que permeiam todo o 

campo jurídico. É recorrente, por exemplo, ouvir em aulas de Introdução ao 

Estudo do Direito que cabe a doutrina “explicar termos abertos da lei”, assim 

como é recorrente ouvir que algo foi uma “construção doutrinária”. 

Levando em conta a dificuldade, exposta anteriormente, dos alunos do 

curso de Direito de compreenderem a relação da temática do racismo com as 

matérias estudas ao longo de sua formação, e levando em conta a profunda 

influência que a doutrina jurídica tem na formação dos alunos de Direito, 

buscamos investigar como que a referida doutrina lida com a questão racial. Por 

isso, exemplificamos no ponto seguinte como a questão racial se revela em 

acontecimentos diversos, e sua relevância para a formação de bacharéis em 

direito. 

 

4. A relevância do tema na formação dos bacharéis em Direito 

A questão racial tem estado na agenda brasileira de forma intensa nos 

últimos anos. Em 2013, por exemplo, um aluno veterano do curso de direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), segurava uma estudante 

acorrentada, com a pele pintada e com um cartaz escrito “caloura Chica da 

Silva”. Neste ano de 2014, a capa de uma das revistas de maior circulação no 



país, era ilustrada com o jogador de futebol Daniel Alves fazendo, com os braços, 

uma banana. No canto, do lado direito, estava escrito com letras amarelas em 

destaque: “AQUI, Ó!”, Logo abaixo, em letras brancas menores o texto 

explicativo: “Daniel Alves, da seleção brasileira e do Barcelona, comeu a banana, 

os racistas dos estádios escorregaram na casca e o preconceito quebrou a cara 

– talvez para sempre”.  

A atitude do jogador foi assunto em diversas partes do mundo. O racismo 

no futebol não é novidade, nem tão pouco a tentativa de associar jogadores 

negros e pardos aos macacos. A matéria fazia menção ao fato de que aquele 

era o oitavo caso de racismo nos gramados espanhóis somente naquela 

temporada.  

O jogo entre o Villareal e o Barcelona estava no segundo tempo. Aos trinta 

minutos, quando o brasileiro Daniel Alves se encaminhou para bater o escanteio, 

uma banana foi atirada em sua direção. A reação dele foi rápida e inesperada 

para o público que assistia à partida: pegou a fruta, descascoa-a e a pôs na boca, 

cobranco o escanteio em seguida, sem perder tempo.  

Mas talvez os mais apressados pudessem dizer que o caso do Daniel 

Alves ocorreu na Espanha e que no Brasil não acontecem situações assim e que 

o caso do trote da UFMG foi um fato isolado. Para esses, então, valeria a pena, 

antes de continuar e focar na pesquisa, recordar o caso ocorrido no dia 

05/03/2014 com o árbitro Márcio Chagas da Silva, que também foi vítima de 

racismo em Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, logo após a 

partida disputada por Esportivo e Veranópolis, na serra gaúcha.  

Os fatos, que também tomaram grande repercussão na mídia nacional, 

deram conta que o árbitro, desde o início da partida sofreu manifestações de 

torcedores que o chamavam de macaco, sugerindo que seu lugar seria na selva 

ou que ele deveria voltar para o circo. Ao término do jogo, ao se dirigir ao 

estacionamento privativo do clube, local cujo acesso seria reservado apenas 

para a equipe de arbitragem e funcionários do clube, encontrou seu carro com a 

lataria arranhada e bananas em cima do veículo. O caso do goleiro Aranha e os 

torcedores do Grêmio também foi outro que tomou conta do noticiário no meio 

esportivo. É razoável presumir que esses torcedores racistas, do Brasil ou do 

exterior, em algum momento de suas vidas estiveram nos bancos escolares.  



No Doutorado em Política Social, cursado na Universidade Federal 

Fluminense no período 2009-2012, e no Edital Pesquisa Produtividade 2014, a 

discussão se desenvolve a partir de reflexões relacionadas à alteração instituída 

nas diretrizes e bases da educação nacional destacando a problemática das 

relações étnico-raciais no ambiente escolar e revelando a importância do tema 

no campo da política social brasileira.  

No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da 

Universidade Estácio de Sá 2014-2015, o foco recaiu no tratamento dispensando 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao tema racismo, por 

intermédio do exame dos acórdãos inseridos na página da internet do referido 

órgão jurisdicional, disponíveis para consulta por qualquer pessoa interessada, 

tomando-se por marco inicial a primeira ementa de acórdão sobre o tema, 

identificada no momento da proposição do presente projeto, referente ao 

julgamento ocorrido em 15 de agosto de 1996 e tendo como marco final o dia 15 

de agosto de 2014, perfazendo um período de 18 anos de acervo digital. 

A recorrência do tema racismo na agenda brasileira, especialmente por 

conta das já mencionadas situações ocorridas no esporte, associadas aos 

estudos realizados e em curso com o objetivo de contribuir para a produção de 

conhecimentos relativos à operação do racismo na sociedade brasileira, em 

especial no campo da política de educação, bem como a inserção do 

pesquisador na área do Direito, trouxe ao foco a problemática das relações 

étnico-raciais no ambiente escolar e na sociedade de uma forma geral, revelando 

a importância do tema no campo da política social brasileira. Nesta perspectiva 

de análise, o diálogo entre a educação, o direito e a política social é desafiador 

e instigante na perspectiva das possíveis contribuições que possam resultar 

desse trabalho de proposta interdisciplinar. 

A emergência de políticas sociais afirmativas orientadas para a raça, 

especialmente no campo da educação, é provavelmente a causa principal da 

crescente importância dada aos estudos que unem os temas raça e educação 

nas Ciências Sociais brasileiras nas últimas décadas, tanto no ponto de vista 

político quanto social (BARBOSA, 2005).  

5. O Direito e a interdisciplinaridade na pesquisa jurídica. 



Conforme argumentamos desde o início deste trabalho, a pesquisa que 

propomos tem como objeto a análise de uma produção própria do campo 

jurídico: a doutrina e a jurisprudência. Isto não significa dizer, no entanto, que tal 

análise se faz dentro do campo jurídico: entendemos que ter o direito enquanto 

objeto, utilizando um aparato metodológico das Ciências Sociais e da 

Linguística, nos potencializa para entender o fenômeno jurídico como um 

fenômeno diretamente ligado com as praticas sociais e a construção de sentido 

que permeia toda nossa dinâmica social. 

Qual a importância específica, então, de tal produção para a área do 

Direito? Entendemos aqui que este tipo de pesquisa pode ser chama de 

pesquisa sócio-jurídica. Por sócio-jurídico, entendemos aqui uma pesquisa que, 

informada por aparatos metodológicos e conceituais uteis à analise dos dados e 

categorias em debate, tem como um objeto jurídico e, pois, se volta a refletir 

sobre medidas, projetos e questões relevantes ao campo jurídico (OLIVEIRA, 

2004). 

Interessante notar, assim, que o apareto teórico da análise 

semiolinguística do discurso, que tratamos acima, utiliza como marco teórico 

aqueles que também vão marcar a pesquisa na área da questão racial. Por 

exemplo, as contribuições de Pierre Bourdieu são vitais para que possamos 

entender o funcionamento do campo jurídico, especialmente a partir de sua 

noção de campo. Em suas palavras, é o campo 

“o que permite a todos os detentores do mesmo código 
associar o mesmo sentido às mesmas palavras, aos 
mesmos comportamentos e às mesmas obras e, de 
maneira recíproca, de exprimir a mesma intenção 
significante por intermédio das mesmas palavras, dos 
mesmos comportamentos e das mesmas obras [...]”. 
(BOURDIEU, 1987). 
 

Ora, o campo jurídico, assim, teria como característica um código próprio, 

partilhado por seus internos. Tal código, no entanto, encontra-se cercado em si 

mesmo: por isso, mudanças de conceitos e incorporações advindas da 

sociedade possuem dificuldade de adentrar neste campo. Não a toa, chamamos 

a produção de conhecimento do Direito de doutrina, palavra elucidativa, por nos 

mostrar que o conhecimento jurídico não pretende dialogar: pretende doutrinar.  



O perigo de tal ‘fechamento’ do campo jurídico, em que axiomas 

normativos são produzidos, comentador e executados por uma comunidade 

jurídica, é que a incorporação de novas ideias e aplicação de novas leis se dê 

em descompasso com as mudanças da sociedade. Pensemos, no caso 

brasileiro, em uma sociedade hierárquica e escravista que, em toda sua história, 

marginalizou a população negra. Pensemos: será que basta simplesmente a 

mudança legislativa para que ‘vençamos’ a questão do racismo? Pensamos que 

não, e, por isso, que é vital investigar a relação do Direito, enquanto saber e 

exercício de poder, com nossas percepções sobre a sociedade.. 

Por isso, a compreensão do Direito como saber local (GEERTZ, 1997) 

pode nos ser útil. Dizer que o Direito é um saber local implica em afirmas que 

este é próprio de um lugar, de um tempo e de uma conjuntura social e cultural. 

Tal percepção pressupõe que as práticas, os discursos e representações do 

mundo do direito “estão inseridas na sociedade brasileira e com ela mantêm uma 

relação de influência e interdependência” (LIMA, 2009, p. 31). 

Importante notar, daqui, que a análise da sociedade brasileira nos 

aponta que está possui valores não igualitários, e que tal seria de profunda 

relevância nas relações entre Estado, Direito e Sociedade. Como destaca 

Bárbara Lupetti:  

É assente que em sociedades igualitárias, nas quais, de 
fato, a democracia se estabeleça - o que não é o caso do 
Brasil, onde sequer vigora, efetivamente, um Estado 
Democrático de Direito - as regras são internalizadas pelos 
sujeitos, tendo em vista que, na verdade, eles são ativos 
no processo de normalização. Em sociedades desiguais 
como a nossa, tradicionalmente elitistas e hierarquizadas 
(KANT DE LIMA, 1995), as regras são fruto de imposição 
e de arbitrariedade; sendo, portanto, exteriores aos sujeitos 
às quais se aplicam. Leis são – em sociedades desiguais – 
motivo de ameaça, pois a sua aplicação pressupõe, 
necessariamente, uma interpretação particularizada, cujos 
resultados são imprevisíveis. A lei, portanto, não é um 
instrumento de proteção de todos porque é desigualmente 
aplicada (AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES; 2005).  
 
Daí surge, ainda, um outro fator importante para a 
compreensão do Direito, qual seja, a tutela do cidadão pelo 
Estado, representado na pessoa do Juiz. A necessidade de 
um terceiro – alheio ao processo – ter o poder de decidi-lo 



no lugar das partes diretamente nele envolvidas, provém 
da tradição paternalista e tutelar da sociedade brasileira e 
está arraigado na cultura jurídica de forma irremediável. 
(BAPTISTA, 2009, p. 14) 

 

É partir dessas referências que pretendemos, equipados das referências 

e ferramentas metodológicas aqui citadas, investigar a produção do Direito 

acerca da questão racial – cientes das contradições e contextos que o Direito 

possui na sociedade brasileira. 

6. Para não concluir 

A presente pesquisa pretende trazer dois tipos de resultados: em primeiro 

lugar, a definição de um quadro conceitual acerca do racismo sobre o 

pensamento de que se valem os doutrinadores brasileiros nas áreas do Direito 

Constitucional e Direito Penal e como os magistrados que atuam nos órgãos do 

Poder Judiciário, situados no Estado do Rio de Janeiro, se apropriam das 

categorias apresentadas em seus julgados. O acesso ao banco de dados será 

disponibilizado e os resultados da pesquisa deverão ser divulgados em 

congressos e periódicos científicos na forma de comunicações e de artigos. 

A lei 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

já em seu artigo 1º define que “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.” 

Se em relação à educação escolar é preciso entender que esta abrange 

os processos formativos que se desenvolvem nas instituições de ensino o fato é 

que o lugar do sistema educacional é a sociedade civil.  É aqui que se implantam 

as leis.  Se estas já representavam uma forma de materialização da concepção 

do mundo, a sua verdadeira concretização somente se dá quando for absorvida 

pelas instituições sociais que compõem a sociedade civil.  

Na pesquisa realizada no Doutorado em Política Social e na concluída por 

intermédio do Edital Pesquisa Produtividade 2014 buscou-se contribuir a partir 

de uma reflexão acadêmica norteada para o desenvolvimento de uma visão mais 

ampla, profunda e crítica da realidade educacional no contexto histórico-social 



do país, em que se pretende contribuir para a construção de um ambiente 

escolar democrático, compromissado com políticas educacionais e com 

estratégias pedagógicas que possam contribuir para a redução de situações de 

discriminação racial e preconceito no ambiente escolar, bem como para a 

formação de alunos que tenham a consciência da importância do respeito à 

diversidade.  

Se no campo das ciências sociais percebe-se que as políticas sociais vêm 

sendo criadas para a promoção de uma mudança nos discursos, raciocínios, 

lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras, a partir da 

disseminação da história e cultura africanas, buscando-se especificamente 

desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que 

desconsiderou as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica 

cria com prejuízos para os negros, bem como se as ações políticas 

desenvolvidas a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial no plano Federal, é preciso avançar na 

investigação no campo do Direito, tanto em situações concretas de conflito 

submetidos ao Poder Judiciário quanto ao indagar se tal temática já é objeto de 

reflexões mais aprofundadas por parte daqueles que produzem a literatura 

especializada do campo do Direito. 

Noutras palavras, como que categorias como “racismo” “injúria racial” 

“discriminação racial” “desigualdade racial”, dentre outras, são utilizados no 

campo do Direito e na prática pelos Tribunais; para além da referência 

simplesmente normativa, assegurada pela Constituição de 1988 e na legislação 

infra-constitucional?  

Encontrar respostas para tais indagações pode, num país marcado pelo 

denominado mito da democracia racial, sintetizado pela distância entre o 

discurso e a prática dos preconceitos, da discriminação entre brancos e negros 

no Brasil e auxiliar na formação desses alunos inseridos no ensino superior e 

também aos profissionais que necessitam lidar com conflitos de interesse que 

envolvem o racismo no Brasil, justifica e contextualiza o papel da pesquisa na 

universidade, visto esse espaço educacional e seu papel na reprodução (ou não) 

das desigualdades sociais, noção estruturada por NOGUEIRA e NOGUEIRA 

(2002) acerca dos limites e contribuições da Sociologia da Educação, por 



intermédio da qual, a partir da obra de Bourdieu, contextualiza a escola e seu 

papel na reprodução das desigualdades sociais. 

Para não concluir, portanto, o fato incontroverso é que o noticiário revela 

- a partir dos casos já mencionados envolvendo calouros, esporte e racismo – 

que ainda há muita controvérsia a respeito das categorias que envolvem a 

questão racial brasileira. Sendo assim, deseja-se que a presente pesquisa 

contribua para o desenvolvimento de percepções e representações do campo 

jurídico, na doutrina e na jurisprudência do Estado do Rio de Janeiro sobre o 

tema racismo. 
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