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APRESENTAÇÃO

Este glossário foi escrito em coautoria por organizações que integram o FOPIR (Fórum 
Permanente pela Igualdade Racial) e a RAC (Rede Advocacy Colaborativo). Seu objetivo é servir 
como fonte de consulta para que ativistas e organizações da sociedade civil possam incidir nas 
proposições que tramitam no processo legislativo federal e afetam a vida e o acesso a direitos 
da população negra no Brasil.

O Fórum Permanente pela Igualdade Racial (FOPIR) é uma coalização composta por 
11 organizações antirracistas, que tem como propósito desenvolver estratégias e ações como 
diagnósticos, a mobilizações, comunicações e incidência política com objetivo de ampliar o 
debate democrático a favor do enfrentamento ao racismo e em defesa das políticas de promoção 
da igualdade racial e de gênero.

O FOPIR é uma experiência inédita que se consolida. A gestão do Fórum requer um 
esforço refinado na constituição de comitês/grupos de interesse que funcionarão cada vez de 
forma mais autônoma e no equacionamento de ações conjuntas a partir de entidades espalhadas 
em todo território nacional.

Para além da gestão, que agrega expertises distintas para atingir o mesmo fim – a 
equidade racial interseccionada com gênero -, o FOPIR pretende fortalecer sua comunicação 
interna e com a sociedade, ao mesmo tempo que busca sustentabilidade para garantir sua 
consolidação institucional.

Através dos Grupos de Trabalho de Comunicação e de Monitoramento do Legislativo 
e do Executivo, o FOPIR tem reforçado suas ações de incidência para garantia dos direitos para 
a população negra e para barrar projetos e políticas que ampliem vulnerabilidades e opressão 
contra esta população.

Em 2018, por iniciativa de algumas organizações da sociedade civil, foi criada a Rede 
Advocacy Colaborativo – RAC, que tem se constituído como plataforma de capacitação, 
colaboração e compartilhamento de recursos entre organizações da sociedade civil para 
fortalecer a participação social nos espaços públicos de representação. 

Os principais conceitos que orientam e estruturam as ações da RAC são advocacy e 
colaboração. O primeiro refere-se à ação estratégica, organizada e qualificada das organizações 
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da sociedade civil para gerar mudanças em políticas ou práticas relacionadas à garantia de 
direitos e aos interesses coletivos e difusos da sociedade civil no Brasil. O segundo relaciona-se 
ao modo de construir e implementar essas ações e estratégias. O Grupo Temático de Direitos 
Humanos da RAC tem como eixo norteador a luta antirracista. 

Embora o número de ocorrências resultantes em letalidade policial tenham demonstrado 
uma tímida queda em 2021, o índice de mortalidade de pessoas negras nessas circunstâncias 
aumentou em 5,8%. Do total de pessoas mortas em decorrência de ações policiais 84,1% eram 
negras. Do outro lado da ponta, 67,7% dos policiais vítimas letais da violência também eram 
negros. Os dados foram compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estão no 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, divulgado em 2 de agosto de 2021. Em outras 
palavras, nunca foi tão urgente trabalhar pela “alfabetização” da população brasileira no que diz 
respeito ao linguajar praticado pelos parlamentares brasileiros - e as consequências políticas de 
suas ações sobre a população brasileira. 

Os debates sobre letalidade, economia, educação, violência, saúde, lazer, bem estar, 
participação, trabalho e renda movem e organizam a vida da sociedade que, a depender do seu 
pertencimento racial, de classe e de gênero, está sub-representado nos espaços institucionais. 
Esta ausência determina de maneira direta a participação e incidência da população nestes 
espaços, ou seja, nos processos de definição de políticas públicas no Brasil. 

Mais da metade da população brasileira (56%) é composta de cidadãos que se 
autodeclaram negros – grupo que, segundo o IBGE (PNAD - 2019), reúne pretos e pardos. Mas 
isso não se reflete na representação política. Dentre os 513 deputados eleitos em 2018, 125 são 
pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, ocupando apenas 23,4% das cadeiras na Câmara dos 
Deputados. Ou seja, a ausência de negros no Parlamento representa um contrassenso, em que 
a minoria passa a resolver os problemas da maioria.

Problemas esses que ficaram ainda mais evidenciados com a ocorrência da pandemia de 
Covid-19, a partir de 2020. Logo de início, ficou constatado que a população negra já representava 
o maior número de óbitos em decorrência da doença, como apontou um estudo do Centro 
Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio). Com o passar dos meses, problemáticas como o 
desemprego e a insegurança alimentar, atingiram de sobremaneira os lares das famílias negras, 
afetando principalmente os lares chefiados por mulheres negras. Segundo estudo realizado pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), 21,2% dos lares chefiados por mulheres negras sofrem com 
insegurança alimentar moderada ou grave e outros 25,6% possuem insegurança alimentar leve.

Ao longo da sua existência os espaços institucionais forjaram seus métodos, burocracias 
e linguagens que, na maioria das vezes, não se aproximam da linguagem popular e dos movimentos 
sociais. Ou seja, para que possamos apontar caminhos que aproximem a população dos espaços 
institucionais que legislam sobre as políticas que determinam suas vidas, é importante que 
compreendam o que significam os termos e os métodos com os quais esses espaços atuam.
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ABORDAGEM PESSOAL/BUSCA PESSOAL: 

Inspeção, realizada pela polícia, do corpo 

e das vestes de alguém, incluindo objetos 

sob sua custódia ou posse (bolsas, pastas, 

automóveis, motocicletas etc.). Só pode ser 

feita sem mandado judicial se houver fundada 

suspeita de que a pessoa esteja com alguma 

arma ilegal, droga ou objetos proibidos 

(Código de Processo Penal, artigo 240, § 2º). 

É necessário indício concreto que justifique 

a suspeita para autorizar a abordagem e 

a busca pessoal. A polícia não pode parar 

alguém por estar na periferia, pela cor da 

pele, orientação sexual, gênero ou pela forma 

como está vestido. É direito de qualquer 

pessoa que seja abordada, ser tratada com 

respeito e saber o motivo e o nome do policial 

responsável pela abordagem. É permitido 

filmar a abordagem. Após a busca pessoal, 

os policiais devem devolver os documentos 

pessoais do revistado e seus pertences, desde 

que não seja comprovada a origem ilícita de 

tais objetos. 

Verbetes
Segundo dados da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, de janeiro 
a setembro de 2020 foram realizadas 
quase 9 milhões de abordagens policiais 
no estado, mas apenas 0,88% resultaram 
em prisões em flagrante. O Brasil permite, 
portanto, que abordagens sejam feitas sem 
ordem judicial. Elas, no entanto, só são 
autorizadas mediante “fundada suspeita” 
ou “atitude suspeita”. O problema é que as 
leis brasileiras não especificam que fatos 
ou condutas seriam suficientes para que 
alguém seja abordado e tenha seus direitos 
à liberdade e à privacidade suspensos, 
mesmo que temporariamente. Portanto, 
a decisão sobre quem é ou não suspeito 
tem sido deixada inteiramente nas mãos 
dos agentes. Segundo a jurisprudência 
brasileira, quando o policial desconfia de 
alguém, não pode valer-se unicamente de 
sua experiência ou pressentimento para 
realizar a busca pessoal, pois a “suspeita” 
a que se refere o Código de Processo 
Penal no art. 240, § 2º, deve ser séria e 
embasada em dados concretos de que o 
revistado esteja portando o objeto ilícito. 
A autoridade policial deve ter a máxima 
cautela para não praticar atos invasivos 
e impróprios, devendo evitar, por isso, a 
escolha aleatória das pessoas, pois a revista 
é sempre um procedimento constrangedor 
e humilhante. Ver PL 5610/2019, que 
dispõe sobre os deveres do cidadão 
durante uma abordagem policial.
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AÇÃO AFIRMATIVA: Ação afirmativa é todo 

programa, público ou privado, que tem por 

objetivo conferir recursos ou direitos para 

membros de um grupo social desfavorecido, 

com vistas a um bem coletivo. Etnia, raça, 

classe, ocupação, gênero, religião e castas são 

as categorias mais comuns de beneficiários 

em tais políticas. Os recursos e oportunidades 

distribuídos pela ação afirmativa incluem 

participação política, acesso à educação, 

admissão em instituições de ensino superior, 

serviços de saúde, emprego, oportunidades 

de negócios, bens materiais, redes de 

proteção social e reconhecimento cultural 

e histórico. Empréstimos com juros baixos, bolsas de estudos e outros programas de 

auxílio estudantil também são modalidades de ação afirmativa no ensino superior. 

Empréstimos preferenciais e o acesso privilegiado a contratos públicos são modalidades 

usadas para aumentar o sucesso e o número de empresas administradas por minorias. 

Já a reparação monetária e a distribuição de terras e habitação foram empregadas em 

contextos diversos para melhorar as condições de vida de grupos discriminados. A 

proteção de estilos de vida, patrimônio cultural e material ameaçados têm sido adotadas 

para promover uma visão positiva de grupos que foram alvo de discriminação histórica. 

Em suma, as políticas de ação afirmativa promovem uma ampla gama de direitos, dos 

civis e políticos mais básicos a benefícios do bem-estar social e direitos culturais. 
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ASILO POLÍTICO: A nossa Constituição 

coloca o asilo político como um dos pilares 

que rege as relações internacionais do Brasil. 

Não existe uma lei específica para tratar os 

casos de asilo, que é  uma prerrogativa do 

Poder Executivo, por meio do Ministério 

da Justiça, e avaliado diretamente pela 

Presidência da República. O termo indica a 

proteção que um Estado concede à pessoa 

que busca proteção internacional.  O direito 

de asilo deve ser entendido como direito da 

pessoa de buscar proteção por se sentir perseguida por suas opiniões políticas, situação racial ou 

convicções religiosas no seu país de origem, e é dever do Estado concedê-lo. Esse direito decorre 

da soberania estatal e tem como única reserva, eventuais limites derivados de convenções de que 

faça parte (convenções em matéria de extradição, por exemplo). O asilo pode ser diplomático: 

em que um Estado pode conceder para além dos limites do seu território, em locais onde é 

concedida imunidade jurisdicional, a indivíduos que requeiram proteção face à autoridade que os 

persegue ou que reivindica a sua presença. O asilo diplomático pode ser concedido em missões 

diplomáticas e nas residências particulares dos chefes de missões, em navios de guerra ou 

aviões, mas não em instalações de organizações internacionais, nem em consulados. O indivíduo 

não tem qualquer direito de obter asilo diplomático, nem há a obrigação por parte dos Estados 

em concedê-lo. Ou territorial: quando o requerente está em território nacional. Se concedido, o 

requerente estará ao abrigo do Estado brasileiro, com as garantias devidas. 

O conceito jurídico de asilo na América 
Latina é originário do Tratado de Direito 
Penal Internacional de Montevidéu, de 
1889, que dedica um capítulo ao tema. 
Inúmeras outras convenções ocorreram 
no continente sobre o asilo, tal como a 
Convenção sobre Asilo assinada na VI 
Conferência Pan-americana de Havana, em 
1928, dentre outras. O asilo diplomático, 
assim, é instituto característico da América 
Latina. O estrangeiro que estiver no 
Brasil na condição de asilado e pretender 
permanecer no território nacional deverá 
atender aos requisitos constantes da    
nossa legislação. 
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ATO INFRACIONAL: É a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando 

praticada por criança (até completar 12 anos) ou por adolescente (entre 12 anos completos e 

18 anos incompletos), conforme o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, 

quando um fato descrito como crime ou contravenção penal é cometido por uma criança ou 

adolescente, este é chamado de ato infracional. Para as crianças, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 101, determina a aplicação de medidas protetivas, por exemplo: 

inserção em estabelecimento de ensino e/ou tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Já 

para os adolescentes, o artigo 112 do ECA determina a aplicação das medidas socioeducativas. A 

aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes acusados da prática de ato infracional está 

sujeita a um procedimento próprio, regulado pelo ECA, que pressupõe a observância de uma 

série de regras e princípios de Direito Processual (como o contraditório, ampla defesa, devido 

processo legal), assim como no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988, sem 

perder de vista as normas e princípios próprios do Direito da Criança e do Adolescente, com 

ênfase para os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral à criança e ao adolescente. 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem 

demora, à presença de um juízo. Criada como resposta ao encarceramento em massa, trata-se da 

apresentação de pessoa presa em flagrante a um juiz, em até 24 horas após a prisão. Instrumento 

de garantia de direitos da pessoa presa e de contenção do uso abusivo de prisões provisórias. 

O objetivo é que o juiz faça um controle de legalidade da prisão e que a pessoa custodiada 

No Brasil, a audiência de custódia é regulada pelo art. 310 do CPP e pela Resolução nº 213/2015 
do CNJ. Está também prevista no Pacto Internacional de San José da Costa Rica. Como a audiência 
de custódia foi regulamentada no Código de Processo Penal recentemente, há novos PLs que 
buscam revogá-la, como o PL 421/2020 e o PL 457/2020, ambos em tramitação na Câmara 
dos Deputados. Apesar de vedação expressa na lei sobre a realização da audiência de custódia 
por videoconferência (parágrafo 1º do artigo 3-B, do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019), 
encontra-se no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6841) questionando esse 
dispositivo. O STF já se pronunciou (em decisão monocrática de caráter liminar) no sentido de 
que os tribunais realizem audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia da 
Covid-19. Portanto, durante a pandemia, alterou-se a previsão da obrigatoriedade da audiência 
de custódia ser realizada de forma presencial, admitindo-se que fosse realizada de forma virtual, o 
que gerou enorme indignação de entidades, como o IDDD. 



11

tenha a chance de relatar se foi vítima de violência policial (maus-tratos ou tortura no momento 

da abordagem). A depender das condições de realização do flagrante, do crime supostamente 

cometido e das informações sobre a pessoa presa (ocupação, moradia, antecedentes criminais, 

gravidez ou maternidade), o juiz pode relaxar o flagrante (se entendê-lo ilegal), conceder 

liberdade provisória, vinculada ou não a medidas cautelares alternativas à prisão, ou, em último 

caso, decretar a prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal). 

AUTOS DE RESISTÊNCIA: Conceito 

jurídico que incide sobre agentes do 

Estado, sobretudo policiais, que cometem 

homicídios, com o objetivo de isentá-

los de responsabilização em razão de 

legítima defesa própria ou de terceiros. 

O art. 292 do CPP dispõe que se houver 

resistência à prisão em flagrante ou à 

determinada por autoridade competente, 

o executor e as pessoas que o auxiliarem 

poderão usar dos meios necessários para 

defender-se ou para vencer a resistência. 

Diante do cenário de letalidade policial no Brasil, este conceito requer um olhar cuidadoso. 

Dados da Secretaria de Segurança Pública 
apontam uma média de 1 pessoa negra morta 
por policial militar em serviço em São Paulo a 
cada 16 horas. Segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, no Brasil, 84,1% das vítimas 
de letalidade policial são negras. No Rio de 
Janeiro, o Ministério Público Estadual propôs o 
arquivamento de 99,2% dos casos de autos de 
resistência entre 2001 e 2011, segundo estudo 
do sociólogo Michel Misse. Vale mencionar a 
condenação do Brasil pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, em 2017, com relação 
ao caso Favela Nova Brasília. A sentença 
condenatória imposta ao Estado brasileiro pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 
caso Favela Nova Brasília, dispõe que o governo 
brasileiro deve adotar as medidas necessárias 
para uniformizar a expressão “lesão corporal ou 
homicídio decorrente de intervenção policial” 
nos relatórios e investigações da polícia ou 
do Ministério Público, em casos de mortes ou 
lesões provocadas por ação policial. A sentença 
determina que o conceito de “oposição” ou 
“resistência” à ação policial deve ser abolido. Ver 
PL 4471/2012 e PLS 239/2016, que dá nova 
disciplina para a hipótese de resistência à prisão 
em flagrante ou à determinada por autoridade 
competente, determina a instauração de 
inquérito para apuração de eventual excesso no 
uso da força. 
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BRANQUITUDE (WHITENESS / PRIVILÉGIO BRANCO): Como geralmente pessoas 

brancas não se enxergam como um grupo que tem uma raça, surge o termo branquitude, 

para situar pessoas brancas dentro de um sistema racial que eles criaram, mas que os 

coloca como o “normal” e com uma individualidade para além da raça. É uma forma 

de redirecionar o debate, não exigindo apenas o posicionamento de pessoas negras, 

mas também responsabilizando pessoas brancas. Assim, branquitude é o conjunto 

de pessoas brancas que são beneficiadas devido à sua raça, criando uma estrutura 

de desigualdade social que acontece por conta da construção histórica do Brasil, que 

privilegia os brancos às custas da existência – material e subjetiva – dos não-brancos 

(OLIVEIRA, 2016). A branquitude enquanto conceito significa a pertença étnico-racial 

atribuída ao branco. Podemos entendê-la como o lugar mais elevado da hierarquia 

racial, um poder de classificar os outros como não brancos, colocando-os, assim, como 

inferiores aos brancos. Ser branco se expressa na corporeidade, isto é, a brancura, e vai 

além do fenótipo. Ser branco consiste em ser proprietário de vantagens e privilégios 

raciais simbólicos e materiais.
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COTAS RACIAIS (POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

RACIAL): as cotas raciais, enquanto 

políticas de inclusão, são uma forma, uma 

modalidade, uma técnica de aplicação das 

ações afirmativas, que podem englobar 

medidas como pontuação extra em 

provas e concursos, cursos preparatórios 

específicos para ingresso em universidades 

ou no mercado de trabalho, programas de 

valorização e reconhecimento cultural e de 

auxílio financeiro aos membros dos grupos 

beneficiados. A expressão cota racial é um 

termo utilizado para designar as reservas de vagas em instituições públicas ou privadas 

para determiados grupos específicos classificados por etnias, em sua maioria, negros e 

indígenas, como forma de diminuir as disparidades econômicas, socais e educacionais, 

por meio de autodeclaração. A consolidação das cotas no Brasil ocorreu especialmente 

após a edição da Lei n. 12.711/12, conhecida como Lei de Cotas. 

CASO ELLWANGER (STF, HC 82.424/RS): Julgamento pelo STF do Habeas Corpus n. 

82.424 – conhecido como Caso Ellwanger –, que reafirmou a imprescritibilidade do crime 

de racismo e deu início a uma importante discussão sobre os limites entre liberdade 

de expressão e discurso de ódio. (ALMEIDA, 2019). O Art 5º, XLII, da Constituição de 

1988, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão nos termos da lei. No HC n. 82.424/RS, alegou-se, em síntese, que, 

não sendo os judeus uma raça, o crime praticado por Siegfried Ellwanger seria o de 

incitamento contra os judeus e não o da prática do racismo. Dessa maneira buscou, 

portanto, afastar a imprescritibilidade, argumentando não tratar-se de crime de prática 
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de racismo. Contudo, entendeu o STF que o crime de Siegfried Ellwanger foi o da prática do 

racismo. A memória das práticas racistas que dificultaram, na História do Brasil, a criação de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos – valores supremos consagrados no 

preâmbulo da nossa Constituição – é o que a nossa Constituição quis preservar, para impedir 

sua reincidência. Por isso conferiu, no art. 5º, XLII, ao crime da prática do racismo o peso e a 

gravidade da imprescritibilidade. 

CASO FAVELA NOVA BRASÍLIA:  O 

caso Favela Nova Brasília foi o primeiro 

caso, condenando o Brasil, a tratar sobre 

violência policial no contexto de operações 

perpetradas em favelas no Rio de Janeiro. 

Configura-se, portanto, paradigmático não só 

nesse sentido, mas também por apresentar 

recorte de violência de gênero. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o 

Estado brasileiro por violência policial no caso Cosme Rosa Genoveva e outros – Caso Favela 

Nova Brasília vs. Brasil – em fevereiro de 2017. O caso se refere às chacinas ocorridas durante 

operações policiais na comunidade de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, 

entre 1994 e 1995. No total, foram mortas 26 pessoas. O Estado brasileiro foi condenado 

por violência policial, assassinatos, tortura e violência sexual contra menores na comunidade 

conhecida como “Favela Nova Brasília”. Este caso constitui um importante precedente no 

reconhecimento do extermínio da população negra, pobre e periférica no país.

A recorrência de eventos análogos ao caso 
da Favela Nova Brasília, como o ocorrido 
na comunidade do Jacarezinho em maio 
de 2021, impõe ao Poder Judiciário 
brasileiro delinear políticas que coíbam 
a prática de atos arbitrários por parte de 
agentes das forças de segurança pública e 
que contemplem medidas de combate ao 
racismo estrutural. 
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CASO TRABALHADORES DA FAZENDA 

BRASIL VERDE: Durante a década de 90, 

a propriedade pecuária Fazenda Brasil 

Verde recebeu 128 trabalhadores rurais 

para a execução de diversos trabalhos em 

Sapucaia, no sul do Estado do Pará. Os 

homens, com idade de 15 a 40 anos, foram 

atraídos de diversas cidades do Norte e 

Nordeste do país pela promessa de trabalho. 

No entanto, acabaram sendo submetidos 

a condições degradantes de trabalho, com 

jornadas exaustivas, e foram impedidos de deixar a fazenda em razão de dívidas contraídas. 

A prática era comum na fazenda há mais de uma década, conforme ficou posteriormente 

demonstrado. No entanto, apenas no ano 2000, quando dois trabalhadores conseguiram fugir 

da propriedade, as irregularidades foram registradas pelas autoridades brasileiras. Na ocasião 

foi aberto processo penal referente às violações, mas acabou sendo extraviado. Como resultado, 

nenhum responsável foi punido e nenhuma das 128 vítimas resgatadas foram indenizadas pelas 

condições degradantes. Trata-se do primeiro caso contencioso sobre trabalho escravo levado 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi também o primeiro caso brasileiro sobre 

trabalho escravo que chegou à Corte.

COTAS NA POLÍTICA: Reservas de assentos no parlamento ou em outras esferas políticas 

institucionais que visam garantir aos grupos sub-representados, participação mínima na gestão 

estatal. Cotas eleitorais para minorias políticas se difundiram de tal modo que foram adotadas 

pela maior parte das democracias liberais contemporâneas. Merecem destaque as discussões 

sobre a exclusão das mulheres das instâncias de poder, talvez o mais flagrante caso de sub-

representação política ao redor do mundo. São poucas as democracias atuais que contam 

com participação paritária das mulheres na política, e menor ainda é o número de governos 

     Outros casos foram apresentados ao 
Sistema Interamericano desde 1992, 
como o da fazenda Espírito Santo e o da 
São Luís, ambos no Pará, sem chegarem 
à Corte. A Corte reconheceu que há um 
fundamento econômico na escravidão 
brasileira (as principais vítimas são de 
regiões mais pobres do país) e reconheceu 
que parte expressiva é composta por 
afrodescendentes e por pessoas mais 
vulneráveis social e economicamente. 
E relembrou momentos nos quais a 
escravidão ilegal se intensificou. Entre as 
causas, apontou a concentração das terras 
e a modernização do setor produtivo.
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representativos que contariam com alguma proporcionalidade nesse quesito se não houvesse 

mecanismos institucionais para conferir alguma equidade de gênero na partilha dos recursos 

eleitorais ou na agregação de votos. Mesmo em nações onde há uma admirável igualdade de 

gênero em muitos campos sociais, como é o caso dos países nórdicos, a paridade de gênero na 

política provavelmente não existiria sem cotas específicas. Elas podem ser estabelecidas pela 

obrigatoriedade da presença de mulheres nas listas partidárias abertas, como ocorre no Brasil, 

ou pela obrigatoriedade de que elas constem em posições de relevo nas listas fechadas dos 

partidos, em países que adotam esse sistema eleitoral. São bem menos numerosos os países que 

adotam cotas étnicas na política e os desenhos dessas políticas são variados. Eles vão de distritos 

separados para as eleições de grupos étnicos (Colômbia, Bolívia, Croácia, Romênia etc.) até a 

reserva de assentos para grupos étnicos (Líbano, Paquistão, Cingapura) passando pela reserva 

de vagas para partidos étnicos (Romênia). 

COTAS NO ENSINO SUPERIOR: Cotas 

correspondem à reserva de uma porcentagem 

ou número fixo de postos disponíveis 

para serem preenchidos por beneficiários 

pertencentes a determinado grupo social, 

enquanto a ocupação dos postos ou vagas 

restantes é decidida de acordo com as 

formas tradicionais de competição. A Lei n. 

12.711/2012 (conhecida como Lei de Cotas) 

tornou obrigatória a reserva de vagas para 

pretos, pardos, indígenas, alunos de escola 

pública e de baixa renda nas instituições 

federais de ensino superior e técnico. O Projeto de Lei 73/1999, que lhe deu origem, tramitou 

por mais de dez anos até sua aprovação, em 2012, quando 40 das 58 universidades federais 

já praticavam alguma modalidade de ação afirmativa. Em seu conjunto, as políticas em 

O estabelecimento das políticas de ação 
afirmativa por meio de cotas raciais, 
se justifica ao analisarmos o contexto 
histórico e social dos afrodescendentes 
no Brasil: “Os africanos que vieram para o 
Brasil, forçados, para o trabalho escravo, 
bem como seus descendentes, trabalharam 
por quase cinco séculos construindo este País 
(...) A Constituição da República, em seu art. 
153 §1º, assegura a todos os brasileiros a 
igualdade na cidadania e nas oportunidades, 
nos seguintes termos: "§ 1º Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de sexo, 
raça, trabalho, credo religioso e convicções 
políticas. Será punido pela lei o preconceito 
de raça." Este princípio não vem sendo 
observado (...) A presente matéria objetiva, 
portanto, corrigir a discriminação apontada”.
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funcionamento antes da aprovação da lei contemplavam uma diversidade de beneficiários. A lei, 

contudo, fixou quatro subcotas: (1) candidatos egressos de escolas públicas, independentemente 

da cor e da renda; (2) candidatos de escolas públicas e baixa renda, independentemente da cor; 

(3) candidatos pretos, pardos e indígenas de escolas públicas, independentemente da renda; e 

(4) candidatos pretos, pardos e indígenas de escolas públicas e de baixa renda. A lei determina 

ainda que a reserva respeite, no mínimo, a proporção de pretos, pardos e indígenas em cada 

Estado, segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE. Mais recentemente, a Lei n. 13.409, 

de 2016 incluiu em cada uma dessas quatro 

cotas, subcotas para pessoas com deficiência, 

também na proporção de sua participação na 

população. Fazem parte das políticas de ações 

afirmativas adotadas no Brasil com objetivo de 

superação das desigualdades sociais geradas 

pela desigualdade racial no acesso ao ensino 

superior. No Brasil, a política de cotas para 

acesso ao ensino superior público é fruto de 

lutas e ação histórica dos movimentos negros 

e está estabelecida pela Lei 12.711/2012 - 

que determina reserva de 50% das vagas nas 

instituições de ensino para alunos oriundos 

de escolas públicas. Destas, 50% deverão ser reservadas para alunos cuja renda familiar per 

capita seja igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. As vagas reservadas deverão ser preenchidas 

por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em proporção ao 

total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com 

deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o 

último censo do IBGE. 

Em 2021, celebram-se os 20 anos da 
Conferência de Durban - 3ª Conferência 
Mundial contra Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerâncias 
Correlatas, acontecimento de 2001 que foi 
determinante para mobilização social em 
torno do debate das políticas afirmativas, 
a partir da pressão realizada pelo 
movimento negro. Tal fato proporciona 
contexto não apenas para celebração 
das políticas afirmativas no Brasil, 
mas especialmente para sua avaliação, 
apontamentos sobre oportunidades 
de melhorias e denúncias acerca do 
recrudescimento do racismo e suas 
várias formas de violência no Brasil atual. 
Recentemente, na Câmara dos Deputados, 
foi aprovada proposta ( texto substitutivo 
do PL 1788/21) que transfere de 2022 
para 2032 a revisão da Lei de Cotas.
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CRIMINALIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO: Constitui um dos desafios sociais e jurídicos da 

temática migratória, que se transforma em freio no desenvolvimento de políticas públicas 

adequadas à abordagem da migração na perspectiva dos direitos humanos. Tem relação 

com uma interpretação competitiva 

acerca da relação entre os migrantes 

e os nacionais, o que gera hostilidades 

e restrições no acesso a instituições 

e a serviços. Considera-se três 

tipos de criminalização: a) quando 

a lei estabelece uma abordagem 

que criminaliza, tipificando o crime 

da irregularidade migratória; b) os 

estereótipos preconceituosos que 

favorecem a criminalização, através 

de um discurso público ou midiático 

de que os migrantes praticam mais 

crimes do que os nacionais; e, c) há 

uma forma de criminalização que é 

consequência de políticas restritivas 

e discriminatórias, que atribuem aos migrantes feitos e problemas, que são inchados 

nas falas e nas cenas que são propositalmente divulgadas e multiplicadas socialmente. 

Trata-se de uma pré-compreensão das migrações internacionais como problema que 

inclui a terminologia da invasão nos discursos relativos à chegada de imigrantes, a falta 

de orçamento até mesmo para serviços básicos a migrantes que favorece a exclusão 

desta população e a consequente invenção do ‘problema’ migratório à margem, por 

exemplo, da falta de vagas para hospedagem de migrantes ou de serviços básicos como 

documentação. 
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DESIGUALDADE RACIAL: Característica 

da sociedade não apenas por causa da 

ação isolada de grupos ou de indivíduos 

racistas, mas fundamentalmente porque 

as instituições são hegemonizadas por 

determinados grupos raciais que utilizam 

mecanismos institucionais para impor 

seus interesses políticos e econômicos. 

Em uma sociedade em que o racismo está 

presente na vida cotidiana, as instituições 

que não tratarem de maneira ativa e como 

um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas 

já tidas como “normais” em toda a sociedade. A desigualdade racial ocorre quando a 

variável raça está relacionada a desigualdades sociais, de renda, de local de moradia, no 

mercado matrimonial, de acesso a oportunidades, de escolaridade etc. Em sociedades 

democráticas liberais, dada a vedação da discriminação racial legal, a desigualdade racial é 

geralmente produto de práticas sociais racialmente discriminatórias e do funcionamento 

continuado de instituições que produzem resultados racialmente injustos. O estudo 

dos dados demográficos da desigualdade racial e de seus mecanismos de produção e 

reprodução é fundamental para auxiliar o desenho de políticas que buscam combatê-la. 

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/10), em seu artigo 1º, II, conceitua 

desigualdade racial como toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição 

de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica.

DISCRIMINAÇÃO POSITIVA: Possibilidade de atribuição de tratamento diferenciado a 

grupos historicamente discriminados com o objetivo de corrigir desvantagens causadas 

pela discriminação negativa – a que causa prejuízos e desvantagens. Também são 
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chamadas de políticas de ação afirmativa – que estabelecem tratamento discriminatório a 

fim de corrigir ou compensar a desigualdade. A discriminação positiva procura estabelecer 

equilíbrio e garantias para pessoas que, historicamente, encontram-se em grupos 

excluídos pela sociedade. Temos como exemplos, a Lei de Cotas, o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, ou seja, regras que possuem o intuito de inserir na sociedade aqueles 

que são historicamente excluídos. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/10), em 

seu artigo 1º, VI, conceitua ação afirmativa como programas e medidas adotadas pelo 

Estado e/ou Iniciativa Privada para proporcionar igualdade de oportunidades e correção 

de desigualdades.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL: O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/10), em seu 

artigo 1º, I, conceitua discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição 

ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 

tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade 

de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. 

A Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Racial, da ONU, ratificada pelo Brasil, determina em seu art. 1º, que: “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/ou exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos 

e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer 

outra área da vida pública”. 



24



25

ENCARCERAMENTO: Política criminal 

voltada ao aprisionamento massivo de pessoas 

e fundada num ideal punitivo arraigado na 

crença de que quanto mais se prende, melhor 

é a resposta das instituições à sociedade. 

O Brasil é, atualmente, o país com a terceira 

maior população carcerária do mundo, 

possuindo, em 2020, mais de 773 mil pessoas 

presas (INFOPEN), ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos e China, respectivamente com 

2,1 milhões e 1,7 milhão (ICPR – Institute for 

Crime & Justice Policy Research) e cerca de 1/3 

da população carcerária no Brasil é composta 

por pessoas aguardando julgamento (isto é, 

presos provisórios, ainda sem condenação). 

Marcado pelo racismo estrutural e pela seletividade penal, 

o recolhimento massivo ao cárcere atinge sobretudo a 

população jovem, negra e desprivilegiada, aprofundando 

desigualdades. O relatório de informações penitenciárias 

do Brasil (INFOPEN, 2017) nos informa que a população 

negra corresponde a aproximadamente 64% da população 

carcerária. Segundo dados oficiais do DEPEN 2020, 2 em 

cada 3 pessoas presas no Brasil são negras, quase metade 

tem até 29 anos de idade e 58% sequer concluíram o 

Ensino Fundamental. Além disso, metade da população 

carcerária no Brasil é acusada de praticar crimes sem 

violência, especialmente os crimes da Lei de Drogas, que 

representam 33%. 

A respeito do encarceramento, conferir 
o PL 4381/2016, da Câmara, que busca 
tornar obrigatória a conversão da prisão 
em flagrante em preventiva, nos casos que 
especifica, extinguindo as audiências de 
custódia, o PL 2000/2019, que estabelece 
a conversão obrigatória da prisão em 
flagrante em prisão preventiva do agente 
preso pelo crime de roubo com a utilização 
de arma de fogo e o PL 4904/2020, do 
Senado, que elimina a ilegalidade da prisão 
preventiva quando há omissão na revisão, 
de ofício, cabendo à defesa requerer a sua 
revisão. A prisão, portanto, se torna ilegal 
apenas se não revisada no prazo de 30 
dias após o pedido. Aumenta, por fim, de 
90 para 180 dias o prazo de revisão nos 
casos de prisão preventiva de condenados 
em primeira instância. Ver, também, a 
ADPF 347 sobre o Estado de Coisas 
Inconstitucional no sistema carcerário 
brasileiro.
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO: Para 

diminuir o número altíssimo de homicídios por 

arma de fogo é essencial controlar o acesso 

às armas, limitando este acesso à apenas um 

grupo devidamente qualificado e treinado 

para possuí-las. Igualmente importante é criar 

novas medidas para reduzir a quantidade de 

armas excedentes e ilegais já circulando pelas 

ruas. Estes são os princípios que embasam 

o Estatuto do Desarmamento, um conjunto 

de leis aprovado em 2003 que visa controlar 

as armas e munições e reduzir o número de 

armas em circulação no país. O Estatuto é 

uma grande conquista que já trouxe inúmeros 

resultados salvando milhares de vidas em 

seus primeiros anos de vigência. A Lei Federal 

nº 10.826/2003, regulamentada em diversos 

decretos e portarias do Exército Brasileiro e 

da Polícia Federal, é conhecida como Estatuto 

do Desarmamento e é o diploma legal que 

organiza a política nacional de controle de 

armas de fogo e munições vigente no país. Sua 

elaboração foi objeto de ampla participação 

popular, tendo transcendido mandatos 

presidenciais de partidos distintos. A proposta que deu origem à legislação atual começou a ser 

debatida durante o último mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir de 

um projeto de lei do então Ministro da Justiça Renan Calheiros, e tornou-se efetivamente lei 

durante o primeiro mandato do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Diversas campanhas de mobilização foram 
organizadas pela sociedade civil durante 
os anos de tramitação da proposta no 
Congresso Nacional. Por fim, foi objeto 
do primeiro (e único) referendo de origem 
infraconstitucional, após a abertura 
democrática de 1988, que foi realizado 
em 23 de outubro de 2005.  Ao contrário 
do que muito se divulga, o referendo não 
versou sobre a totalidade da lei, mas tão 
somente quanto à proposta de se proibir 
totalmente o comércio de armas de fogo 
e munições no Brasil. Este não foi o 
entendimento da população, na medida 
em que 63,94% dos votos registrados 
mantiveram o comércio de armas de fogo 
no país. Assim, o comércio de armas de 
fogo continuou autorizado conforme o 
resultado do referendo. O Estatuto do 
Desarmamento foi um fator importante 
para reverter o crescimento acelerado 
das mortes por arma de fogo no Brasil. 
Entre 1993 e 2003 a taxa de homicídios 
por 100 mil habitantes, cometidos com 
armas de fogo, crescia aproximadamente 
6,9% ao ano. A partir de 2004 até 2018, 
segundo dados da Atlas da Violência 2020, 
houve uma clara reversão de tendência, 
com o crescimento caindo para 0,9% ao 
ano. Hoje, há uma série de propostas 
legislativas no Congresso Nacional que 
visam enfraquecer e flexibilizar o Estatuto 
do Desarmamento, além de decretos 
editados pelo presidente Jair Bolsonaro 
(alguns questionados pela Justiça) que 
também representam o retrocesso para a 
política nacional de controle de armas de 
fogo e munições. 
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FEMINICÍDIO: Trata-se de circunstância 

qualificadora do crime de homicídio cometido 

contra a mulher por razões da condição de 

gênero feminino, onde considera-se que 

há razões de condição de gênero feminino 

quando o crime envolve violência doméstica 

e familiar ou menosprezo ou discriminação 

à condição de mulher. O feminicídio, 

considerado crime hediondo, passou a 

constar no Código Penal por meio da Lei 

nº 13.104, de 9 de março de 2015, tendo 

o Brasil sido o 16º país da América Latina a 

criar a legislação. Os motivos mais comuns 

para o feminicídio são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade 

sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios 

ao feminino, como é o caso do Brasil. 

A OMS estima que uma a cada três 
mulheres no mundo já sofreu alguma 
forma de violência em algum momento da 
sua vida. Embora a ONU considere a Lei 
Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) uma 
das três melhores legislações do mundo 
na proteção às mulheres em situação de 
violência, o Brasil é um dos países com 
piores índices para mulheres. O país 
ocupa a 5ª posição no ranking mundial 
em feminicídio, que é o assassinato de 
uma mulher pela simples condição de 
ser mulher, segundo dados do Mapa da 
Violência 2015 da ONU.  A prevenção 
da violência contra as mulheres exige 
o enfrentamento das desigualdades 
econômicas e sociais sistêmicas, 
garantindo o acesso à educação e ao 
trabalho seguro e mudando as normas e 
instituições discriminatórias de gênero.
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GENOCÍDIO: Espécie de crime contra 

a humanidade previsto na Convenção 

das Nações Unidas para a Prevenção e 

a Repressão do Crime de Genocídio, de 

1948, incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Decreto 30.822/1952. O 

crime de genocídio também se encontra 

previsto no Estatuto de Roma, o tratado 

internacional que criou o Tribunal Penal 

Internacional (Decreto 4.388/2002). Este 

crime envolve atos praticados com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, 

étnico, racial ou religioso. É considerado crime hediondo (conforme Lei 2.889/56, introduzido 

pela Lei n. 13.964/19). O chamado “genocídio da população negra” no Brasil e o genocídio 

dos povos indígenas já foram objetos de CPI no Senado Federal e denúncia no Tribunal Penal 

Internacional, respectivamente. 

A maior perversão de um genocídio é seu 
não reconhecimento, pois de algum modo 
ele ocasiona a perpetuação do mesmo, 
inclusive em gerações futuras. A pandemia 
de covid-19 também agravou e trouxe 
efeitos na vida da população negra sob 
múltiplos aspectos. A resposta estatal à 
mais grave crise sanitária do século, com 
a ausência de políticas públicas efetivas 
de prevenção e controle da pandemia, 
evidencia que o genocídio dos negros 
brasileiros integra um projeto necropolítico 
que tem sido eficaz em determinar quem 
deve morrer.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1952/D30822.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4388.htm
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IGUALDADE FORMAL: o princípio da igualdade formal (“todos são iguais perante a lei”) 

exige a aplicação, sem exceção, do direito vigente, sem consideração da pessoa: todos são 

obrigados e autorizados pelas normas jurídicas de forma igual. Ou seja, todos são tratados 

da mesma maneira e é proibido a todas as autoridades estatais não aplicar direito vigente em 

favor ou em detrimento de algumas pessoas. Esse é o princípio da universalização das normas 

jurídicas, tendo como destinatário todo e qualquer cidadão (inclusive, crianças e adolescentes), 

enquanto sujeito de direitos. Nesse “significado negativo”, a igualdade formal só deixa espaço 

para a aplicação absolutamente igual da norma jurídica, sejam quais forem as diferenças e as 

semelhanças constatadas entre os sujeitos e as situações envolvidas – sejam homens, mulheres, 

heterossexuais, homossexuais, transgêneros, crianças, adultos, jovens, negros, brancos, índios, 

ciganos, soropositivos, portadores de necessidades especiais, marginalizados, mendicantes, 

delinquentes ou infratores, etc. Vedado fica assim o reconhecimento e a garantia de direitos que 

resultem em discriminação, exploração e violência em razão da classe social, da idade, do gênero 

(inclusive, orientação sexual), da raça do sujeito, da situação socioeconômica, por exemplo. O 

princípio da igualdade formal faz prevalecer a identidade de todos, como cidadãos, de maneira 

uniforme, independentemente de suas diversidades. 

IGUALDADE MATERIAL: Chamada por 

alguns de igualdade real ou substancial, a 

igualdade material tem por finalidade igualar 

os indivíduos, que essencialmente são 

tidos como desiguais. É o princípio que faz 

prevalecer a diversidade de cada um como 

pessoas com identidades próprias. No Brasil, 

a Constituição Federal de 1988, em princípio, 

coloca como um dos objetivos fundamentais 

da nossa República a promoção do “bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação”. (art.3º, 

A maior perversão de um genocídio é seu 
não reconhecimento, pois de algum modo 
ele ocasiona a perpetuação do mesmo, 
inclusive em gerações futuras. A pandemia 
de covid-19 também agravou e trouxe 
efeitos na vida da população negra sob 
múltiplos aspectos. A resposta estatal à 
mais grave crise sanitária do século, com 
a ausência de políticas públicas efetivas 
de prevenção e controle da pandemia, 
evidencia que o genocídio dos negros 
brasileiros integra um projeto necropolítico 
que tem sido eficaz em determinar quem 
deve morrer.
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IV) e afirma que ̋ todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art.5º). Assim, 

é de se concluir que, em especial, pra isso se efetivar, a legislação infraconstitucional, o Estado 

e a sociedade deverão se propor prioritariamente a reconhecer e garantir de modo afirmativo 

os direitos dos segmentos sociais mais suscetíveis de discriminações, explorações e violências: 

mulheres, crianças, adolescentes, idosos, negros, índios, por exemplo. Particularmente, em 

relação às relações de gênero, a norma maior determinou claramente: “homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações” (art. 5º, I). E, em decorrência disso, estabelece mais: “os direitos 

e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA (RACISMO 

RELIGIOSO): É o termo que descreve a 

ausência do reconhecimento e do respeito 

pelas diferenças ou crenças religiosas. Pode 

até mesmo ser considerada como uma 

intolerância ideológica, política e racial. 

Racial, porque muitos dos casos de ataques e 

violações por intolerância religiosa acontecem 

de cunho racial e direcionados às religiões de 

matriz africana. Apesar de vivermos em um 

Estado laico (onde as decisões do Estado 

são imparciais no que toca religião e credo) é 

recorrente a violação do direito de acreditar 

e exercer seu credo no Brasil, especialmente 

para as pessoas de religiões de matriz 

africana, pela “demonização” da cultura e do 

credo, por parte de uma sociedade racista. 

No Brasil existe a Lei n° 7.716/89, que 
considera crime a discriminação ou 
preconceito por raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional, tanto na prática 
quanto na indução ou incitação deste 
crime. Para maior conscientização, foi 
instituído o “Dia Nacional de Combate 
à Intolerância Religiosa”, no dia 21 de 
janeiro, criado pela Lei 11.635/2007. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: A chamada 

Justiça Restaurativa surge como uma 

alternativa de aperfeiçoamento do sistema 

de justiça e resolução de conflitos, diferente 

do processo que hoje existe, com o escopo de solucionar os problemas resultantes de relações 

pessoais prejudicadas por situações violentas de natureza criminal ou não. Nesse sistema o 

objetivo é tentar superar as falhas do modelo de Justiça Retributiva através de técnicas de solução 

de conflitos em que se prima pela criatividade e sensibilidade na escuta da vítima e também do 

ofensor, valorizando sentimentos 

de honestidade, humildade, 

interconexão, empoderamento e 

esperança. Entende-se a resolução 

do conflito com contornos 

democráticos, através de ações 

construtivas de ambas as partes, 

mas com benefícios a todos, já 

que a convivência pacífica nos 

ambientes afetados pelo conflito, 

direciona toda a sociedade para a 

pacificação social.  O processo privilegia a participação popular na administração da justiça e 

concentra sua legitimação em processos de negociação consensual da verdade. 

Existe Projeto de Lei (PL 2976/2019) no 
Congresso Nacional a fim de disciplinar 
a prática de justiça restaurativa entre as 
pessoas atingidas por conflito de natureza 
criminal.
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LESBOCÍDIO: Homicídio praticado 

contra lésbicas por motivos de lesbofobia, 

ódio, repulsa e discriminação contra 

sua existência. Como o feminicídio, o 

lesbocídio pode estar vinculado ao âmbito 

da violência doméstica, mas geralmente 

acontece pela não submissão de mulheres 

lésbicas aos padrões heteronormativos 

construídos socialmente. Segundo o  

Dossiê Sobre Lesbocídio, do Núcleo de 

Inclusão Social da UFRJ, 83% dos casos 

de lesbocídio são cometidos por homens 

e, em 55% das ocorrências, as vítimas são 

mulheres consideradas não-feminilizadas. 

Em diversos estados e municípios brasileiros, parlamentares e movimentos sociais vêm 

empenhados esforços para criminalizar a prática do lesbocídio. 
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MAIORIDADE PENAL: Idade em que o indivíduo irá responder criminalmente como adulto, a 

partir do Código Penal. O/A adolescente pode ser responsabilizado por uma infração no Brasil a 

partir dos 12 anos de idade e será responsabilizado como previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, art. 104), pois se entende que esse sujeito está em desenvolvimento.

MAPA DA VIOLÊNCIA: O chamado “Mapa 

da Violência” foi uma série de pesquisas 

realizadas periodicamente com foco na 

problemática da juventude e a violência. 

Embora o foco global sempre tenha sido a 

violência letal relacionada com a juventude, 

também se realizou pesquisas com 

abordagens temáticas diferenciadas, como 

mulher, América Latina, acidentes de trânsito, 

infância e adolescência, armas de fogo, 

novas tendências e outras. De 1998 a 2016 

foram divulgados 27 estudos. As pesquisas 

contavam com o apoio da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), do Instituto Ayrton 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 33/2012, com tramitação já encerrada, alterava a 
redação dos arts. 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único para 
prever a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de dezesseis 
anos e menores de dezoito anos por lei complementar. Previa, portanto, a redução da maioridade 
penal para jovens, de 18 para 16 anos. As críticas de parlamentares e movimentos sociais 
diversos que atuam na área de Direitos Humanos são extensas e o debate está longe de ser novo 
ou simples. O Ministério dos Direitos Humanos disse que o texto era inconstitucional, ignorando 
o “colapso” do sistema prisional brasileiro e violando direitos dos adolescentes. Ressalta também 
que a Constituição de 1988 prioriza a criança e o adolescente e estabelece o dever do Estado, 
da família e da sociedade em assegurar-lhes direitos básicos, colocando-os a salvo de toda forma 
de violência, crueldade e opressão. Além de violar cláusula pétrea constitucional, a proposta 
afrontava parâmetros protetivos internacionais, que o Estado brasileiro se comprometeu a 
cumprir, como a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

As pesquisas agrupadas sob o subtítulo 
genérico Os jovens do Brasil, abordaram 
as especificidades e a evolução da 
mortalidade violenta de nossa juventude, 
principal vítima desse drama brasileiro. 
Nessas pesquisas, a categoria de 
mortalidade violenta incluía não só os 
homicídios, mas também diversas outras 
violências letais, como suicídios e mortes 
em acidentes de transporte. Outros mapas 
centraram suas baterias em temas mais 
específicos e delimitados. Dois deles 
trabalharam o panorama da violência 
nos municípios brasileiros. Mas também 
houve uma edição que tentou pesquisar 
os fatores determinantes das quedas 
sistemáticas da violência no Estado de 
São Paulo e, outro ainda trabalhou uma 
perspectiva mais ampla, tomando como 
arcabouço a violência na América Latina 
e no mundo. Também se tentou elaborar, 
em mais um estudo, uma anatomia dos 
homicídios no Brasil. 
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Senna e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), entre outras entidades e, 

mais recentemente, publicadas pelo Governo brasileiro. 

MARGINALIZAÇÃO: O conceito de 

marginalização é utilizado para designar 

situações de diferenciação social que conferem 

privilégio para alguns grupos em detrimento 

da estigmatização, dominação, criminalização 

e desprivilégio dos “marginalizados”, 

tomando o termo com sentido de estigma 

social. Em casos que existem características 

hereditárias diversas entre os grupos 

estigmatizados e os estabelecidos, como 

a cor da pele, essa relação de dominação é 

analisada frequentemente sob o rótulo de 

“problemas raciais”. Quando os envolvidos 

não pertencem à mesma nacionalidade ou 

língua, o problema é considerado de “minorias étnicas”. Quando ocorre desigualdade social, diz-

se ser questão de classe. Seja qual for a diferença estabelecida, ela exerce papel central para a 

afirmação da identidade enquanto superior em detrimento da estigmatização de outro grupo a 

partir da construção de rótulos. 

Existem estereótipos constituídos 
no Brasil, capazes de marginalizar e 
estigmatizar, haja vista as diversidades 
étnicas, culturais, físicas, além da gama 
de desigualdades sociais. Ideologias 
que associam a criminalidade à pobreza 
atribuem o problema da violência 
às classes menos favorecidas.  Essa 
associação direta entre crime e pobreza 
ainda se encontra viva em diversos 
setores da sociedade, bem como no 
pensamento de vários agentes, fazendo 
com que o crime seja combatido e punido 
com maior rigor e frequência nas classes 
mais economicamente desfavorecidas, 
em detrimento do favorecimento, 
da tolerância e da impunidade de 
crimes cometidos tipicamente e/ou 
ocasionalmente por indivíduos detentores 
de poder. 
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MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: São medidas 

destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional. O Artigo 112, do ECA, prevê 

seis possibilidades de MSE, que variam da 

advertência à internação. As duas medidas 

menos gravosas são aplicadas pelo Juiz e 

são acompanhadas por ele, não tendo o 

adolescente que comparecer em outro local. 

São elas: Advertência: consiste em uma 

repreensão verbal do juiz ao adolescente, 

a qual é registrada no processo e deve ser 

assinada pelo adolescente; obrigação de reparar o dano: busca compensar a vítima por meio da 

restituição do bem. As medidas conhecidas como medidas em meio aberto são executadas pela 

Prefeitura Municipal, por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Na cidade de 

São Paulo, estes serviços são chamados de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (SMSE-MA); 

a prestação de serviços à comunidade (PSC): consiste no encaminhamento do adolescente para 

desenvolver serviços comunitários, por um período máximo de 6 meses, por 8 horas semanais, 

respeitando as habilidades dos adolescentes e não prejudicando seu horário escolar e/ou de 

trabalho; a liberdade assistida: tem 

a finalidade de acompanhar, auxiliar 

e orientar o adolescente. Sendo 

assim, determina o acompanhamento 

do adolescente por um técnico 

especializado, por um período mínimo 

de 6 meses. Este acompanhamento 

buscará promover socialmente o 

adolescente e sua família, buscando 

garantir aos adolescentes os direitos 

A Lei 12594/2012 que institui o Sistema 
de Atendimento Socioeducativo, em seu 
Art. 1º define os objetivos das medidas 
socioeducativas: I - a responsabilização 
do adolescente quanto às consequências 
lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação; 
II - a integração social do adolescente e 
a garantia de seus direitos individuais e 
sociais, por meio do cumprimento de seu 
plano individual de atendimento; e III - a 
desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença 
como parâmetro máximo de privação 
de liberdade ou restrição de direitos, 
observados os limites previstos em lei. 
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que antes não foram concedidos. A Semiliberdade e a Internação são responsabilidade do Governo 

do Estado. No Estado de São Paulo, são desenvolvidas pela Fundação CASA. Semiliberdade: 

consiste na restrição parcial da liberdade do adolescente. Ao adolescente é permitido a realização 

de atividades externas (escola, cursos, trabalho), porém deve retornar à unidade socioeducativa 

para dormir. Internação: é a medida mais gravosa, pois determina a privação da liberdade, tendo 

o adolescente que ficar internado em unidade socioeducativa. 

MENOR: Termo utilizado para se referir a crianças e adolescentes. A origem da expressão se dá 

com o Código de Menores, Lei n. 6.697/1979, legislação que considerava meninos e meninas 

como “menor”, caracterizando o estado de abandono, marginalização e situação irregular dessa 

população, considerando-os menores em seus direitos e deveres. Com o advento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.096/90 se aplica a assistência e proteção de crianças e 

adolescentes fundamentada no conceito do sujeito de direito, com proteção integral e prioridade 

absoluta por considerar sua condição de desenvolvimento humano. Sendo assim, utilizar o termo 

“menor” para se referir a crianças e adolescentes é minimizar sua condição de sujeito de direito. 

Tal termo é comumente utilizado pela mídia para se referir a crianças e adolescentes pobres, 

periféricos e negros, o que faz pensar na condição inferiorizada dessa população para sociedade.

MIGRATIZAÇÃO: Prática de relacionar 

problemas do país ou mesmo do município 

aos migrantes, quando os migrantes não são 

a causa, e sim, as vítimas mais prejudicadas. 

Refere-se à ineficiência da máquina pública ao 

negligenciar questões sérias de incoerências 

prévias à migração, que a migração pode até revelar, mas não é a causa. Quando há migratização 

de questões não resolvidas a priori, o risco é intensificar processos de criminalização das 

migrações e agravar o problema, pois a migratização não facilita a resolução dos problemas, 

apesar das aparências. É a teoria do bode expiatório, em que se quer que um “ente externo” ao 

É o caso do trabalho escravo de migrantes 
em São Paulo, por exemplo. Trabalho 
escravo é violação de dignidade humana, 
independente do fato da pessoa ser 
migrante ou não, e é violação de leis 
trabalhistas, independente da condição 
migratória dos sujeitos. 
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tema, deixando de existir, acabe por eliminar o problema. Ele pode até morrer, mas o 

problema permanece e se reconfigura, normalmente, em modo mais complexo. 

MIGRANTE/EMIGRANTE/IMIGRANTE: 

Migrante: termo abrangente que se refere 

a uma pessoa que se muda de seu local de 

residência habitual, seja dentro de um país 

ou através de uma fronteira internacional, 

temporária ou permanentemente, por 

diversas razões. Emigrante: do ponto de vista 

do país de partida, é a pessoa que se desloca 

de seu país de nacionalidade ou residência 

habitual para outro país, de forma que o país de 

destino se torne efetivamente seu novo país 

de residência habitual. Imigrante: do ponto 

de vista do país de chegada, é a pessoa que 

se muda para outro país que não o da sua nacionalidade ou residência habitual, de modo 

que o país de destino se torna efetivamente o seu novo país de residência habitual. Não 

há uma definição legal internacionalmente aceita do termo migrante, sendo assim, esse 

grupo tem direito à proteção geral dos direitos humanos, independentemente do status 

migratório. Portanto, não contam com proteção internacional específica. Dependem das 

leis e procedimentos internos de cada país. No Brasil, a Lei n. 13.445/2017 (conhecida 

como Lei de Migração) trata dos direitos e deveres do migrante em território nacional, 

entre outras providências.
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NECROPOLÍTICA: Os discursos utilizados por alguns Estados para validar suas políticas de 

segurança podem acabar reforçando alguns estereótipos, segregações, inimizades e até mesmo 

extermínio de determinados grupos. Dessa ideia surge o termo “necropolítica”, questionando 

se o Estado possui ou não “licença para matar” em prol de um discurso de ordem. É o poder de 

ditar quem pode viver e quem deve morrer. Com base no biopoder e em suas tecnologias de 

controlar populações, o “deixar morrer” se torna aceitável. Mas não é aceitável a todos os corpos. 

O corpo “matável” é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro 

definidor primordial da raça. O filósofo camaronês Achille Mbembe explica que, com esse termo, 

sua proposta era demonstrar as várias formas pelas quais, no mundo contemporâneo, existem 

estruturas com o objetivo de provocar a destruição de alguns grupos. O autor afirma que quem 

morre em zonas como estas são grupos biológicos geralmente selecionados com base no racismo. 

Funciona assim: é apresentado o discurso de que determinados grupos encarnam um inimigo 

(por vezes fictício). A resposta é que, com suas mortes, não haverá mais violência. Assim, matar 

as pessoas desse grupo pode ser aceito como um mecanismo de segurança. 

NEGRO: Negros ou povo negro são termos 

usados em sistemas de classificação racial 

para os seres humanos que geralmente se 

relaciona a um fenótipo de pele escura, em 

relação a outros grupos raciais. A palavra 

negro, historicamente, sempre foi usada no 

sentido pejorativo. No Brasil, segundo o IBGE, 

temos que negro representa a somatória da 

população preta e parda, representando hoje 

56,2% (PNAD, 2019). No caso, pessoas pretas seriam as de pele mais retinta (mais escura) e 

pessoas pardas as que têm a pele menos retinta (ou mais clara).

Desde o ano 2000, segundo o próprio 
IBGE, as categorias utilizadas para 
pesquisas configuram em pessoas 
brancas, pretas, pardas, amarelas 
e indígenas. No Brasil, a pessoa 
negra é entendida através de seu 
fenótipo (conjunto de características 
observáveis) atrelado com traços, 
cores, texturas e outros. Infelizmente, a 
pessoa se reconhece enquanto negra no 
Brasil devido ao racismo estrutural, que 
afeta cotidianamente e diariamente às 
pessoas negras. 
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PARDO: Categoria de classificação 

étnico-racial presente na maior parte dos 

recenseamentos oficiais brasileiros e utilizada 

em alguns países do mundo, sobretudo na 

América Latina. Suas origens etimológicas 

são incertas, mas quase todas têm relação 

com a classificação do mundo animal, ora 

remetendo a cor intermediária dos pássaros 

como o “pardal” ora a pele de múltiplas cores 

como o “leopardo”. No Brasil, foi utilizada 

pelos recenseamentos a partir do século XIX, 

inicialmente para categorizar os escravizados 

libertos e, posteriormente, como agregado 

da população mestiça do país. 

POLÍTICA DE DROGAS: Conjunto de 

normas e práticas administrativas, sociais e 

jurídicas de determinado Estado em relação 

ao uso, porte, comercialização e cultivo de 

substâncias consideradas ilícitas. No início 

dos anos 1970, a gestão do Presidente 

Richard Nixon declarou a chamada “guerra 

às drogas” como bandeira contra as drogas a 

fim de erradicá-las naquele país.

Embora a política de guerra às drogas criada 

por Nixon nos EUA tenha como justificativa 

a eliminação das drogas ilícitas e combate ao 

tráfico, o que se percebeu no país após sua 

No fim da década 1970, sociólogos como 
Carlos Hasenbalg e Nelson do Vale Silva 
utilizaram dados do IBGE para medir 
não apenas as desigualdades de classe 
entre os grupos de cor, mas também as 
desigualdades de oportunidades entre 
eles, mostrando a diferença substantiva 
entre autodeclarados “brancos”, de um 
lado, e “pretos” e “pardos”, do outro. Esses 
estudos deram suporte à perspectiva 
do movimento negro segundo a qual 
os pardos no Brasil eram vítimas de 
discriminação racial e, por isso, deveriam 
ser considerados “negros” juntamente com 
os autodeclarados “pretos”. A partir disso, 
instituições oficiais como o IPEA e o setor 
de indicadores sociais do IBGE passaram 
a denominar de “negros” o somatório de 
“pretos” e “pardos” em suas análises de 
dados demográficos. 
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implementação foi o acirramento da violência 

policial contra a população pobre e negra, 

sobretudo nas comunidades onde o Partido 

dos Panteras Negras atuavam de forma mais 

articulada. Enquanto utilizavam o discurso de 

que as drogas eram o inimigo número um da 

nação, Nixon e seus sucessores criavam uma 

cortina de fumaça para controlar, violentar, 

prender e matar pessoas pertencentes aos 

grupos marginalizados da sociedade. O 

modelo não demorou a ser exportado para 

outros países.

Grande quantidade de dinheiro foi destinada 

para financiar a guerra às drogas, em nível 

global, com grande foco nos países produtores 

e usados para o trânsito da droga na América do Sul. A partir da influência política com diretrizes 

bem definidas pelo governo norte-americano, foi moldada a política de combate ao tráfico de 

drogas no Brasil, hoje materializada pela Lei n. 11.343/06 que institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) e também prescreve medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece, também, 

normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes 

e dá outras providências.  Os dados sobre políticas de drogas, sistema de justiça, segurança 

pública e atendimento indigno a usuários de drogas nos levam a perceber que essa política 

reúne organizadamente a repetição de mecanismos de Estado que resultam no encurtamento 

das vidas negras no país. Os resultados desastrosos do combate ao crime organizado e tráfico de 

drogas criminalizam ainda relações sociais em territórios “periféricos” inteiros, onde as forças de 

segurança agem de maneira mais ostensiva, utilizando-se prioritariamente da violência, além da 

flagrante corrupção de seus agentes. Esse modelo de combate ignora completamente a existência 

em igual incidência quanto ao uso e à constituição de outras formas de organização do tráfico 

Os resultados desastrosos do combate 
ao crime organizado e tráfico de drogas 
criminalizam ainda relações sociais 
em territórios “periféricos” inteiros, 
onde as forças de segurança agem de 
maneira mais ostensiva, utilizando-se 
prioritariamente da violência, além da 
flagrante corrupção de seus agentes. Esse 
modelo de combate ignora completamente 
a existência em igual incidência quanto 
ao uso e à constituição de outras formas 
de organização do tráfico de drogas nas 
demais camadas sociais, com privilégios 
de mercado seguro para pessoas brancas 
e de classes altas neste circuito. Ainda, 
não leva em consideração que não existem 
extensões de terra nas favelas para o 
plantio de maconha ou folha de coca e 
nem fábricas de armas. Ou seja, não existe 
justificativa racional para a concentração 
de recursos e ações ostensivas nesses 
lugares, fosse o real objetivo o desmonte 
do comércio ilícito das substâncias 
determinadas. 
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de drogas nas demais camadas sociais, com privilégios de mercado seguro para pessoas brancas 

e de classes altas neste circuito. Ainda, não leva em consideração que não existem extensões 

de terra nas favelas para o plantio de maconha ou folha de coca e nem fábricas de armas. Ou 

seja, não existe justificativa racional para a concentração de recursos e ações ostensivas nesses 

lugares, fosse o real objetivo o desmonte do comércio ilícito das substâncias determinadas. 

PORTE DE ARMA: O porte de arma é regido 

pela Lei n. 10.826/03, conhecida como 

Estatuto do Desarmamento. O Estatuto 

é responsável por regulamentar a posse e 

o porte de armas e, como o próprio nome 

indica, tem o intuito de coibir o uso de 

armamentos no território nacional. Para 

isso, a Lei determina que o direito de posse 

é restrito àqueles que puderem comprovar 

a necessidade dela. O porte de arma é uma 

autorização administrativa que possibilita ao titular o direito de transitar com a arma indicada 

no porte, fora dos locais indicados no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Dessa forma a 

pessoa que possui porte de arma pode transitar com a arma de fogo, para além da residência 

ou local de trabalho. Existem duas espécie de porte: o Porte Civil, que é concedido pela Polícia 

Federal para qualquer pessoa que tenha uma arma registrada e cumpra os requisitos objetivos 

da lei e o requisito subjetivo da efetiva necessidade do porte discricionário; E o Porte Funcional, 

que é concedido por lei a titulares de alguns cargos, como por exemplo Promotores de Justiça 

e Juízes. Este tipo de licença dura apenas no período de exercício do cargo, função ou mandato 

da autoridade. 

Hoje existe uma forte pressão para que 
se flexibilize e diminuam as exigências 
para que uma pessoa tenha o porte de 
arma, algumas delas emanadas através de 
decretos do Presidente da República, que 
foram suspensas pelo Supremo Tribunal 
Federal, bem como existem diversos 
Projetos de Lei que ampliam o porte de 
arma para diversas categorias. Segundo o 
Instituto Sou da Paz, a média de registro 
de armamentos cresceu oito vezes nos 
últimos dois anos (de 2019 a 2021). 
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POSSE DE ARMA: Também é uma 

autorização administrativa, para que uma 

pessoa possa adquirir uma arma de fogo, 

podendo mantê-la nos locais determinados 

pela Lei, casa ou local de trabalho daquele 

que seja titular ou representante legal do 

estabelecimento. A pessoa que quer comprar 

uma arma legalmente deve passar pelo 

procedimento estipulado de compra do 

Estatuto do Desarmamento, onde a arma 

tem que ser registrada junto à Polícia Federal, 

devendo o possuidor ter mais de 25 anos de 

idade, comprovar trabalho e endereço, bem como fazer os testes psicotécnicos e o curso de tiro, 

além de não possuir antecedentes criminais. Não existe possibilidade da circulação com a arma 

de fogo, caso a pessoa não possua também o porte de arma. 

PRISÃO EM FLAGRANTE: A prisão em 

flagrante está estipulada nos artigos 301 

e 302 do Código de Processo Penal que 

descreve o estado de flagrante, em termos, 

quando uma pessoa vai ser encontrada em 

flagrante delito. Com natureza administrativa, 

tem basicamente dois objetivos claros. O 

primeiro serve para cessar a prática criminosa 

para que ela cause o mínimo de dano possível. 

O segundo é recolher de forma rápida os 

materiais do fato criminoso a fim de construir 

uma narrativa investigativa robusta para que 

Antigamente, na redação original do 
Código de Processo Penal de 1941, a 
prisão preventiva servia para antecipar 
um juízo de condenação, por isso, a 
nomenclatura da possibilidade da pessoa 
ser solta após a prisão em flagrante é 
“liberdade provisória”. Após a Constituição 
Federal de 1988 e o princípio da inocência 
elevado a direito e garantia constitucional, 
não há que se falar de prisão em flagrante 
como antecipação de culpa. Infelizmente, 
ainda hoje temos muitos casos em que a 
prisão em flagrante é automaticamente 
transformada em prisão preventiva, sendo 
esse um dos motivos da importância 
da audiência de custódia para que a 
autoridade judicial, rapidamente possa 
manter o controle da prisão em flagrante 
em todos os aspectos. 

A ampliação dos Decretos presidenciais 
sobre posse de armas no Brasil, tem o 
efeito de  aumentar as mortes violentas 
por motivos banais.  Levantamentos 
realizados em CPIs do Congresso Nacional 
e da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, assim como pesquisas realizadas 
pelo Instituto Sou da Paz em parceria 
com o Ministério Público do Estado de 
São Paulo, apontam que a maior parte das 
armas de fogo utilizadas em ocorrências 
criminosas são de fabricação nacional e em 
algum momento foram comercializadas de 
forma legítima a cidadãos autorizados, que 
posteriormente tiveram sua arma desviada 
ou subtraída, passando ao mercado ilegal. 
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o Ministério Público possa apresentar uma denúncia formal contra a pessoa acusada/investigada. 

A prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa, sendo que a autoridade policial 

tem por obrigação realizar a prisão em flagrante daquele que esteja em flagrante. 

PRISÕES PENAIS CAUTELARES: A prisão 

temporária ou preventiva, só pode ser legítima 

nos casos em que comprovadamente existam 

os motivos para proteger o bom andamento 

do processo, ou seja, que a pessoa acusada 

esteja tumultuando a investigação ou o 

processo penal. Para isso, o Poder Judiciário 

deve indicar elementos concretos para 

subsidiar o decreto prisional, não servindo 

para tanto a mera suposição que o suspeito 

ou acusado virá a comprometer a atividade 

investigativa ou a instrução criminal. Os 

Tribunais Superiores estabelecem, além dos 

pressupostos legais da prisão cautelar (artigo 

311 e 312 do Código de Processo Penal), 

elementos que devem indicar que a liberdade 

do investigado ou acusado representa um 

risco para a investigação ou para o processo, 

não podendo este risco ser presumido, 

afinal, a única presunção estipulada pela 

Constituição da República sobre a liberdade 

é a presunção de inocência. Existem dois tipos que podem ser consideradas prisões cautelares. 

A prisão temporária, destinada a acautelar a investigação de alguns crimes, está estipulada 

na Lei n. 7.960/1989 e possui prazo fixo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis uma única vez por 

Hoje temos em torno de 40% da 
população carcerária, pessoas presas 
em prisão preventiva, ou seja, sem 
condenação transitada em julgado, ferindo 
diretamente o princípio da inocência.  
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mais 05 (cinco) dias, no caso de crimes comuns e, sendo hediondos, 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias.  Já a prisão preventiva estipulada pelos artigos 

311 a 316 do Código de Processo Penal, tem objetivo geral de acautelar o processo 

penal e, apesar de não ter um prazo estipulado pela Lei, este deve ser razoável. Após a 

edição da Lei n. 13.964/19, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 

decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. A legislação veio 

após uma pressão dos organismos de direitos humanos internacionais que questionam 

a todo o momento a quantidade alarmante de presos provisórios no Brasil.
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QUILOMBO: A partir do texto do artigo 68 

da Constituição Federal de 1988, o termo 

quilombo assumiu um novo significado, 

não mais atrelado ao conceito de grupos 

formados apenas por escravos fugidos. Hoje, 

o termo é usado para designar a situação 

dos segmentos negros em diferentes regiões 

e contextos no Brasil, fazendo referência 

às terras que resultaram da compra por 

negros libertos; da posse pacífica por 

ex-escravizados; de terras abandonadas 

pelos proprietários em épocas de crise 

econômica; da ocupação e administração 

das terras doadas aos santos padroeiros 

ou de terras entregues ou adquiridas por 

antigos escravizados organizados em 

quilombos, e outras formas de ocupação 

da terra que permitiram a manutenção de 

laços comunitários embasados na vivência 

dos africanos e afro brasileiros, que foram 

escravizados neste país. Nesse contexto, os 

quilombos foram apenas um dos eventos 

que contribuíram para a constituição das 

“terras de uso comum”, categoria mais ampla 

e sociologicamente mais relevante para 

descrever as comunidades que fazem uso do 

artigo constitucional.

Até o momento não há um consenso 
acerca do número preciso de comunidades 
quilombolas no país, mas dados oficiais 
vindos da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
autarquia responsável, até 2018, pelo 
processo administrativo de identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação 
e titulação das terras ocupadas pelos 
Remanescentes de Comunidades dos 
Quilombos, apontam que existem até 
janeiro de 2019, 2.682 comunidades 
quilombolas oficialmente certificadas 
pela Fundação Palmares, do Ministério 
da Cultura, e 1.290 processos de 
regularização fundiária em curso junto ao 
Incra. A CONAQ – Coordenação Nacional 
de Comunidades Quilombolas, estima que 
existam mais 4 mil dessas comunidades em 
todo território nacional. 
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A partir do Decreto nº 4.887/2003, foi concedido à essas populações o direito à auto-

atribuição como único critério para identificação das comunidades quilombolas, tendo 

como fundamentação a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

que prevê o direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais. Mesmo havendo 

muitas disputas, o Decreto 4887/2003 se mantém, tendo sua constitucionalidade 

reafirmada pelo STF em 2018.
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RAÇA: Segundo o dicionário, raça é a divisão tradicional e 

arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de 

caracteres físicos hereditários (cor da pele, formato da cabeça, 

tipo de cabelo etc.). O conceito de raça é altamente complexo 

e objeto de grandes estudos sociológicos. O uso por parte 

do senso comum dessa forma de categorização perpetuou a 

ideia de que os grupos humanos são divididos de acordo com 

características biológicas. As teorias raciais surgiram como 

forma de tentar justificar a ordem social que surgia à medida 

que países europeus tornaram-se nações imperialistas, 

submetendo outros territórios e suas populações ao seu domínio. A raça opera a partir de dois 

registros básicos que se entrecruzam e complementam: Primeiro, como característica biológica, 

em que a identidade racial será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo; 

Segundo, como característica étnico-cultural, em que a identidade será associada à origem 

geográfica, à religião, à língua ou outros costumes, “a uma certa forma de existir”. 

RACISMO: É a denominação da discriminação 

e do preconceito (direta ou indiretamente) 

contra indivíduos ou grupos por causa de sua 

etnia ou cor. É um sistema social de poder 

que molda relações e estruturas sociais 

hierárquicas e excludentes de forma não 

pontual e independentemente da intenção. É um sistema de vantagem e privilégios baseados em 

raça que reverbera tanto em ações discriminatórias quanto em estruturas sociais excludentes, 

não estando necessariamente ligada a uma ação ou fala de um indivíduo.  Envolve as mensagens 

culturais, econômicas e políticas institucionais que norteiam crenças e ações individuais e coletivas. 

Estrutura que beneficia pessoas brancas em detrimento de pessoas negras/indígenas/asiáticas/

etc, independentemente do seu desejo pessoal ou de sua consciência sobre a questão. Apesar 

Por esse motivo, não existe racismo 
reverso, contra pessoas brancas: não 
há um sistema racial institucional e 
estrutural que beneficie pessoas negras 
em detrimento de pessoas brancas, 
independentemente de sua vontade ou 
consciência.  
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de sua natureza sistêmica e institucional, depende da conivência, instrumentalização ou 

manutenção dessa estrutura por pessoas que dela usufruem. 

RACISMO AMBIENTAL: O termo “racismo ambiental” foi criado a partir da luta de 

movimentos civis negros estadunidenses, ao constatarem que a distribuição espacial 

dos depósitos de resíduos químicos perigosos, bem como a localização de indústrias 

muito poluentes nada tinham de aleatório: ao contrário, se sobrepunham à distribuição 

territorial das etnias pobres nos Estados Unidos e a acompanhavam. Benjamin Chavis 

define o racismo ambiental como “a discriminação racial nas tomadas de decisões. É 

discriminação racial na efetivação das normas. É discriminação racial na alocação 

deliberada de lixo tóxico, e industrias poluentes em comunidades vulnerabilizadas. É 

discriminação racial no consentimento público de  fatores de risco à saúde e vida humana 

em comunidades  de cor. E, é discriminação racial na  histórica exclusão de  pessoas de 

cor, dos principais grupos ambientalistas, direção de agências ambientais,  comissões e 

órgãos reguladores”. Estudar racismo ambiental no Brasil, significa “estudar os processos 

de desenvolvimento e relação entre o racismo e a pobreza no país, atentando-se para 

o fato de que isto decorre de processos políticos e sociais específicos.” Estudar que nas 

políticas do embranquecimento introduzidas no Brasil, haveria o confinamento, neste 

país, de negros a determinados espaços, associando a construção do papel do Estado na 

relação de subjugação racial por interesses econômicos. 

RACISMO CLIMÁTICO: A crise climática é uma crise de injustiça racial. O termo 

racismo climático busca correlacionar a questão climática com o racismo, uma vez 

que a ocorrência de racismo estrutural e institucional acaba proporcionando a divisão 

desigual dos riscos climáticos em detrimento de comunidades negras e indígenas. 

Indústrias poluentes que contaminam o ar, a falta de saneamento básico, o aterramento 

de lixo sanitário, enchentes, desabamento de terras, a ausência de políticas públicas 

que mitiguem os danos ambientais e climáticos concentram-se nas áreas mais 
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vulnerabilizadas e racializadas, afetando vidas e territórios. Assim, a luta por justiça social 

também fala  indiretamente sobre o clima, uma vez que as  mudanças climáticas e os desastres 

ocasionados pela atividade poluente desenfreada são inicialmente sentidos pela parcela da 

população que foi racializada, e que não possui a devida representatividade perante os órgãos 

tomadores de  decisão. Frise-se, ainda, que as comunidades negras e indígenas, que são as que 

menos contribuíram para a crise climática são as mais atingidas, resultado do racismo. 

RACISMO INSTITUCIONAL: O Racismo 

Institucional é basicamente o tratamento 

diferenciado entre raças no interior de 

organizações, empresas, grupos, associações 

e instituições congêneres. Em resumo, 

considerando a problemática singular entre 

negros e brancos, é tratar o negro de uma 

forma e o branco de outra. É optar por um 

em prejuízo do outro, ou mesmo preferir, ou 

até, de forma indireta, oferecer tratamentos 

diferenciados, de modo a privilegiar um em 

detrimento do outro, sem qualquer respaldo 

legal. Categoria criada pelo intelectual 

negro Stokely Carmichael para explicar 

a manutenção da supremacia branca dentro das instituições: Estado, empresas privadas, 

organizações, escolas, entre várias outras, para produzir e manter hierarquias raciais. Acontece 

dentro de um conjunto de práticas que produzem vulnerabilização social de indivíduos negros, 

protagonizadas por agentes de instituições. Entre tais práticas, chama-se especial atenção para 

a violência letal dirigida à juventude negra e para a impunidade dos agentes e das instituições 

estatais dentro do sistema penal, bem como o sucateamento do ensino público e os índices 

de negligência ao atendimento de pessoas negras no sistema de saúde. O racismo partindo de 

Este termo é, por vezes, desconhecido 
ou confundido com a injúria racial ou 
com o preconceito racial ‘genérico’, até 
mesmo por operadores do direito, que no 
desconhecimento da matéria, se utilizam 
dos termos como se o mesmo conceito 
tivessem.  
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instituições não seria um acidente, mas seu próprio propósito, pois serve as estruturas de uma 

sociedade pensada por e para a branquitude, para a manutenção de suas próprias lógicas sociais 

e contribuindo para um projeto genocida de poder contra a população negra, como define a 

autora Ana Flauzina. 

REFUGIADO/SOLICITANTE                           DE 

RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO  DE 

REFUGIADO: Pessoa que precisou deixar seu 

país de origem devido a um fundado temor de 

perseguição gerado devido a questões quanto 

à sua religião, nacionalidade, posicionamento 

político, raça ou pertencimento a um 

determinado grupo social e, também, devido 

à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Em virtude disso, a 

pessoa não pode retornar ao país de origem. Tais indivíduos, ao estarem em território estrangeiro 

e solicitarem um pedido de refúgio, tornam-se solicitantes de reconhecimento da condição de 

refugiado e, posteriormente, podem se tornar, de fato, refugiadas. No Brasil, a proteção de 

pessoas refugiadas é definida pela Lei n. 9474/97. O acesso ao procedimento de solicitação de 

refúgio é universal e não depende da demonstração de quaisquer provas.

Atualmente, existem cerca de 25,4 milhões 
de pessoas na condição de refugiados. 
Um número sem precedentes na história 
da humanidade. 5,5 milhões de sírios 
que foram forçados a fugir constituem 
o maior grupo de refugiados do mundo. 
Os refugiados do Afeganistão aparecem 
em segundo lugar se considerado o país 
de origem. Refugiados não devem ser 
expulsos ou devolvidos a situações que 
ameacem sua vida.  

DE
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TEORIA DA DEMOCRACIA RACIAL (MITO 

DA DEMOCRACIA RACIAL): Trata-se da 

crença de setores da sociedade brasileira de 

que ‘não existe racismo’ no Brasil. De que 

tudo não passa de ‘vitimização’. É o conjunto 

de ideias, ou ideologia, segundo a qual o Brasil 

é uma sociedade na qual a raça, geralmente 

entendida como a cor da pele da pessoa, não 

determina suas oportunidades econômicas e 

sociais. Também associada a essa ideologia 

está a tese de que a miscigenação racial é 

tão intensa em nosso país a ponto de tornar 

a identificação racial algo instável e incerto, 

e, portanto, inoperante. Tal ideologia deu 

suporte à construção mítica de uma sociedade 

sem preconceitos e discriminações raciais. 

Entre 1930 e 1964, vigeu no Brasil o que os 

cientistas sociais chamam de “pacto nacional-

desenvolvimentista”, na esteira do qual os 

negros brasileiros foram integrados à nação 

brasileira, em termos simbólicos, por meio da 

adoção de uma cultura nacional mestiça ou 

sincrética, e em termos materiais, pelo menos 

parcialmente, por meio da regulamentação do 

mercado de trabalho e da seguridade social 

urbanos.

O golpe militar de 1964, estremeceu os elos 
do protesto negro com o sistema político, que 
se davam principalmente via o nacionalismo 
de esquerda. O movimento negro brasileiro, 
influenciado pelo movimento de negritude 
francófono, enfatizava já as raízes africanas, o 
que gerou reação de intelectuais conservadores 
como Gilberto Freyre, ainda engajado em uma 
cruzada pelos valores da mestiçagem e do luso-
tropicalismo. A acusação de que a “democracia 
racial” brasileira não passava de “mistificação”, 
“logro” e “mito” toma então conta do 
movimento, à medida que a participação 
política se torna cada vez mais restrita, 
excluindo a esquerda e os dissidentes culturais. 
A partir de 1968, os principais líderes negros 
brasileiros vão para o exílio. A reconstrução da 
democracia no Brasil, a partir de 1978, ocorre 
ao mesmo tempo do renascimento da “cultura” 
e do protesto negro. Mais que isto: dá-se num 
mundo em que a ideia de multiculturalismo, 
ou seja, de tolerância e respeito a diferenças 
culturais que se querem íntegras, autênticas 
e não-sincréticas, ao contrário do ideal 
nacionalista do pós-guerra, é dominante. Neste 
ambiente, todo o esforço de reconstrução de 
um pacto racial democrático, no que pese o 
esforço de incorporação simbólica e material do 
estado brasileiro, está fadado a um (in)sucesso 
limitado. Nos dias de hoje, a ideologia da 
democracia racial está bastante enfraquecida, 
mas ainda ecoa em percepções populares das 
relações raciais e da brasilidade ou nas opiniões 
públicas de ultraconservadores. Segundo o 
antropólogo congolês Kabengele Munanga, 
cada país que pratica o racismo tem suas 
características. As características do racismo 
brasileiro são diferentes porque o brasileiro 
não se considera racista ou preconceituoso, 
uma vez que o mito da democracia racial faz 
parte da educação do brasileiro. Portanto, ele 
acredita que o antídoto ao racismo não virá 
pelo caminho das leis, mas sim, na sala de aula, 
desconstruindo mitos até mesmo para quem é 
vítima neste processo e aceita tal condição.  
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TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS 

À ESCRAVIDÃO: Se por um lado o trabalho 

escravo não existe no Brasil desde 1888, 

expor qualquer pessoa a condições análogas 

ao escravo é crime previsto no Código Penal. 

Se constitui no ato de reduzir alguém à 

condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 

quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, definido pelo artigo 

149 do Código Penal Brasileiro, alterado pela Lei 10.803, de 11 de Dezembro de 2003. O artigo 

149 do Código Penal define trabalho análogo ao de escravo como aquele em que seres humanos 

estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, 

condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com empregador 

ou preposto. O conceito utilizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o 

trabalho forçado ou obrigatório, está disposto na Convenção n. 29 (promulgada pelo Decreto nº 

41.721, de 25 de junho de 1957) dispondo que “trabalho forçado ou obrigatório” designará todo 

trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele 

não se ofereceu de espontânea vontade. 

TRÁFICO DE PESSOAS: A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo 

(2003) define tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras 

formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração deverá incluir, 

pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o 

trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 

extração de órgãos. Também se caracterizam como formas de exploração a mendicância, prática 

O primeiro caso contencioso da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos 
analisando de forma minuciosa 
o conceito de trabalho análogo à 
escravidão contemporâneo foi o caso 
Fazenda Brasil Verde vs. Brasil julgado 
pela Corte em 2016. 
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de atividades criminosas, casamentos forçados, tráfico de crianças para servirem como 

combatentes armados em guerras (crianças-soldados), tráfico de mulheres grávidas para 

venda de bebês, entre outras.

TRANSFEMINICÍDIO: É o nome que se dá à morte de mulheres trans e travestis, 

motivada pela misoginia e transfobia. Segundo o Dossiê da Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA), das 140 pessoas trans vítimas de homicídio em 2021, 

96% eram travestis/mulheres trans e 80,6% eram pessoas negras. Ao contrário do 

feminicídio, que mata mulheres cisgêneras justamente por sua condição de ser mulher, 

no transfeminicídio a morte acontece pelo não reconhecimento da identidade de 

gênero feminina de mulheres trans e travestis. No Brasil, os casos de transfeminicídio 

não constam nas estatísticas governamentais e não existe legislação específica para 

tratar desses casos. O texto da Lei nº 13.104/2015 entende como crime de feminicídio, 

homicídios cometidos  “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, 

levantando debates sobre a garantia da aplicabilidade da Lei nos crimes cometidos 

contra mulheres trans e travestis. 
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