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“A piada não exprime meras bobagens, destituídas de quaisquer preconceitos. Retrata um 

universo social profundamente antidemocrático, pois evoca uma falsa verdade que do alto do 

seu saber o preconceituoso vomita.” 

Dagoberto José Fonseca 
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RESUMO 

A presente tese enfoca sobre o racismo manifestado atualmente, no contexto brasileiro, por 

meio do humor depreciativo que, por intermédio desse, perpetua a discriminação no cotidiano 

pela suposta falta de intencionalidade, para justificar seu preconceito, seja esse explícito ou 

implícito. Inicia-se pela análise histórica do Brasil, uma vez que o país foi estruturado a partir 

de um sistema escravista, em que a população negra foi, além de explorada, reduzida a uma 

mera mão de obra e posteriormente vinculada a uma imagem pejorativa. Dessa forma, 

identifica-se uma problemática evidente na sociedade brasileira que envolve a questão do 

humor depreciativo e a possibilidade desse elemento, que tem fortes raízes culturais, de violar 

a personalidade de minorias, com foco maior na população negra. Analisamos com base legal 

a proibição da discriminação, o princípio da igualdade e a sua influência pela lei norte-

americana de antidiscriminação. Desse modo, serão feitas algumas considerações sobre humor, 

seus benefícios e seus malefícios. Assim, surge como objetivo o direcionamento a uma premissa 

de quebra de paradigma para uma possível reparação civil nas práticas socioculturais em torno 

do contexto humorístico que atinge as minorias. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

qualitativa, teórica, descritiva e jurisprudencial. Os métodos utilizados foram o indutivo, 

método histórico; e o método comparativo. Por fim, a presente dissertação concluiu que existem 

limitem à liberdade de expressão no humor quando esse afeta o direito de personalidade e na 

colisão de direitos fundamentais. Dependendo do caso concreto, esse último prevalecerá, sem 

deixar de levar em consideração as campanhas de conscientização, a educação na juventude, a 

inclusão social e a repressão das práticas racistas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Humor. Preconceito. Discriminação. Igualdade. Personalidade. 
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ABSTRACT 

The present thesis focuses on the racism currently manifested in the Brazilian context through 

the derogatory humor that, through it, perpetuates discrimination in daily life due to the 

supposed lack of intentionality to justify its prejudice, whether explicit or implicit. It begins 

with the historical analysis of Brazil, since the country was structured based on a slave system, 

in which the black population was, in addition to being exploited, reduced to a mere labor and 

subsequently linked to a pejorative image. Thus, an evident problem is identified in Brazilian 

society that involves the issue of derogatory humor and the possibility of this element, which 

has strong cultural roots, to violate the personality of minorities, exclusively the black 

population. We have analyzed on a legal basis the prohibition of discrimination, the principle 

of equality and its influence on US anti-discrimination law. In this way, some considerations 

about humor, its benefits and its harms will be made. Thus, the objective is to direct a paradigm-

breaking premise towards a possible civil reparation in socio-cultural practices around the 

humorous context that affects minorities. The methodology used was qualitative, theoretical, 

descriptive and jurisprudential research. The methods used were the inductive, historical 

method; and the comparative method. Finally, the present dissertation concluded that there are 

limits to freedom of expression in humor when it affects the right to personality and in the 

collision of fundamental rights. Depending on the specific case, the latter will prevail, while 

taking into account awareness campaigns, youth education, social inclusion and repression of 

racist practices. 

 

KEY WORDS: Humor. Preconception. Discrimination. Equality. Personality. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é sobre os efeitos jurídicos da discriminação racial. Mais 

precisamente, é sobre o preconceito aparentemente neutro e não intencional propagado por 

meio de piadas racistas que utilizam a cortina do humor para perpetuar a exclusão, o 

menosprezo e o estigma de grupos raciais minoritários, impedindo-os de ingressarem no 

contexto social com paridade de igualdade. 

A pesquisa é importante para demonstrar que o racismo está interligado com a cultura 

de escravidão e que, muitas vezes, piadas racistas, também conhecidas como humor racista, 

humor de preto ou politicamente incorreto, podem causar danos psicológicos, sociais e 

jurídicos. Logo, não podem ser consideradas como meros aborrecimentos ou práticas 

juridicamente irrelevantes. Seus efeitos são perversos e criam um ciclo vicioso, perpetuando 

estereótipos capazes de aumentar o preconceito e a discriminação. 

Deve-se observar que todos são iguais perante a lei. Branco ou negro, índio ou 

estrangeiro, homossexual ou heterossexual, magro ou gordo, isso não importa! Somos todos 

iguais! Entretanto, o descumprimento da lei na esfera social é evidenciado como consequência 

de uma longa implementação de estereótipos sociais que impede essa teoria da equiparidade. 

Em um contexto de pandemia mundial, decorrente do aparecimento da COVID-19, 

observa-se a perpetuação da desigualdade racial no país. De modo que, os tratamentos em 

relação aos riscos da proliferação da doença e das políticas de enfrentamento da pandemia são 

visivelmente diferenciados. Nas primeiras medidas, foram implementadas o distanciamento, 

trabalha remoto, higienização e uso obrigatório de máscara, providências que não foram 

seguidas de forma igualitária devido a realidade das classes mais pobres de maioria negra, 

conforme será analisado posteriormente. 

Nessa legislação, devido ao cotidiano dos trabalhadores da baixa renda e desempregados 

do país, é impossível a realização do decreto, tornando-o inviável. “[...] em situações de 
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emergência as políticas de prevenção ou de contenção nunca são de aplicação universal. São, 

pelo contrário, seletivas.”1 

O autor Santos enfatiza que, “são aberta e intencionalmente adeptas do darwinismo 

social: propõem-se garantir a sobrevivência dos corpos socialmente mais valorizados, os mais 

aptos e os mais necessários para a economia. Outras vezes, limitam-se a esquecer ou 

negligenciar os corpos desvalorizados.”2 

Seguindo essa linha de raciocínio, a existência das classes mais desfavoráveis estão na 

sua grande maioria composta por negros e moradores de favelas ou afins, que pertencem a uma 

classe de trabalhadores que não têm a possibilidade de trabalho ser realizado na modalidade 

home office, tendo em vista suas funções e.g, empregados domésticos, motoristas, catadores de 

lixo, babá. “Realizam tarefas que envolvem mais riscos, quer porque trabalham em condições 

que não lhes permitem proteger-se, quer porque são cuidadoras da vida de outros que têm 

condições para se proteger.”3 

Existem diversos critérios na existência de fundamentação no combate à pandemia, 

ficam claros os comportamento desiguais e escancarados dos indicadores sociais de raça. Mais 

uma vez, confirma-se a tese da desigualdade social em todos os setores que permeia a vida 

humana. 

Assim, com a realidade do Brasil e com o passar do tempo, há o risco de naturalização 

de algumas práticas corriqueiras que dificultam o processo de inclusão e de promoção da 

igualdade. Por exemplo, se, em um contexto social, atitudes e comportamentos inferiorizam 

sistematicamente as pessoas negras, a tendência é que surjam barreiras capazes de reduzir as 

condições de igualdade. 

É notório que existe um preconceito arraigado no contexto social brasileiro, no qual as 

pessoas negras são consideradas inferiores e menos capazes. A origem desse preconceito é 

antiga. Tradicionalmente, os negros foram excluídos dos bens sociais e nunca tiveram reais 

 

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, p.27. 
2 Idem, p.27. 
3 Idem, p.27. 
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condições de participação econômica. Nesse contexto, eles eram considerados objetos 

comercializáveis no período da escravidão, e , mesmo após a declaração da Lei Áurea, em 1888, 

passaram a ser tratados como seres de segunda categoria. Paralelo a esse fato histórico, o recente 

cenário pandêmico apresenta semelhanças, uma vez que o Estado lança um decreto jurídico 

sem considerar a situação socioeconômica da comunidade-alvo, no caso a população negra, e 

ainda não oferece um apoio para o acolhimento desses cidadãos desamparados por meio de 

políticas públicas inclusivas. Por fim, empreende-se que, no Brasil, a população negra sofre 

opressão cultural estruturada desde o princípio histórico do país, passando por experiências 

jurídicas e sociais excludentes.  

Essa cultura de inferioridade e de submissão das pessoas negras costuma produzir o 

humor racista. O repertório de muitos humoristas brancos tende a retratar as classes 

minoritárias, inclusive as pessoas negras, de modo estereotipado, associando-os a seres 

inferiores, marginalizados e até animalescos. 

Conforme entendimento de Adilson Moreira, “As piadas que retratam a negritude como 

conjunto de características estéticas desagradáveis e como sinal de inferiorização moral não são 

os únicos temas do humor brasileiro referente aos negros.”4 Continua, com a afirmação de que, 

o humor exposto por piadas racistas é cada vez mais aceito pelo público branco. 

O tema se torna ainda mais problemático por causa da internet. Vivemos em uma era da 

tecnologia, em que a proliferação do humor racista se propaga rapidamente e até de modo 

anônimo. Se antes o racismo de boca a boca já era prejudicial, agora, com a internet, a 

propagação se tornou muito mais abrangente, rápida e difícil de controlar. Como explica 

Adilson Moreira: 

O racismo praticado na internet (e por internet entende-se todo ambiente online onde 

exista interação entre pessoas, incluindo jogos, fóruns, redes sociais ou blogs) é algo 

que pode ser testemunhado por qualquer pessoa hoje em dia, quando observamos 

 

4 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.20. O autor 

cita o apresentador e humorista Danilo Gentili que é um indivíduo que conseguiu bastante popularidade nas 

mídias socias com o teor de humor racista. 
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como a ideia de superioridade racial atravessa barreiras e se consuma em apenas um 

clique.5 

Atualmente, é inegável que a proibição de discriminação possui uma eficácia 

vertical e horizontal, vinculando tanto os poderes públicos quanto os particulares. 

Ademais, é incontestável que o combate ao racismo e ao preconceito tem sido cada 

vez mais aceito na sociedade brasileira nas relações privadas. Porém, o humor racista ainda está 

presente, prejudicando o processo de superação do racismo. Como será demonstrado ao longo 

deste trabalho, piadas, charges e memes de cunho racista colocam as pessoas negras em uma 

condição de inferioridade, violando a igualdade e a busca por uma sociedade mais justa. 

Dito isso, o objetivo principal do trabalho é analisar a violação dos direitos das 

pessoas negras decorrente do humor depreciativo. É claro que não pretendemos defender o fim 

do humor, tendo em vista que é parte da natureza humana rir e fazer rir. Aliás, o bom humor 

faz até bem à saúde, como indicam algumas pesquisas científicas.  

Assim, pretende-se buscar parâmetros para auxiliar a ponderação dos interesses em 

jogo, observando quais são as circunstâncias que podem levar à responsabilização civil daquele 

que propagada piadas de cunho racista. Rir e fazer rir não deveria fazer alguém sofrer! 

Dentro dessa mesma lógica, busca-se pesquisar o direito da antidiscriminação para 

verificar as formas de preconceito explícitos e implícitos que podem estar por trás do humor, 

comparando, por fim, com o direito norte americano. 

Conforme será demonstrado, uma piada racista não é somente uma piada, é uma 

mensagem que causa danos, viola direitos de personalidade e produz discriminação direta ou 

indireta na esfera social. 

Além disso, essas piadas aumentam os obstáculos para as minorias oprimidas 

superarem suas condições de inferioridade. Elas minam a força psicológica e reduzem o 

potencial intelectual daqueles que são insultados. 

 

5 SANTOS, Wellington Henrique Dias dos. Quando começaremos a punir os crimes de racismo na internet? 

Consultor jurídico. 22 maio 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-23/wellington-santos-

crimes-racismo-internet#author. Acesso em: 24 jan. 2021. 
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Nesse contexto, surge a questão central a ser respondida: O humor depreciativo 

viola a personalidade? Além dessa pergunta, busca-se responder os seguintes questionamentos: 

O histórico do Brasil sustenta uma teórica democracia racial? De que forma o conceito de 

discriminação pode ser manifestado através das piadas? O humor pode ser limitado? E por fim, 

como o direito soluciona a colisão entre os direitos fundamentais envolvendo piadas 

preconceituosas? 

A dissertação será dividida em 4 capítulos, destinadas a analisar e comprovar a 

problemática acima aludida, além da introdução e conclusão. Inicialmente, no primeiro 

capítulo, serão apresentadas considerações iniciais e conceituação sobre o racismo e sua 

evolução histórica no contexto social. Além disso, serão levantados algumas questões 

relacionadas à pandemia da COVID-19 com os pontos de desigualdade e sua inclusão no 

racismo estrutural. 

Ainda nesse capítulo, serão explicitados o conceito de raça e a demonstração de 

preconceitos implantados nos primeiros anos escolares das crianças, por meio de publicações 

em livros de histórias infantis, atrelando a cor da pele -o negro- como bom ou ruim. 

Assim, o conceito de negro “[...]um conceito novo, criado pela branquitude e não 

como um conceito natural. Ou seja, os negros africanos, antes de serem colonizados e 

sequestrados, não se chamavam como negros ou reivindicavam para si a identidade “negra” 

como naturalmente deles.” 6. No fim do primeiro capítulo, dar-se-ão nomenclaturas de racismo 

relacionadas ao tema e.g, racismo recreativo, linguístico, à Brasileira, estrutural e institucional, 

chegando às considerações sobre o blackface. 

No segundo capítulo, trataremos do direito da antidiscriminação e o princípio 

basilar constitucional da igualdade, bem como de preconceito e discriminação, trazendo uma 

tabela das principais diferenças dos conceitos de racismo, preconceito e discriminação. “A 

piada demostra que o preconceito etnoracial é desenvolvido de várias formas, abarcando o mito 

 

6 NASCIMENTO, Gabriel. Racismo Linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo Horizonte: 

levantamento, 2019, p. 11. 
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da criação e a diferença fenotípica presente na população Brasileira” 7 Após percorrer o 

preconceito, adentra-se no conceito de discriminação e alguns tipos de terminologias. 

No terceiro capítulo, será tratado a respeito da cultura do riso e do humor, 

demonstrando-se que, em primeiro plano, o riso é inerente à realidade das pessoas. Nisso, 

percorre a existência que por ventura está posta na condição social. Assim, rir é uma expressão 

universal, utilizada em vários sentidos, múltiplas comunidades e diversos contextos sociais, 

podendo expressar tristeza, frustação, felicidade, prepotência, soberba, alegria, entre outras. 

Portanto, serão trabalhadas as teorias do humor, para uma visão e ampliação das explicativas 

do surgimento do assunto, bem como debater os limites desse humor. 

Não podemos deixar de levar em consideração que o contexto atual do Brasil, como 

um país que leva muita coisa “na esportiva”, as questões culturais influenciam na maneira de 

como os semelhantes são tratados, sendo visível um tratamento permeado de informalidade. 

Por esse motivo, deve-se atentar caso haja uma violação dos princípios democráticos e do 

respeito às minorias ou ineficiência em zelar pela dignidade das pessoas. 

Segundo o autor Dagoberto Fonseca;  

O Brasil também é conhecido como o país do jeitinho, onde se encontram meio para 

quase tudo, inclusive para lidar com os preconceitos velados, somente velados em 

público em circunstancia-limite. Um jeitinho sutil, mas não menos violento é 

perverso, é o de expressar o preconceito em relação aos negros por meio da 

irrelevância das piadas, enfim, do humor.8 

Por último, mas não menos importante, há de considerar a aplicação horizontal dos 

direitos fundamentais, em face das relações privadas. Adentrando nessa perspectiva, é possível 

constatar o fenômeno de colisão entre essas garantias fundamentais, como analisado no caso 

Ellwanger, em que é constatado um caso de racismo amparado pelo direito de liberdade de 

expressão e pensamento. 

Em seguida, serão discutidos o direito de personalidade e liberdade de expressão e 

sua restauração por violação com responsabilidade civil nas relações entre particulares como 

 

7. FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p. 64. 
8 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p. 40. 
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método jurídico de combate à discriminação, conforme previsto no Código Civil. Precisamente, 

focando nas reparações de caráter pecuniário como importante instrumento de proteção 

antidiscriminação, sem deixar de considerar os julgados brasileiros relacionados ao direito de 

personalidade. Ademias, não é deixado de lado a solução para casos de colisões de direitos 

fundamentais. 

A metodologia utilizada é de abordagem, por meio de pesquisa qualitativa e teórica, 

considerando especialmente os livros, artigos de autores reconhecidos na área do direito e sites 

da internet relacionados ao tema da antidiscriminação. Além disso, há o uso da pesquisa 

descritiva e jurisprudencial, com análise das jurisprudências e julgados sobre discriminação. 

Os métodos utilizados foram o indutivo, permitindo que se analise o objeto para 

tirar conclusões gerais ou universais, parte-se da observação de fenômenos particulares para 

chegar a uma proposição geral; método histórico, que investiga o objeto sob uma perspectiva 

histórica, do racismo e humor; e por fim, o método comparativo, que promove o exame 

simultâneo para que eventuais diferenças e semelhanças possam ser constatadas e as devidas 

relações interraciais estabelecidas. 
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1 RACISMO 

Piada: - Por que o negro gosta de ser crente? 

- Para chamar o crente de irmão. 

 

O presente capítulo pretende explicar o conceito de racismo, situando-o dentro do 

direito da antidiscriminação. Como ponto de partida, mostra-se interessante a discussão sobre 

o conceito de raça. 

Vale observar que existem várias teorias e controvérsias para explicar a sua origem, 

o autor Silvio Almeida traz uma noção inicial. 

[...]seu significado sempre esteve de alguma forma ligado ao ato de estabelecer 

classificações, primeiro, entre plantas e animais e, mais tarde, entre seres humanos. A 

noção de raça como referência a distintas categorias de seres humanos é um fenômeno 

da modernidade que remonta aos meados do século XVI.9 

O definição de raça junta um contexto moderno que vem de uma construção social, 

em que as ideias iniciais de brancos e negros são anteriores a qualquer discurso racial. Nesse 

sentido, esse entendimento era observável nas opiniões de observações da moral religiosa.10 

Desde os primórdios das línguas indo-europeias, o branco representava o bem, o 

bonito, a inocência, o puro, o divino, enquanto o negro era associado ao moralmente 

condenável, ao mal, às trevas, ao diabólico, à culpa. Na Idade Média, o grande 

paradigma de inclusão e exclusão era a filiação religiosa, e não ainda a cor de pele.11 

Como observado, o conceito de raça é uma classificação da atualidade, porém, 

existia uma tendência dos costumes medievais para associação de cor da pele em algo bom ou 

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

das sociedades contemporâneas.”12 

 

9 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p.18. 
10 HOFBAUER, Andreas. CONCEITO DE" RAÇA" E O IDEÁRIO DE" BRANQUEAMENTO" NO SÉCULO 

XIX. Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política, v. 1, n. 42, 2003. Disponível em: 

http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/tp/article/view/57/47. Acesso em: 08 jan. 2021, p.70. 
11 Ibid., 2003, p.70 
12 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p.18. 
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O autor Adilson Moreira observa que, “raça deve ser pensado como uma construção 

social porque ela estrutura relações de poder. Ela determina qual é o lugar que o indivíduo pode 

ocupar dentro de várias hierarquias presentes em uma comunidade política.”13 

Conseguintemente, são criados diferentes tipos de identidades com diferentes valores sociais, 

ou seja, pessoas de origem negra herdam lugares de subordinação, por outro lado pessoas de 

origem europeia gozam de status de privilégios.14 

Apesar dessa dura realidade, ninguém nasce racista, nos tornamos racistas por 

implantações ideológicas da vida, educação e convivência em sociedade, “porém os seres 

humanos não nascem racistas, etnicistas ou xenofobistas. Tornam-se nisso devido às lógicas 

combinadas de três fenômenos: interação social, disputa de recursos de poder e educação.”15 É 

nesse momento que se acendem, concretizam e naturalizam. 

Nessa construção social inicial, ainda na infância, nem se percebe significativas 

diferenças entre as pessoas e nem ainda se entende o conceito de racismo, até que se inicia o 

ciclo escolar, aproximadamente entre os 4 anos de idade. Nesse viés, demostra-se em pesquisa 

que; 

Quando a criança passa a frequentar a escola, ela se depara com uma diversidade 

enorme de culturas, raças, credos, entre outros. Ao observar esse mundo a criança 

passa exteriorizar o que apreendeu com a sua família e busca pessoas consideradas 

familiares, ou seja, que tenham características similares aos dela.16 

Assim, o autor Camilo, et al, apontaram em seu artigo que o estudo realizado por 

Clark e Clark (1947) resulta em: “67% preferiam a boneca branca para brincar; 59% diziam 

que as bonecas brancas eram as bonitas; 60% diziam que as bonecas brancas tinham uma cor 

bonita; e, por outro lado, 50% das crianças diziam que as bonecas negras pareciam más.”17 

 

13 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.54. 
14 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.55. 
15 JESUS, Jaqueline de; DIOGO, Rosália; GRANJO, Paulo. O que é o racismo. Escolar Editora, 2014, p. 8. 
16 Camilo, N. D 

., Moura, B. G., Pimentel, C. E., Vera Noriega, J.A., & Cavalcanti, J. G. (2020). Preconceito racial entre crianças 

da educação infantil: revisitando Clark & Clark (1947). Rev. CES Psico, 13(2), 32-45. Disponível em: 

https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4915/3142. Acesso em:01 fev. 2021. 
17 Camilo, N. D., Moura, B. G., Pimentel, C. E., Vera Noriega, J.A., & Cavalcanti, J. G. (2020). Preconceito 

racial entre crianças da educação infantil: revisitando Clark & Clark (1947). Rev. CES Psico, 13(2), 32-45. 

Disponível em: https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/4915/3142. Acesso em:01 fev. 2021, 

p. 34. 
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Nesse mesmo sentido, em uma pesquisa realizada no Brasil, sendo esse o centro de 

miscigenação e democracia racial, a análise do estudo continha 19 crianças do interior de 

Sergipe, composta por 11 meninos em percentagem (57,9%) e 8 meninas (42,1%) com idades 

de 5 a 8 anos. 18 

Para essa pesquisa, foi solicitado às crianças que desenhassem duas caricaturas de 

crianças, sendo uma branca e outra negra. Após o desenho, as crianças deveriam escolher 

características associado a riqueza, beleza, inteligência, proximidade e contato.  

Tabela 1 - Cor da pele na visão das crianças entre cinco e oito anos de idade. 

Categoria Branco Negro 

Beleza 62,75 % 37,25 % 

Riqueza 79,5 % 20,5 % 

Inteligência 73,5 % 26,5 % 

Brincar 79,5 % 20,5 % 

Adoção 80 % 20 % 

Fonte: Próprio autor, 2021. 19 

Como demostrado na imagem acima, a existência de preconceitos entre crianças 

com capacidade de frequentar a escola, perto da idade de 04 anos em diante, faz com elas 

tenham preferência por crianças brancas, ou seja, a criança negra foi fortemente rejeitada.  

Destarte, com o passar do tempo, por meio da evolução intelectual, bem como a 

convivência nos meios escolares, aumenta-se o discernimento e é dado preliminarmente 

 

18 FERNANDES, Sheyla Christine Santos; DE ALMEIDA, Saulo Santos Menezes; DO NASCIMENTO, 

Conceição Bruna Soares. Análise do preconceito racial em uma amostra de crianças brancas de 5 a 8 anos de 

idade. Psico, v. 39, n. 4, 2008. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/1451. Acesso em:01 fev. 2021. 
19 FERNANDES, Sheyla Christine Santos; DE ALMEIDA, Saulo Santos Menezes; DO NASCIMENTO, 

Conceição Bruna Soares. Análise do preconceito racial em uma amostra de crianças brancas de 5 a 8 anos de 

idade. Psico, v. 39, n. 4, 2008. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/1451. Acesso em:01 fev. 2021. 
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importância nas características físicas dos outros. Então, absorvem-se as imposições históricas 

e modificam-se os comportamentos e ideias e, desse modo, passam a ser seguidos padrões antes 

não observados. 

O processo de socialização da criança brasileira indica a aprendizagem, desde cedo, 

de códigos sociais de disciplinamento e autodisciplinamento nas relações entre negros 

e brancos. Além disso, aponta para a institucionalização de canais e espaços sociais 

nos quais tais regras sociais não se aplicam, ou pelo menos, não se aplicam com o 

mesmo rigor.20 

Assim sendo, no convívio dessas crianças em ambientes escolares do Brasil, ao 

lembrar de histórias infantis, apresentadas principalmente na infância, a percepção do bonito e 

bom vem de personagens com caricaturas de pessoas de cor branca e.g, Branca de Neve, 

Cinderela, Rapunzel. “[...]Há, em especial, falta de referência negra nas histórias infantis, o que 

causa um grande desprestígio para crianças negras que veem sempre a fada e a princesa como 

algo inatingível, já que estas são descritas com o tipo de beleza, sendo que tudo o que lhe é 

diferente é visto como “feio”.”21 Estereótipos são implantados desde os primeiros anos 

escolares, como observado na imagem de personagens da Disney abaixo. 

Figura 1 - Princesas Brancas 

 

Fonte: Valkirias, 2016.22 

Por isso, segue-se um padrão de beleza a ser praticado na sociedade de modo que 

esse é imposto e não é, na maioria das vezes, analisado criticamente pelas pessoas. Claro que 

em meados do século XXI, surgem personagens negras, e.g., Pantera Negra, cujo quadrinho já 

 

20 DAHIA, Sandra Leal de Melo. Riso: uma solução intermediária para os racistas no Brasil. Revista Estudos e 

Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, pp. 373-389, maio-agosto, 2010. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451844632006. Acesso em: 30 dez 2020. 
21 VALLADÃO, Tatiana et al. Cor, história e identidade, sobre o saber e o fazer cotidianos do negro no Brasil. 

2008. Disponível em: https://www.centroafrobogota.com/attachments/article/10/e7tatval-

cotidianoNegronoBrasil.pdf. Acesso em 20 jan. 2021. 
22 Disponível em: https://valkirias.com.br/modelo-feminilidade-princesas-disney/.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451844632006
https://valkirias.com.br/modelo-feminilidade-princesas-disney/
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estava em circulação desde 1966, mas só teve repercussão global após as obras 

cinematográficas de 2018, Tiana e Moana. 

A educação implementada antes desse período relaciona a imagem de pessoas 

negras a um patamar de inferioridade. “Ao lembrar de personagens negros, nos vem à mente o 

Saci Pererê, que é um negrinho com uma perna só e fuma cachimbo, causando problemas aos 

outros; a Tia Anastácia, negra e gorda, é a empregada do Sítio do Pica Pau Amarelo”23 são 

figuras do folclore brasileiro mais conhecidas na nossa contemporaneidade. 

Figura 2 - Saci Pererê 

 

Fonte: Jornal contato, 2019. 24 

Por fim, para uma compreensão desse resultado implementado na sociedade, como 

meio de manter a superioridade dos brancos em relação aos negros, deve-se levar em conta sua 

origem, teorias e evolução, que serão tratados adiante. 

1.1 HISTÓRIA DO RACISMO NO BRASIL 

Piada: - Quando o preto vai à escola? 

- Quando está construindo. 

 

A melhor maneira de compreender esse processo é inicialmente descobrir se o 

Brasil tem ou não democracia racial, tendo em vista a sua autodeclaração. 

 

23 VALLADÃO, Tatiana et al. Cor, história e identidade, sobre o saber e o fazer cotidianos do negro no Brasil. 

2008. Disponível em: https://www.centroafrobogota.com/attachments/article/10/e7tatval-

cotidianoNegronoBrasil.pdf. Acesso em 20 jan. 2021. 
24 Disponível em: http://www.jornalcontato.com.br/home/index.php/sacizando-ziraldo-e-mauricio-de-souza/.  

http://www.jornalcontato.com.br/home/index.php/sacizando-ziraldo-e-mauricio-de-souza/
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Primordialmente, vale uma reflexão sobre o fato do Brasil se titular com orgulho de 

ter um padrão de democracia racial. No entanto, essa democracia racial seria um mito? “[...] 

meados dos 1930, já falava em “democracia social” com o exato sentido que Ramos e Bastide 

emprestavam à “democracia racial”; ainda que, nos seus escritos, Gilberto utilize a expressão 

sinônima “democracia étnica” apenas a partir de suas conferências na Universidade da Bahia, 

em 1943”25 

É interessante observar que essa expressão só aparece na literatura anos depois. 

Dessa forma, surge uma noção de democracia social, sendo essa uma igualdade de cores no 

Brasil moderno, resultando em um país que possui uma posição de igualdade sem preconceito 

ou discriminação racial. 

Thales Azevedo confirma que democracia racial é um mito, não existindo no país 

igualdade entre brancos, negros e mestiços. Em um de seus argumentos trata que,  

Esse mito da democracia racial, isto é, da igual oportunidade para brancos e pretos e 

mestiços, parece ser apoiado em duas ordens de argumentos: primeiro, a forte 

determinação dos critérios de classe no processo de atribuição de status e de 

relacionamento individual; segundo, a ausência de hostilidade manifesta e de 

violência entre brancos e pessoas de cor. Disso decorrem as avaliações segundo as 

quais 1) os grupos raciais se confundem, por absorção respectiva, com determinadas 

classes sociais, e, em consequência, não há propriamente grupos raciais que, como 

tais, possam ser objeto de discriminações, e 2) os preconceitos desfavoráveis aos 

negros, aos mestiços e aos ameríndios se esgotam ao nível verbal e não se manifestam 

no comportamento como determinantes da ação.” 26 

Em relação ao mito da democracia racial, é mister citar que o autor Rodrigues, em 

seu livro “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”, trabalha com a ideia de que 

toda pessoa inserida na classe que não seja branca é inferior, sendo assim, devem ser punidas 

de modo diverso, com Código Penal e leis mais severas. “Posso iludir-me, mas estou 

profundamente convencido de que a adoção de um código único para toda a república foi um 

erro grave que atentou grandemente contra os princípios mais elementares da fisiologia 

humana.”27 

 

25 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Democracia racial. Cadernos Penesb, Niterói, v. 4, p. 33-60, 2002. 
26 AZEVEDO, Thales. Democracia racial: mito e ideologia. Revista Universitas. Bahia, 1977. Disponível em: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/universitas/article/view/1134. Acesso em:22 jan. 2021. 
27 Idem., 1977, p. 76. 
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Ainda nessa premissa, continua Azevedo, 

Pela acentuada diferença da sua climatologia, pela conformação e aspecto físico do 

país, pela diversidade étnica da sua população, já tão pronunciada e que ameaça mais 

acentuar-se ainda, o Brasil deve ser dividido, para os efeitos da legislação penal, pelo 

menos nas suas quatro grandes divisões regionais, que, como demonstrei no capítulo 

quarto, são tão natural e profundamente distintas.28 

Com base nas estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

“pessoas negras e pardas tem maiores taxas de desocupação e informalidade do que brancos, 

estão mais presentes nas faixas de pobreza e extrema pobreza e moram com maior frequência 

em domicílios com algum tipo de inadequação.”29 Conclui-se, dessa forma, que o mito da 

democracia racial é factual. 

Figura 3 - Pessoas em condições de pobreza no Brasil. 

 

Fonte: Síntese de indicativos sociais – 2020.30 

 

28 AZEVEDO, Thales. Democracia racial: mito e ideologia. Revista Universitas. Bahia, 1977. Disponível em: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/universitas/article/view/1134. Acesso em:22 jan. 2021, p.76. 
29 SARAIVA, Adriana. Trabalho, renda e moradia: desigualdades entre brancos e pretos ou pardos persistem no 

país. Agencia IBGE notícias, 2020. 
30 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-

pais. Existe uma maior aceitação em cargos com carteira assinada relacionado a pessoas Brancas. Tendo em 

contrapartida atividades informais, média salaria e profissões mais baixo sem a devida assinatura na CLT, 

relacionado a pessoas pretas e pardas no Brasil. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
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Os indicativos mostram a diferença racial em moradia, empregos e estudo, que 

torna mais perceptível a condição de pobreza em maior nível entre pessoas negras ou pardas. 

Na discursão desse ponto, cabe uma indagação: como se iniciaram essas 

preferencias raciais e estereótipos no Brasil? Retornemos à história para responder esse 

questionamento. 

O que é percebido, infelizmente, é a discriminação racial no mundo como um 

reflexo de contexto social e histórico de um passado escravocrata, com decretos e leis que 

permitiam os brancos tomarem os negros como bens e puni-los, amparados por legislação e.g., 

se um negro chegasse a agredir um branco, era punido com a própria vida na forca, sem 

possibilidade de ampla defesa e contraditório, violando, por fim, o direito fundamental de 

igualdade. 

Dessa forma, a história que envolve a discriminação racial no Brasil se iniciou com 

a colonização pelos portugueses. Em meados dos séculos XVI, os colonizadores percorreram a 

África para buscar negros que, aos olhos deles, seriam mais fortes nos trabalhos braçais, 

iniciando o tráfico de pessoas. 

A “descoberta” do Brasil deu-se nesse contexto de guerras, violência, conquistas, 

espoliações e crise comercial na relação Europa-Ásia. Tal “descoberta” fez parte de 

um processo orquestrado pela Coroa portuguesa afim de expandir seu território e 

angariar matérias-primas e especiarias em outras regiões do mundo para negociar na 

Europa.31 

Como observado, a discriminação se inicia na escravidão do homem, desde a 

Antiguidade e segue até a desigualdade da contemporaneidade. Tal fenômeno funciona como 

um ciclo vicioso, o qual pessoas negras não tinham quaisquer direitos, ao passo que a população 

branca era livre e conservava-se dessa maneira uma vez que a estrutura da sociedade estava à 

serviço do grupo branco dominante.  

Observa-se, por fim, a elaboração e a permanência, de forma clara, de uma 

desigualdade racial. “A escravidão de africanos perdurou por mais de três séculos, tendo sido o 

 

31 FONSECA, Dagoberto José. Políticas públicas e ações afirmativas. São Paulo: Selo Negro, 2009, p. 17. 
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Brasil o último país a aboli-la. Durante o regime escravista, a dominação de africanos negros 

estendeu-se para além de escravos, atingindo também homens e mulheres livres”32 

Os frutos desses processos estão ligados também a pensamentos transmitidos 

durante décadas por filósofos “[...]Platão e Aristóteles, que não eram capazes de imaginar uma 

sociedade boa ou má sem escravos[...]”33 

Envolto da ordem histórica da discriminação racial, tratou-se essa atividade como 

prática corriqueira da sociedade, não somente no plano do discurso ou das intenções, mas 

expresso em lei, e.g; legislação portuguesa no período colonial. Desse modo, criou-se um 

cenário de típico racismo institucional que delimitava os indivíduos que tinham a intenção de 

ocupar cargos públicos, frequentar universidades ou colégios, etc., sendo que esses deveriam 

demostrar que, em seu histórico familiar, não possuíam vestígios de negros ou pardos, judeus, 

protestantes ou mouros.34 

Ainda nessa questão, há de citar que, durante toda a construção do Brasil enquanto 

território político nacional e nação, observou-se que, a prática da escravidão era corriqueira e 

repetitiva, desde a época colonial, atingindo o império e chegando à república. 

Como indicativo da representação desse contexto, o filme “Bem-vindo a Marly-

Gomont” demonstra a batalha de um médico negro para ser aceito juntamente com sua família 

em um vilarejo do interior da França, lidando com rejeições, preconceitos e discriminação dos 

moradores locais. 35 Ora, como ter uma igualdade na comunidade se os negros são vistos como 

incapazes? Até que ponto a sua cor demostra sua capacidade? Essas são atitudes preconcebidas 

do passado que não tão distantes de nossa realidade atual. 

Para entendermos essas acepções, passemos para a parte sociológica em relação ao 

contexto social. Segundo Reinhold Zippelius, expondo ensinamentos de George Simmel e 

 

32 SILVA, P. V. B. D.; ROSEMBERG, F. Brasil: lugares de negros e brancos na mídia. In: DIJK, T. A. V. 

Racismo e discurso na América Latina. 2. ed. São Paulo: CONTEXTO, 2014. 
33 BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 
34 DOMINGUES, Petrônio. uma história não contada: Negro, Racismo e branqueamento em São Paulo no pós-

abolição. São Paulo: Senac São Paulo, 2019. 
35 BEM-VINDO à Mary-Gomont. Direção de Julien Rambaldi. Produção de Pauline Duhault, Oliver Delbosc e 

Marc Missonnier. França: E.d.i. Films, 2016. (1h 33 min.), color. Online. 
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Leolpod Von Wiese “a sociedade se forma por meio de interação dos seres humanos, ou seja, 

por estes agirem uns com os outros, uns para os outros e recebendo influências dos outros[...]”36 

a coletividade existe pela troca de convívio na esfera pública e privada, juntamente com as 

interações socias dos indivíduos. 

Na condição humana da vida biológica, os homens saciam suas necessidades pelo 

labor. Por meio do trabalho, é constituído o mundo artificial que nos relaciona, assim 

como nos concede lugares determinados. No entanto, através da ação e do discurso, o 

ser humano pode desenvolver todas as suas qualidades nas atividades políticas em 

virtude da condição humana da pluralidade.37 

Segundo Arendt, a condição humana pertence a três atividade essenciais, o labor, o 

trabalho e a ação. Assim, o labor compreende a própria existência do ser humano, “O labor é a 

atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humana, cujos crescimento 

espontâneo, metabolismo e introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana 

do labor é a própria vida.”38  

Dessa forma, para o ser humano, após o processo biológico por meio do labor, 

precisa-se construir um mundo artificial de coisas com nitidez diferente do ambiente natural, 

ou seja, o trabalho.39 Seguindo para o ação, como “única atividade que se exerce diretamente 

entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, correspondente à condição humana 

da pluralidade, ao fato de que homens, e não o homem, vivem na terra e habitam o mundo”40 

Essa última referência da condição humana é o ponto importante a ser aplicado 

nesse estudo, “contato direto com seus semelhantes, sem a intermediação de coisas e matérias. 

Apesar de as demais atividades, assim como ação, serem condicionadas pela vivência em 

conjunto.”41 

 

36 ZIPPELIUS, Reinhold. Sociologia do direito e do estado: noções fundamentais. Tradução António Franco e 

António Francisco de Sousa. São Paulo: Saraiva, 2016, p.57. 
37 ROBL FILHO, Ilton Noberto. Direito, intimidade e vida privada: paradoxos jurídicos e sociais na sociedade 

pós-moralista e hipermoderna. Curitiba: Juruá editora, 2010, p.34. 
38 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

universitária, 2007, p.15. 
39 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

universitária, 2007, p.15. 
40 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

universitária, 2007, p.15. 
41 ROBL FILHO, Ilton Noberto. Direito, intimidade e vida privada: paradoxos jurídicos e sociais na sociedade 

pós-moralista e hipermoderna. Curitiba: Juruá editora, 2010, p.31. 
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É importante ressaltar que todos os seres humanos são diferentes, ao passo que, se 

iguais fossem, a ação seria algo desnecessário e não interferiria nas leis dos comportamentos 

humanos.42 “No entanto, como em cada nascimento humano surge a possibilidade do novo, a 

ação, é a atividade por excelência que permite a pluralidade nos seres humanos, isto é, o 

desenvolvimento das diferenças a partir da igualdade que advém da igualdade de sermos todos 

humanos.”43 

Nessa mesma esfera, a condição humana se apresenta sem igualdade ou equidade, 

mas sim realidade. Realidade essa que, de forma política, por meio de ação e discurso, impede 

a concretização dos princípios ora citados, sendo essas condições humanas da pluralidade já 

comentado por Ilton Noberto e Arent como um fato de troca de experiências e convívios na 

esfera social desigual. 

Quanto à desigualdade social, “A convicção de superioridade racial é produto direto 

da transformação dos membros do grupo racial dominante como referência cultural, como 

referência estética, como referência de superioridade moral, de superioridade intelectual, de 

superioridade sexual e de superioridade de classe.”44 

Percebe-se que, a desigualdade social, mais aparente no período escravocrata da 

sociedade brasileira, reflete o comportamento racista e perdura no decorrer das décadas, sendo 

observado ainda com muita visibilidade no século XXI. É notório citar que o Brasil foi a última 

nação a abolir a escravidão em 1888, data essa não muito distante da realidade e época atual. 

Como consequência desse processo histórico, surge um fator que persiste como uma forma 

cultural enraizada na sociedade e, assim, a discriminação racial é vista como uma ação e o 

preconceito como um motivo. 

Segundo o pensamento do filósofo Bauman, a sociedade passa por uma lavagem 

cerebral, em que a liberdade sobrevém de duas formas, sendo uma objetiva e outra subjetiva. 

Conforme essa perspectiva, as pessoas privadas de liberdade são condicionadas a 

 

42 ROBL FILHO, Ilton Noberto. Direito, intimidade e vida privada: paradoxos jurídicos e sociais na sociedade 

pós-moralista e hipermoderna. Curitiba: Juruá editora, 2010, p.30. 
43 Ibid., p.31 
44 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.55. 
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permanecerem no estado de escravidão sob o entendimento que o quadro em que estão inseridas 

-uma forma ilusória e limitada de liberdade- é algo satisfatório, tendo como consequência a 

perda da real autonomia. Sendo assim, serão os julgadores incompetentes de suas próprias 

vidas, de forma seduzida ou forçada a esse quadro atual, com a justificativa de que passarão a 

enfrentar desafios impostos por uma liberdade.45 

Os portugueses que habitavam no Brasil não tinham escrúpulos relativos a aspectos 

raciais e religiosos, bem como as mulheres indígenas queriam ter filhos de europeus, as quais 

estes vinham a ser considerados classes altas. Com o decorrer desse processo, houve aumento 

significativo na miscigenação racial no Brasil.46 

É notório que disso resultaram as identidades étnicas como uma construção 

contínua, histórica e dinâmica, mudanças essas que ocorrem entre pessoas de diversos grupos, 

inclusive nas inter-relações sociais e culturais.47 

Definimos identidade étnica como um conjunto que aglutina características 

correlacionadas sobre modos de ser e de estar em ambientes diversos, contudo sem 

haver a necessidade de uma coesão grupal total, pois há espaços também para as 

diferenças internas. Nesse sentido, não devemos falar de “uma” identidade negra, mas 

de diversas identidades que se assemelham e também se diferenciam48 

Nesse seguimento, as diferenças são aspectos existentes nas identidades dos seres 

humanos, algo que se mostra em comum entre os semelhantes. No seu aspecto político de 

delimitação sobre a exclusão por discriminação, existe um forte aspecto histórico e cultural de 

difícil alteração que restringe pessoas negras por meio de uma segregação pela maioria, 

principalmente por pessoas brancas. 

As representações sociais que objetivam definir o outro a partir de parâmetros 

dominantes, tendem a cristalizar o outro a partir de estereótipos, fazendo-os parecerem 

verdadeiros. É assim que é construída a noção (ideológica, falsa) de homogeneidade 

branca (superior, única), em contra posição à heterogeneidade negra e indígena 

(inferior, folclore). Essa busca de homogeneização, contraditoriamente, procura 

diferenciar-se dos outros e diferenciar os outros de si, para assegurar a hierarquização 

 

45 BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
46 BRAGA, J. A. Cultura brasileira. Fortaleza: Faculdade Gama Filho, 2001, p.23. 
47 RIBEIRO, R. M. B. Noções sobre identidades étnicas: A imagem do outro na construção da auto-imagem. In: 

VASCONCELOS, M. D. F.; RIBEIRO, R. B. Diversidade cultural e desigualdade: Dinâmicas identitárias em 

jogo. Fortaleza: editora UFC, 2004. 
48 RIBEIRO, R. M. B. Noções sobre identidades étnicas: A imagem do outro na construção da auto-imagem. In: 

VASCONCELOS, M. D. F.; RIBEIRO, R. B. Diversidade cultural e desigualdade: Dinâmicas identitárias em 

jogo. Fortaleza: editora UFC, 2004, p. 36. 



33 

social. O grupo dominante nesse caso, atribui a identidade dos outros. Isso se realiza 

através de processos recheados de estigmatização, discriminação e racismo.49 

Assim, o grupo dominante faz surgir um padrão de estereótipos aceitos e seguidos 

pela maioria, que, ao longo dos tempos, vem surgindo e se consolidando, que perduram, desse 

modo, as discriminações. Nenhum homem possui autoridade ou direito para escravizar, ou 

rejeitar, de uma forma ampla, outro homem, não possuindo nem mesmo autoridade para 

escravizar animais, porém, os fazem. “Uma vez que homem nenhum possui uma autoridade 

natural sobre seu semelhante, e, pois, que a força não produz nenhum direito, restam, pois, as 

convenções como base de toda autoridade legitimam entre os homens”50 

1.2 TIPOS DE RACISMO 

Piada: - Quando o preto voa? 

- Quando cai da construção. 

 

Com as considerações iniciais sobre o tema, tem-se como base a estrutura para se 

trabalhar a conceituação do racismo e suas classificações. Sendo assim, racismo é uma forma 

de anular o convívio social e porventura diferenciar pessoas e culturas, tornando como natural 

essa desigualdade.  

O autor Silvio Almeida trabalha a conceituação dessa temática, “racismo é uma 

forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por 

meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios 

para indivíduos, a depender do grupo racial ao que pertençam”51 

Nesse mesmo entendimento, observa-se que não somente por meio de atos 

intencionais é praticado o racismo. Para ilustrar essa situação, Adilson Moreira adverte que “o 

 

49 RIBEIRO, R. M. B. Noções sobre identidades étnicas: A imagem do outro na construção da auto-imagem. In: 

VASCONCELOS, M. D. F.; RIBEIRO, R. B. Diversidade cultural e desigualdade: Dinâmicas identitárias em 

jogo. Fortaleza: editora UFC, 2004, p. 38. 
50 ROUSSEAU, J. J. Do contrato social. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 1. ed. Campinas: Russell 

Editores, 2006, p. 16-17. 
51 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p.22 
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racismo não pode ser identificado exclusivamente com concepções tradicionais de 

discriminação fundamentadas na pressuposição de que a exclusão decorre apenas de atos 

intencionais e arbitrários.”52 

O racismo pode surgir de diferentes formas e locais no decorrer da história. “suas 

várias manifestações têm o mesmo objetivo: preservar e legitimar um sistema de privilégios 

raciais, o que depende da circulação contínua de estereótipos que representam minorias raciais 

como pessoas incapazes de atuar de forma competente na esfera pública.” 53 

Quando se define o que é racismo, subentende-se que o Estado deve intervir por 

meio de surgimento legal com parâmetros para combater qualquer forma de violação da 

igualdade. Porém, essas legislações não foram sempre favoráveis ao povo negro e carregavam 

em si um contexto histórico basilar de preconceitos e discriminações. 

Como evidenciado acima, o racismo se manifesta em diferentes formas e locais. 

Desse modo, observando o cenário atual do país e do mundo, com aparecimento da pandemia 

mundial da COVID-19, a população negra foi bastante afetada, demostrando a imensa 

desigualdade racial e a inexistência da democracia racial no Brasil. 

Sobre essa pandemia e com informações do Organização Mundial da Saúde, 

Em meados de dezembro de 2019, precisamente na China, foi constado o primeiro 

caso de COVID-19. Desde então, o vírus tem se espalhado pelo mundo, alastrando-se 

ao patamar de uma pandemia mundial. Segundo Organização Mundial da Saúde 

(OMS) constatou que, em 30 de janeiro de 2020, o surto da doença causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

(OPAS, 2020).54 

Nessa perspectiva, o autor Oliveira cita memórias de um passado que,  

Em 1850, o Rio de Janeiro foi acometido pelo surto de febre amarela, doença que 

ficou conhecida como vômito negro, e tem importância fundamental para a 

compreensão da questão racial como política. Nesse período, a febre amarela atingia 

sobretudo imigrantes europeus trazidos como substitutivos à mão de obra escrava, que 

 

52 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.31. 
53 Idem; 2020, p. 32. 
54 LOIOLA, Francisco. SILVA, Letícia. DUARTE, Nayane Gonçalves. Direito, complexidade e meio 

ambiente: olhares para a contemporaneidade / Organizadoras: Germana Parente Neiva Belchior e Iasna Chaves 

Viana.1. ed. Fortaleza: Mucuripe, 2020. 
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por sua vez não poderia assumir o estatuto de assalariado inserido nas estruturais 

formais do Estado de direito, portanto, seguindo à margem do estatuto da cidadania.55 

Por sua vez, os escravizados e os negros, em relação à doença ora citada, tinham 

baixa contaminação em detrimento da varíola e da tuberculose, porém, a febre amarela 

ingressou em cenário de prioridade na agenda da saúde pública. Em meados do século XIX, as 

pessoas negras foram apontadas como resistentes às enfermidades e por ventura estavam mais 

aptas ao serviço braçal.56 

Nesse cenário mundial, “As desigualdades raciais que percebemos hoje têm 

ancoragem nas políticas que, desde a pós-abolição, limitaram as oportunidades da população 

negra”57 Ora, as oportunidades como mencionadas estavam sempre associados a cargos com 

baixo índice intelectual e salarial vinculados a pessoas negras. É nesse momento que essa 

passagem histórica do enfrentado na pandemia é observado claramente.  

Nesses atos de decretos já mencionados, nota-se a inviabilidade da adoção dessas 

medidas, como o isolamento e a compra de álcool em gel e máscaras, pois a população das 

periferias não têm dinheiro para comprar nem mesmo o básico da alimentação. 

Em relação as vulnerabilidades frente ao COVID-19;  

Os seus corpos estão à partida mais vulnerabilizados pelas condições de vida que lhes 

são impostas socialmente pela discriminação racial ou sexual a que são sujeitos. 

Quando o surto ocorre, a vulnerabilidade aumenta, porque estão mais expostos à 

propagação do vírus e se encontram onde os cuidados de saúde nunca chegam: favelas 

e periferias pobres da cidade, aldeias remotas, campos de internamento de refugiados, 

prisões, etc.58 

Após a compreensão inicial do racismo e como o mesmo surgiu no contexto 

histórico, bem como sua contribuição e observação de seu impacto em época de colapso 

 

55 OLIVEIRA, Roberta Gondim de et al. Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a 

COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n9/e00150120/pt/. Acesso em: 04 fev. 2021. 
56 Idem. 
57 OLIVEIRA, Roberta Gondim de et al. Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a 

COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n9/e00150120/pt/. Acesso em: 04 fev. 2021. 
58 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Cruel Pedagogia do Vírus. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020, 

p.26. 
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mundial, passa-se a elencar alguns tipos de racismo. Deve-se deixar claro que, o assunto é 

bastante discutido de forma interdisciplinar. 

1.2.1 Racismo linguístico  

Em relação ao racismo e suas ramificações no contexto social, deve-se levar em 

consideração que, inicialmente, a linguagem, a cultura, a raiz e características dos povos 

oprimidos foram retirados da sua história e, conseguintemente, houve sua adaptação pela 

implementação dos costumes europeus como padrão. Tal medida foi tomada tanto pelo intuito 

de dificultar a comunicação entre escravos, como pela prevenção de possíveis fugas, resultando 

na instalação do padrão português a ser seguido. 

Foi assim que os negros e indígenas foram privados de suas características 

primordiais, como cultura, religião e a língua, tendo que se adaptarem a falar português de 

Portugal implementado por seus colonizadores. 

Falar é falar absolutamente para um interlocutor. Ou seja, o negro não foi só criado 

enquanto categoria discursiva e histórica, mas ele próprio foi obrigado a utilizar a 

língua do seu interlocutor (sobretudo no campo da línguas nacionais do colonizador) 

para produzir significados de defesa e sobrevivência após o tráfico negreiro intenso e 

a própria escravização.59 

Em relação à o conceito de línguas o autor Nascimento cita: 

O conceito de “língua” no Ocidente como aquele que deriva do fetiche entre a 

perfeição prometida pelo projeto de modernidade e sua performance baseada no 

mundo greco-romano. Por isso ao ignorar séculos de auto-organização africana, 

inclusive a que gerou as primeiras formas conhecidas de escrita fonográfica.60 

Marcos Bagno diz, “só existe língua se houver seres humanos que a falem”. E o 

velho e bom Aristóteles nos ensina que o ser humano “é um animal político”.61. Assim sendo, 

em relação a língua, esse fenômeno é resultado de tema político. 

 

59 NASCIMENTO, Gabriel. Racismo Linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo Horizonte: 

levantamento, 2019, p. 12. 
60 Idem., 2019, p. 12. 
61 BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999.  
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Contra as variantes de preconceitos e discriminação, nenhuma é justificada 

logicamente, em consequência, resulta na falta de conhecimentos sobre o assunto, intolerância 

ou implementação ideológica.62 

Sobre o preconceito racial aqui trabalhado, há uma conexão entre linguístico e o 

social. O autor Nascimento trata de racismo linguístico e conceitua o linguicídio, atrelando 

assim à educação, “O fato da maioria dos brasileiros (ou seja, as pessoas negras) estar 

condicionada às formas mais precárias de educação linguística tem ração de ser diretamente 

implicada por políticas linguísticas impostas para população afro-brasileiras e indígenas.” 63 

No tocante à educação, a pesquisa enfatiza que a taxa de analfabetismo entre pretos 

ou pardos no país é, em média, aproximadamente três vezes superior ao percentual observado 

entre brancos, como divulgado na página da Uol, “No ano passado, 3,6% das pessoas de 15 

anos ou mais de cor branca eram analfabetas (isto é, não sabiam ler ou escrever um bilhete 

simples). Entre pessoas de cor preta ou parda, a taxa foi de 8,9%” 64. 

Ademais, segundo a mesma pesquisa, a taxa de analfabetismo entre cidadãos com 

60 anos ou mais é cerca de 9,5% dentre as pessoas brancas; enquanto que entre pessoas pardas 

e pretas da mesma faixa etária a percentagem chega a ser 27,1%, totalizando 11 milhões de 

habitantes analfabetas no ano de 2019 no Brasil. Para melhor visualização, segue a seguir a 

tabela:65 

 

62 Idem.,1999. 
63 NASCIMENTO, Gabriel. Racismo Linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo Horizonte: 

levantamento, 2019, p. 14. 
64 BERMÚDEZ, Ana Carla. Analfabetismo entre negros é quase o triplo que entre brancos. UOL, São Paulo, 15 

mai. 2020. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-

tres-vezes-maior-do-que-entre-brancos.htm. Acesso em: 05 fev. 2021. 
65 BERMÚDEZ, Ana Carla. Analfabetismo entre negros é quase o triplo que entre brancos. UOL, São Paulo, 15 

mai. 2020. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-

tres-vezes-maior-do-que-entre-brancos.htm. Acesso em: 05 fev. 2021 
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Figura 4 - Taxa de Analfabetismo no Brasil em 2019. 

 

Fonte: Uol, 2020.66 

O racismo ganha forma na língua. Ora, a própria nomenclatura de racismo e negro 

é resultado de implementação da língua moderna. Como aduz Nascimento: “as políticas 

linguísticas no Brasil foram construídas através do silenciamento, ora dos índios ao impor a 

eles o uso da língua portuguesa no século XVII, ora aos negros no meio da tragédia que foi o 

tráfico negreiro do atlântico.”67 

Após as considerações iniciais sobre o racismo linguístico, no próximo tópico será 

trabalhado uma forma de racismo muito presente no cotidiano dos brasileiros, enraizado no 

contexto social. 

1.2.2 Racismo institucional, individualista e estrutural 

Inicialmente deve-se analisar o estudo adquirido pelo autor Silvio Almeida, 

dividindo o racismo em três concepções, sendo essas o racismo institucional, o racismo 

individualista, e, por fim, o racismo estrutural.  

 

66 Ver: https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-tres-vezes-maior-

do-que-entre-brancos.htm.  
67 Ver: https://vermelho.org.br/2019/08/24/racismo-linguistico-e-tema-de-livro-de-escritor-baiano/.  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-tres-vezes-maior-do-que-entre-brancos.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-tres-vezes-maior-do-que-entre-brancos.htm
https://vermelho.org.br/2019/08/24/racismo-linguistico-e-tema-de-livro-de-escritor-baiano/
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Preliminarmente, deve-se conceituar o racismo institucional e como esse se 

manifesta na sociedade contemporânea, de modo que haja a diferenciação entre os tipos de 

discriminações raciais e melhor entendimento de cada um. Nesse ínterim, é essencial a 

definição de cada termo e explanação sobre a aplicação prática que podem ser observadas no 

contexto histórico, que inclui os primeiros anos de análise jurídica e social de grupos 

minoritários, até o cenário mais atual na sociedade americana. 

Destarte, o racismo institucional se apresenta como sendo o resultado de um 

conjunto de ações advindas do funcionamento das instituições, sendo privadas ou públicas, que 

proporciona, mesmo que indiretamente, um sistema de privilégios e desvantagens baseados na 

raça. Tal situação indica, portanto, que a prática racista não ocorre simplesmente por via de 

comportamentos interpessoais diretos, pois ainda é visível que um grupo dominante discrimina 

uma minoria ao perpetuar um arranjo que, em sua estrutura, estabelece um abismo entre essas 

comunidades.68 

Da mesma forma, Adilson Moreira conceitua que o “racismo institucional designa 

práticas institucionais que podem ou não levar necessariamente a raça em consideração, mas 

que mesmo assim afetam certos grupos raciais de forma negativa.”. Conforme essa teoria, as 

práticas discriminatórias direcionadas às pessoas negras pelos indivíduos brancos afetam 

diretamente a vida individual por proporcionar a falta de acesso educacional e, porventura, 

profissional. 69 

Assim, essa manifestação se comporta como “forma de racismo aberto e individual 

porque ocorrem nas relações interpessoais e estão baseadas em estereótipos negativos em 

relação a minorias raciais”.70Como dito anteriormente, essa forma de racismo é algo comum no 

cotidiano das instituições públicas e privadas, deixando de observar, assim, as consequências 

de tomada de decisões ou omissões na vida de pessoas negras. Em suma, há práticas 

corriqueiras de discriminação de forma implícita.71 

 

68 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p.26. 
69 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.49. 
70 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.49. 
71 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.49. 
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Conclui-se, então, que 

Atos praticados por representantes de instituições públicas e privadas contra minorias 

raciais que prejudicam o status social dos membros desses grupos expressam o 

racismo institucional. Ele pode assumir a forma de discriminação direta ou então fazer 

parte da operação de instituições cujas ações não são necessariamente dirigidas a 

minorias raciais. Enquanto o racismo individual pode ser explícito, o segundo tipo não 

tem um caráter necessariamente intencional.72 

É produtivo trazer à tona que as desigualdades nas relações sociais são inerentes às 

instituições. Apesar da negação sobre a existência de discriminação sob uma suposta alegação 

de haver uma democracia racial no Brasil, sabe-se que mesmo condenando as práticas racistas, 

as pessoas dão suporte à continuidade do preconceito pelas instituições públicas ou privadas.  

Assim, a desigualdade racial é uma 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.73 

De forma convergente, observa-se de quatro contornos o racismo institucional, 

sendo elas a falta de acesso à serventia de uma organização, pública ou privada; quando prestada 

é observado um tratamento desigual; não tem oportunidade de trabalho e, se tem, não existe 

uma chance de evolução na carreira ou até mesmo é diminuída como resultado de sua cor. Logo, 

a perpetuação cultura do racismo é notória na contemporaneidade. 74 

A segunda temática a ser trabalhada é a concepção individualista, seguindo, assim, 

o entendimento de uma patologia ou anormalidade. Ora, essa teoria se concentra nos fenômenos 

éticos ou psicológicos, “caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados; ou, ainda, 

seria o racismo uma ‘irracionalidade’ a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação 

de sanções civis”75  

Desse ponto de vista, o episódio de discriminação acontece como um caráter 

irracional por um preconceito incorporado no subconsciente de forma implícita, “destaca-se a 

noção nativa de “cor” e o caráter universalista do modo brasileiro de se identificar, a si e aos 

 

72 Idem. 
73 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p.27. 
74 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020. 
75 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p.25. 
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demais. Se somos assimilacionistas, temos forçosamente de discriminar o outro racial pelas 

diferenças (marcas físicas e culturais) que não conseguimos assimilar.”76 

Segundo essa teoria, não é admitido o racismo, mas tão somente o preconceito, 

ressaltando o caráter psicológico em desfavor da natureza política.77 “Sob este ângulo, não 

haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que agem isoladamente ou 

em grupo. Desse modo, o racismo, ainda que possa ocorrer de maneira indireta, manifesta-se, 

principalmente, na forma de discriminação direta.”78 

Sucede-se, então, que, para enfrentar o problema, tendo em visto que o mesmo está 

ligado à conduta, ao ensino e à conscientização, é necessária uma resolução pautada no estímulo 

às alterações culturais, como uma das formas de combate aos problemas raciais.79 

Como forma de elucidar o conteúdo abordado, faz-se necessário a diferenciação 

entre os racismos já discutidos. Segundo a linha de raciocínio de Silvio Almeida, “marca-se, 

portanto, uma importante separação entre o racismo individual, que corresponde a ‘indivíduos 

brancos agindo contra indivíduos negros’, e o racismo institucional, que se manifesta nos ‘atos 

de toda a comunidade branca contra a comunidade negra’”.80 

Para melhor esclarecimento do assunto, há de citar o exemplo trazido pelo autor 

Almeida; 

Quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam cinco crianças 

negras, isso é um ato de racismo individual, amplamente deplorado pela maioria dos 

segmentos da sociedade. Mas quando nessa mesma cidade – Birmingham, Alabama 

– quinhentos bebês negros morrem a cada ano por causa da falta de comida adequada, 

abrigos e instalações médicas, e outros milhares são destruídos e mutilados física, 

emocional e intelectualmente por causa das condições de pobreza e discriminação, na 

comunidade negra, isso é uma função do racismo institucional. Quando uma família 

negra se muda para uma casa em um bairro branco e é apedrejada, queimada ou 

expulsa, eles são vítimas de um ato manifesto de racismo individual que muitas 

pessoas condenarão – pelo menos em palavras. Mas é o racismo institucional que 

mantém os negros presos em favelas dilapidadas, sujeitas às pressões diárias de 

exploradores, comerciantes, agiotas e agentes imobiliários discriminatórios81 

 

76 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. Editora 34, 1999. 
77 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019. 
78 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019. 
79 Idem. 
80 Idem, .p.29. 
81 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p.30. 
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Por fim, após essa discussão, é imprescindível destacar que as concepções ora 

citadas estão interligadas. Nesse contexto, a cadeia argumentativa tem sua conclusão com a 

apresentação do racismo estrutural, que vai ser explicitado adiante. 

Sobre a concepção do racismo estrutural, entende-se que abrange as relações 

estruturadas no seio social, ou seja, união de fatos históricos, sociais, políticos, jurídicos e 

econômico. Assim, “o racismo é sempre estrutural, ou seja, integra a organização econômica e 

política da sociedade de forma inescapável.”82 

Nesse diapasão vinculando ao caráter social, cultural e pessoal, “O racismo é uma 

forma de “naturalizar” a vida social, isto é, de explicar diferenças pessoais, sociais e culturais 

a partir de diferenças tomadas como naturais. Cada racismo só pode ser compreendido, 

portanto, a partir de sua própria história. Daí por que entender a lógica do racismo brasileiro a 

partir da formação de nossa identidade.”83 

Silvio Almeida demostra que, “[...]o racismo é a manifestação normal de uma 

sociedade, e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade.” 84 No 

cotidiano independente de relações institucionais, relações pessoais, são aparições de algo mais 

complexo, que se desenvolve nas vísceras políticas e econômicas da coletividade.85 

Em suma o racismo estrutural está engajado nos comportamentos das pessoas e nos 

métodos institucionais são procedidos de uma coletividade cujo “racismo é regra e não exceção. 

O racismo é parte de um processo social que ocorre “pelas costas dos indivíduos e lhes parece 

legado pela tradição”86 Nesse ponto de coibir o racismo institucional e individual, deve-se 

cogitar sobre mudanças em todos os ramos das relações sociais, estatais e econômicas. 

Em suma, a respeito das microlesões causadas pelas piadas racistas ou o 

silenciamento na recepção desse humor, há uma proliferação e repetição desse quadro na vida 

cotidiana por meio de instituições e práticas individualistas enraizadas na estrutura social. 

 

82 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p.13. 
83 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. Editora 34, 1999. 
84 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019. 
85 Idem, p. 25. 
86 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 34. 
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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. É o que geralmente acontece nos governos, empresas e escolas em que não 

há espaços ou mecanismos institucionais para tratar de conflitos raciais e sexuais. 

Nesse caso, as relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as 

práticas sociais corriqueiras, dentre as quais o racismo, na forma de violência explícita 

ou de microagressões – piadas, silenciamento, isolamento etc. 

Assim, com a conscientização de que não necessariamente enfrenta-se o problema 

de discriminação e preconceito racial como resultado intencional para se manifestar, pode-se 

encarar e tratar de ambos os meios. 

Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de 

intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do 

indivíduo moral e/ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o 

torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da 

sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo: 

depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas.87 

Ora, o “silencio”, as piadas, os memes, e demais são uma forma de manter o 

preconceito e a discriminação racial, independentemente de práticas de denúncias a autoridades 

estatais ou de reparação civil. Deve-se entender que, inicialmente, o mesmo é um problema 

social e, por conseguinte, necessita de medidas antirracistas, e.g., evitando-se proliferação de 

piadas que mantém o racismo vivo, e assim tentar enfrentar o problema racial, com mudanças 

cotidianas na prática. 

Seguinte, será trabalhado o racismo simbólico e reversivo, suas definições e 

características, sendo eles elementos de desenvolvimento dos tópicos discutidos anteriormente. 

1.2.3 Racismo simbólico e Racismo aversivo 

Dessa forma, o caráter aversivo e o caráter simbólico do racismo recreativo operam 

paralelamente para referendar uma ordem política que cria mecanismos culturais e legais para 

impedir a mobilização política em torno da questão racial. Analisaremos neste e nos próximos 

capítulos manifestações do racismo recreativo em duas dimensões, o que nos permitirá observar 

 

87 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 35. 
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como sentidos culturais motivam atitudes profundamente nocivas para as relações sociais e para 

a saúde mental de membros de minorias raciais. 

O Racismo simbólico, “designa construções culturais que estruturam a forma como 

minorias raciais são representadas. Elas são um ponto de partida para as ações de indivíduos 

particulares e também de agentes institucionais.”88 Essas ações compõem um cenário em que é 

possível identificar atos individuais e de funcionários de instituições públicas.  

Para Joel Kovel, a dimensão simbólica do racismo seria produto de um processo 

psicológico e histórico a partir do qual as concepções do outro são construídas e 

transformadas, movimento responsável pela diferenciação de status cultural entre 

grupos raciais. Para o autor, símbolos adquirem sentido dentro de um processo de 

diferenciação cultural no qual certos elementos adquirem conotações distintas, o que 

possibilita a utilização deles na designação de diferentes objetos. 89 

Nesse sentido, o símbolo funciona como uma representação e guia direcionador 

para interpretação da realidade que, inclusive, influencia na formação da individualidade. Nesse 

contexto, a simbologia estrutura os significados absorvidos ao longo do processo de formação 

do ser, à medida em que ele está inserido em uma sociedade com diversos emblemas que 

carregam conotações culturais distintas.  

Em relação a esse contexto, deve-se compreender a formação da personalidade do 

indivíduo como sendo: 

Se as construções culturais que reproduzem a noção da superioridade moral das 

pessoas brancas operam como um ego ideal, como um ideal moral a que a pessoa 

aspira, a negritude está ligada a uma série infinita de significações de caráter negativo 

do qual as pessoas procuram se afastar. As associações da negritude com a escuridão, 

com a falta de caráter e com a degradação moral estruturam a atitude de desagrado 

que pessoas brancas sentem em relação a negros.90 

Esses significados são absorvidos passivamente na própria percepção de realidade, 

no ambiente em que está inserido, e muitas vezes, precisam de um estímulo externo para refletir 

e alcançar um melhor entendimento e compreensão de como isso altera e influencia a realidade 

dentro e fora do ser humano, o que determina a maneira como se relaciona com o próximo. 

 

88 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.47. 
89 Idem, p.47. 
90 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.48. 
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Ademais, além do impacto do racismo simbólico para a vítima conforme exposto 

nos parágrafos anteriores, vale destacar a visão mais objetiva a partir da formação desse tipo de 

discriminação por meio de um conjunto valores basilares e históricos, como a ética protestante 

que proporciona a percepção da meritocracia, defendida por Mcconahay, citado por Pablo 

Pascale. 91 

Nesse patamar, o racismo simbólico surge em meados de 1970, como uma forma 

de resistência as mudanças de condições das relações praticadas nos EUA pós Declaração dos 

Direitos Civis. Para esse modelo de racismo, os negros infringem valores clássicas americanos 

de modo individualismo ou ética protestante, entendimento baseado na sensações de sentimento 

e crenças. 92 

Em relação a esses valores e atitudes citados, Beatriz Montes Berges confirma; “[...] 

implica a existência simultânea no indivíduo de sentimentos negativos em relação aos negros e 

um alto grau de crença nos valores americanos da ética protestante, como autonomia, disciplina 

ou individualismo” (tradução nossa)93 

Para o autor, compreende-se o racismo simbólico por três características: 

discrepância contra os negros que se esforçam e ascendem muito rápido; discrepância para as 

concepções feitas ao negros, tais como discriminação positiva; negação que existe 

discriminação racial.94 

 

91 PASCALE, Pablo. Nuevas formas de racismo: estado de la cuestión en la psicología social del prejuicio. 

Ciencias Psicológicas, v. 4, n. 1, p. 57-69, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S168842212010000100006&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: 

18 fev. 2021. (tradução nossa). 
92 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; VALA, Jorge. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. 

Estudos de psicologia (Natal), v. 9, n. 3, p. 401-411, 2004. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413294X2004000300002&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 03 

mar. 2021. 
93 MONTES BERGES, B. Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su 

estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio. Iniciación a la Investigación, n. 3, 11. Disponível em: 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/202. Acessos em 03 mar. 2021. 

Em relação a citação, o formato original segue pra esclarecimentos; “[...]implica la existencia simultánea en el 

individuo de sentimientos negativos hacia los negros y un alto grado de creencia en los valores americanos de la 

ética protestante, como la autonomía, la disciplina o el individualismo” 
94 PASCALE, Pablo. Nuevas formas de racismo: estado de la cuestión en la psicología social del prejuicio. 

Ciencias Psicológicas, v. 4, n. 1, p. 57-69, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S168842212010000100006&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: 

18 fev. 2021. (tradução nossa). 
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Em relação ao racismo aversivo, é visualizado especialmente pelas praticas 

cotidianas de preconceito sutis, ou seja, o indivíduo utiliza de brincadeiras, piadas, e apelidos 

que pintam algo como inocente, de outro modo existe o preconceito flagrado de discriminar, 

porém ambos são difícil de serem denunciados e reparados. 

Nesse entendimento de preconceitos sutis, observa-se o desprezo e afastamento 

social de pessoas brancas em relação aos negros. Tratando as minorias raciais aos olhos de 

quem vê como iguais de tratamento cordial, porém, essa relação não tem um caráter verdadeiro, 

sendo simplesmente eventual.95 

Seguindo essa linha de raciocínio, 

Segundo psicólogos cognitivistas, os sentimentos conscientes e inconscientes que 

sustentam atitudes negativas em relação a negros são ancorados pelo funcionamento 

do psiquismo humano. Nós raciocinamos por um processo de percepção, classificação 

e generalização, elementos responsáveis pela criação de esquemas mentais a partir dos 

quais pessoas e situações são interpretadas. Mais do que meras construções cognitivas, 

eles possuem conteúdos formados por representações sociais dos diferentes grupos.96 

Nessa perspectiva, as pessoas dessa forma de racismo aversivo são defensores da 

igualdade formal no país, todavia, são influenciados por sentimentos negativos em detrimentos 

de algum grupo racial e por ventura se relacionam preferencialmente com pessoas do mesmo 

grupo racial. 97 

A teoria que primordialmente teve seu início de estudos da mente de conteúdo racial 

no EUA, desde sua criação por Kovel em 1970 até 2001 sofreu e ainda vem sofrendo grandes 

problemas na sociedade Americana na contemporaneidade, pela implementação das conquistas 

dos direitos civis que, proporciona aos negros a sua inclusão na democracia.98 

A teoria do racismo aversivo, assim como as anteriores, parte da pressuposição 

encontrada no dilema americano de Myrdal (1944), que afirma que a natureza 

fundamental das atitudes dos americanos brancos para com os negros não é nem 

uniformemente negativa nem totalmente favorável, mas ambivalente, pois reflete em 

simultâneo a crença de que a sociedade norte-americana é democrática e cristã, 

 

95 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020. 
96 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p. 46. 
97 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020. 
98 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; VALA, Jorge. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. 

Estudos de psicologia (Natal), v. 9, n. 3, p. 401-411, 2004. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413294X2004000300002&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 03 

mar. 2021. 
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definida pelo autor como "credo americano", e o fato de os negros serem 

violentamente discriminados e segregados nesta sociedade. 99 

Em síntese o racismo aversivo se compreende em duas formas, de um lado a 

intenção de valores igualitários e do outro, da vivencia de sentimentos e crenças, sendo esses 

sentimentos de crenças negativas resultado de duas construções, “[...]a) do contexto racista de 

socialização a que os atores sociais estão sujeitos, e b) dos mecanismos da categorização e do 

viés endo grupal, que contribuem para o desenvolvimento dos estereótipos e do preconceito.”100 

O autor George Marmelstein, cita o racismo aversivo com surgimento, “[...]a partir 

do desconforto mental, ainda que involuntário, que algumas pessoas sentem quando estão na 

presença de membros de grupos estigmatizados.”101 Cita o exemplo; 

Isso pode levar, por exemplo, um professor a prejudicar involuntariamente um aluno 

pelo fato de ele ser membro de uma minoria, tratando-o com mais severidade, 

desmotivando-o ou ignorando os seus méritos, o que pode prejudicá-lo pelo resto da 

vida. Ou pode levar uma pessoa negra a ser preterida em uma entrevista de emprego 

em razão do racismo aversivo do entrevistador, que torna o ambiente mais hostil e 

tenso, com pouca troca de palavras, distanciamento e encerramento prematuro, 

prejudicando o desempenho do entrevistado. Ou então pode levar um juiz a diminuir 

a credibilidade do depoimento de uma testemunha ou até mesmo a ser mais rigoroso 

ao julgar um réu, influenciado inconscientemente por preconceitos implícitos. 102 

Para melhor visualização dos dois tipos de racismo ora citados, vale uma reflexão 

resumida elaborada por uma tabela das principais diferenças existentes. 

 

 

99 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira; VALA, Jorge. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. 
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Estudos de psicologia (Natal), v. 9, n. 3, p. 401-411, 2004. Disponível em: 
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101 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 
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102 Idem, 2017. 
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Tabela 2 - Principais diferenças entre racismo simbólico e racismo aversivo. 

 Racismo simbólico e moderno Racismo aversivo 

Principais 

autores 

J. B. Mcconahay, J.C Hough. D. O. Sears S. L. Gaetner, M. C. Dividio 

Princípios de 

base 

Os negros apresentam reivindicações 

ilegítimas, que visam a mudança do 

status quo racial. 

Há sentimentos e crenças 

negativos contra os negros, mas 

as pessoas consideram-se não 

racistas. 

Atitudes 

racistas 

baseadas em: 

Valores conservadores e meritocráticos. Valores igualitários e 

autoconceito antirracista. 

Como explica 

as expressões 

do racismo 

Apelo à socialização no quadro dos 

valores religiosos do protestantismo e 

conservadorismo político  

Apelas aos valores e ao contexto 

O que explica 

o novo 

racismo 

Não explica os conflitos de interesses 

econômico, mas a ameaça aos valores e 

meritocráticos. 

O comportamento racista é 

justificado com elementos ou 

situações considerados não 

racistas. 

Relação entre 

indivíduos e 

crenças 

racistas 

Da natureza cognitiva e motivacional. De natureza cognitiva e 

motivacional. 

Fonte: Próprio autor, 2021103 

Após essas breves considerações a respeito do racismo simbólico e aversivo, o 

próximo tópico a ser tratado é sobre o racismo recreativo. Será feito a análise do tema pelo 

trabalho do autor Adilson Moreira o criador da expressão. 

1.2.4 Racismo recreativo 

Essa teoria é trabalhada pelo autor Adilson Moreira, em sua tese apresenta como 

ponto central a discriminação estética, manifestado por piadas ou representações humorísticas 

com conjuntura racial. 

Seguindo a linha de raciocínio do tópico anterior, o racismo aversivo e o racismo 

simbólico, surgem simultaneamente para; “para referendar uma ordem política que cria 

 

103 JESUS, Jaqueline de; DIOGO, Rosália; GRANJO, Paulo. O que é o racismo. Escolar Editora, 2014, p. 44. 
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mecanismos culturais e legais para impedir a mobilização política em torno da questão 

racial.”104 Assim, no presente tópico passa-se a analisar em duas formas o racismo recreativo, 

culturais e institucionais. Demostrando que as atitudes e alterações culturais prejudicam as 

relações sociais e a saúde mental dos grupos. 

Destarte, são evidentes os danos causados à população negra com associação de 

caráter negativo e ofensivo que o humor traz. “É muito importante observar que os estereótipos 

descritivos e prescritivos expressos em piadas racistas são produto de percepções que 

naturalizaram a condição inferior do negro na nossa sociedade.”105 

Outrossim, são visíveis as manifestações de piadas e diversos tipos de humor como 

caricaturas, memes, entre outros, por meio de vários veículos de mídias sociais, com caráter 

ofensivo. Dessa forma, o autor não retira a carga ofensiva e a consequente marginalização das 

ações dessa forma de racismo, concretizando um ataque à honra. 

[...] a circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias 

raciais na forma de humor, fator que compromete o status cultural e o status material 

dos membros desses grupos. Esse tipo de marginalização tem o mesmo objetivo de 

outras formas de racismo: legitimar hierarquias raciais presentes na sociedade 

brasileira de forma que oportunidades sociais permaneçam nas mãos de pessoas 

brancas.106 

Essa forma de racismo é observado como “[...] uma política cultural característica 

de uma sociedade que formulou uma narrativa específica sobre relações raciais entre negros e 

brancos: a transcendência racial.”107 Desse modo, as pessoas brancas utilizam a manifestação 

por intermédio do humor para expor sua resistência de inclusão das minorias, no entanto, ainda 

afirmam que têm amigos negros e por ventura não são racistas, demostrando assim, um 

engajamento e comprometimento com a igualdade racial. 

Ora, a esfera política vigente permite a manifestação do racismo recreativo, de 

modo que o racista não se reconhece como um discriminador racial, como bem apresentado por 

Moreira:  

 

104 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.63. 
105 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.96. 
106 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.31. 
107 Idem, p.95 
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O racismo recreativo exemplifica uma manifestação atual da marginalização social 

em democracias liberais: o racismo sem racistas. Esse conceito designa uma narrativa 

na qual os que reproduzem o racismo se recusam a reconhecer que suas ações ou 

omissões podem contribuir para a permanência de disparidades raciais na nossa 

sociedade.108 

Nessa expressão “racismo sem racista” e notável que negar a desigualdade social 

com a finalidade de justificação de uma opinião como elevada valorização de si mesmo. Assim, 

as pessoas que praticam e reproduzem o racismo recreativo, não aceitam que suas ações ou 

omissões podem estar ajudando a desigualdade racial no país, ou seja, com uma simples 

reprodução de uma piadas racista sendo essas por preconceitos sutis ou flagrado repercutem em 

discriminações no dia a dia. 

Adilson Moreira aduz que, 

O que estamos chamando de racismo recreativo não pode ser visto como um tipo de 

comportamento individual porque está presente em diversas formações culturais, 

notoriamente nos meios de comunicação. Embora essas manifestações sejam 

apresentadas como humor, elas são manifestações de estereótipos que reproduzem 

conteúdos racistas sobre grupos minoritários.109 

Com base no estudo da bibliografia brasileira sobre racismo, é comprovado que as 

pessoas discriminam com ato ou fala, baseados nos traços estéticos que todos os negros têm em 

comum e por isso são definidos como inferiores, percorrendo gerações de forma imutável. 

Nessa base há um julgamento, “Haveria, assim, uma relação entre características fenotípicas e 

a qualidade moral das pessoas”.110 

No âmbito jurídico, há a seguinte discussão,  

Além disso, uma leitura da legislação nacional sobre esse tema também sugere que 

esse termo tem um significado estático. Ele aparece como um ato intencional e 

arbitrário de um indivíduo em relação a outro, ação baseada em julgamentos negativos 

sobre os membros de outro grupo racial. Essa seria a forma como o racismo se 

manifesta em todos os tempos e em todas as sociedades.111 

Adilson Moreira adverte que, “Vivemos em um mundo no qual manifestações 

abertas de intolerância racial são legal e moralmente condenadas. Isso significa que 

 

108 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.30. 
109 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.67. 
110 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.38. 
111 Idem, p.38. 
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demonstrações explícitas de ódio e desprezo racial não são toleradas e atos dessa natureza 

podem ser objeto de condenação criminal.”112 

Muito embora, fora desses padrões de moralidade pública, as condutas conscientes 

e inconscientes de natureza perspicaz que expressam aversão por minorias raciais são evidentes 

e sem punição, é o caso das piadas. Mas seriam esses pensamentos de discriminação totalmente 

de pessoas brancas? 

Como bem disse Chester Pierce, o racismo é um problema de saúde pública porque 

possui uma natureza contagiosa. Ele permite a propagação de estereótipos que 

procuram legitimar práticas discriminatórias contra negros. Esse psiquiatra americano 

estava especialmente interessado no segundo aspecto do racismo, o seu poder de criar 

imagens deturpadas do outro, o que induz a uma série de comportamentos conscientes 

e inconscientes de natureza sutil que expressam desprezo por minorias raciais. Esses 

comportamentos não são apenas atos abertamente racistas.113 

Logo, é perceptível que o racismo recreativo está no cotidiano dos brasileiros de 

forma implícita ou explícita, intencional ou não, com práticas recorrentes de discriminação, em 

um país cuja a política cultural tem base no humor que, nesses casos, oculta uma narrativa hostil 

contra um grupo minoritário. 

Com base nessa temática de discursão e na cultura do país, deve-se levar em conta 

a rotina de descontração de modo que tudo é levado a esportiva. Assim é observado no carnaval, 

a prática conhecida como blackface, que será adiante tratado. 

1.3 BLACKFACE 

Piada: Por que um negro é preto. 

– Porque demorou a nascer e deu uma queimadinha. 

 

A blackface são as famosas prática de pintura de rosto e corpo, para simbolizar a 

inferioridade dos negros e superioridade dos brancos, fazendo com que os mesmo sejam 

ridiculizados e diminuídos. 

 

112 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.51 
113 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.52. 
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Seu surgimento deu-se nos Estados Unidos, por volta de 1830, “[...]negros recém 

emancipados passaram a exigir direitos civis, gerando aos brancos uma hostilidade racial.” 114 

Pessoas brancas representavam os negros em cenários teatrais; 

[...] coloriam suas peles com verniz para sapatos, tinta para graxa ou carvão de cortiça, 

para representarem personagens negros de forma vexatória e exagerada, além de 

preguiçosos, alcoólatras e analfabetos, estimulando o humor e a zombaria àqueles, 

uma vez que essas caricaturas adentravam ao imaginário americano, reforçando 

estereótipos.115 

O apogeu do blackface se deu com a figura de Jim Crow, personagem de Thomas 

D. Rice seu criador branco incorporando a figura de um negro. Com qual ele espalhou um 

conjunto de práticas teatrais que tinham como foca o entretenimento por piadas pejorativas e a 

disseminação de estereótipos negativos, incorporando um papel de negro bêbado, esfarrapado, 

trapaceiro, com intelectualidade inferior, preguiçoso e entre outras características. 116 

Jim Crow, apresentava, dança, performance, piadas e brincadeiras, permeando a 

cultura popular americana a praticar atos racistas e escravistas. Esse tipo de espetáculo ganhou 

tanta notoriedade que findou criando um novo gênero teatral, o Minstrel Show como sendo,  

Show de menestréis, também chamado de menestrel, uma forma teatral americana, 

popular do início do século 19 ao início do século 20, que foi fundada na representação 

cômica de estereótipos raciais. A tradição atingiu seu apogeu entre 1850 e 1870. 

Embora a forma gradualmente tenha desaparecido dos teatros profissionais e se 

tornado puramente um veículo para amadores, sua influência perdurou - no 

vaudeville, no rádio e na televisão, bem como no cinema e na música mundial 

indústrias dos séculos 20 e 21.(tradução nossa) 117 

 

114 HERCULANO, Alana; ALVES, Kennedy. O blackface no carnaval brasileiro e a legitimação do racismo 

recreativo. Das Amazônias, v. 3, n. 1, p. 04-15, 2020. Disponível em: 

https://periodicos.ufac.br/index.php/amazonicas/article/view/3483/2177. Acesso em: 04 de mar. 2021. 
115 HERCULANO, Alana; ALVES, Kennedy. O blackface no carnaval brasileiro e a legitimação do racismo 

recreativo. Das Amazônias, v. 3, n. 1, p. 04-15, 2020. Disponível em: 

https://periodicos.ufac.br/index.php/amazonicas/article/view/3483/2177. Acesso em: 04 de mar. 2021. 
116 RICE, Thomas D. Jim Crow, American: Selected Songs and Plays. Harvard University Press, 2009. 
117 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. Minstrel Show. Encyclopedia Britannica, September 2, 2020. 

Disponível em: https://www.britannica.com/art/minstrel-show. Acesso em: 06 mar. 2021. Texto original: 

Minstrel Show, also called minstrel, an American theatrical form, popular from the early 19th century to the 

early 20th century, which was founded on the comic representation of racial stereotypes. The tradition reached 

its peak between 1850 and 1870. Although the form gradually disappeared from professional theaters and 

became purely a vehicle for amateurs, its influence has endured - in vaudeville, on radio and television, as well 

as in the worldwide film and music industries of the 20th and 21st centuries 

https://periodicos.ufac.br/index.php/amazonicas/article/view/3483/2177
https://periodicos.ufac.br/index.php/amazonicas/article/view/3483/2177
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Os Minstrel Show foram os shows iniciais de menestréis reproduzido por músicos 

viajantes de cor branca que com seus rostos pintados de preto, caricaturavam o canto e a dança 

dos escravos. 118 

Na imagem abaixo, ilustra a passagem histórica do blackface, no qual uma pessoa 

branca com pintura facial preta, lábios extremamente avantajados de cor vermelha, 

representando as pessoas de etnia afro. Ora, como já citado nessa passagem histórica os negros 

não tinham acesso a ambientes teatrais. Nisso, se alastrava os estereótipos negativos, 

ridiculizando e minimizando os negros, ou seja, os escravos. 

Figura 5 - Blackface 

 

Fonte: JusBrasil, 2018.119 

Como divulgado anteriormente, o ator Billy Van também consolidou sua carreira 

nesses Minstrel Show. Assim, e possível a constatação de que a indústria de entretenimento 

daquela época lucrou ao utilizar da figura negra com a ridicularização da imagem do negro e a 

transformação desse quadro em algo cômico. 

Essas práticas expostas pela cortina do ambiente artístico ou humorísticos é visível 

em vários países e em todos eles se observa o rebaixamento das pessoas negras. Na Europa, 

 

118 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. Minstrel Show. Encyclopedia Britannica, September 2, 2020. 

Disponível em: https://www.britannica.com/art/minstrel-show. Acesso em: 06 mar. 2021. 
119 Disponível em: https://sergiohenriquepereira.jusbrasil.com.br/artigos/548005214/politicamente-correto-por-

um-carnaval-com-menos-fantasias-preconceituosas-e-racistas.  

https://sergiohenriquepereira.jusbrasil.com.br/artigos/548005214/politicamente-correto-por-um-carnaval-com-menos-fantasias-preconceituosas-e-racistas
https://sergiohenriquepereira.jusbrasil.com.br/artigos/548005214/politicamente-correto-por-um-carnaval-com-menos-fantasias-preconceituosas-e-racistas
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precisamente na Holanda, a pratica de um ritual passado em diversos canais mundiais, retrata a 

fantasia do St. Nicholas and Black Peter, que em suma, 

O a premissa básica do ritual é que a figura imaginária de São Nicolau distribui 

apresenta a todas as crianças que se comportaram bem, e pune aqueles que têm foi 

desobediente. Essa ideia é expandida também para o mundo dos adultos, que no nome 

de São Nicolau troca presentes neste dia anual de ajuste de contas, em uma atmosfera 

de charivari benevolente. (tradução nossa)120 

Na imagem abaixo, retrata o festival realizado anualmente precisamente na noite 

do dia 05 de dezembro na Holanda. Sendo São Nicolau e Pedro Negro os personagens principais 

do festival Sinterklaas. 

Figura 6 – St. Nicholas and Black Peter 

 

Fonte: The Bulletin, 2015.121 

A prática, em si, versava em zombar de pessoas negras para o divertimento de 

pessoas brancos. Vê-se a imagem de são Nicolau, fantasiado um bispo católico Romano, com 

seus trajes completos acompanhado do personagem Black Peter, de modo que várias pessoas 

 

120 HELSLOOT, John IA. Zwarte Piet and cultural aphasia in the Netherlands. Quotidian. Journal for the 

study of everyday life, v. 3, 2012. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.9982&rep=rep1&type=pdf. Acesso em: 05 março. 

2021. Texto original: The basic premise of the ritual is that an imaginary figure of St. Nicholas distributes 

presents to all children who have behaved well, and those who have been disobedient. This idea is also extended 

to the world of adults, who have no name for St. Nicholas exchanges gifts on this annual day of reckoning, in an 

atmosphere of benevolent charivari. 
121 Disponível em: https://www.thebulletin.be/saint-nicolas-and-black-pete-belgian-tradition-racist-undertones.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.9982&rep=rep1&type=pdf
https://www.thebulletin.be/saint-nicolas-and-black-pete-belgian-tradition-racist-undertones
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usam os mesmos trajes com estilo da vestimenta do século 16; “[...] em cores vivas, com meia-

calça, uma gola com babados e um chapéu de plumas em cima de uma peruca preta 

encaracolada” (tradução nossa)122. Com outras características como; “[...] o rosto preto do qual 

os Peters derivam seu título, com batom vermelho adicional e brincos dourados.” (tradução 

nossa)123 

No decorrer do festival, seguindo o percurso traçados das ruas, as pessoas adultos 

e crianças brincam, cantam e entregam os famosos pepernoten, ou seja, bloquinhos de pão de 

gengibre. “Todos claramente se divertem e está ansioso para o conforto da posterior celebração 

familiar do ritual Sinterklaas.” (tradução nossa)124 

Nesse cenário de diversão e descontração, observo a aversão e a dor das pessoas 

negras, suas lagrimas derramadas desse estereótipo negativo, sendo essa uma pratica de racismo 

escancarado na Holanda. Assim, surge uma indagação: porque não pode ser aceito como uma 

cultura, história e prática saudável do humor no país? Em resposta, quão seria saudável, 

humorístico, cultural ou artístico se colocam as minorias como estereótipos negativos. 

No Brasil, essas práticas de pintura corporal, são encontradas principalmente no 

período do carnaval, mês de descontração, diversão, alegria e brincadeiras, momento tão 

esperado anualmente pela população. Existe até um ditado popular de que, “O ano só se inicia 

após o carnaval do Brasil”, algo que será atípico esse ano por conta da pandemia do COVID-

19. 

Essas comemorações ocorrem aproximadamente dias ou até uma semana no país 

“Além de sua importância cultural, passou a ter grande relevância econômica, pois, além da 

 

122 HELSLOOT, John IA. Zwarte Piet and cultural aphasia in the Netherlands. Quotidian. Journal for the 

study of everyday life, v. 3, 2012. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.9982&rep=rep1&type=pdf. Acesso em: 05 março. 

2021. Texto original: in bright colors, with pantyhose, a ruffled collar and a feather hat on top of a curly black 

wig. 
123 Idem. Texto original: the black face from which the Peters derive their title, with additional red lipstick and 

gold earrings. 
124 HELSLOOT, John IA. Zwarte Piet and cultural aphasia in the Netherlands. Quotidian. Journal for the 

study of everyday life, v. 3, 2012. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.9982&rep=rep1&type=pdf. Acesso em: 05 março. 

2021. Tradução nossa: Everyone is clearly having fun and looking forward to the comfort of the later family 

celebration of the Sinterklaas ritual. 
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indústria de turismo, movimenta outros setores que fornecem produtos e serviços para a festa, 

gerando quantidade enorme de empregos e envolvendo muito dinheiro.”125 O Rio de Janeiro é 

conhecido mundialmente pelos desfiles de escolas de samba, com suas inúmeras fantasias e 

carros alegóricos. 

É nesse momento que, as pessoas se programam para saírem em blocos 

carnavalescos para curtirem essa celebração, produzindo fantasias de temas adotados em 

grupos. 

Ocorre que alguns foliões, “[...] se fantasiaram de negros em uma conhecida cidade 

turística. Pintaram a cara de preto, vestiram perucas com cabelo crespo e acentuaram seus 

narizes, bocas e nádegas para se aproximarem da figura estereotipada de uma pessoa negra.”126 

Adilson Moreira cita que nessas caracterizações feitas pelos foliões; “Alguns 

faziam gestos tresloucados ou imitavam pessoas bêbadas para retratar homens negros, e outros 

assediavam homens brancos para representar a suposta sexualidade exacerbada da mulher 

negra.” 

Em relação a esses tipos de práticas carnavalescas, são evidentes as exposições de 

estereótipos preconceituosos e negativos, assim, os mesmos não auxiliam no combate à 

desigualdade e injustiça. 

Para exemplificar, o Adilson Moreira traz um caso de foliões exposto nas redes 

sociais com fotos divulgadas e seus respectivos debates entre pessoas brancas e negras, no qual 

de um lado mostrava a perpetuação de estereótipos negativos e por outro lado a falta de 

intencionalidade resultado somente de umas representações fictícias. 

Fotos e vídeos foram divulgados nas redes sociais e os foliões sofreram críticas 

severas. Os que protestaram afirmaram que a negritude não é uma fantasia de 

carnaval; também disseram que os trejeitos reproduzidos são estereótipos raciais 

derrogatórios, razão pela qual comportamentos como esses nunca deveriam ocorrer. 

Várias pessoas brancas reagiram a esses comentários imediatamente. Elas afirmaram 

que eles, os foliões, estavam simplesmente representando personagens fictícios, 

motivo pelo qual não havia qualquer tipo de ofensa racial envolvida. Esses indivíduos 

 

125 ARANTES, Nélio. Pequena história do carnaval no Brasil. Revista Longeviver, n. 29, 2013. Disponível em: 

https://revistalongeviver.com.br/index.php/revistaportal/article/view/327/327. Acesso em: 12 de fev.de 2021. 
126 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.18. 
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alegaram que os foliões brancos estavam apenas se divertindo; eles não tinham 

nenhuma intenção de ofender negros. Alguns falaram que essa prática poderia até 

mesmo ser vista como uma forma de homenagem a pessoas negras127 

Observando-se a perpetuação dos preconceitos e discriminação racial no país. 

Assim, os fatos ocorridos e ingressados no judicial são julgados como resultado da ausência de 

punição civil, com teor do relatório da sentença; sem intenções, mero aborrecimentos ou até 

comentários infeliz. 

A representação do humor racista como algo benigno compromete a reputação social 

de minorias raciais, o que referenda práticas discriminatórias em todos os aspectos da 

vida social. Podemos classificar o racismo recreativo como uma estratégia de 

dominação em função do seu papel em mascarar a hostilidade generalizada em relação 

a minorias raciais no nosso país.128 

De modo contrário, o autor Sergio Pereira, cita a liberdade de expressão e a 

liberdade artística como meio de luta conquistada, e se por ventura surgisse leis para reduzir o 

acesso a essas liberdades, estariam essas sendo abaladas. 

O Brasil lutou muito, com sangue, lágrimas e mortes, pela liberdade de expressão e 

liberdade de expressão artística. O Direito não tem como saber, a não ser que se crie 

uma máquina de leitura, prévia, dos pensamentos, o íntimo de cada pessoa. Fatos 

pretéritos, porém, fatos atuais consubstanciados com a liberdade de expressão e a 

liberdade de expressão artística. Nenhum direito é absoluto, que fique solar, contudo, 

se mecanismo prévios de censura forem criados, a liberdade de expressão e a liberdade 

artística estarão comprometidos.129 

De fato, a liberdade de expressão e liberdade artísticas das pessoas fazerem parte 

dos direitos fundamentais dos seres humanos e por ventura não devem ser comprometidos, 

concordamos com a citação do autor em partes, ou seja, o blackface restaura e mantem os 

preconceitos por estereótipos de forma negativa, resultando em exclusão. 

Conclui-se que, o blackface segue com conteúdo diferentes do contexto 

humorístico. Surge como meio de discriminar as pessoas dos grupos minoritários, seguindo 

com a falta de oportunidade em acesso a espaços artísticos por parte dos negros. Sua 

representação por pessoas brancas, com caricaturas exageradas e negativas, não devem 

 

127 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.18. 
128 Idem, p. 180. 
129 PEREIRA, Sérgio Henrique da Silva. Politicamente Correto. Por um carnaval com menos fantasias 

preconceituosas e racistas! Jusbrasil. 2018. Disponível em: 

https://sergiohenriquepereira.jusbrasil.com.br/artigos/548005214/politicamente-correto-por-um-carnaval-com-

menos-fantasias-preconceituosas-e-racistas. Acesso em: 14 fev. 2021. 
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prosperar na contemporaneidade, nenhuma forma de discriminar amparada pelo humor deve 

ser tolerada ou aprovada pelo setor artístico. 

No próximo capítulo, será trabalhado considerações básicas do preconceito e da 

discriminação racial. Bem como, demostrar suas espécies, contextualizando no tema do 

trabalho. Em relação a liberdade de expressão e racismo recreativo, será melhor trabalhado no 

capítulo quatro. 
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2 DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO 

Piada: - Branco diz que preto furta, preto furta com razão: Sinhô 

branco também furta quando faz a escravidão. 

 

O direito da antidiscriminação é norteado pelo direito ao respeito quanto às 

diferenças de cada ser humano, e assim sendo, deve ser combatida a violação e efetivação da 

discriminação. Essa situação culmina, como resultado, em uma sociedade mais justa e 

igualitária, amparada legalmente pela Constituição Federal brasileira com o princípio da 

igualdade que logo mais será tratado e no direito norte americano como protection doctrine. 

Visto que, para enfrentar a desigualdade, busca-se parâmetros de compreensão, 

segue como base o direito da antidiscriminação norte americana, que será analisado neste 

tópico. Nesse sentido, buscamos considerações sobre o conceituo e as teorias dentro do tema a 

ser abordado. 

Nesse seguimento, a ideia de igualdade é uma construção moderna, diferente das 

sociedades medievais que eram alicerçadas em um princípio de desigualdade. Dessa forma, a 

sociedade era ordenada em graus hierárquicos com respectivos direitos e deveres que era 

determinado com seu nascimento ou status social em oposição do modelo igualitário.130 

Por esse ângulo histórico, o Direito Internacional dos Direitos Humanos se 

manifesta em sua elaboração normativa e segue ao término da Segunda Guerra Mundial, com 

o visível interesse com a concretização da igualdade. Logo, “Diante das mais diversas e intensas 

práticas discriminatórias perpetradas pelos regimes totalitários, a comunidade de nações que se 

reúne no pós-guerra, quando da criação das Nações Unidas, não cansa de salientar o valor da 

igualdade e a necessidade de vencer a discriminação”131 

 

130 FBA, Sandra Fredman. Discrimination law. Oxford University Press, 2011. 
131 RIOS, Roger Raupp; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SCHÄFER, Gilberto. Direito da antidiscriminação e 

direitos de minoriais: perspectivas e modelos de proteção individual e coletivo. Revista Direitos Fundamentais 

& Democracia, v. 22, n. 1, p. 126-148, 2017. Disponível em: 

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/852. Acesso em:15 de mar. 2021. 
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Desde a carga de fundação, o direito da equidade evolui para a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que citava a igualdade entre homens e mulheres bem como o 

estimulo para promover respeito para todos sem distinção.132 

Em vários instrumentos normativos, como a Convenção nº11 da OIT DE 1958 e a 

convenção da UNESCO, em 1960, tentaram definir os comportamentos discriminatórios 

existentes, porém, somente na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial conseguiram unir a definição. 

Em continuidade às normas jurídicas relativas à antidiscriminação, encontram-se a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948; a Constituição Federal; Código 

Penal Brasileiro; Código Processo Penal Brasileiro; Lei 7.716/1989 - Lei dos Crimes de 

Preconceito e Discriminação (e Lei 9459/1997); Lei 9029/1995 - Discriminação nas Relações 

de Trabalho; Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial; entre outros; 

[...] a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial, de 1965 (CEDR), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, de 1966 (PIDCP), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, de 1966 (PDESC), a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979 (CEDM), a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, de 1989 (CDC) e a Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, de 2006 (CDPD). 133 

O aparelho estatal internacional e nacional é bastante extenso, como demostrado 

pela existência de várias normas para seu combate, porém, o que se observa é a falta de 

aplicabilidade e de absolvição na prática pela igualdade entre as pessoas. No próximo tópico 

será dada continuidade a essas considerações iniciais sobre o princípio da igualdade. 

  

 

132 RIOS, Roger Raupp; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SCHÄFER, Gilberto. Direito da antidiscriminação e 

direitos de minoriais: perspectivas e modelos de proteção individual e coletivo. Revista Direitos Fundamentais 

& Democracia, v. 22, n. 1, p. 126-148, 2017. Disponível em: 

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/852. Acesso em:15 de mar. 2021. 
133 Idem, 2017. 
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2.1 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

Piada: Naquela esquina ficava um preto cego com uma plaquinha 

pendurada no pescoço, com os dizeres: “Sou cego. E tenho a 

impressão de que também sou preto”. 

 

À medida que se inicia a compreensão de igualdade, Bonavides “configura entre os 

conceitos básicos da democracia. O princípio democrático sem a igualdade não teria 

consistência. Num certo sentido, é ela mais importante para a democracia do que a própria 

liberdade.”134 

Ao fazer uma análise na sociedade, buscam-se os fatores que impulsionaram a 

desigualdade. Quanto à legislação vigente, é mister citar o art. 5º da Constituição Federal, 

compreendendo o mesmo como um dever ético e jurídico. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, [...] 135 

Nosso ordenamento jurídico no teor do art. 5º da Constituição federal 136 traz 

parâmetros de igualdade sem quaisquer distinções, como um dever jurídico de respeito ao outro. 

Sua base na dignidade da pessoa humana vem juridicamente exposta no termo constitucional 

de não discriminar.137 

Em relação ao dever de respeito do outro que deriva do princípio da igualdade: 

Costuma-se fazer uma distinção entre “igualdade na lei” e “igualdade perante a lei”. 

A primeira (igualdade na lei) é dirigida ao legislador, que, ao editar normas abstratas, 

deve tratar todos com isonomia. Já a “igualdade perante a lei” incide no momento de 

concretização, de modo que os operadores do direito, na aplicação da lei, não adotem 

comportamentos preconceituosos.138 

 

134 BONAVIDES, P. O princípio da igualdade como limitação à atuação do estado. Revista Brasileira de 

direito constitucional, 2003, p. 217. 
135 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.   
136 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 mar. 2020. “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.” 
137 MARMELSTEIN, G. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p.18. 
138 Idem., p.77. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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De fato, a estrutura legal brasileira e internacional têm como alicerce os direitos 

humanos no teor do seu conteúdo. Assim, sobre o direito a igualdade, cita-se Roger Rios que; 

Formulado e compreendido, na arena internacional, a partir das violações perpetradas 

pelos regimes totalitários, assim como, na ordem interna, respondendo à violência 

praticada pela ditadura militar que se estabeleceu no período da Guerra Fria, a 

proibição de discriminação ordenada pelo direito de igualdade, no direito brasileiro e 

no direito internacional, almeja afastar toda e qualquer diferenciação injusta, em 

especial práticas e regimes de subordinação contra indivíduos e grupos histórica e 

socialmente injustiçados e vítimas de preconceito e discriminação.139 

Nesse mesmo sentido, “O direito constitucional moderno, após a revolução 

Francesa, mas com maior ênfase a partir da segunda metade do século XIX, tem engendrado, 

nas mais diversas formas, teorias e mecanismos tendentes a privilegiar a promoção da igualdade 

e a condenar a discriminação.”140 

Em relação ao princípio da igualdade, compreende-se como “uma norma jurídica 

aberta a uma pluralidade de concretizações ao longo da história e diante de cada caso concreto. 

Tradicionalmente formulado como mandamento de igual tratamento a pessoas e grupos 

situados em posições similares”. 141  

Persiste o entendimento de modo que a “diferenciação de tratamento àqueles 

posicionados diversamente, propicia, num grau muito elevado, debate a respeito de seu 

conteúdo, dada a abstração que o caracteriza.”142 

Com base na tentativa de igualdade social, as pessoas de grupos minoritários, nesse 

caso os negros, tentam combater de forma sistêmica a cultura encravada no contexto histórico-

social. Assim, segue-se, por meio de suas lutas intelectuais e ações, aprimorar leis para 

combater e efetivar o princípio da igualdade.143 

 

139 RIOS, Roger Raupp. Tramas e interconexões no Supremo Tribunal Federal: Antidiscriminação, gênero e 

sexualidade / Brazilian Constitutional Court interconnections points: Anti-discrimination, gender and sexuality. 

Revista Direito e Práxis, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 1332-1357, jun. 2020. ISSN 2179-8966. Disponível em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/50276. Acesso em: 05 jan. 2021. 
140 GOMES, J. B. B. Ação afirmativa e o princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001, p.18. 
141 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.23. 
142 Idem, p.24. 
143 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 
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Nesse sentido, “[...] implícita, ora explicitamente, que toda ação cultural é sempre 

uma forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social, ora no sentido 

de mantê-la como está ou mais ou menos como está, ora no de transformá-la.”144 

Sob essa ótica, “a igualdade é examinada sob a perspectiva da desigualdade, como 

ausência de isonomia e equiparação entre os seres humanos, tanto do ponto de vista físico, 

mental, psicológico, quanto social, econômico ou cultural, tendo em vista a diversidade que 

estrutura a sociedade.”145 

O autor Pedro Lenza trabalha a efetivação do princípio da igualdade em diferentes 

vieses, ou seja, “buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada no liberalismo 

clássico), mas, principalmente a igualdade material, uma vez que a lei deverá tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades.”146 

Na frase “igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”, surgem muitas 

críticas quando são expostas opiniões populares, ora, sem entendimento básico do assunto 

julgam pelos estereótipos impostos. Como assim? Já surgiram situações que adentrei ao assunto 

e porventura fui severamente criticada, com argumentações do tipo: “se querem passar, 

estudem”; “não existe discriminação racial no Brasil”; “isso é vitimismo”; “branco pobre é 

negro e negro rico se torna um branco”. 

Nesse sentido, mesmo fazendo parte da exceção à regra, o preto estando inserido 

no quadro de hierarquia social superior é discriminado, ora, “as piadas mostram que é 

equivocado o pensamento genérico de que no Brasil o dinheiro embranquece”147, como 

demostrado nos ditos populares acima citados. 

 

144 Ibid., 1987, p.199. 
145 ZANDONAI, Camila Dozza. Discriminação indireta e o estudo da teoria do impacto desproporcional nas 

relações de trabalho. Revista da Escola Judicial do TRT4, v. 1, n. 02, p. 91-118, 2019. Disponível em: 

https://rejtrt4.emnuvens.com.br/revistaejud4/article/view/34. Acesso em: 24 jan. 2021. 
146 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 16. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. 
147 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.110. 
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Destaca Dagoberto Fonseca, “a piada salienta que até mesmo os negros são objetos 

de discriminação, pois só há lugar adequado a eles na sociedade Brasileira: os estratos mais 

baixos na hierarquia representada pela pirâmide social.”148 

A piada: Naquela cidade do interior, havia um crioulo que era médico e político e 

tinha muita grana. Morava numa mansão. 

Certa vez, apareceu pichado num dos muros, recentemente pintado de branco: “aqui 

mora um preto”. 

O dotô nem se abalou. Mandou um dos empregados pichar embaixo da outra pichação: 

“um preto que é rico”. 

No dia seguinte, surgiu no muro uma terceira pichação: “mas é um preto”. 

Ou seja, a piada ilustra a desigualdade do país. “depreende-se da piada a perspectiva 

de que os negros não podem estar no mesmo plano de igualdade dos brancos dos segmentos 

dominantes, em decorrência da competitividade entre eles nas altas esferas de decisão de poder, 

nas relações de trabalho, na produção e difusão cultural, engendrando uma luta pela 

hegemonia.”149  

Os princípios ora citados são levados em consideração como base de direito 

fundamental. Como será observado na imagem abaixo, existem paramentos legais para 

combater a desigualdade, porém, a realidade não se concretiza no que está escrito nas meras 

folhas de papel. A imagem representa uma realidade atual no contexto social do país, bem como 

a sua violação nos termos dos princípios citados. 

 

148 Idem. 
149 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.100-101. 



65 

Figura 7 - Equidade, igualdade e realidade 

 

Fonte: Facebook, 2018.150 

Como observado na imagem, a equidade seria um ideal mais adequado para a 

sociedade. Entretanto, tanto a igualdade como a equidade formam valores essenciais para a 

criação de políticas públicas “[...]voltadas para a promoção da justiça social e da solidariedade. 

Isto porque, quando grupos e indivíduos têm seus destinos entregues ao livre jogo do mercado, 

a tendência é o crescimento das diferenças sociais, do egoísmo possessivo e das mazelas 

características da sociedade capitalista.”151 

Por fim, deve-se citar a lei 12.288/2010 que trata da igualdade racial. Em síntese da 

referida norma, o autor George Marmelstein traz a conceituação de discriminação negativa 

como sendo “discriminação para o mal, que desrespeita o outro, que prejudica por preconceito, 

que retira vantagens sem motivos plausíveis que desconsidera o próximo pela simples vontade 

de menosprezar.”152 

 

150 Disponível em: 

https://www.facebook.com/NoCaminhoDaEnfermagem/photos/a.404033123082265/1134651296687107/? 

type=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D. Acesso em:19 dez 2020. 
151 AZEVEDO, Mário Luiz Neves de. Igualdade e equidade: qual é a medida da justiça social? Avaliação: 

Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 18, n. 1, p. 129-150, 2013. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-4 0772013000100008&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 15 

mar. 2021. 
152 MARMELSTEIN, G. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p.79. 

https://www.facebook.com/NoCaminhoDaEnfermagem/photos/a.404033123082265
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-4
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Continua o autor com a discriminação positiva sendo definida como “a 

discriminação para o bem, que procura ajudar o semelhante, tratando-o desigualmente para dar-

lhe iguais oportunidades, pensando em melhorar as condições de vida daquele que precisa de 

auxílio.”153 

A luta é constante pelo direito à igualdade e à equidade pela convivência das 

diferenças, as quais são resultado da desigualdade social, de poder e econômica, de modo que 

as pessoas negras sempre foram deixadas de lado desses convívios. 

Conclui-se que, o contexto social contemporâneo viola o direito à igualdade e 

consequentemente o direito à diferença, que deveria ser seguido pelos indivíduos possuidores 

de suas características próprias como a linguagem, a cultura, a religião, dentre outros. Dessa 

forma, confirma-se a tese nesse subtópico das violações dos direitos fundamentais em relação 

ao humor politicamente correto. 

2.2 PRECONCEITO  

Piada: Negro não vai pro céu nem que seja rezador. Porque negro tem 

o cabelo duro que espeta o nosso senhor. 

 

Após a compreensão de raça e alguns tipos de racismo, no presente tópico serão 

trabalhados os conceitos de preconceito e de discriminação. 

Como análise do fenômeno preconceito e da discriminação racial, deve-se ter em 

mente que ambos são conduzidos pelos estereótipos em relação ao comportamento criado pelo 

ser humano; 

[...] tanto a ativação do auto estereótipo quanto do estereótipo com relação ao outro 

tendem a mostrar que as pessoas se comportam de modo consistente com estereótipos, 

considerando-se, igualmente, que o efeito de um estereótipo no comportamento 

subsequente é fortalecido quando ocorre autorreferencia, quando por exemplo, 

 

153 Idem., p.79. 
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durante a fala, a pessoa descreve uma situação, envolta em estereótipos, sob o ponto 

de vista da primeira pessoa.154 

Assim, o estereótipo trata, como uma etiqueta estabelecida, a respeito de pessoas 

ou grupos, popularizando-se suas características. As consequências desse quadro aparecem de 

modo positivo ou negativo. E.g., todo cearense tem a cabeça grande, todo japonês é inteligente, 

todo baiano é preguiçoso, todo judeu é avarento, toda loira é burra. 

Daflon cita em sua tese de doutorado, que resultou em livro, que os estereótipos 

“[...] podem ser definidos como conjuntos de ideias ou imagens internalizadas que informam 

os julgamentos, pensamentos, e ações dos indivíduos de forma pré-reflexiva e resistente à 

revisão crítica e racional.”155 

Em relação ao preconceito, esse se forma de maneira invisível no seio social, com 

implantações silenciosas preconcebidas na sociedade brasileira e se manifestam de várias 

formas. Aqui serão tratados por meio do humor e das piadas. 

A piada, nesse contexto, deve ser interpretada como forma suave de estimular o 

preconceito etnoracial bem como, os relacionados aos homossexuais, aos idosos, aos 

deficientes físicos, à mulher, aos orientais etc. Ao provocar o riso, a piada dissimula 

e descontrai os possíveis conflitos e o mal-estar entre os emissores e os receptores da 

mensagem.156 

Segundo Roger Raupp, o preconceito significa “tomada de decisão baseada em 

estereótipos. Procedimentos decisórios ou executivos desinformados, contaminados por 

concepções distorcidas sobre a realidade de grupos estigmatizados, são passíveis, portanto, de 

anulação judicial em virtude de ofensa ao princípio da igualdade.”157 

 

154 JESUS, Jaqueline de; DIOGO, Rosália; GRANJO, Paulo. O que é o racismo. Escolar Editora, 2014, p. 23-

24. 
155 DAFLON Verônica Toste. Tão longe, tão perto: pretos e pardos e o enigma racial brasileiro. 2014. 198 f. 

Tese (Doutorado em Sociologia) - da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

Disponível em: http://ceres.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2016/05/T%C3%A3o-longe-t%C3%A3o-perto-

pretos-e-pardos-e-o-enigma-racial-brasileiro-Ver%C3%B4nica-Toste-Daflon.pdf. Acesso em: 08 mar. 2021. 
156 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.17. 
157 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008. 

http://ceres.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2016/05/T%C3%A3o-longe-t%C3%A3o-perto-pretos-e-pardos-e-o-enigma-racial-brasileiro-Ver%C3%B4nica-Toste-Daflon.pdf
http://ceres.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2016/05/T%C3%A3o-longe-t%C3%A3o-perto-pretos-e-pardos-e-o-enigma-racial-brasileiro-Ver%C3%B4nica-Toste-Daflon.pdf
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No mesmo sentido, Silvio Almeida conceitua preconceito: “O preconceito racial é 

o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo 

racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias.”158 

Seguindo esse entendimento sobre o preconceito, há de se considerar a teoria de 

Daniel Kahneman, que vai nos fornecer explicações plausíveis para a compreensão do racismo 

sob uma óptica neurológica. 

Em continuidade, é produtivo explicar a teoria dos sistemas que aborda a maneira 

de pensar e agir, o que Kahneman nomeou como Sistema 1 e Sistema 2. No primeiro caso, o 

sistema 1 é caracterizado como sendo o centro das ideias rápidas, decorrente de padrões 

preconcebidos e construídos como uma manobra “preguiçosa” do cérebro de criar atalhos e 

categorizá-los para tomar decisões com menor tempo e esforço, e são nesses atalhos que advém 

os preconceitos inconscientes. 159 

Em contrapartida, o sistema 2 diz respeito a um processo mais lento, uma vez que 

há a construção de um pensamento e o seu direcionamento em etapas para a conclusão; esse, é 

também responsável por escolher as ideias a serem desenvolvidas, é o agente que, em certas 

circunstâncias, exerce soberania no controle dos impulsos do Sistema 1.160 

Conforme esse entendimento, empreende-se que é possível estabelecer um paralelo 

entre o pensamento de Daniel Kahneman e o preconceito e a discriminação. Para nosso trabalho, 

em síntese, atribui-se o sistema 1 como representante do preconceito e o sistema 2 como 

precursor da discriminação. 

Em suma, o preconceito e a discriminação inserida no seio social nada mais é do 

que uma falta de conhecimento sobre as informações, situação decorrente de uma educação e 

de uma cultura imposta. Assim, a autora resume esse pensamento como: 

Toda a nossa desinformação é parcela do preço que pagamos por termos uma 

educação e comunicação dominadas. Por isso, lutar contra a dependência externa e o 

colonialismo cultural é tarefa para as categorias sociais não beneficiadas com a 

 

158 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p.22 
159 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. New York: Farrar straus giroux, 2013. 
160 KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. New York: Farrar straus giroux, 2013. 
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dominação e para as que reivindicam que a cidadania seja estendida para todos, sem 

discriminação.161 

Assim, a cultura manifesta as classes sociais do povo brasileiro, mas também pode 

ser convertido “em arma importante no seu processo de transformação. Para isso precisa ser 

orientada para o questionamento das estruturas vigentes, a denúncia e análise de problemas 

nacionais e o auto esclarecimento da população a respeito de seus próprios interesses”162. Logo, 

devem haver interesses, com base na possibilidades de melhoria, superações, capacidades 

individuais e coletivas e o seu combate à preconceitos e discriminações. 

2.3 DISCRIMINAÇÃO  

Piada: - Quando o negro come galinha? 

- Quando encontra um despacho. 

 

Em um contexto histórico até o cenário atual do Brasil, é notável que sua base é 

composta pela existência de uma diversidade de gênero, religião, cultura, raça, cor, idioma, 

opiniões, entre outros, bem como em outros países. Assim sendo, não deveria existir 

discriminação, já que o alicerce jurídico repudia essas práticas, e.g., inicialmente pelo acordo 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e leis especificas, jurisprudências e a 

Constituição Federal. 

Porém, a realidade é totalmente diferente no cotidiano do país. É evidente que 

existem várias práticas de discriminação e preconceitos raciais, ou seja, o conhecido jeitinho 

brasileiro de discriminar, escondido de leveza e espontaneidade, muitas vezes sem 

intencionalidade. 

Em continuidade sobre a discriminação na história do Brasil, “A ordem hierárquica 

sobre a qual se fundou a sociedade escravocrata no Brasil não foi inteiramente rompida, nem 

 

161 ALVES, Júlia Falivene. A invasão cultural norte-americana. Editora Moderna, 1989, p. 147. 
162 Ibid., 1989, p. 147 



70 

com a Abolição, nem com a República, nem com a restauração democrática do pós-guerra, 

tampouco com Nova República.”163 

É notório o prosseguimento e o enraizamento na vida cotidiana da escravização de 

outro modo, uma vez que o atual nomenclaturado das doutrinas reconhece a superioridade das 

discriminações raciais mesmo na contemporaneidade “por normas e leis baseadas numa suposta 

igualdade entre os indivíduos, igualdade que, de fato, nunca se permitiu que existisse. 

Desvendar tal paradoxo parece ser tarefa mais desafiadora da sociedade brasileira 

contemporânea.”164 

Nesse ínterim, deve-se conceituar discriminação, sendo o mesmo um estudo 

interdisciplinar, ou seja, com obtenção de conhecimento no ramo da psicologia, antropologia, 

história, sociologia e política. 

Confirmando essa afirmação, o autor Roger Raupp afirma “Sem ignorar, muito 

menos menosprezar o rico e intenso debate em diversos campos (político, social, filosófico, 

histórico, etc.), é de se salientar que este esforço de efetivação do mandamento 

antidiscriminatório resultou, na esfera jurídica, na formulação de legislação e jurisprudência 

específicas.”165 

Nesse entendimento de Roger Raupp, constata-se que a compreensão inicial da 

discriminação é de conteúdo interdisciplinar e seus múltiplos aparecimentos são consolidados 

por leis inseridas na base jurídica, “discriminação constitui a valorização generalizada e 

definitiva de diferenças, reais ou imaginarias, em benefício de quem a pratica, não raro como 

meio de justificar um privilégio"166 

Em textos jurídicos nacionais e internacionais, é pacífico que existe a proibição em 

distinção, como praticar, estimular e induzir o preconceito e a discriminação de cor. Assim, 

 

163 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. Editora 34, 1999. 
164 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. Editora 34, 1999. 
165 RIOS, Roger Raupp. Tramas e interconexões no Supremo Tribunal Federal: Antidiscriminação, gênero e 

sexualidade / Brazilian Constitutional Court interconnections points: Anti-discrimination, gender and sexuality. 

Revista Direito e Práxis, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 1332-1357, jun. 2020. ISSN 2179-8966. Disponível em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/50276. Acesso em: 05 jan. 2021. 
166 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento de 

transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.18. 
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afastar, restringir, dar como preferência ou receber tratamento diferenciado dos brancos, com a 

finalidade de prejudicar pessoas negras, é crime. 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional.167 

Sob essa perspectiva, “discriminar nada mais é do que insistir em apontar ou em 

inventar diferenças, valorizar e absolutizar essas diferenças, mediante atividade intelectual 

voltada à legitimação de uma agressão ou de um privilégio.”168 

Segue o pensamento do autor Silvio Almeida; 

A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a 

membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como 

requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o 

qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a 

discriminação pode ser direta ou indireta.169 

O que se pretende discutir nesta passagem do estudo é a conceituação de 

discriminação para, posteriormente, analisar suas espécies. Assim, finaliza-se com o conceito 

aderido por Joaquim Barbosa. 

[...] qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou etnia que tenha o proposito ou o efeito de anular 

ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos 

humanos e liberdade fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural 

ou em qualquer outro campo da vida pública.170 

Nesse parâmetro conceitual, com concordância na Constituição Federal como guia, 

a Lei 12.288/2010, ora o Estatuto da Igualdade Racial, foi sancionada pelo presidente Luiz 

 

167 BRASIL. Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 

que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-

lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, 1997. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9459.htm. Acesso em: 05 jan. 2021. 
168 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.18. 
169 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 23. 
170 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
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Inácio Lula da Silva, como uma tentativa de combater e superar o racismo estrutural.171 Nesse 

feito, a Constituição estabelece como crime a prática de racismo inafiançável e imprescritível, 

além de ser o meio de combate à discriminação, também é um principal instrumento da garantia 

e defesa dos direitos e oportunidades à população negra.  

Após a definição e considerações básicas sobre o conceito de discriminação, nota-

se que o mesmo tem um caráter sistêmico, ou seja; “Não se trata, portanto, de apenas um ato 

discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em que condições de 

subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos 

da política, da economia e das relações cotidianas.”172 

O resultado dessa ação de discriminar se resume em uma valorização generalizada 

e definitiva de diferenciação de modo real ou imaginário, para, assim, beneficiar o sujeito ativo 

que oprime e exclui, bem como, em alguns casos, para justificação de privilégios. Em face 

disso, serão tratados, em seguida, algumas das múltiplas manifestações do modo de discriminar. 

2.1.1 Discriminação direta 

No tópico anterior foram abordadas algumas considerações da discriminação 

propriamente dita, levando em consideração que todos somos dignos de respeito e igualdade, 

de modo legislativo, social e humano, não devendo ter distinção de qualquer natureza. No 

presente tópico, é iniciado o estudo da discriminação direta e como essa prática afeta as 

considerações sobre o direito de respeito abordadas anteriormente. 

 

171 BRASIL. Congresso Nacional. Estatuto da Igualdade Racial: Lei n° 12.288, de 20 de julho de 2010. 

Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 23 fev. 2021.  

Art. 1°: Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da 

igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: 

I - discriminação racial ou étnico-racial: 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; 
172 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018, p. 24. 
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Em todos os seguimentos da vida social, pública ou privada, deve-se ter essa 

conscientização e assim combater os privilégios em decorrência da sua origem que efetivam a 

desigualdade racial no mundo. 

Em noção inicial sobre o direito da antidiscriminação brasileira, deve-se ter em 

mente que aqui esse direito é influenciado pelo direito da antidiscriminação norte americana. 

Assim, devemos conceituar dois fundamentos essenciais: em primeiro, disparate treatment, que 

se refere à discriminação direta e, em segundo, o disparate impact, discriminação indireta, que 

será o tema do próximo tópico.173  

Diante disso, a diferença primordial entre ambos fundamentos citados no direito 

norte americano é a intencionalidade. Em face dessa intenção, Adilson Moreira conceitua; “[...] 

discriminação direta: uma ação intencional e arbitrária baseada em um critério de tratamento 

ilegítima, o que pode colocar as pessoas em uma situação de desvantagem temporária ou 

duradoura”174 

Por esse ângulo, a discriminação direta surge com atos discriminatórios de 

diferenciação intencional e visível. Aparece na situação que, as pessoas dos grupos minoritários 

são tratadas de forma diferenciada, tendendo a ser de maneira negativa diretamente, pela repulsa 

da cor, ao contrário de pessoas brancas nas mesmas condições ou requisitos. 

Silvio Almeida aduz: 

A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela 

condição racial, exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, 

judeus, muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que se recusem 

a atender clientes de determinada raça.175 

Esse tipo de discriminação intencional ou tratamento diferenciado é conceituado 

por Joaquim Barbosa como sendo a mais corriqueira forma de discriminar pela raça, “A pessoa 

vítima da discriminação é tratada de maneira desigual, menos favorável, seja na relação de 

 

173 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.119. 
174 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p. 39. 
175 ALMEIDA, S. L. D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. 
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emprego ou em qualquer outro tipo de atividade, única e exclusivamente em razão de sua raça, 

cor, sexo, origem ou qualquer outro fator que a diferencie na maioria dominante.”176 

Diante disso, é visível que as normas constitucionais e as infraconstitucionais são 

endereçadas a essa modalidade. Por esse motivo, a mera proibição em regra geral não é 

eficaz.177 Portanto, Joaquim Barbosa menciona dois fatores:  

a) O aspecto cultural, psicológico, que faz com que certas práticas discriminatórias 

ingressem no imaginário coletivo, ora torna-se banais, e portanto, indignas de atenção 

salvo por aquelas que dela são vítimas, ora se dissimulando através de procedimentos 

corriqueiros, aparentemente protegido pelo direito. 

b) Os efeitos presente da discriminação do passado, cuja manifestação mais eloquente 

consiste na tendência, facilmente observável em países de passado escravocrata e 

patriarcal como o Brasil, de sempre reservar a negros e mulheres os postos menos 

atraentes, mais servis do mercado de trabalho como um todo ou de determinado ramo 

de atividade.178 

Como apontado pelo autor Joaquim Barbosa, existem leis e convenções 

internacionais para combater o tratamento discriminatório. Dentre essas legislações, há duas 

hipóteses aceitáveis legalmente como discriminação, sendo a primeira conhecida como 

business necessity e é relacionado a ser realizado, ou seja, “O direito brasileiro, por exemplo, 

admite a exclusão de mulheres (ou de homens) de certas atividades, em razão da própria 

natureza da atividade a ser exercida. Assim, são legalmente admissíveis exigências tais como a 

de sexo feminino para candidatura a cargo de guardas de presídios feminino”179. 

Já a segunda forma de discriminação aceita é conhecida como reverse 

discrimination, ou seja, ações afirmativas. Nesse caso, trata-se de um tratamento prioritário a 

um grupo historicamente discriminado, e.g., o sistema de cotas em universidades e concursos 

no Brasil. 

Em suma, cuida-se de dar tratamento preferencial, favorável, àqueles que 

historicamente foram marginalizados, de sorte a colocá-los em um nível de 

competição similar que historicamente se beneficiaram da sua exclusão. Essa 

 

176 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.20. 
177 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.20. 
178 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 20. 
179 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.21. 
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modalidade de discriminação, de caráter redistributivo e restaurador, destinada a 

corrigir uma situação de desigualdade historicamente comprovada, em geral se 

justifica pela sua natureza temporária e pelos objetivos sociais que se visa com ela 

atingir 180 

Finalizando essa perspectiva positiva, cabe ressaltar que a situação discriminatória 

no país ainda é uma chaga estrutural. A discriminação no Brasil e a falta de sistema eficaz 

impossibilita o combate aos casos de preconceito e discriminação no país em várias óticas “[...] 

em razão do requisito de intencionalidade que lhe é inerente, tem como consequência inexorável 

a imposição do ônus da prova à pessoa vítima de discriminação.” 181  

Ora, o Brasil é um lugar de maior desigualdade racial do mundo e suas leis 

antidiscriminação ineficazes tornam isso mais proeminente, caracterizando um sistema rigoroso 

em casos em que a opressão de pessoas negras é visível. 

[...] a discriminação é velada, dissimulada, não assumida, isso tem um efeito 

devastador nas políticas antidiscriminatórias adotadas, contribuindo para a 

estigmatização daquelas poucas que ousam desafiar o Status quo e que veem 

consequentemente isoladas e impotentes perante o aparelho estatal que, sendo por 

natureza hostil às reivindicações, utiliza-se do argumento processual da ausência de 

prova para tornar sem efeito as raras iniciativas individuais voltadas ao combate das 

práticas discriminatórias e racistas.182 

É notável que vivemos em um país com racismo velado, oculto e não assumido. 

Essa situação se alonga no tempo desde a época patriarcal e escravocrata, com observância em 

aspectos psicológicos e culturais, que mesmo com o surgimento de leis para combater essas 

práticas, fica claro que seu exercício continua na contemporaneidade.  

2.1.2 Discriminação indireta 

Conforme verificado, a discriminação direta aparece de forma intencional por ato 

discriminatório de diferença racial, porém existem casos de discriminação que não estão 

expostas explicitamente. 

 

180 Idem, p.22. 
181 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.20. 
182 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 20. 
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Menciona-se a discriminação indireta que, para o referido trabalho é indispensável, 

tendo em vista sua característica na observação das piadas que surgem de modo aparentemente 

neutra, porém com o viés de intencionalidade de discriminação racial embutida, perceptível 

pelo agressor ou não, sendo as mesmas repetidas corriqueiramente. 

Assim, a discriminação racial pode ser executada de forma indireta a uma pessoa 

do grupo das minorias. Mesmo que a pessoa que comete o ato discriminatório tenha sua 

intenção de igualdade na sua demonstração, observa-se o ato disfarçado ou camuflado por 

propósitos diversos da discriminação. “o escondimento do proposito discriminatório, cuja 

descoberta suscita tantos desafios, aponta claramente para a continuidade da discriminação, 

mesmo diante da crente a consciência e a adesão aos valores da igualdade, diversidade e respeito 

a diferença.”183 

Ora, os atos discriminatórios não são demostrados explicitamente. É o caso, por 

exemplo, de dois funcionários de uma empresa, ambos estão aguardando promoção para um 

cargo de chefia, ocorre que um é branco e o outro, negro. A pessoa negra tem mais qualificação 

ao cargo, porém a pessoa branca foi promovida. Até esse primeiro momento, ao meu ver, estaria 

tudo bem, porém em análise anterior a esse caso, viu-se que, nunca nenhum negro conseguiu 

obter aquela vaga de cargo, mesmo estando mais qualificado que as pessoas brancas. Deve-se, 

de antemão, analisar cada caso de modo individual. Nesse exemplo ilustrativo, observa-se a 

discriminação indireta. 

Ou seja, a discriminação indireta é resultado de “[...] decisões, e práticas 

aparentemente neutras, desprovidas de maiores justificação, cujos resultados, no entanto, têm 

impacto diferenciado perante diversos indivíduos ou grupos, gerando e fomentando preconceito 

e estereótipos.”184 Aduz o autor que, para seu enfrentamento, deve-se ir além da censura das 

aparições de caráter intencional, sendo essas explícitas ou ocultas, e vigiar sua representação 

involuntária. 

 

183 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.117. 
184 Idem, p. 117. 
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Assim, seguindo essa base simples de resumo citado, cabe definir o conceito de 

discriminação indireta, 

[...] no Ordenamento Jurídico Brasileiro por intermédio da incorporação dos tratados 

internacionais de direitos humanos, abrange expressamente a ideia da discriminação 

indireta, quando faz referência a distinções, exclusões, restrições ou preferencias que 

tenham o proposito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou 

exercício em pé de igualdade, de direitos humanos e liberdade fundamentais nos 

campos econômicos, social, cultural ou qualquer campo da vida pública.185 

Confirma Joaquim Barbosa que, a partir dessa discriminação, surge a teoria do 

impacto desproporcional, como o respeito ao princípio da igualdade no direito norte americano. 

Assim, essa teoria busca a igualdade por meio de  

[...]trivial coibição do tratamento discriminatório, cumpre combater a discriminação 

indireta, ou seja, aquela que redunda em uma desigualdade não oriunda de atos 

concretos ou de manifestação expressa de discriminação por parte de quem quer que 

seja, mas de práticas administrativas, empresariais ou de políticas públicas 

aparentemente neutras, porém dotadas de grande potencial discriminatório.186  

Em meio à distinção dos dois tipos de discriminação, a direta e a indireta, 

comparando com o direito internacional e o direito comunitário europeu, com menção a termo 

propósito e efeito, “[...] o direito da antidiscriminação alcança não só práticas intencionais e 

conscientes (discriminação direta), mas também realidades permanentes que se reproduzem e 

se reforçam ao longo do tempo por meio da manutenção de medidas aparentemente neutras mas 

efetivamente discriminatórias (discriminação indireta).”187 

Na legislação norte americana, coloca-se o disparate impact como objeto de estudo 

brasileiro e observa-se o caso internacional leading case de Griggs v. Duke Power, Co., que 

discutia na sua demanda sobre a discriminação trabalhista, a qual aplicou o mandamento 

constitucional da igualdade de forma explícita sem adentrar na motivação do ato. No referido 

acontecimento, em síntese, a situação ocorreu porque a empresa Duke Power, Co. exigia dos 

empregados o diploma de conclusão do ensino médio e o alcance de uma pontuação mínima 

em dois testes de aptidão. As exigências, aparentemente neutras e razoáveis, na prática, 

 

185 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.117. 
186 BARBOSA, J. B. Ação afirmativa & princípios constitucionais da igualdade: (o direito como instrumento 

de transformação social. E experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.23. 
187 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 
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rodeavam a discriminação, pois o único intuito da empresa era dar preferência a pessoas brancas 

em seus melhores cargos. 188 

Com efeito a esses impactos desproporcionais, como foi o caso de teste de 

inteligência imposto pela empresa para promoção do cargo, confirma-se que os empregados 

negros mantinham funções subalternas miseráveis, o que poderia ser considerado visivelmente 

uma subordinação social. Conforme Barbosa, “viola, portanto, entre outros, o princípio 

constitucional da igualdade, mais precisamente a chamada “equality at birth” ”.189 

Ao fazer uma comparação com status jurídico entre os estados norte-americanos e 

o brasileiro, é perceptível, no Brasil, um atraso de produção intelectual para lidar com os casos 

sociais e legais acerca dos episódios que abordam o direito antidiscriminatório. 

Sob essa perspectiva, o sistema americano adota como premissa a Prima Facie 

Discrimation, uma vez que essa modalidade existe em casos de educação e nas relações de 

emprego. Nesses casos, o ônus das provas das vítimas que recorrem à justiça para obter um 

caráter injuntivo ou declaratório pertence ao réu, que deve se defender com provas de não ter 

cometido o ato preconceituoso190. 

Em outras situações, já existe uma discriminação presumida, observada pela 

disparidade estatística com a ausência da sub-representação das pessoas negras em algumas 

profissões. 

Assim, a ausência ou a presença meramente simbólica de negros ou mulheres em 

certas profissões, em certos cargos ou em certos estabelecimentos de ensino, 

constituirá indicação de discriminação presumida caso o percentual de presença 

desses grupos em tais atividades ou estabelecimentos seja manifestamente 

incompatível com a representação percentual do respectivo grupo na sociedade ou no 

respectivo mercado de trabalho.191 

 

188 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.119. 
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Para finalizar e enfatizar essa diferença, é notória a falta de ação judicial de 

antidiscriminação no Brasil pela complexidade que engloba a prática do preconceito indireto, 

já que o direto é mais visível. Dessa forma, a vítima tem o ônus da prova, que, inicialmente, 

sem a sua obtenção, nem se abre uma discussão judicial para análise do caso concreto. Logo, 

não existe punição para práticas discriminatórias e racistas. Esse fato leva a analisar, além 

desses tipos, a questão da discriminação implícita que também assola os brasileiros. 

2.1.3 Discriminação implícita 

Em uma primeira vista, o tema foi apresentado em uma disciplina do curso de 

mestrado de direito constitucional nas relações privadas, ministrada pelo doutor George 

Marmelstein, na qual me encantei com o assunto e, como não deveria ser diferente, fiz os teste 

de associação implícita, de modo que me deparei com  minha preferência a pessoas brancas 

mesmo sendo uma pessoa negra, sendo essa predileção um fenômeno implícito, ao meu ver. 

Foi a primeira vez que me vi engajada a procurar e estender esse conhecimento, por 

meio do teste, a outras pessoas. Assim, tendo ciência dessas preferências implícitas e irracionais 

dentro do cérebro, é possível que esse comportamento possa ser combatido por todos. 

Nesse pensamento, comecei a repassar esse conhecimento em palestras que 

ministrei. A primeira ocorreu na Uni7 - Universidade Sete de Setembro - em meados de 2019, 

um pouco antes do surgimento da pandemia. 

Observei que os que estavam presentes no auditório ficaram bastante interessados 

no assunto, já que não é algo direto e intencional, mas sim associado a uma atividade 

inconsciente do cérebro, sem a intenção, e me solicitaram os links dos devidos testes. Por esse 

motivo, o combate passa a ser mais efetivo a partir da descoberta desse lado cerebral negativo 

em relação às pessoas negras. 

Para uma ilustração da associações implícitas, o autor George Marmelstein traz 

situações experimentais de como nosso cérebro executa o modo inconsciente. Para essa 

experiência, foram utilizados vinhos degustativos. 

Em um ambiente cientificamente controlado, algumas pessoas foram convidadas para 

degustar e avaliar dois novos vinhos que seriam lançados no mercado. Seria uma 
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degustação às cegas, ou seja, todas as informações relevantes foram ocultadas: o 

produtor, a região, a safra, o tipo de uva etc. A única informação que foi 

propositalmente indicada foi o preço de venda. Na primeira garrafa, foi colocada uma 

etiqueta informando que o vinho custaria 45 dólares. Na segunda garrafa, a etiqueta 

indicava que o vinho custaria 5 dólares. Não houve qualquer surpresa quanto ao 

resultado da avaliação. Como esperado, o vinho mais caro recebeu uma nota média 

de 3,4, numa escala de 1 a 5, e o vinho mais barato foi avaliado em 2,3. 192 

Acontece que ambos os vinhos eram idênticos, sua única diferença era o rótulo. 

Nesse resultado, foi possível observar que, as pessoas que degustaram os vinhos foram 

sugestionados a associar o bom ao preço mais alto, e o de menor qualidade ao preço mais 

baixo.193 “Nosso cérebro preencherá as lacunas informativas com os esquemas mentais 

embutidos em nossas mentes, tendendo a confirmar as expectativas previamente criadas.”194 

Seguindo essa lógica de raciocínio, forma-se os estereótipos. “A cor da pele, ou o 

gênero, ou características étnicas ou orientação sexual, funcionam como essas etiquetas ou 

esquemas mentais automáticos e são capazes de afetar nossos julgamentos, mesmo que não 

tenhamos consciência disso.”195 No nosso cotidiano, julgamos várias pessoas e ações de modo 

inconsciente, automático e sem a intencionalidade. 

O autor George Marmelstein aconselha fazer dois teste de associação implícita 

como meio do combate irracional ao preconceito e à discriminação implícita. O primeiro seria 

o “teste de Associação Implícita, que é uma forma rudimentar de medir algumas preferências 

implícitas. O teste funciona como um jogo, em que temos que associar, no menor espaço de 

tempo, algumas palavras com determinadas categorias de pessoas.” O segundo teste citado é o 

Police Office Dilemma. 

Neste teste, os policiais devem participar de um jogo virtual em que algumas situações 

dramáticas são simuladas e, em um curto espaço de tempo, devem decidir se atiram 

ou não em alguns suspeitos que ameaçam a sua vida ou a de outras pessoas. As 

 

192 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 

e privadas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 119-132. 
193 Idem, 2017. 
194 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 

e privadas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 119-132. 
195 Idem, 2017. 
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situações são bem semelhantes entre si, mas, em algumas cenas, o suspeito é branco 

e, em outras, é negro.196 

A discriminação por preconceito implícito é uma das chaves do humor brasileiro, 

as famosas piadas de preto, que, de forma implícita e por algumas vezes sem consciência da 

repercussão e facilitação do humor racista, mantem-se ativo na sociedade ao longo da história, 

propagando, assim, o racismo à brasileira, o racismo estrutural, o racismo recreativo, entre 

outras nomenclaturas. 

O preconceito implícito se trata inegavelmente da existência de um pensar e agir de 

modo inconsciente. Interferindo nas ações e nas ideias, Roger Raupp cita que a discriminação 

indireta inconsciente, debatido no campo jurídico norte americano, compõe uma perspectiva 

psicológica, “[...] impacto diferenciado presente em práticas e medidas não intencionais é uma 

decorrência de atitudes discriminatórias inconscientes.”197 

Nessa linha de raciocínio, o preconceito implícito está na mente dos indivíduos, 

como um mostro invisível, “Esse monstro se alimenta de processos cognitivos que não somos 

capazes de ter controle consciente, os chamados processos automáticos. O terceiro aspecto que 

merece destaque no episódio é o da força do preconceito, do impacto social, econômico, político 

e psicológico que ele tem sobre as pessoas.” 198Ou seja, o preconceito, mesmo sendo 

inconsciente, têm consequências visíveis e permanecem ativas na vida social das pessoas 

negras. 

Nesse sentido, para integrar o preconceito implícito no direito da antidiscriminação, 

o autor George Marmelstein cita duas possíveis soluções; “A primeira é mais difícil e, por isso 

mesmo, não recomendável: reformular a base normativa do direito da antidiscriminação para 

regulamentar formalmente as consequências jurídicas de uma discriminação baseada em 

preconceito implícito.”199 

 

196 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 

e privadas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 119-132. 
197 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Porto 

Alegre: Livraria do advogado editora, 2008, p.132. 
198 LIMA, Marcus Eugênio Oliveira. Psicologia social do preconceito e do racismo. São Paulo: Blucher Open 

Access, 2020, p. 19. 
199 MARMELSTEIN, George. Discriminação por preconceito implícito. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 76. 
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A segunda parte seria mais fácil de encaixar. Desse modo, seria dado como sugestão 

aprimorar os institutos tutelados pelo Estado na proteção dos direitos que vedam condutas de 

discriminação. 

[...]aprimorar os institutos já existentes no direito da antidiscriminação, por meio de 

pequenos arranjos conceituais, de modo a proporcionar o combate ao preconceito 

implícito. A tendência dominante tem sido seguir esta segunda trilha, a partir de uma 

tentativa de incluir o preconceito implícito entre os motivos do ato discriminatório.200 

Deve-se ter em mente que qualquer forma de discriminação, intencional ou não, consciente ou 

não, deve ser combatido. Como bem citado por George Marmelstein, devem-se fazer ajustes e 

inserir esse tipo de preconceito e discriminação na legislação vigente. 

Para melhor ilustrar e finalizar o capítulo primeiro sobre o racismo e o segundo, 

sobre a discriminação e o preconceito, cria-se uma tabela comparativa, na qual a primeira linha 

aduz o significado; a segunda, o motivo; a terceira, os resultados esperados; a quarta, suas 

manifestações; a quinta, a natureza; a sexta, amparo legal; e por último, um exemplo prático. 

Tabela 3 - Diferença entre as nomenclaturas 

Preconceito Discriminação Racismo 

É uma ideia sem 

embasamento racional ou 

empírico sobre determinado 

grupo ou indivíduo.  

É a manifestação do 

preconceito e do racismo a 

determinado grupo com 

tratamento injusto e negativo. 

É a ideia de que uma raça é 

superior a outra. 

O embasamento consiste na 

falta de conhecimento e 

estereótipos. 

Baseia-se no preconceito e/ou 

racismo. 

É baseado no preconceito, 

aversão, ódio contra pessoas 

de cores de pele distintas.  

Há níveis para as 

consequências desse caso, 

podendo permanecer no 

psicológico ou exterior e 

afetar indivíduos ou grupos 

minoritários.  

Rejeição de um determinado 

grupo com práticas prejudiciais 

à integridade, física, 

psicológica ou moral, de outro 

indivíduo. 

Resulta em discriminação ou 

preconceito, que pode se 

estender até o contexto da 

escravidão e outros conflitos 

étnicos. 

Ausência de consciência  Consciência e ausência de 

consciência. 

Consciência e ausência de 

consciência. 

Sem ingresso à justiça, pois 

ainda está na fase 

De acordo com a lei 7.716/89, 

pode ser acionada a ajustiça.  

De acordo com a lei 7.716/89, 

pode ser acionada a ajustiça. 

 

200 Ibid., p. 76. 
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Preconceito Discriminação Racismo 

inconsciente. 

Uma pessoa negra passando 

de bicicleta, guarda-se os 

objetos de valor com medo 

de ser assaltado. 

Proibição de acesso a pessoas 

negras a elevadores comerciais.  

Uma pessoa ser considerada 

mais agressiva por ser negra. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

Em virtude dos fatos mencionados inicialmente, passa-se a trabalhar no próximo 

capitulo a cultura do riso, o humor e as piadas, bem como suas teorias e os seus limites para 

enfatizar a discriminação humorística aceita no cotidiano dos brasileiros. 
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3 CULTURA DO RISO, HUMOR E PIADAS 

Piada: -Quando um preto sobe na vida? 

-Quando explode o barraco. 

 

O surgimento do humor rodeia grandes controvérsias por se tratar de um assunto 

complexo. Para o autor Slavutzky, médico psiquiátrico e psicanalista, o humor surgiu nos 

primórdios da comunidade, informações essas colhidas e embasadas por antropólogos e 

historiadores para justificação da sua tese.201 

O escritor Dagoberto informa, no teor do seu livro, que não existiram piadas com 

caráter difamatório com pessoas negras, não sendo essas protagonistas antes da escravidão. 

“Constatei, com base em fontes escritas que não há piadas a esse respeito na sociedade 

escravistas; naquele contexto o negro era considerado uma mercadoria, destituído da 

participação e da competitividade reinante nas esferas do poder.”202  

Continuando o entendimento do autor, esse discurso estava longe de atingir os 

negros. Ele cita que os escravizados eram tratados como animais, como um ser que não está 

inserido na história e, assim sendo, não seriam objeto de piada. Nesse ponto da discursão, 

discordamos do autor, tendo em vista que, mesmo concordando no posicionamento dos 

escravos estarem no patamar de seres considerados animais ou objetos, existia o caráter de 

diminuição e hierarquização com a escravidão e, consequentemente, a proliferação do humor 

racista. Assim, os escravos se manteriam na posição de objeto dos senhores “brancos”. 

Historicamente, o humor proporciona uma alternativa para descrever fatos em uma 

perspectiva descontraída, com a finalidade de provocar o riso.  

O humor diminui a angústia ao permitir a descontração que suaviza o viver diante da 

difícil realidade. Portanto, ter de humor é dispor de um poder no difícil jogo da 

existência. O humor é uma forma de jogar, de brincar e se rebelar diante da 

 

201 SLAVUTZKY, Abrão. Humor é coisa séria. Arquipélago Editorial Ltda, 2017. 
202 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p 36. 
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humilhação e do desamparo. É, também, a capacidade simbólica de gerar prazer onde, 

geralmente ocorria a dor.203 

Adilson Moreira afirma que “O uso do humor para produzir descontração está 

amplamente presente na atividade recreativa favorita dos Brasileiros, embora as pessoas se 

recusem a interpretar esses atos como ofensas raciais.”204 

Logo, a partir do riso pela surpresa ou descontração presente no cotidiano do país, 

“as pessoas recebem de bom grado os preconceitos veiculados pelo discurso das piadas e, sem 

uma reflexão mais profunda (ou reflexão alguma), propagam tais preconceitos ao recontarem 

as histórias que tanto lhes provocaram prazer.” 205 

Assim sendo, Dagoberto conceitua o humor: 

O humor é comumente definido como o resultado de uma ação ou de uma mensagem 

que induz uma pessoa ao riso em função da natureza jocosa, estranha ou inesperada 

de certo evento. Essas ações e mensagens assumem diversas formas: podem ser 

escritas, verbalizadas, podem ser expressas por meios visuais e também por gestos. 

Elas produzem uma reação emocional que pode variar de um sorriso discreto até 

gargalhadas.206 

Dessa maneira, é importante notar que os brasileiros riem dos diferentes, da 

surpresa, algo que saia da esfera do cotidiano. Desse modo, como meio dessa fuga de padrões 

sociais, as piadas surgem com desfechos não previsíveis.207 

Fica evidente diante desse quadro que, o humor faz parte tanto do psicológico como 

do social. Segundo Santos, “Além disso, carrega uma característica psíquica inteligível à 

metapsicologia, pois é seguro afirmar que no humor ocorre uma mecânica inconsciente entre o 

Id e o Ego, na qual há o triunfo do narcisismo, que caracteriza o ato engraçado”208 

 

203 SLAVUTZKY, Abrão. Humor é coisa séria. Arquipélago Editorial Ltda, 2017. 
204 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.24. 
205 DA SILVA GUIMARÃES, Leandro Sant’Anna. O discurso humorístico: estereótipos do negro em piadas. 

Revista Philologus, Ano 24, N° 72. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2018. Disponível em: 

http://www.filologia.org.br/rph/ANO24/72/11.pdf. Acesso em: 24 jan. 2021, p.196. 
206 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.68. 
207 Idem, 2018. 
208 SANTOS, Fabyanne Wilke Costa. Riso, humor e racismo: narrativa de exclusão. 2019. São Cristóvão SE: 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Sergipe, 2019. Disponível em: 

https://ri.ufs.br/handle/riufs/12445. Acesso em: 25 mar 2020, P. 9. 
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Assim, o inconsciente humano, na compreensão da sua utilização, pode ser voltado 

para o bom ou mau humor, sem a sua intenção. No âmbito da psicologia, “o humor se refere a 

uma atitude benevolente que realça o grotesco de um comportamento sem a frivolidade do 

cômico nem a crueldade da sátira.”209 

De toda forma, a exposição do preconceito racial direcionado aos negros no 

território, por meio do riso, piadas, sarcasmo, ou seja, jeitinho brasileiro, aparentemente, está 

no universo do inconsciente. Porém, existem modalidades em que algumas pessoas, de forma 

consciente, executam seus preconceitos e discriminam seus semelhantes pela sua aparência 

diversa na pirâmide social. 

[...] àqueles que se percebem como democratas raciais e procuram adotar uma postura 

“politicamente correta”, no tocante às relações raciais, por considerá-la moralmente 

certa. No entanto, quando, num ambiente social, são instados a contar piadas racistas, 

ou delas rir, destilam seu preconceito sem nenhum constrangimento. 210 

Como o Brasil é titulado o país do humor, cita-se, como parte dessa história, o 

estado do Ceará como sendo um ponto turístico para busca do cômico. Nisso, brasileiros e 

estrangeiros visitam o estado com o intuito de rirem e se distraírem. “Os relatos referentes ao 

humor cearense remontam aos séculos XVIII, XIX e início do século XX, por meio de livros, 

crônicas e reportagens jornalísticas”211 

As pesquisas mostram que o Ceará está introduzido na história do humor. Assim, 

“O Estado do Ceará é relevante para o campo do humor. Isso traz a imagem de um povo alegre, 

tendo o humor como uma oportunidade de inclusão profissional.”212. 

Portanto, em relação ao humor e à disseminação de piadas, vale presentear com 

uma medalha de mérito e honra para os cearenses. Assim, a nossa finalidade não é desmerecer 

 

209 OLIVEIRA, Magno Gomes de Oliveira. limites constitucionais do humor e da liberdade de expressão na 

jurisprudência. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, v. 1, n. 87, p. 269-296, 27 out. 2020. 

Disponível em: https://www.revistadomprs.org.br/index.php/amprs/article/view/195. Acesso em: 27 jan. 2021. 
210 DAHIA, Sandra Leal de Melo. Riso: uma solução intermediária para os racistas no Brasil. Revista Estudos e 

Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, pp. 373-389, maio-agosto, 2010. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451844632006. Acesso em: 30 dez 2020. 
211 SILVA, Mara Rosalia Ribeiro; PAIVA, Luis Eduardo Brandão; DE LIMA, Tereza Cristina Batista. Entre 

risos e negócios: uma análise das competências empreendedoras dos humoristas. Revista de 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 8, n. 2, pp. 292-318, 2019. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7002029. Acesso em: 07 dez 2020. 
212 Idem. 
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os humoristas, mas apontar a raiz do humor depreciativo e demostrar que certas piadas 

colocadas no seu repertório de show traz uma história que perpetua na continuidade de práticas 

discriminatórias raciais no país. 

Pretende-se deixar claro que os humorista se enquadram na classe de trabalhadores, 

empreendedores, com habilidade de proporcionar divertimento nas suas carreiras profissionais, 

bem como uma renda familiar. Assim, esse ramo dos negócios, com criação de empregos e 

renda para o povo213, não é alvo de discussão, já que o presente trabalho busca indagar 

exclusivamente o humor depreciativo. 

Nesse ângulo, a autora Maria Margarete foi questionada em uma entrevista para o 

G1 se o humor pode contribuir para a manutenção do racismo na sociedade. Nesse momento, a 

entrevistada alegou: “Minha tese não é uma censura ao humor: é uma análise do humor. Os 

humoristas têm direito de fazer humor, e a sociedade tem o direito de não rir e de criticá-lo às 

vezes. Aquele humor propagou e perpetuou o racismo, porque o riso, de fato, tem uma essência 

histórica, e uma ressonância na sociedade”214 

Como observado, a base do contexto histórico-social e cultural do humor está 

inserida nas práticas corriqueiras do cotidiano dos brasileiros, sendo essa uma característica 

primordial do país. Em suma, consiste a famosa frase popular conhecida mundialmente e que, 

de certo modo, explica o conteúdo trabalhado nesse tópico: “No Brasil, aprende-se que não se 

deve levar tudo tão a sério”  

Em entrevista, o autor do livro “As Raízes do Riso” respondeu a seguinte pergunta: 

O humor brasileiro é, portanto, reflexo da nossa identidade? Assim, o mesmo explicou que é 

reflexo da nossa falta de identidade ou seja;215 “Somos uma sociedade mal costurada, que 

 

213 SILVA, Mara Rosalia Ribeiro; PAIVA, Luis Eduardo Brandão; DE LIMA, Tereza Cristina Batista. Entre 

risos e negócios: uma análise das competências empreendedoras dos humoristas. Revista de 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 8, n. 2, pp. 292-318, 2019. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7002029. Acesso em: 07 dez 2020. 
214 REIS, Vivian. Estudo da USP mostra que humoristas fortaleceram 'branqueamento' da sociedade brasileira 

com piadas racistas. São Paulo: G1, 20 dez 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2020/11/20/estudo-da-usp-mostra-que-humoristas-fortaleceram-branqueamento-da-sociedade-

brasileira-com-piadas-racistas.ghtml. Acesso em: 08 jan. 2021. 
215 LEVINO, Rodrigo. Humor brasileiro reflete a nossa falta de identidade, diz historiador. Veja, 04 nov. 2011. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/cultura/humor-brasileiro-reflete-a-nossa-falta-de-identidade-diz-

historiador/. Acesso em: 27 jan. 2021. 
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sempre praticou a exclusão. Brasileiros só se sentem brasileiros em momentos emocionais, 

rápidos e circunstanciais. O humor funciona como o carnaval e o futebol”216 

Dito isso, “Ao contrário do que muitos autores sociais pensam, o humor é mero 

produto de ideias que surgem espontaneamente nas cabeças das pessoa. As piadas que elas 

contam são produtos culturais, são manifestações de sentidos culturais que existem em dada 

sociedade.”217 No próximo tópico, portanto, serão feitas algumas considerações sobre o riso e 

risível para uma compreensão da temática proposta. 

3.1 RISO E RISÍVEL 

Piada: -O que são dez pretos na lua? 

- São dez pretos a menos na terra. 

 

Já se ouviu aquela famosa frase “rir é o melhor remédio!”, de forma consciente ou 

inconsciente. Em 1905, o autor Sigmund Freud publicou um livro dos chistes e sua relação com 

o inconsciente, divulgando, assim, o que se torna humor exteriorizado por piadas risíveis e o 

seu significado.218 

Dessa forma, rir é essencial para a saúde. Em termos utilizados na medicina, o riso 

libera endorfina, que por sua vez, “[...] é um neuro-hormônio produzido pelo próprio organismo 

na glândula hipófise. Sua denominação se origina das palavras endo (interno) e morfina 

(analgésico)”219 

Nogueira aponta que pesquisadores confirmam a tese de que,  

 

216 Idem. Na resposta do autor, fica claro que, os Brasileiros carregam na sua identidade uma característica 

voltada para uma cultura sobrecarregada de preconceitos raciais, o famoso jeitinho Brasileiro. 
217 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.94. 
218 MORAIS, Marília Brandão Lemos. Humor e psicanálise. Estud. psicanal. Belo Horizonte, n. 31, p. 114-124, 

out. 2008. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

34372008000100014&lng=pt&nrm=iso.Acessos em 21 jan. 2021. 
219 NOGUEIRA, Moisés Lima. Rir é o melhor remédio: terapia do riso na atenção a pacientes em unidade de 

terapia intensiva. Temas em saúde, v. 20, n. 5, p.119-147. João pessoa, 2020. Disponível em: 

http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/11/20507.pdf. Acesso em: 27 jan. 2021 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-34372008000100014&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-34372008000100014&lng=pt&nrm=iso
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Estudos recentes apontam que a endorfina pode ter tanto um efeito sobre áreas 

cerebrais responsáveis pela modulação da dor, do humor, depressão e ansiedade, 

como pela inibição do sistema nervoso simpático. É por conta de tudo isso, que a 

liberação deste hormônio leva a inúmeros efeitos orgânicos que estão correlacionados 

com o mesmo, e que proporcionam uma sensação de bem estar generalizado.220 

O riso movimenta o cérebro, trazendo efeitos anestésicos e terapêuticos, entre 

demais benefícios em todo o corpo, seja na garganta, no coração, no tórax, nas pernas, nos pés, 

e no rosto, como demostrado na imagem seguinte.  

Figura 8 - Efeitos fisiológicos do riso 

 

Fonte: Nogueira, 2020.221 

Como observado na imagem acima, notam-se, em pequenos conceitos, os 

benefícios do riso à saúde do corpo e do psicológico do ser humano. Após demostrada a 

 

220 NOGUEIRA, Moisés Lima. Rir é o melhor remédio: terapia do riso na atenção a pacientes em unidade de 

terapia intensiva. Temas em saúde, v. 20, n. 5, p.119-147. João pessoa, 2020. Disponível em: 

http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/11/20507.pdf. Acesso em: 27 jan. 2021 
221 Idem. 
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benfeitoria no organismo do homem, busca-se uma compreensão do riso e do risível que, no 

decorrer do século XX, está atrelada a conhecimentos diversos. 

Como meio de sair do foco de um discurso sério, o riso é resultado de uma troca de 

contexto do sério para o descontraído, como consequência da quebra de barreiras e limites. 

O riso partilha, com entidades como o jogo, a arte, o inconsciente etc., o espaço do 

indizível, do impensado, necessário para que o pensamento sério se desprenda de seus 

limites. Em alguns casos, mais do que partilhar desse espaço, o riso torna-se o carro-

chefe de um movimento de redenção do pensamento, como se a filosofia não pudesse 

mais se estabelecer fora dele.222 

A cultura do riso está enraizada na sociedade em diversas passagens históricas, 

como oscilações socioculturais dos seres humanos. Observa-se que, o discriminatório nas 

piadas são disfarçados de algo natural, descontraído e sem intenção, porém, existe a 

discriminação. “O riso manifesto na Idade Média esteve fora da esfera oficial. A igreja medieval 

e o estado feudal buscaram extinguir as manifestações risíveis de seu interior, pois o riso era a 

expressão tradicional do povo.”223 

Nesse contexto, a cultura do riso na Idade Média se enquadrava em matizes sérios 

e religiosos, apesar de ser uma prática normal, e.g. no interior de palácios, em meio a datas 

festivas, o humor servia para descontrair reis e seus convidados.  

Assim, a cultura da idade média estava vinculada aos tons sérios e religiosos, muito 

embora se verificasse nas festas oficiais e religiosas a presença de aspectos cômicos e 

profanos, pois havia a incorporação dos bufões e bobos da corte do intuito de alegrar 

o público presente tanto nos palácios como nas praças.224 

Deve-se observar que essas festas faziam alusão à hierarquização, “as festas 

promovidas pela igreja e pelo estado não portavam aspectos risíveis e irreverentes, mas a 

intenção de consolidar a ordem social existente, visando consagrar um universo estático e 

perene, com valores sociais e morais rígidos.”225 Ora, essas ditas festas consolidavam e 

 

222 ALBERTO. Verena. O riso e o risível: na história do pensamento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002, 

p.12. 
223 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.17. 
224 Ibid., 2012, p.17 
225 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.18. 
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mantinham a base da hierarquização, enfatizando as suas diferenças individuais e suas 

desigualdades sociais naquele contexto. 

Em relação à festa do povo, o autor Fonseca cita Bakhtin do modo que considerava 

a comemoração como uma suposta imersão em outra vida, ou seja, como um lugar ideal de 

completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, da universalidade como fonte principal, 

além de estarem presentes a igualdade, a liberdade e a fartura. “O povo buscava, na festa, fugir 

das amarras socias, encontrado no espaço supostamente alienado da alegria e da irrelevância a 

possibilidade de viver longe das estruturas e das sólidas hierarquias medievais.”226 

Esse termo “risível” era condenado pela Igreja Católica, de forma que todos os 

cristãos deveriam ficar sérios em face das premissas de Deus. “Assim, desde os primórdios 

dessa religião, encontramos a condenação às expressões risíveis. São João Crisóstomo, por 

exemplo, declarava que o riso e as burlas não proviam de Deus, sendo emanação do diabo.”227 

Logo, qualquer manifestação ligada ao riso estava associada à irresponsabilidade, à 

imprudência e a sua falta de caráter, sendo reflexo do povo. 

Passando pelas considerações históricas do riso e do risível, bem como pela 

apresentação dos benefícios à saúde, serão trabalhados nos tópicos seguintes os prejuízos desses 

às pessoas negras. Ora, o riso representa e consolida o racismo à brasileira, que se manifesta 

por piadas liberadas em espaços públicos ou privados, partilhando seus preconceitos 

externamente.228  

Por esse lado, as piadas não produzem apenas prazeres, “Ela é ambígua, mobiliza 

sentimentos de ódio ao objeto do riso, encobrindo um intenso sofrimento psíquico que evoca 

os recônditos enigmas de nossa vida mental e intersubjetiva.”229 

 

226 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.18. 
227 Idem, p.19. 
228 DAHIA, Sandra Leal de Melo. A mediação do riso na expressão e consolidação racismo no Brasil. Soc. 

estado, Brasília, v. 23, p. 697-720, dezembro 2008. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922008000300007&script=sci_arttext. Acesso em: 25 março 

2020. 
229 Idem, 2008. 
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Essas ditas piadas racistas enfatizam que as relações raciais no Brasil não foram 

superadas, a democracia racial não existe e a igualdade legislativa é ineficaz. Seguindo o 

entendimento da inexistência da democracia racial, Dahia diz: 

Em outros termos: a imagem de democracia racial que o Brasil gosta de ostentar tem 

servido, ao longo da nossa história, para invisibilizar o racismo que aqui vigora. 

Engenhosos mecanismos de expressão para disfarçar nosso exercício discriminatório 

contra os negros foram acionados, de modo que não maculasse nossa auto imagem. O 

ato de jogar para baixo do tapete a sujeira não a eliminou; ao contrário, produziu uma 

imagem imprecisa, porque encoberta, que dificulta a possibilidade de enfrentamento 

e superação do problema.230 

Dessa maneira, a proliferação de estereótipos negativos “[...]pode provocar danos 

psicológicos de longa duração nos indivíduos. Além dos problemas surgidos no plano pessoal, 

temos ainda questões no político, notoriamente a fragmentação social, o que traz consequências 

sérias ao longo do tempo.”231  

Na seara da saúde de quem está escutando esse tipo de discriminação reproduzida 

por piadas racistas, analisa-se, além da mudança do sistema psicológico, “alterações físicas 

imediatas na pessoa, como aumento da pressão sanguínea, mudança do padrão de respiração e 

comportamentos agressivos.” Ou seja, de modo negativo, há uma interferência na saúde social, 

psicológica, dentre esses outros resultados, que podem surgir como  

[...]baixa autoestima, diminuição da aspiração pessoal e comportamentos depressivos. 

Estudos sugerem que certas doenças particularmente comuns em grupos minoritário, 

como alteração de pressão cardíaca e também de diabete, estão associadas ao estresse 

emocional devido a exposição à tratamento discriminatórios.232 

Assim, “É exatamente em um quadro de relação social que o racismo adquire 

sentido, pois materializa, na realidade prática, a dessimetria das relações, excluindo e 

rejeitando, quer consciente, quer inconscientemente, aquele que é identificado como 

diferente.”233 

 

230 DAHIA, Sandra Leal de Melo. A mediação do riso na expressão e consolidação racismo no Brasil. Soc. 

estado, Brasília, v. 23, p. 697-720, dezembro 2008. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922008000300007&script=sci_arttext. Acesso em: 25 março 

2020. 
231 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p. 172. 
232 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p. 173.  
233 Idem, 2008. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922008000300007&script=sci_arttext
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Para reflexão, cito uma frase aludida pelo autor Alberto, “É risível, portanto, o fraco 

que se imagina mais sábio, mais belo, mais rico, ou mais virtuoso do que efetivamente é.” 

Continua com uma citação da teoria política de Platão que reforça seu entendimento a respeito 

da relação entre o humor e a pessoa do discurso, havendo, visivelmente, uma clara diferença , 

pois “[...]os fortes e os poderosos que se acham mais sábios, mais belos ou mais ricos do que 

na verdade são não se tornam objeto do riso.”234 

É visível e comprovado que o riso faz bem de diversas formas positivas às pessoas, 

porém, em alguns casos, essas manifestações do riso não se deve continuar na situação em que 

o objeto risível é o ser humano. Assim, adentrando na parte negativa para as minorias, esses 

aparecimentos transformam suas vidas, uma vez que estão acompanhados de malefícios. 

Enfatizamos, portanto, que essas práticas corriqueiras não devem prosperar na sociedade e, por 

isso, deve-se ter uma conscientização. No próximo tópico ,por fim,  analisa-se o humor e piadas 

de modo geral e restrito. 

3.2 HUMOR E PIADAS 

Piada: Gosto muito de negros, até tenho amigos negros, só fico triste 

porque pararam de vender. 

 

É certo que “analisar o humor é uma tarefa tão delicada quanto analisar a 

composição de um perfume com seus múltiplos ingredientes, alguns dos quais nunca são 

conscientemente percebidos, ao passo que outros, se cheirados isoladamente, nos fariam 

recuar”235  

Nesse contexto, “humor é um fenômeno intrinsecamente misterioso e interessante 

que permeia a vida humana.”236(tradução nossa)237 Nesse contexto, fica claro que o humor está 

 

234 ALBERTO. Verena. O riso e o risível: na história do pensamento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002, p. 

42. 
235 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p.4. Apud, Arthur Koestler, 1994, p.144. 
236 VEATCH, Thomas C. A theory of humor. 1998, p.161. 
237. “Humor is an intrinsically mysterious and interesting phenomenon that permeates human life” 
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inserido na vida cotidiana desde o primórdio da sociedade, como algo para descontrair e 

esquecer os problemas diversos. 

Segundo o autor Brandão, a origem da teoria do humor está associada a Hipócrates. 

Conforme o pensador grego, a vida se compreendia como o equilíbrio de quatro fluxos vitais 

“(Sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra)”238.Em suma, o humor se referia à estabilidade e 

harmonia dos componentes orgânicos do corpo humanos que o fazia ter uma boa saúde. 

Nesse sentido, o autor tenta buscar uma nomenclatura ao tema, de modo a associar 

o termo humor a várias ideias, “Com efeito, são muitas as maneiras de se referir àquilo que 

genericamente se conhece como humor: comédia, humorismo, ironia, sarcasmos, chiste, wit, 

piada, anedota, parodia, dito espirituoso, cômico, jocoso, burlesco, etc.”239 

Em relação ao risível, nos termos do humor citado por Brandão acima, existem 

outras formas do risível fora da atenção consciente tratadas por diversos autores. Nesse 

contexto, o humor e a ação cômica: “apesar de não se localizarem no inconsciente como o 

chiste, estão, para Freud, no pré-consciente. Uma diferença que não anula a identidade de 

objetivo dos três – serem métodos de recuperação do prazer que se perdeu com o 

desenvolvimento da crítica”240. 

Nesses três objetivos que focam no prazer, cita-se que:  

[...]tradição teórica alemã, o objeto do riso freqüentemente divide-se em cômico (das 

Komische) e chiste (Witz), às vezes acrescentando-se-lhes o humor (Humor). Das 

Komische em geral refere-se a ações, gostos ou expressões corporais, como os que se 

observam no teatro ou nas ruas, enquanto Witz diz respeito aos chistes e piadas.241 

Seguindo o posicionamento de Brandão, “O riso, o sorriso, a gargalhada e o esgar 

de sobrancelhas resultado da troça, do gracejo, da sátira, da paródia, da repetição e das diversas 

outras formas de humor que habitam nosso cotidiano são temas tão comuns quanto pouco 

 

238 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p.1. 
239 Ibid., 2018, p. 1. 
240 ALBERTO. Verena. O riso e o risível: na história do pensamento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002, p. 

20. 
241 Idem. 
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estudados.”242 O humor rodeia o cotidiano, não visível apenas em programas televisionados, 

mas também abarca um gênero amplo no decorrer da evolução histórica. 

Como meio de humor, rir e fazer rir, a piada se forma. Assim, “As piadas ganham 

vida, efetivamente, num universo específico engendrado pela produção cultural e pela história 

local, fazendo parte de um intercâmbio entre a língua e o poder, a palavra, suas representações, 

seus significados e as relações sociais vivenciadas – tanto materiais- como simbólicas.”243 

Porém, o mais preocupante, contudo, é constatar que não são observados 

proposições e critérios de fazer rir, para que seu resultado, por meio de piadas humorísticas, 

não esteja inserido na esfera de conteúdo preconceituoso. 

Conforme verificado, a piada deve ter a finalidade do riso para produzir seus 

efeitos. No entendimento do autor Dagoberto; 

A piada nos faz rir pelo seu desfecho inesperado; assim, ao ser ouvida repetidas vezes, 

não suscita mais o riso, pois perdeu o elemento surpresa. Ela é uma versão de 

determinado acontecimento que se traduz no imaginário como uma história picante e 

fantasiosa, cuja intenção é transformar-se em riso. Em suma, ela conta uma versão 

que desfigura o sujeito-objeto central de sua mensagem.244 

O mais importante, por fim, é constatar que o fazer rir não é necessariamente feito 

com intenção de excluir negros do seio social. Desse modo, “As piadas devem ser interpretadas 

com base na leitura de seus códigos e por meio da contextualização histórica de suas 

mensagens, das origens e dos fins sociais que as fizeram emergir dos subterrâneos ou do vértice 

mais alto da pirâmide social.”245 Com isso, conclui-se que elas manifestam relações de 

desigualdades no contexto em que está inserido, sem a obrigatoriedade da participação de uma 

mente pensante intencionada. 

 

242 NETO, Celso Figueiredo. Porque rimos: um estudo do funcionamento do humor na publicidade. 

Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, 2012, p. 173. 
243 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, pp. 35-36. 
244 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.34. 
245 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p.31. 
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Na busca de conceituar o humor, observa-se que existem controvérsias de autores 

na sua definição. Para Brandão, “O humor é genericamente entendido como uma manifestação 

que se expressa por palavras, gestos, atos, imagens ou sons, com a intenção de provocar o riso, 

o divertimento e a descontração.”246 Por esse motivo, é necessário estender a discussão para 

apresentar as teorias que rodam a definição do termo “humor” e sua importância para o trabalho. 

3.3 TEORIAS DO HUMOR 

Piada:- Existe desigualdade racial no Brasil? 

- Não, porque o preto sabe o seu lugar. 

 

Após a definição do que é o humor, cabe apontar o estudo dos diversos autores em 

relação aos entendimentos e as explicações desse termo, como e.g., seu surgimento. Nesse caso, 

passaremos a analisar algumas das teorias. 

Deve-se deixar claro que essas teorias são de difícil distinção,  

O humor já foi estudado e discutido por estetas, filósofos e críticos literários, e a seu 

respeito existem diversas teorias, inclusive colidentes entre si. Por isso mesmo é tão 

difícil distinguir o que é e o que não é humor, ainda que para muitos seja uma categoria 

específica do cômico, determinada essencialmente pela personalidade de quem 

ri.247 

Em relação às teorias que serão trabalhadas adiante, o autor Figueiredo simplifica 

o conhecimento dos responsáveis pelos seus estudos dessas teorias. Desse modo, “Berger 

(1993) fez um amplo estudo das diferentes propostas e consolidou-as em quatro grandes teorias 

que passaram, desde então, a ser adotadas pela maior parte dos pesquisadores ligados à 

comunicação de massa, literatura e psicologia do consumidor.”248 

 

246 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p.1. 
247 OLIVEIRA, Magno Gomes de Oliveira. limites constitucionais do humor e da liberdade de expressão na 

jurisprudência. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, v. 1, n. 87, p. 269-296, 27 out. 2020. 

Disponível em: https://www.revistadomprs.org.br/index.php/amprs/article/view/195. Acesso em: 27 jan. 2021. 
248 NETO, Celso Figueiredo. Porque rimos: um estudo do funcionamento do humor na publicidade. 

Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, p. 171-198, 2012. Disponível em: 
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Do modo contrário às teorias de Berger, é importante citar os autores Henry 

Bergson e Hobbes. Nesse ínterim, Bergson faz uma busca pelas lógicas e justificativas do riso, 

concluindo que existe uma ausência de sentimento e, com isso, o humorista ou piadista não se 

preocupa com sentimentos refluxos do resultado das piadas ditas. O autor continua com a ideia 

de que a característica do humor é algo grupal e, para ele, o humor não é visível somente entre 

duas pessoas ou de modo individual.249 

Bergson construiu sua teoria do humor a partir de uma espécie de palhaço; uma de 

suas máximas é que o humor surgirá da relação tensão versus elasticidade e que tão 

mais engraçado será o personagem quanto mais mecânico, repetitivo e exagerado ele 

parecer. Essa visão do humor baseado em um “palhaço mecanizado” pode ser 

eficiente para apoiar o trabalho de um ator circense, mas é bastante incompleta quando 

se observa o cenário do humor contemporâneo, mais amplo, rico em referências 

culturais, mais sutil.250 

Outro filósofo citado foi Thomas Hobbes, conhecido no mundo acadêmico, mais 

precisamente na nossa realidade do direito, por sua ideia de “contrato social”, que teve maior 

destaque dentre outras obras em que o autor discursou sobre os mais diversos temas políticos. 

Todavia, foram em poucas linhas de pensamento do seu livro “Leviatã” que Hobbes 

se referiu ao estudo do humor. 251 “A interpretação mais aceita dessa passagem remete à ideia 

de que o autor estaria ligando o riso, o humor, ao egoísmo, ao egocentrismo, uma vez que o 

personagem ri do outro porque o outro se encontra em situação pior que a dele, por uma queda 

ou por um defeito físico”252 

Dito essas notas iniciais, serão trabalhadas as quatro teorias mais citadas pelos 

autores para explicar o humor, podendo, inclusive, serem abordadas as quatro juntas de modo 

interdisciplinar. 

3.3.1 Teoria da superioridade, do alívio e incongruência 

 

249 NETO, Celso Figueiredo. Porque rimos: um estudo do funcionamento do humor na publicidade. 

Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, p. 171-198, 2012. Disponível em: 
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251 Ibid., 2012. 
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Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, 2012, p. 177. 
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Há diversas teorias desenvolvidas, porém, selecionamos as mais utilizadas e já 

iniciaremos com a ideia que é uma das mais antigas na história; “é aquela em que podemos 

encontrar raízes mais antigas. Datam da fundação da civilização ocidental: Atenas cerca 330 

a.C. Platão e Aristóteles já abordaram o tema do humor.” 253 

Aristóteles dá uma curiosa definição, sugerindo que a distinção entre comédia e 

tragédia seria que, na comédia as pessoas são representadas piores do que realmente 

são, enquanto na tragédia são representadas melhores do que realmente são… Platão 

e Aristóteles argumentaram que as pessoas baseiam seu humor nas enfermidades, 

fraquezas, sofrimentos e desditas alheios e que o riso é uma expressão de escárnio 

dirigida aos menos afortunados.254 

Pode-se dizer que há uma conexão entre o riso e o sensação de superioridade de um 

cidadão para com o outro. Nisso, o que está em situação melhor destila risos para o que está em 

situação pior, “há uma clara ênfase nos aspectos negativos e pejorativos que podem caracterizar 

o riso, isto é, na agressividade, na subjugação do alvo na exploração das diferenças.”255 

As teorias que destacam esse sentimento de superioridade remontam à antiguidade, 

era justamente esse tipo de reflexão feita pelos pensadores Gregos e Romanos quando 

se dedicavam ao tema do riso. Platão, sempre mencionado como pensador pioneiro 

dessa forma de encarar o humor, afirmava que o objeto do riso é a maldade e a malícia 

do homem, aproximando-o do sadismo, algo que deveria ser evitado.256 

Segundo o autor Moreira,  

A teoria da superioridade é certamente a mais antiga das análises sistemáticas sobre o 

humor, cujas premissas básicas foram elaboradas pelos gregos antigos. Desde o início, 

os autores que a desenvolveram afirmaram que o humor envolve algum grau de 

malícia, pois sempre rimos de piadas que retratam situações ridículas nas quais certas 

classes de pessoas estão envolvidas.257 

Nessa teoria, o riso tem uma finalidade de triunfo em comparação a outras pessoas 

que estão sendo ridicularizadas. “Thomas Hobbes afirmou que a observação do infortúnio, das 

confusões do outro, faz com que nos sintamos mais autoconfiantes porque nos comparamos 
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com aqueles que são retratados em piadas, manifestações culturais que têm um caráter 

negativo.”258 

Essa teoria consiste no prazer que “decorre do fato de que a piada hostil permite 

afirmar a noção de que o indivíduo tem valor maior do que um membro de outro grupo, pessoa 

que é julgada a partir de estereótipos negativos ou a partir dos infortúnios pelos quais ela 

passa.”259 

Nessa teoria da superioridade, conforme será demonstrado, a imagem abaixo segue 

com o conteúdo de uma piada realizada com caráter depreciativo, como meio de menosprezar 

pessoas negras com a informação de serem associadas a pessoas sujas. Essa charge foi 

publicada na revista D. Quixote, em 1925.  

Figura 9 - Superioridade 

 

Fonte: Vivian Reis, G1, 2020260 

 

258 Idem, 2020, p.70. 
259 Idem, 2020, p.70. 
260 REIS, Vivian. Estudo da USP mostra que humoristas fortaleceram 'branqueamento' da sociedade brasileira 

com piadas racistas. São Paulo: G1, 20 dez 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2020/11/20/estudo-da-usp-mostra-que-humoristas-fortaleceram-branqueamento-da-sociedade-

brasileira-com-piadas-racistas.ghtml. Acesso em: 08 jan. 2021. Para questão de esclarecimento segundo a revista 

G1, a imagem foi retirada da Charge publicada na revista D. Quixote em 1925. 
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Na referida imagem, observa-se a desigualdade e o teor de superioridade no 

contexto em que ocorreu uma inferiorização com o objetivo de pejorar de “fedidos” as pessoas 

negras. Prolatando-se no tempo-espaço, “o humor praticado pela elite intelectual no período 

pós-escravidão contribuiu fortemente para a manutenção do racismo e, até mesmo, para o 

“branqueamento” da sociedade brasileira.”261 

Segundo Brandão; 

[...]o humor pode ser visto como uma vantagem competitiva; o riso seria a expressão 

do sentimento e adaptação superior a uma especifica situação no ambiente em geral. 

Uma forma de dizer ao inimigo que “somos fortes e mais bem adaptados a uma 

situação do que ele”. O humor é encarado como um atributo humano, no qual a 

superioridade não se dá apenas pelo aspecto físico da força, mas pela inteligência e 

pela esperteza.262 

Essa teoria demostra que existe uma superioridade de classes visto até mesmo nos 

colégios formados por alguns alunos, ou seja, grupinho de amigos, que têm interesses em 

comum e características iguais. Assim, realizam piadas destinadas a minorias tendo como alvos 

os negros, judeus, loiras, nordestinos, pobres, entre outros. Ponto presenciado e vivenciado, 

inclusive, na minha adolescência. 

Na teoria da superioridade, o humor é destinado a um grupo específico. Já na teoria 

do alívio, funciona de modo que, o humor assume o papel de dissipar a tensão interior do 

indivíduo com a finalidade de alívio de estresse entre interlocutor e emissor. Assim, o riso é 

consequência desse cenário como uma possível solução.  

Brandão aponta que,  

Expressam uma abordagem com viés predominantemente psicológico do humor, pela 

qual o riso é visto como a liberação de uma energia nervosa num contexto de 

rompimento de uma situação de constrangimento ou de tensão. Essa energia nervosa 

pode encontrar-se armazenada no sujeito e, nesses casos, e usualmente relacionada a 

tabus e proibições, tal como ocorre com a sexualidade e a violência. 263 

 

261 Idid., 2020. 
262 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 6. 
263 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 7. 
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Essa teoria é baseada nos estudos de Freud de modo que, expõe o humor por viés 

diferente. Para ele, as relações humanas englobam tanto as trocas de conhecimento, quanto o 

conflito entre os indivíduos, ou seja, uma forma de duelo e competição nas conversas. Nesse 

sentido, “[...]a piada ou as outras formas de humor funcionariam como uma espécie de válvula 

de escape para a tensão que se forma entre os interlocutores. Humor seria, então, alívio da 

tensão. Tanto do diálogo, quanto das narrativas.” 264 

Ora, além de rir, porque propagamos as piadas referentes as minorias? Referente a 

esse questionamento, Celso Figueiredo responde sobre dois eixos conceituais que,  

(1) o alívio da tensão próprio do “duelo de egos” da conversação e (2) a piada é vista 

como um modo de chamar a atenção: ao tomar emprestado o witz alheio, o indivíduo 

consegue dragar a atenção da audiência para si e, mesmo que ele próprio não tenha o 

“espírito” para criar “sacadas” no momento, fará uso de piadas prontas para promover-

se em seu grupo social.265 

Nesse viés é observado que, a população brasileira tem como motivação o embate 

entre egos das pessoas e o claro desejo de clamar atenção para si, independente da integridade 

das minorias, perdurando as práticas do humor depreciativo. 

Na teoria da incongruência, refere-se a uma quebra de lógica preestabelecida pela 

sociedade, seja uma violação dos sentidos sensoriais ou sentidos cognitivos. Neto aduz que essa 

teoria, “escondem-se sob o amplo manto do termo “incongruência” uma grande variedade de 

“estranhezas” que podem instigar o humor. Essencialmente, portanto, essa linha teórica está 

baseada na surpresa, na quebra de expectativa; e essa surpresa, em geral visual, é de rápida 

apreensão”.266 

Nesse entendimento,  

[...]o humor é produto da percepção de que um ato ou um fato se desvia de uma norma 

ou uma expectativa que temos sobre como situações ou ações deveriam ser 

 

264 NETO, Celso Figueiredo. Porque rimos: um estudo do funcionamento do humor na publicidade. 

Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, p. 171-198, 2012. Disponível em: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/2833/2956. Acesso em: 08 jan. 2021. 

P. 182. 
265 Idem, p.183. 
266 NETO, Celso Figueiredo. Porque rimos: um estudo do funcionamento do humor na publicidade. 

Comunicação & Sociedade, v. 33, n. 57, p. 171-198, 2012. Disponível em: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/2833/2956. Acesso em: 08 jan. 2021. 

P. 182. 
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governadas. Se o autores ligados à teoria da superioridade examinam os motivos pelos 

quais as pessoas riem, os estudiosos da teoria da incongruidade estão interessados na 

forma como os indivíduos percebem mundo.267 

A partir dessa perspectiva, entende-se que a incongruência reside em uma quebra 

do racional que também se caracteriza como inapropriado, algo surpreendente e fora do 

esperado. Destarte, “A incongruência ocorre entre uma representação na mente (um conceito) 

e um objeto real (a percepção de um objeto). É a dimensão de que o conceito estava equivocado 

e a percepção correta.”268 

Em suma, Moreira relata que essa teoria [...] pressupõe que o humor pode ser uma 

subversão das expectativas de como as pessoas deveriam se comportar em certos lugares da 

forma como elas deveriam se vestir em certas circunstâncias ou das pessoas com as quais elas 

deveriam interagir.”269 Dessa forma, implica um padrão e a fuga, conseguintemente, resulta no 

riso. 

Como visto, as teorias tem grande importância na conceituação do humor e nos 

conduz a uma perspectiva mais técnica do resultado do cômico e como a mesma se relaciona 

com o preconceito das minorias. Dito isso, é congruente a discursão sobre os limites do humor. 

3.4 LIMITES DO HUMOR 

Piada: Se eu gostasse de negro andava com um urubu embaixo do 

braço. 

 

Passando pelas notas introdutórias do riso e risível, bem como suas teorias, 

observou-se que seu conteúdo está inserido na história, demostrando que existe benefícios ao 

ser humano na contemporaneidade, em todos os sentidos. Dessa maneira, o risível em relação 

ao seu objeto recai sobre algo inferior, diferente do seu ego, tratando de desgraças, acidentes, 

etc.  

 

267 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.75. 
268 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 8. 
269 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.75. 



103 

Sobre isso, em relação àquele que ri, Sócrates argumenta que, 

Trata-se da definição da inveja, uma das afecções mistas puramente espirituais. Mais 

uma vez as pessoas são divididas em dois tipos: os amigos e os inimigos. Quando 

rimos dos males de nossos amigos, ao invés de nos entristecermos, cometemos 

injustiça e experimentamos um prazer que tem como causa a inveja. Regozijar-se com 

os males dos inimigos, porém, não constitui nem injustiça nem inveja.270 

Em relação a quem ri e a quem se destina esse riso, em qualquer contexto e em 

todas as relações da vida cotidiana, seja no âmbito público ou privado, tem-se limites para uma 

boa harmonia entre as pessoas. Até mesmo entre os povos sem escrita existiam suas limitações, 

por seus costumes ou por direitos. 

Esta expressão não é de modo algum adequada, pois numerosos povos conheceram 

uma longa evolução da sua vida social e jurídica sem terem atingido o estado cultural 

da escrita; tal foi o caso, por exemplo, dos Maias e dos Incas na América. A maior 

parte dos povos cuja vida social se pode hoje observar ou se pôde observar no decurso 

do século XIX já não são primitivos. Emprega-se também a expressão «direitos 

consuetudinários» (customary law) para designar estes sistemas jurídicos, porque o 

costume é neles a principal fonte do direito; mas veremos que o mesmo se passa em 

certas épocas da evolução dos direitos na Europa, por exemplo dos séculos X a XII 

da nossa era. A expressão «direitos arcaicos» é mais vasta que «direitos primitivos» 

porque ela permite cobrir sistemas sociais e jurídicos de níveis muito diferentes na 

evolução geral do direito. Embora não a afastando de todo, preferimos-lhes a 

expressão «direito dos povos sem escrita», o que acentua o que distingue mais 

nitidamente este sistema jurídico de outros, ou seja, a ignorância da escrita; mas não 

se pode perder de vista que o nível da evolução jurídica de certos povos que se servem 

da escrita pode ser menos desenvolvido do que o de certos povos sem escrita.271 

A vida em sociedade é algo complexo e muito difícil no dia a dia, uma vez que as 

relações entre pessoas que convivem em um ciclo social, com as mais diversas diferenças de 

necessidades e objetivos, tendem ao caos. Sem seus devidos limites titulados pelo Estado ou 

pelos costumes, não haveriam possibilidades de convivência ordeira e pacífica. 

Assim, com a existência de leis, vê-se a necessidade de sanções para punir e 

prevenir preconceitos e discriminações diretas e também indiretas, pois, sem as devidas leis 

como freio social, seria um declarado e constante estado de agressão e violência entre “raças”. 

As normas de condutas tornam possível uma segurança social, assim, por meio de 

instituições, os seres humanos conseguem se organizar em situações relativamente estáveis, 

 

270 ALBERTO. Verena. O riso e o risível: na história do pensamento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 
271 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 7. ed. Lisboa: FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN, 2013, p. 33. 
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porque “não teríamos a capacidade de dirigir e ou decidir sozinhos, a fundo, todos os conflitos 

com que somos confrontados numa sociedade que se tornou complicada. Mas as ordem 

comprovadas da vida em comum retiraram-nos muitas das decisões.”272 

Se por hipótese essas ordens fossem depostas do contexto social de forma rápida, 

“[...]o sentimento de insegurança propaga-se e a insegurança transforma-se, não raras vezes, 

em “medo, obstinação ou irritabilidade”.”273 Confirmando a importância dos limites em todas 

as relações sociais. 

Reinhold Zippelius continua: 

A necessidade, descrita por Gehlen, de estruturas comportamentais confiáveis e 

definidas por normas surge, sobre o aspecto específico do direito como necessidade 

de segurança jurídica. Providenciar a paz jurídica, a ordem, a confiabilidade e a lógica 

é uma das funções fundamentais de qualquer comunidade jurídica.274 

Finalmente, o que torna uma piada racista? Com base nos pesquisadores sobre o 

tema, Adilson moreira responde que, “piadas racistas expressam ausência de respeito. [...]uma 

piada será racista quando produz dano moral às pessoas, posição que está fundamentada no 

pressuposto de que ela reproduz a ideia de que o indivíduo não é visto na sociedade como uma 

pessoa que possui o mesmo valor do que as outras.”275 

Afinal, existem limites no humor? Rothenburg menciona em seu artigo, “Tal como 

a pichação, o humor pode ser uma manifestação crítica e/ou artística subversiva, tanto em 

relação aos padrões morais, quanto aos jurídicos. O humor escancara, debocha, ofende, testa os 

limites da liberdade de expressão.”276 

Continua o autor na afirmação de que, “Mas a caracterização do humor sob a 

perspectiva do humorista não é absoluta. Certamente ninguém saberá, heteronomamente, impor 

 

272 ZIPPELIUS, Reinhold. Sociologia do direito e do estado: noções fundamentais. Tradução António Franco e 

António Francisco de Sousa. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 65. 
273 Idem, p. 65. 
274 Idem, p. 65 
275 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.79. 
276 ROTHENBURG, W. C. O humor e seus limites jurídicos. Faces da História, v. 7, n. 2, p. 176-194, 18 dez. 

2020. Disponível em: https://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria/article/view/1768. Acesso em: 21 

mar.2021. 

https://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria/article/view/1768
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ao humorista que aquilo que ele faz não é humor, pois ele tem uma reserva íntima e insuprimível 

(ainda que só ele ache graça).” 277  

Entretanto, o autor adverte que é possível estabelecer um marco entre a licitude da 

manifestação humorística e sua ultrapassagem, que já adentra na punição jurídica. 

O Direito prevê desde indenizações até crimes contra a honra ou de preconceito. Não 

se nega então o caráter humorístico da manifestação, mesmo que ninguém ache 

engraçado, porém se pune o humor por agredir outros bens jurídicos também 

protegidos. A leitura a fazer-se, no entanto, é justamente de não se presumir a ilicitude, 

pois o âmbito de abrangência da manifestação de humor é amplo e o humor é 

tendencialmente transgressor.278 

Em concordância com o tema da abstração do humor, Brandão trabalha no 

entendimento de que o humor em si não é racista, mas sim a intenção do humorista e o racismo 

dos receptores que criam esse ambiente hostil.  

Demostrando que não há uma de forma humor que, por si só, possa ser considerada 

racista ou preconceituosa, mas apenas o humorista ou ouvintes racistas e 

preconceituosos. Nesse ponto eventual repressão não deveria ser direcionada às piadas 

em abstratos, mas àquelas que se valem desse suporte para expressar os seus 

preconceitos.279 

Já Michael Billig tem um entendimento de que a raiz do humor é estabelecida a 

partir de um discurso de ódio, sem a necessidade da comprovação da racionalidade. Para ele, 

as piadas não são meros entretenimentos, além disso, têm como consequência a atenuação das 

ações coercitivas em caso de alguma fala cômica que oculta uma violão contra minorias.280  

Tendo em vista o que foi abordado por Michael, apesar de seus ideais serem 

extremistas, a um certo ponto concordamos com limites e punições para uma possível violação 

de direitos. Nesse ínterim, Magno traz à tona a questão dos limites constitucionais, “Por 

 

277 Idem, p.184.  
278 ROTHENBURG, W. C. O humor e seus limites jurídicos. Faces da História, v. 7, n. 2, p. 176-194, 18 dez. 

2020. Disponível em: https://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria/article/view/1768. Acesso em: 21 

mar.2021. 
279 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 27. 
280 BILLIG M. Humour and Hatred: The Racist Jokes of the Ku Klux Klan. Discourse & Society. 

2001;12(3):267-289. 
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coerência com o texto constitucional brasileiro haveremos de admitir que existem limites para 

tudo, inclusive para o humor, para o sarcasmo e para a paródia.” 281 

Por fim, enquanto o direito não consegue amparar todos os casos, tendo em vista 

que a sociedade é quem promove o racismo por intermédio do humor, torna-se necessária a 

conscientização paralelamente à punição civil. 

Nesse viés, existem campanhas que estimulam o não compartilhamento dessas 

ideias de atos preconceituosos. Nesse contexto, esses esforços ajudam a minimizar e combater 

ideologicamente, levando muitas vezes à autorreflexão. 

Figura 10 - Campanha sobre não compartilhamento de piadas racistas 

 

Fonte: Facebook, 2016.282 

Conforme visto na imagem acima e discutido nos parágrafos anteriores, entende-se 

que existe uma cultura do riso no dia a dia dos brasileiros, podendo ser benéfico ou maléfico. 

Nos casos de prejuízo moral, concluímos que há um limite jurídico de modo que sua 

 

281 OLIVEIRA, Magno Gomes de Oliveira. limites constitucionais do humor e da liberdade de expressão na 

jurisprudência. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, v. 1, n. 87, p. 269-296, 27 out. 2020. 

Disponível em: https://www.revistadomprs.org.br/index.php/amprs/article/view/195. Acesso em: 27 jan. 2021. 
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piadas-racistas-elas-n%C3%A3o-s%C3%A3o-inofensivas-e-existe-um/1196902107063811/. Acesso em: 23 jan. 
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ultrapassagem leva a uma necessidade de punição civil. Ademais, é preciso a conscientização 

para os casos de preconceitos raciais e discriminações na sociedade. 

No proximo capítulo serão tratadas das colisões de direitos fundamentais; entre 

eles, o humor como violação de direitos de personalidades nas relações privadas em detrimento 

da liberdade de expressão e liberdade artística, bem como sua reparação como quebra de 

paradigma. 
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4 APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

Piada: Negro era pra ter nascido com dois dentes, um para abrir 

garrafa e outro para doer dia e noite. 

 

A origem dos direitos fundamentais está atrelada ao conhecimento inicial sobre o 

assunto. Assim, “A expressão Direitos Fundamentais surgiu na França, por volta de 1770, como 

fruto do movimento deflagrador da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vindo a 

alcançar, tempos após, lugar imprescindível nas Cartas Constitucionais de todo o mundo.”283 

Compreende-se, portanto, que isso é visto como um conjunto de direitos implícitos ou expresso 

na Constituição destinado aos seres humanos.284 

De modo geral, os direitos fundamentais estão no topo da hierarquia das normas 

constitucionais, sendo definidos por Marmelstein como “Normas jurídicas, intimamente ligadas 

à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância 

axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico”285 

É preciso, porém, ir mais além, com o surgimento da proteção estatal baseada nos 

seus 5 (cinco) elementos: dignidade da pessoa humana, norma jurídica, limitação do poder, 

democracia e constituição; e esses estão ligados ao estado democrático de direito, no qual 

aparecem os direitos fundamentais como normas jurídicas a serem seguidas por todos e sua 

ligação está na ideia de dignidade da pessoa humana.286 

 

283 GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais - sua vinculação 

às relações entre particulares. Fortaleza: DIN.CE edições técnicas, 2009. 
284 Ver Constituição federal: De modo implicitamente, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. 
285 MARMELSTEIN, G. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p.18. 
286 MARMELSTEIN, G. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 18-19. 
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Essa dignidade surge como o princípio basilar dos outros subprincípios. Nesse 

sentido; “Respeita-se a dignidade da pessoa quando o indivíduo é tratado como sujeito com 

valor intrínseco, posto acima de todas as coisas criadas e em patamar de igualdade de direitos 

com os seus semelhantes.”287  

Gonçalves ressalta que os princípios estão inseridos no topo das normas brasileiras 

e se detectam como os primeiros preceitos fundamentais da pessoa, bem como 

“[...]identificando-se com os mais supremos valores humanos, culturais, filosóficos, políticos, 

traduzindo o melhor da vontade de toda a humanidade para o desenvolvimento de uma 

sociedade justa. Possuem em seu âmago ligação direta com o universo moral dos direitos da 

pessoa humana.”288 Dessa maneira, os princípios são normas eficazes;  

Destarte, Direitos, ou Princípios Constitucionais, fundamentais são normas essenciais, 

as quais conferem sistematicidade à Constituição, servindo de parâmetros para todas 

as demais regras trazidas à baila pelo ordenamento jurídico, minimizando possíveis 

conflitos de leis, através de uma interpretação conforme os preceitos fundamentais, e 

garantindo o mínimo necessário ao homem-cidadão.289 

Com a violação desse princípio da igualdade de direitos, as pessoas são 

desrespeitadas, excluídas do convívio social, ridicularizadas e até em alguns casos colocadas 

em um patamar com o status de objeto. Observou-se esses fatos no período da escravidão, sendo 

esse o pilar do atual conceito de racismo, uma vez que mesmo após as declarações de direitos 

dos homens houve um acolhimento de modo controverso do texto legal vigente na época. Em 

capítulos anteriores já foi tratado dessa temática. 

Vale lembrar que, os filósofos eg, John Locke e Thomas Jeferson, formadores do 

estado democrático de direito, acobertavam e possuíam escravos, defendiam a igualdade, bem 

como a liberdade e a busca pela felicidade.290 Exposto isso, fica claro uma esquizofrenia moral 
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288 GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais - sua vinculação 

às relações entre particulares. Fortaleza: DIN.CE edições técnicas, 2009, p. 15. 
289 GONÇALVES FILHO, Edilson Santana. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais - sua vinculação 

às relações entre particulares. Fortaleza: DIN.CE edições técnicas, 2009, p. 15. 
290 MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018, p.44-45. 
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dos pensadores em defender a igualdade e a busca pela felicidade, de forma que, ao mesmo 

tempo, eram possuidores de escravos e praticantes desse sistema de servidão. 

Já adentrando na convivência entre direitos fundamentais e relações particulares, 

de modo horizontal, segundo Medeiros: 

A convivência entre direitos fundamentais e autonomia privada nas relações 

particulares, não obstante ter caráter conflitante e de difícil solução, representa avanço 

cabal na teoria dos direitos fundamentais, pois pressupõe a sua incidência não somente 

nas relações do indivíduo com o Estado, mas também nas dele com os demais 

particulares, meio em que se perpetram inegáveis desrespeitos aos valores 

constitucionais. Reconhecer que os direitos fundamentais irradiam seus efeitos 

também no âmbito privado é promover uma adequação do Direito ao meio em que 

incide, adaptá-lo a realidade que regula, pois a proteção do homem não deve se 

realizar apenas face ao Estado, mas também perante a quem constantemente alija a 

dignidade humana: o próprio homem.291 

No direito brasileiro, a aplicação horizontal é visualizada pela primeira vez no RE 

2001.819/RJ no STF, ocorrido no ano de 2005, sendo o relator o ministro Gilmar Mendes que 

proferiu no seu voto a admissão expressa da utilização dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA 

DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIOS SEM GARANTIA DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICACIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECUSRO DESPROVIDO. 

I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito 

das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 

assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, 

estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 

privados.292 

De modo contrário, os Estados Unidos da América, em relação aos direitos 

horizontais, adotaram a state action. Para essa teoria, os direitos fundamentais devem ser 

 

291 MEDEIROS, L. P. Direitos fundamentais e autonomia privada nas relações particulares: limites e 

pressupostos Âmbito Jurídico, Rio Grande, 2012. Disponível em 

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitoconstitucional/direitos-fundamentais-e-autonomia-privada-nas-

relacoes-particulares-limites-e-pressupostos/>. Acesso em: 28 março 2020. 
292 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n° 201.819, Relator Min. Gilmar Mendes. DJ 27/10/2006. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784. Acesso em: 24 

mar. 2021. 
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aplicadas por intermédio de ação estatal e não se aplicam em relação entre particulares. Em 

suma;  

Dessa maneira, a doutrina do state action estabelece uma visão quase universal de que 

os direitos fundamentais estabelecidos no Bill of Rigths da Carta estadunidense 

impõem limitações apenas para os Poderes Públicos (com exceção apenas da 13ª 

Emenda, que proibiu a escravidão). Para justificar tal pensamento, a doutrina baseia-

se na literalidade do texto constitucional que se refere, de forma categórica, apenas 

aos Poderes Públicos, bem como no fato de que a state action preservaria o espaço de 

autonomia dos Estados, afinal de contas, compete aos Estados, e não à União, legislar 

sobre direito privado nos Estados Unidos. 
293 

Como percebido, a aplicação da doutrina da state action está conectada de forma 

individual na cultura e nas normas jurídicas americana. Nesse contexto, não se adapta a 

realidade dos americanos em relação às proteções dos seus direitos fundamentais, “inconteste 

que as ameaças aos direitos fundamentais não advêm somente do Estado, mas também de 

grupos, pessoas e organizações privadas e a adoção da técnica de ponderação de interesses pelos 

órgãos julgadores poderia trazer maior segurança ao ordenamento norte-americano.”294 

Para a constituição dos americanos, não se obteve uma preocupação em proteger 

direitos fundamentais, possivelmente violados por instituições privadas ou entre particulares, 

alegando que o common law já o faz de maneira satisfatória em relação a todos direitos naturais 

à vida, à liberdade e à felicidade. Com isso, esses atributos foram inseridos na Declaração de 

Independência do país. 

Assim, “Ainda interpretando a garantia da equal protection, em 1883, ao julgar 

Civil Rights Cases, a Suprema Corte definiu que a vedação à discriminação por características 

individuais aplicava-se exclusivamente ao Estado”295, o que confirma, por fim, a exclusividade 

do estado. 

 

293 CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; LIMA, Renata Albuquerque de. A eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza), Fortaleza, v. 13, n. 17, p. 11-23, dez. 2015. ISSN 2447-

6641. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/469/187. Acesso em: 24 

mar. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p11-23.2015. 
294 CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; LIMA, Renata Albuquerque de. A eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza), Fortaleza, v. 13, n. 17, p. 11-23, dez. 2015. ISSN 2447-

6641. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/469/187. Acesso em: 24 

mar. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p11-23.2015. 
295 Ver: https://www.migalhas.com.br/coluna/direito-privado-no-common-law/335023/a-state-action-doctrine-

norte-americana-e-a-eficacia-horizontal-dos-direitos-fundamentais-nas-relacoes-privadas-no-brasil.  
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Em sinopse, a grande diferença entre a aplicação horizontal dos direitos 

fundamentais brasileiros e a state action norte-americano é a limitação que assegura a 

precaução da liberdade e da autonomia privada e a concreta proteção dos direitos fundamentais 

individuais e sociais. Dessa maneira, esses agregados são de modo expresso na Constituição 

brasileira e devem ser seguidos por todos. 

Dito isso, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais é aceita no ordenamento 

jurídico brasileiro. Assim sendo, passaremos a analisar a violação dos direitos de personalidade 

inseridas nas piadas de cunho racista. 

4.1 DIREITOS DE PERSONALIDADE 

Piada: - Por que o negro não erra? 

- Porque errar é humano. 

 

Como demostrado anteriormente, a violação dos direitos fundamentais, atrelando à 

liberdade, igualdade e fraternidade, pode ser amparada de forma horizontal entre particulares. 

Assim, a vítima dessa situação, que teve seus direitos desrespeitados, deve recorrer ao judiciário 

para uma possível reparação.  

A palavra personalidade teve sua origem no latim como persona, que carrega no 

seu significado “máscara, e guarda estreita vinculação com as noções de pessoa e 

personagem.”296  

Gonçalves atribui o reconhecimento do direito de personalidade como categoria 

subjetiva, “[...]como reflexo da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789 e de 1948, das 

Nações Unidas, bem como da Convenção Europeia de 1950.”297 No Brasil, essa proteção advém 

 

296 SILVA, Ilza Andrade Campos; DE OLIVEIRA, José Sebastião. Direito à imagem e liberdade de expressão à 

luz dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar-Mestrado, v. 6, n. 1, p. 395-420, 2006. 

Disponível em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/319. Acesso em: 23 mar. 

2021. 
297 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. v. 1. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2014. 
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da Constituição Federal de 1988, nos art. 5º, X; “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”298 

No direito Romano, “[...]a princípio, eram necessários, para que o ser humano 

adquirisse personalidade jurídica, dois requisitos: a) ser livre; e b) ser cidadão romano.”299 

Nesse sentido, “Essas posições, em que se encontravam as pessoas com relação ao Estado 

(como homens livres e cidadãos romanos) ou à família (como pater familias ou filius familias), 

denominavam-se status (estados), que eram três: status libertatis, status ciuitatis e status 

familiae.”300 

Confirmando essa tese, Fiuza argumenta: 

É interessante observar que personalidade é invenção do Direito. Daí, dizemos que 

personalidade é atributo jurídico. A personalidade não é natural. Tanto não é natural, 

que antigamente havia seres humanos aos quais o Direito não atribuía personalidade, 

que eram os escravos, considerados coisas perante o ordenamento jurídico.301 

No direito brasileiro, a personalidade civil inicia com o nascimento de uma vida, 

inserido na Constituição de 1988. Porém, desde a concepção, a lei resguarda direitos ao 

nascituro. Ou seja, “o ser humano enquanto expressão conclusiva do processo biológico que se 

inicia com a concepção e vai até o nascimento”302 Nos termos do Código Civil; 

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.303 

 

298 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.  
299 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano.18ª ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.133. 
300 Idem. 
301 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. 
302 BELTRÃO, Silvio Romero. Direito da Personalidade: Natureza Jurídica, Delimitação do Objeto, Relações 

com o Direito Constitucional. In: Joyceane Bezerra de Menezes. (Org.). Dimensões Jurídicas da Personalidade 

na Ordem Constitucional Brasileira. 1 ed. Florianópolis: Conceito, 2010, v. 1, p. 471-489. ISBN: 978-85-78-

74091-7. Disponível em: http://www.cidp.pt/revistas/ridb/2013/01/2013_01_00203_00228.pdf. Acesso em 20 

jan. 2021. 
303 BRASIL. Código Civil (2002). Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 

em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 19 jan. 

2021 
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Assim, “[...], os direitos da personalidade têm também caráter absoluto, com 

eficácia erga omnes (contra todos), principalmente se confrontados com os direitos pessoais 

puros, caso dos direitos obrigacionais e contratuais.”304 

O autor Bittar conceitua personalidade, 

Consideram-se da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada 

em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 

exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, 

a intimidade, o segrego, o respeito, a honra, a intelectualidade e outros tantos.305 

Para Brandão, “[...]compreendem o reconhecimento, pelo direito contemporâneo, 

da necessidade de tutela, promoção e preservação de valores considerados imprescritíveis para 

o desenvolvimento do ser humano.306 

Continua o autor no entendimento de que os direitos são concedidos às pessoas 

como sendo “[...] um poder de proteger a essência de sua personalidade e suas qualidades mais 

importantes.”307 Por consequência dessa situação, há uma necessidade de expandir os bens 

jurídicos aqui tutelados, “[...] que passa a compreender certas qualidades, atributos, expressões 

ou projeções da personalidade, que se tornam passíveis de tutela pelo ordenamento jurídico 

como objeto de direitos de natureza especial.”308 

Bittar anota que os direitos de personalidades se engradam com os mesmo direitos 

dos homens ou direitos fundamentais que estão relacionados com a proteção das pessoas contra 

o poder estatal. “incluem-se, nessa categoria, normalmente; à liberdade, à vida, à integridade 

física, às partes do corpo, à liberdade, o direito de ação.”309  

Nesse sentido de direitos iguais, por outro lado, os direitos de personalidade 

compreendem as relações entre particulares, “incluem-se, nessa categoria, normalmente; à 

honra, ao nome, à própria imagem, à liberdade de manifestação, à reserva sobre a própria 

 

304 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
305 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Saraiva Educação SA, 2017. 
306 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 33. 
307 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 33. 
308 Ibid. 
309 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Saraiva Educação SA, 2017. 
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intimidade, ao segredo, e o direito moral do autor, a par de outros.”310 Ambos protegem os 

direitos humanos das pessoas; de um lado os direitos físicos, com sua essência material, e do 

outro, a parte intelectual e ética dos seres humanos. 

Segundo Flávio Tartuce, os direitos da personalidade  

[...] têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo e o que se busca 

proteger com eles são, exatamente, os atributos específicos da personalidade, sendo 

personalidade a qualidade do ente considerado pessoa. Na sua especificação, a 

proteção envolve os aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, 

moral e intelectual, desde a sua concepção até sua morte.311 

Tartuce afirma que, “[...]direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa e 

à sua dignidade (art. 1.º, III, da CF/1988).” Além disso, associa-se a temática com cinco ramos, 

sendo esses: 

a) Vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo conceito inserido no 

primeiro, por uma questão lógica.  

b) Nome da pessoa natural ou jurídica, com proteção específica constante entre os 

arts. 16 a 19 do CC, bem como na Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973).  

c) Imagem, classificada em imagem-retrato – reprodução corpórea da imagem, 

representada pela fisionomia de alguém; e imagem-atributo – soma de qualificações 

de alguém ou repercussão social da imagem (DINIZ, Maria Helena. Código Civil..., 

2005, p. 43).  

d) Honra, com repercussões físico-psíquicas, subclassificada em honra subjetiva 

(autoestima) e honra objetiva (repercussão social da honra).  

e) Intimidade, sendo certo que a vida privada da pessoa natural é inviolável, conforme 

previsão expressa do art. 5.º, X, da CF/1988: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”.312 

É importante ressaltar que o direito de personalidade pode alvejar de diversas 

formas as pessoas dos grupos minoritários pelo humor depreciativo. Utilizando em diversos 

casos sempre uma pessoa negra no papel de vítima a ser agredida como parâmetro do riso. 

“Assim, o riso decorre, não raro, da sensação de superioridade experimentada pelo humorista 

ou pela audiência sobre o alvo; há a exploração de diferenças, preconceitos e estereótipos.”313 

 

310 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Saraiva Educação SA, 2017. 
311 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
312 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
313 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 42. 
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Na piada abaixo, o preconceito é exposto inicialmente por japoneses e, 

posteriormente, cita-se o negro como incompetente, de forma gozadora, por uma piada sem 

graça. Sendo essa:  

Perguntam pro Akito: 

- Você se considera racista, japonês? 

- Non, de jeito nenhum. Pra mim, todo mundo é igual! 

- Tem certeza? Olha... 

- Bom, pra falar a verdade, Akito non vai muito com a cara 

de aremão, né? 

- Por quê? 

- Ah, porque prometeram acabar com judeus e fizeram 

serviço de preto, né?314 

Conforme será demostrado no artigo do Código Civil abaixo, na constatação da 

violação da personalidade, pode a vítima, de modo geral, intransmissível e irrenunciável, 

ingressar judicialmente para uma cessão da ameaça ou lesão, como também solicitar requerer 

perdas e danos.  

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária. 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.315 

Ressalvado por Carlos Gonçalves, “[...]destinam-se os direitos da personalidade a 

resguardar a dignidade humana, por meio de medidas judiciais adequadas, que devem ser 

ajuizadas pelo ofendido ou pelo lesado indireto.”316  

A reparação civil pode surgir por natureza preventiva para suspender os insultos à 

integridade intelectual, física e moral, ou como cominatória para evitar a finalização da ameaça 

 

314 FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à Brasileira. São Paulo: Selo 

Negro, 2012, p. 96. 
315 BRASIL. Código Civil (2002). Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 

em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 19 jan. 

2021 
316 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. vol. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, p. 97. 
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da lesão, com fundamento nos artigos. 497 e 536, § 4º, do Código de Processo Civil.317 Dito 

isso, serão pontuadas as violações do direito da personalidade inseridas em manifestações 

isoladas e que atingem a integridade moral. 

4.1.1 Direito à honra, à imagem e à reputação 

Em relação à integridade moral, Brandão ressalta que “[...] é um gênero que 

compreende diferentes espécies de direitos da personalidade. Contempla, assim, a tutela de 

aspectos distintos como a imagem, a honra e a privacidade”318 De modo diverso, não pode ser 

confundida com a integridade psíquica, “[...] que trata de questões relacionadas à saúde do 

indivíduo, tais como emissão exagerada de ruídos, perturbações do sono, condições de trabalho 

e ambientais adversos.”319 Porém, ambos os conceitos em alguns casos estão atrelados na 

prática cotidiana. 

Por exemplo, uma pessoa negra que sofreu discriminação no ambiente de trabalho, 

onde constantemente ouvia piadas preconceituosas, tanto teve cerceado suas possibilidade de 

alcançar patamar superior na empresa, como vem sofrendo emocionalmente em casa pelo 

resultado dessas. Ora, com um simples ditado popular subtende-se que “cada um é que sabe 

onde dói o seu calo”. 

Como bem adverte Cassettari, em razão da integridade moral das vítimas de ataques 

à personalidade no contexto humorístico, inserido no art. 20 do Código Civil, contata-se que é 

possível a proibição da imagem vinculada á vítima.320 

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 

exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 

boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Em se tratando 

 

317 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. vol. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 
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de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 

ascendentes ou os descendentes. 321 

Importa ressaltar que as piadas de teor preconceituoso viola o referido artigo com 

a denegação da honra, da boa fama e da respeitabilidade. Assim, uma piada nesse formato não 

deve ser aceita na contemporaneidade, tanto por violações legais da personalidade como um 

dos pilares da dignidade da pessoa humana, como pela violação social de igualdade e convívio 

harmonioso. 

Ora, uma pessoa com a honra violada, sua boa fama para convívio em sociedade e 

sua busca por melhorias pessoais, intelectuais, laborais e psicológicas, bem como uma paz de 

espírito pessoal, não é afetivamente atingida. Ora, “A estima social possui grande relevância 

para as pessoas porque o desenvolvimento de um sentimento de orgulho pessoal pode ser visto 

como uma demanda de respeito.”322 

Para Adilson Moreira,  

a honra é um dos parâmetros a partir dos quais um indivíduo concebe a si mesmo e 

também a maneira como as outras pessoas o percebem. Mais do que isso, o sentimento 

de honorabilidade expressa a expectativa das pessoas de terem sua dignidade 

reconhecida em uma sociedade fundada no princípio da igualdade de direitos.323 

Para enfatizar, são observadas duas modalidades de honra, dentre elas: “(i) a honra 

subjetiva, concebida como autoestima e projeção que o sujeito faz das suas próprias qualidades; 

(ii) a honra objetiva, por sua vez, concerne ao conjunto de apreciações valorativas ou de respeito 

e deferência de que cada um desfruta na sociedade”324 

Adilson Moreira reafirma o entendimento de que a honra subjetiva; “A primeira 

está relacionada com a valoração que cada indivíduo possui de si mesmo, o que corresponde à 

expectativa de ser objeto digno de respeito por todos os membros da comunidade política.”325 

Em relação a honra objetiva; “[...]compreende os julgamentos que outras pessoas fazem do 

nosso comportamento a partir de valores culturais estabelecidos, o que pode ser uma avaliação 

 

321 CASSETTARI, Christiano. Elementos de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.62. 
322 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.129. 
323 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.125. 
324 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 43. 
325 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.126. 
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positiva ou negativa, fator que determina a reputação que temos na comunidade na qual 

vivemos.”326 

Em continuidade à violação da personalidade, Brandão enfatiza que o direito à 

imagem “[...] tem sido estendido para compreender não apenas o retrato da pessoa em suporte 

estatístico ou dinâmico, mas, num espectro mais amplo, as suas ideias, seus conceitos e 

concepções de vida.” Distinguindo em duas conceituações de imagens, “imagem-retrato 

(aspectos físicos da imagem) e a imagem-atributo (a imagem que as pessoas fazem de 

alguém)”327 

Carlos Gonçalves evidencia a proteção à imagem como integrante do direito de 

personalidade; “No sentido comum, imagem é a representação pela pintura, escultura, 

fotografia, filme etc. de qualquer objeto e, inclusive, da pessoa humana, destacando-se, nesta, 

o interesse primordial que apresenta o rosto.”328 

Cassettare define duas espécies de imagem; “[...] imagem retrato, que se refere à 

fisionomia da pessoa natural; e imagem atributo, que significa o que a pessoa representa para a 

sociedade.”329 

Assim, nesses parâmetros, a integridade moral, como patrimonialidade da imagem, 

é, através das piadas, violada. Nesse diapasão, no próximo tópico será analisado o direito de 

liberdade de expressão e em seguida sua colisão com o direito de personalidade no contexto 

humorístico como ponto basilar do trabalho, bem como a sua reparação civil. 

4.2 LIBERDADE DE PENSAMENTO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Piada: - Um crioulo entra no mesmo ônibus em que viajava uma 

senhora com um macaquinho no colo. O negão, então, pergunta pro 

motorista: 

 

326 Idem, p.128. 
327 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 46. 
328 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. vol. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 
329 CASSETTARI, Christiano. Elementos de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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- Ué, já tá podendo levar macaco no ônibus? 

- Poder não pode! – responde o motorista. – Mas fica aí na moita que 

eu finjo que não te vi... 

 

Todos podemos expressar livremente nossos pensamentos. Em relação ao discurso, 

surge uma indagação: racismo é discurso? O autor Gabriel Nascimento traz uma passagem do 

ensaio de Stuart Hall: “Nem tudo é discurso, no sentido de que discurso é entendido como 

ficção do mundo pelo senso comum. Tudo, e isso inclui o racismo, pode ser representação, mas 

a representação não indica que a verossimilhança é apenas criada para emanar supostas 

verdades através da linguagem de situações que de fato não foram reais.”330 

Para o autor Adilson Moreira, o humor é um tipo de discurso de ódio.331 

Em detrimento do ato de sorrir de uma piada discriminatória, manifesta-se um 

racismo dissimulado dos brasileiros. Essa manifestação condiz com o mito da democracia 

racial, como já trabalhado em tópicos anteriores, reafirmamos essa tentativa de destruir a 

história social das minorias e por ventura implantar a ideia de união das raças e orgulho da 

mestiçagem.332 Ora, “[...] é importante observar que o racismo ou a injúria racial quando 

praticadas abertamente sofrem um grau de reprovação maior da sociedade, entretanto quando 

se está camuflado pelo humor, a revolta social se torna bem menos expressiva.”333 

O direito à liberdade de expressão é um garantia constitucional pela sociedade como 

um elemento essencial. No sentido da liberdade de expressão adquirida constitucionalmente 

como um dos pilares da vida contemporânea, Adilson Moreira cita que: 

Ele procura garantir a possibilidade de todas as pessoas poderem expressar suas ideias, 

mesmo aquelas que são contrárias às opiniões e aos interesses dos que detêm o poder. 

Ele permite a livre circulação de pensamentos, o que é considerado essencial em um 

 

330 NASCIMENTO, Gabriel. Racismo Linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo Horizonte: 

levantamento, 2019, p. 88. 
331 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020. 
332 BEATRIZ FERREIRA FIGUEIREDO; AMORIM DA CRUZ, M. J. Racismo recreativo e injúria racial: uma 

análise jurisprudencial do animus jocandi. Revista Estudantil Manus Iuris, v. 1, n. 2, p. 199 - 213, 31 jan. 

2021. Disponível em: https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/rmi/article/view/9931. Acesso em: 05 fev. 2021. 
333 Idem. 
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regime político no qual os indivíduos possuem diferentes concepções sobre a forma 

como as instituições devem operar334 

Barroso trabalha na conceituação de que “[...] a liberdade de expressão, por seu 

turno, destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, 

qualquer manifestação do pensamento humano”335 Sobre a referida, a Constituição Federal 

inclui nos termos do art. 5º o amparo legal desejável para essa liberdade; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional;336 

Bem como incidindo a liberdade de imprensa, “Art. 220. A manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo 

não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”337 

Brandão conceitua liberdade de pensamento e de expressão de modo que ambas 

estão interligadas, porém, existe uma diferença nessa temática. O autor estabelece que a 

liberdade de pensamento é algo inerente ao indivíduo, já que cada um possui seus próprios 

ideais e valores, sendo também irrelevante para a esfera jurídica até porque é incontrolável a 

sua formação. À medida que uma ideia é expressa e exteriorizada, há um interesse jurídico uma 

vez que afeta outros indivíduos.338 

 

334 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.161. 
335 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de 

ponderação, interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de Direito 

Administrativo, n. 235, p. 1-36, jan.-mar. 2004. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026. Acesso em22 mar. 2021. 
336 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.  
337 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
338 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Dessa forma, Brandão explica que, a utilidade da liberdade de pensamento só se dá 

em apoio da liberdade de expressão.339 A partir disso empreende-se que, o preconceito se alinha 

com a ideia de liberdade de pensamento e a discriminação com a liberdade de expressão. 

Farias traz uma reflexão útil sobre a liberdade e a segurança como valores 

imprescindíveis para uma vida aceitável, conveniente e com integridade moral. Assim, 

“Segurança sem liberdade é escravidão; liberdade sem segurança é o completo caos. Toda 

civilização implica em troca entre esses valores. A grande dificuldade é encontrar a dose ideal 

desta combinação, pois o ganho ,de uma implica na perda da outra.”340 

Essa liberdade se faz necessária na sociedade de maneira garantista da democracia 

e da expressão de personalidade do indivíduo, porém, deve-se ter uma tolerância nos diálogos 

a fim de manter um convivo saudável, pois, na ausência desse, há uma violação do direito do 

outro. 

Assim, Adilson moreira sustenta que, 

Esse direito seria então um mecanismo relevante para que a pessoa possa afirmar sua 

personalidade dentro da esfera pública. Parte-se do pressuposto de que expressar o 

pensamento significa projetar a personalidade individual, fator necessário para a 

realização humana. Ligada a essa justificação da liberdade de expressão está a posição 

segundo a qual o direito em questão tem a função de promover a tolerância. O 

encontro com o outro produz, com o conhecimento da realidade na qual ele vive, a 

necessidade de regulação da expressão de sentimentos pessoais decorrentes das 

diversas interações sociais.341 

Em detrimento dos limites de toda e qualquer norma, a liberdade de expressão, de 

imprensa e de informação não são absolutas; “É possível lembrar dos próprios direitos da 

personalidade já referidos, como a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem (arts. 5°, X 

e  220, 1°), a segurança da sociedade e do Estado (art. 5°, XIII), a proteção da infância e da 

adolescência (art. 21, XVI63)”342 Sendo assim, devem ser analisados os casos envolvendo 

 

339 Idem. 

340 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Peixoto Braga. Curso de direito civil: 

responsabilidade civil. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. 
341 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.161. 
342 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de 

ponderação, interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de Direito 

Administrativo, n. 235, p. 1-36, jan.-mar. 2004. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026. Acesso em 22 mar. 2021. 
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colisões de direitos fundamentais de mesma hierarquia, para que, com isso, possamos expor a 

melhor solução conforme será visto no proximo tópico. 

4.3 COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Piada: Eu não gosto de negro nem que seja meu parente, porque 

negro tem costume de fazer vergonha a gente 

 

Como demostrado nos capítulos anteriores, existem dois princípios fundamentais 

conflitantes e os mesmo ocupam hierarquias iguais, sem distinções com mesmo status jurídicos. 

Porém, deve-se ponderar qual princípio deve prevalecer nos casos envolvendo piadas 

preconceituosas com violação da personalidade.  

De acordo com Barroso, as relações de colisão em face dos princípios surgem; 

Tais colisões, todavia. surgem inexoravelmente no direito constitucional 

contemporâneo. por razões numerosas. Duas delas são destacadas a seguir: (i) a 

complexidade e o pluralismo das sociedades modernas levam ao abrigo da 

Constituição valores e interesses diversos. que eventualmente entram em choque; e 

(ii) sendo os direitos fundamentais expressos, frequentemente. sob a forma de 

princípios, sujeitam-se, como já exposto (v. supra). à concorrência com outros 

princípios e à aplicabilidade no limite do possível, à vista de circunstâncias fáticas e 

jurídicas.343 

Nos ensinamentos de Flavio Tartuce, com a confirmação de conflito entre 

princípios, “[...] sem que qualquer um deles seja retirado do sistema, como terceira premissa, o 

aplicador do Direito deve fazer uso da técnica de ponderação.”344 Técnica essa que soluciona 

casos concretos com a máxima proporcionalidade, resultando na prioridade de um princípio de 

maior valor prevalecido sobre o de menor valor. 

 

343 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de 

ponderação, interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de Direito 

Administrativo, n. 235, p. 1-36, jan.-mar. 2004. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026. Acesso em 22 mar. 2021. 
344 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026
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É por meio dessa que, “Pela técnica de ponderação, em casos de difícil solução 

(hard cases) os princípios e direitos fundamentais devem ser sopesados no caso concreto pelo 

aplicador do Direito, para se buscar a melhor solução.”345 

Ora, se não existe uma hierarquia entre as normas conflitantes de modo abstrato, a 

solução será aplicar o princípio que melhor encaixar no caso concreto, para chegar a uma 

solução adequada. Um exemplo respaldado dessa colisão de direitos é o caso Ellwanger, que 

de um lado está a liberdade de manifestação de pensamento e do outro o crime de racismo. 

Siegfried Ellwanger Castan, escritor no Rio Grande do Sul, “à divulgação, 

promoção e publicação de livros que apresentavam um evidente caráter antissemita, cujo 

conteúdo sistematicamente questionava a existência e extensão do Holocausto, bem assim a 

origem e responsabilidades pela perseguição sofrida pelo povo judeu ao longo da II Guerra 

Mundial.”346 

Habeas Corpus nº 82.424 - Diário da Justiça - 19/03/2004 

A construção da definição jurídico-constitucional do termo “racismo” requer a 

conjugação de fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram a sua 

formação e aplicação. O crime de racismo constitui um atentado contra os princípios 

nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e 

dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência. 

Habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal em favor de Siegfried 

Ellwanger, escritor e editor que fora condenado em instância recursal pelo crime de 

anti-semitismo e por publicar, vender e distribuir material anti-semita. O art. 5º, inciso 

XLII, da Constituição brasileira, estabelece que “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível”. Os impetrantes, baseados na premissa de que os judeus 

não são uma raça, alegaram que o delito de discriminação anti-semita pelo qual o 

paciente fora condenado não tem conotação racial para se lhe atribuir a 

imprescritibilidade que, pelo art. 5º, XLII, da Constituição Federal, teria ficado restrita 

ao crime de racismo.347 

Dessa forma, o caso Ellwanger trouxe paradigma jurisprudencial de que a garantia 

constitucional de liberdade de expressão não é absoluta, consiste em impor limites morais e 

jurídicos nas relações sociais mesmo se tratando de opinião. 

 

345 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
346 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 73. 
347 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82.424-2 Rio Grande do Sul. Diário da Justiça. 19 

de março de 2004. Relator originário Min. Moreira Alves, Relator do acórdão Min. Maurício Correia. Disponível 

em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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Destarte, o Supremo Tribunal Federal evidencia a técnica de ponderação e 

proporcionalidade de conflito entre princípios constitucionais, para solucionar a colisão nos 

casos concretos. 

No momento da ponderação de princípios, o Enunciado n. 279 do CJF/STJ trata da 

matéria. 

A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente 

tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da 

liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do 

retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as 

características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se 

medidas que não restrinjam a divulgação de informações.348 

Com efeito a esse enunciado, “recomenda-se prudência na análise das questões 

envolvendo a divulgação de notícias sobre determinadas pessoas, sendo interessante ponderar 

os direitos protegidos no caso concreto (técnica de ponderação, adotada expressamente pelo 

Novo CPC).”349 

Brandão adverte que,  

São posições, como se vê, ideológicas refletidas nas divergentes abordagens feitas 

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Toda e qualquer limitação à liberdade 

de expressão, ainda que em casos extremos como no discurso de ódio, encontra 

argumentos e fundamentos bastante consistentes, seja para aqueles que admitem a 

flexibilização da garantia constitucional da liberdade de expressão num juízo de 

ponderação, seja para aqueles que sustentam a radicalização da defesa em favor da 

liberdade de opinião, qualquer que seja o conteúdo tratado.350 

Assim, em relação à igualdade e à liberdade, existem múltiplas maneiras de 

interpretação em cada uma delas. No direito norte-americano, discute-se a liberdade de 

expressão e a de igualdade.  

No entanto, a experiência prática das leis de igualdade demonstra um claro potencial 

de conflito entre liberdade e igualdade. Assim, os tribunais tiveram que decidir se as 

proibições ao discurso racista deveriam ser derrubadas por infringir a liberdade de 

expressão ou sustentadas por promover a igualdade racial. Enquanto os tribunais dos 

EUA defendem o valor da liberdade de expressão, os tribunais canadenses defendem 

o valor da igualdade. Da mesma forma, um estatuto que restringe gastos em 

campanhas políticas pode ser interpretado como uma restrição indevida da liberdade. 

 

348 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
349 Idem. 
350 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 75. 



126 

Alternativamente, poderia ser visto como uma promoção legítima do objetivo 

igualitário de garantir que a voz política dos indivíduos mais ricos não abafasse a dos 

mais pobres. Particularmente complexa é a relação da liberdade com a igualdade 

substantiva com base nos direitos socioeconômicos. (tradução nossa)351 

Em suma, o dever da ponderação como o princípio da proporcionalidade é um 

método eficaz de solução de conflitos nos casos concretos, de modo que o juiz ensejará a 

fundamentação do princípio que vai prevalecer. No proximo tópico, será pontuado a reparação 

civil e demostrado alguns julgados de resolução de conflito de princípios pela ponderação. 

4.3 JULGADOS BRASILEIROS E REPARAÇÃO CIVIL 

Piada: Negro deitado é um porco, negro em pé é um toco e negro 

voando é urubu. 

 

Como bem observado, o princípio da igualdade, enquanto base dos direitos 

fundamentais, sendo esse um dos princípios basilares para a convivência em sociedade de 

maneira igualitária, com seu fundamento inserido na Constituição Federal, que serve de pilar 

para a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, a violação desse princípio pode e deve ser 

analisada na resolução de conflitos da seara privada, bem como a sua aplicabilidade no direito 

de personalidade em detrimento do direito de liberdade de expressão nos casos de piadas 

racistas. 

Dizer que as piadas racistas violam a igualdade e a personalidade concretiza que, 

“o humor construído a partir de estereótipos raciais produz o mesmo efeito que discursos 

culturais e políticos destinados a reproduzir a opressão racial”352. Ou seja, essas anedotas 

perpetuam e auxiliam na opressão das minorias e enfatizam que as pessoas brancas são as únicas 

 

351 Nevertheless, the practical experience of equality laws demostrates clear potential for conflict between liberty 

and equality. Thus courts have had to dicide whether prohibitions on racista speech should be struck down as 

infringing freedom of speech, or upheld as promoting racial equality. While courts in the US have upheld the 

freedom of speech value, Canadian courts have upheld the equality value. Similarly, a statute restricting 

expenditure on political campaigns could be construted as unduly restricting liberty. Alternatively, it could be 

seen as legitimately promoting the egalitarian aim of ensuring that the political voice of richer individuals did not 

drown out that of poorer people. Particularly complex is the relationship of liberty to substantive equality based 

on socio-economic rights. Ver: FBA, Sandra Fredman. Discrimination law. Oxford University Press, 2011. 
352 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.98. 
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capazes de exercer funções nos espaços, públicos ou privados, de forma eficiente, como 

merecedoras de respeitabilidade social. 353 

Carlos Gonçalves assevera que, a reparação civil extracontratual por ato ilícito, que 

ocasionou danos à personalidade da pessoa, deve existir. “O direito subjetivo à sua reparação é 

interpretado de acordo com os ditames constitucionais, pois a responsabilidade pela violação 

do direito de personalidade não permanece exclusivamente no nível civil.”354 

Nota-se um ato ilícito conceituado pelo Código Civil como, “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”355 

Assim, analisando o Código Civil de 2002, em parâmetros da responsabilidade civil 

do autor pelo ato, advém reparar danos como demostrado nos artigos abaixo, pois existe uma 

questão moral envolvida. 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.356 

Nesse caso, a transgressão da honra e imagem das minorias pela violação de 

aspectos morais levam a um árduo caminho de prejuízos psicológico, financeiro e social com a 

exposição das piadas. Mesmo que por intermédio de dolo ou culpa, essa infração é repassada 

de boca em boca, perpetuando as violações. Em determinados casos concretos, vê-se a aplicação 

 

353 Idem.  
354 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. vol. 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 
355 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.  
356 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm.  
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criminal com previsão legal nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, tema que não será 

discutido nesse trabalho. 

Ainda nesse mesmo rumo, é assegurado ao indivíduo solicitar em juízo dois focos, 

uma tutela inibitória para proibir e inibir as referidas práticas preconceituosas e a segunda 

compreende à reparatória, como uma solicitação imediata dos danos sofridos. Ambas 

solicitações são vistas no teor do artigo 497 do Código Processo Civil: 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 

procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. 

Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 

continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da 

ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 357 

Sobre a reparação do dano, vale estabelecer as diferenças claras quando o dano é 

moral ou material. No caso do dano material, são considerados os prejuízos causados aos bens, 

entende-se inclusive que se trata do lucro cessante e dano emergente, que podem incluir a perda 

de alguma posse, a ausência de recursos financeiros, falta de emprego, entre outros. Já o dano 

moral abrange a esfera personalíssima e emocional dos envolvidos, na qual é considerada a 

violação da imagem, honra, integridade, privacidade, etc. Assim, a dor, o sofrimento e a 

humilhação que afetam as pessoas negras têm como ponto em comum de consequência o dano 

material ou moral, dependendo do caso concreto em que as piadas foram inseridas. 

No século XXI, com os canais televisivos e virtuais, tais como Youtuber, Instagram, 

WhatsApp, Telegram, Twitter, entre outras mídias sociais, torna-se mais difícil evitar a 

propagação dos crimes de racismo por intermédio de piadas, memes, etc. Porém, nesses casos 

que são visualizadas celebridades e pessoas públicas, o cenário do cancelamento dos autores é 

bem mais rápido, chamando maior atenção do clamor social para resolução do caso. Foi o que 

aconteceu, por exemplo, com o youtuber Júlio Cocielo. 

Serão citados alguns casos de bastante repercussão com o intuito de enfatizar essa 

quebra de paradigma de que as piadas racistas não são meras brincadeiras, e, assim, demostram 

que devem ser punidos os infratores civilmente ou penalmente, dependendo dos casos 

 

357 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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concretos. Nesse trabalho, serão discorridos somente os casos com reparação civil pela violação 

da personalidade e dever de igualdade. 

O youtuber Júlio Cocielo foi denunciado por racismo, por suas postagens em redes 

sociais entre 2011 e 2018. Em análise à denúncia, a promotora Cristiana Steiner entendeu que 

“Cocielo praticou e incitou a discriminação e preconceito de cor por meio de comentários 

publicados em seu perfil no Twitter” 358 Enfatizou a promotora que, os referidos comentários 

“reforçam os estereótipos contra os negros numa mídia de largo alcance, sua atividade 

profissional e sua fonte de renda, contribuindo de modo eficaz para a incitação e proliferação 

do racismo e de todas as suas consequências psíquicas, sociais, culturais, econômicas e 

políticas”359 

Júlio Cocielo foi processado e chegou a perder patrocínios de marcas após ter feito 

várias piadas com teor racista. Em síntese do processo nº:1095057-92.2018.8.26.0100, Ação 

Civil Pública - Indenização por Dano Moral. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem 

como objetivo condenar o réu a uma indenização por danos sociais no montante de 

R$:7.498.302,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e dois reais). Em 

sua defesa, o advogado da ação cita na alegação final com data de 27 de novembro de 2020 

que;  

Ao contrário do que afirma o Autor, o Réu, por meio de suas piadas, não cometeu o 

ato ilícito de “disseminar e dar continuidade do racismo na sociedade brasileira e na 

sociedade estrangeira” 

O Autor não demonstrou que o Réu dirigiu sua conduta dolosa ou culposamente para 

causar o suposto dano social. 

Não há nexo causal nenhum entre as piadas do Réu e a perpetuação do racismo na 

sociedade brasileira e na sociedade estrangeira. Aliás, registre-se que o Autor também 

não fez prova do nexo causal existente entre a conduta do Réu e o racismo na 

sociedade brasileira e estrangeira. 

Tratando-se o presente feito, indubitavelmente, de ação de reparação civil, deve-se 

aplicar o prazo prescricional de três anos (cf. artigo 206, § 3º, V, CC), incidindo a 

prescrição, portanto, sobre 20 (vinte) tweets que foram publicados pelo Réu entre as 

datas de 02/11/2010 e 31/05/2015;360 

 

358 Ver: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-

cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml.  
359 Ver: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-

cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml.  
360 BRASIL. Tribunal de justiça do estado de São Paulo. Ação civil pública cível nº. 1095057-

92.2018.8.26.0100 .Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/processos/204531763/processo-n-1095057-

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/15/justica-de-sp-aceita-denuncia-e-youtuber-julio-cocielo-vira-reu-por-racismo-apos-comentarios-em-redes-sociais.ghtml
https://www.jusbrasil.com.br/processos/204531763/processo-n-1095057-9220188260100-do-tjsp
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O mesmo cita que o réu é de origem afrodescendente e continua as alegações: “O 

Réu, como muitos outros comediantes ao redor do mundo, realiza piadas com sua própria 

condição, o que é, aliás, artifício humorístico muito comum. Diversos artistas do meio fazem 

ostensivas piadas sobre os negros e os estereótipos da população afrodescendente.”361 

Moreira assevera que,  

Todas as ofensas raciais possuem uma dimensão coletiva, porque incidem sobre uma 

forma de identidade. As pessoas são ofendidas porque fazem parte de um determinado 

grupo, razão pela qual a classificação da injúria como crime dirigido a um indivíduo 

particular e o racismo como um delito que ofende uma comunidade de pessoas carece 

de sentido. O sentimento de honra tem uma dimensão coletiva, porque estigmas 

raciais afetam a reputação social de todas as pessoas negras.362 

Seguem os prints das postagens em redes sociais do youtuber, especialmente no 

Twitter, que deixam claro sua ação de cunho preconceituoso. 

 

9220188260100-do-tjsp.  Acesso em: 25 mar. 2021. No referido processo, existe várias alegações e fotos com 

seus parentes, para descaracterizar o caráter racistas nas piadas destiladas. 
361 Idem.  
362 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.33. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/204531763/processo-n-1095057-9220188260100-do-tjsp
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Figura 11 - Recortes da rede social Twitter - Usuário Júlio Cocielo 

 

Fonte: Portal da Amazônia, 2020.363 

Com base no caso acima citado, é notável nas doutrinas e jurisprudências uma 

tendência a desclassificar esses atos, com a finalidade de que não existe animus injuriandi, em 

relação à violação da honra das pessoas negras. Moreira demostra que essa intenção como meio 

de discriminação, resulta em: “Essa exigência permite que muitas pessoas responsáveis por 

práticas discriminatórias não sofram qualquer tipo de sanção penal, o que acontece em função 

de uma compreensão bastante restrita do que seja injúria, do que seja honra pessoal e do que 

seja racismo.”364 

 

363 Ver: https://portalamazonia.com/noticias/entenda-o-caso-do-youtuber-julio-cocielo-e-a-repercussao-entre-os-

patrocinadores.  
364 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.33. 

https://portalamazonia.com/noticias/entenda-o-caso-do-youtuber-julio-cocielo-e-a-repercussao-entre-os-patrocinadores
https://portalamazonia.com/noticias/entenda-o-caso-do-youtuber-julio-cocielo-e-a-repercussao-entre-os-patrocinadores
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De modo contrário, o autor Brandão referência algumas piadas como meio de 

defesa de que, “[...] não há, nessas piadas, qualquer mensagem séria que delas possa ser 

extraída: são apenas piadas destinadas, em princípio, à diversão do ouvinte e do humorista” 

Continua no entendimento de que, 365 

Piadas como essas podem gerar diferentes reações nas pessoas, conforme a 

sensibilidade da audiência e as circunstâncias em que são transmitidas. Há quem não 

identifique graça em qualquer uma delas, há quem se sinta incomodado apenas em 

ouvi-las, há quem se divirta com elas em silêncio e há aqueles que as contarão para 

alguém com quem tenham alguma intimidade366 

Cita-se um julgado com entendimento contrário ao nosso, como meio de parâmetros 

para uma de discurso jurídico. Na seara privada, observam-se os casos que não foram aceitos 

judicialmente o prosseguimento da presente ação de danos morais, sendo julgados 

improcedentes com a justificativa de que não passam de um mero aborrecimento, comentário 

infeliz ou opinião polêmica. 

Civil. Ação de compensação por danos morais. Revista humorística. Matéria satírica 

que teria maculado a honra de antepassado das recorrentes. Crítica social que 

transcende a memória do suposto ofendido para analisar, por meio da comparação 

jocosa, tendência cultural de grande repercussão no país. Dentro do que se entende 

por exercício da atividade humorística, a matéria não teve por objetivo a crítica 

pessoal ao antepassado das recorrentes, mas a sátira de certos costumes modernos que 

ganharam relevância e que são veiculados, hodiernamente, por mais de uma 

publicação nacional de grande circulação. O mote supostamente lesivo, ademais, foi 

atribuído ao domínio público. A conduta praticada não carrega a necessária 

potencialidade lesiva, seja porque carecedora da menor seriedade a suposta ofensa 

praticada, seja porque nada houve para além de uma crítica genérica de tendencias 

culturais, está usando a suposta injuria como mera alegoria. Não cabe aos tribunais 

dizer se o humor praticado é popular ou inteligente, porquanto à crítica artística não 

se destina o exercício da atividade jurisdicional. Recurso especial não conhecido. (STJ 

– REsp: 736015 RJ 2005/0048150-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data 

de julgamento: 16/06/2005, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: DJ 

01/07/2005 P.533RDR vol.39 p. 300 RSTJ vol.194 p. 406)367 

Retornando ao caso do YouTuber, vale enfatizar sua demonstração de que é de 

linhagem de afrodescendentes, criado em família pobre da periferia, anexando assim imagens 

 

365 BRANDÃO, Tom Alexandre. Rir e fazer rir: uma abordagem jurídica dos limites do humor. Indaiatuba, SP: 

Editora Foco, 2018, p. 110. 
366 Idem, p.111. 
367 BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça, Recurso especial nº 736.015/RJ. Terceira Turma, Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 16/06/2005. (ação de compensação por danos morais). 
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familiares ao processo. Essa situação é bem trabalhada pelo autor Moreira como a cordialidade 

dos brasileiros: 

A tese da cordialidade racial brasileira encontra grande validação no humor racista, 

formando o pano de fundo de uma estratégia de defesa processual de pessoas acusadas 

de injúria racial. Ela está baseada em uma lógica cujos elementos operam 

paralelamente: a inocência por associação e a culpabilidade por associação. Muitos 

acusados de injúria racial argumentam que a convivência com pessoas negras 

comprova que são inocentes. Eles afirmam que não podem ser considerados pessoas 

racistas porque possuem parentes ou amigos negros, sendo que a segunda afirmação 

é a mais comum. Esse raciocínio segue a seguinte lógica. O comportamento deles não 

pode ser discriminatório porque esse seria um tipo de atitude existente apenas em 

pessoas suprematistas, de pessoas que se recusam a manter quaisquer interações 

sociais com membros de outras raças, de pessoas que praticam o racismo 

cotidianamente.368 

Com o passar do tempo, os contextos se modificam e, assim, as piadas destiladas 

com propósitos de constrangimento, inferiorização, entre outros, que antes somente eram 

julgados como mero aborrecimento, passam a ser aceitas. Segue abaixo uma ementa da decisão 

de um caso configurado racista entre funcionário e seu patrão. 

DANO MORAL. ALCUNHA PEJORATIVA DE ÌNDOLE RACISTA. 

CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Atinge a honra e a dignidade do 

trabalhador negro a alcunha pejorativa alusiva ao seu grupo étnico, configurando 

odiosa atitude racista e discriminatória. Caracterizada ofensa ao patrimônio íntimo do 

obreiro, impõe-se ao empregado o pagamento de indenização por dano moral. Apelo 

autoral parcialmente provido( TRT-1- RO: 6577120115010302 RJ, Relator: Rosana 

Salim Villela Travesedo, Data de julgamento: 20/02/2013, Décima turma, Data de 

publicação: 06-03-2013)369 

Em relação a essa reparação civil e sua caracterização com um ato ilícito no 

contexto humorístico, deve-se levar em conta a incorporação do preconceito implícito do direito 

da antidiscriminação. É instigante tentar desenvolver um sistema de responsabilidade civil 

decorrente da discriminação por preconceito implícito. Esse tema é complexo, pois exige 

repensar o papel da consciência e da intenção do agente na caracterização do ato ilícito. De um 

modo geral, os autores que têm escrito sobre o tema têm defendido um modelo de 

responsabilização próximo à ideia de negligência para alcançar também a discriminação por 

preconceito implícito. Assim, quando o agente não adota determinadas cautelas para evitar a 

 

368 MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020, p.139. 
369 BRASIL. Tribunal Regional da 1ª Região, Recurso Órdinário n. 0000657-71.2011.5.01.0302, Órgão 

Julgador: 10ª Turma, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, 20 fev. 2013 (chefe fazendo comparação entre 

funcionário e animais, para afirmar sua diferença constitutiva de pessoas brancas). 
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influência do preconceito implícito, seria possível presumir que os motivos de um tratamento 

discriminatório não justificado sejam baseados em preconceitos implícitos, a depender das 

circunstância do ato370 

Primeiramente, é verdade que o preconceito implícito é visto no âmbito 

jurisdicional, ou seja, em casos de piadas racistas os julgados vêm expressos no seu teor 

sentencial como mero aborrecimento ou sem intenção de ofender. Compreende-se que,  

Existem estudos muito interessantes sobre como os policiais, delegados, promotores, 

advogados, juízes, jurados, testemunhas podem ser afetados por preconceitos 

implícitos e como isso pode gerar discriminação contra determinados grupos 

estigmatizados praticada pelo próprio sistema de administração de justiça371  

Por fim, deve-se ter uma noção básica pelos julgadores de que essas práticas não 

são meros aborrecimentos. Os mesmos devem observar a situação psicológica e social das 

pessoas negras prejudicadas. Assim, com as modificações de juízo como um meio de quebra de 

paradigma, que resulte em danos morais, devem em decorrência das práticas judiciais serem 

aplicadas como atos ilícitos. De tal modo, devem ser aplicadas corriqueiramente, já que existe 

preconceito implícito que resulta em preconceito e discriminações de modo irracional. 

  

 

370 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 

e privadas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 119-132. 
371 MARMELSTEIN, George. O Racismo Invisível: uma introdução à discriminação por preconceito implícito. 

In: MATIAS, João Luís Nogueira (org.). Direitos Fundamentais na Contemporaneidade: entre as esferas públicas 

e privadas.1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 119-132. 
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CONCLUSÕES 

Em conclusão, a presente tese trabalhou com a Constituição Federal de 1988, 

precisamente na base da dignidade da pessoa humana com seus diversos direitos fundamentais 

consagrados dentro dela, citando o direito à igualdade e à antidiscriminação, direito da 

personalidade e o direto à liberdade de expressão. 

Assim, com essa base legal, as pessoas deveriam ser guiadas a uma igualdade, e, 

como resultado dessa, excluir todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. Porém, essa 

realidade não é concretizada, por causa, principalmente, do enraizamento histórico-social do 

Brasil decorrente dos 300 anos de escravidão. 

A formação da sociedade brasileira se baseou em um modelo de servidão em que o 

trabalho escravo era a base da economia no período colonial até o imperial. Dessa forma, 

essencialmente o negro era alvo de exploração, de maneira que até mesmo a sua identidade era 

subjugada e apagada da esfera social, contribuindo para um cenário em que seu posicionamento 

era indiferente ou inferior perante a sociedade.  

Com isso, o racismo perdurou como forma de estender essa opressão, inclusive após 

abolição e inclusão de direitos. Logo, empreende-se que há um mito acerca da democracia 

racial, tendo em vista que o preconceito era um elemento intrínseco da estrutura social do país 

desde a sua origem. 

Dito isso, é factível a importância de se trabalhar sobre o preconceito, o racismo e 

a discriminação se manifestando de variadas formas. Dessa maneira, foram catalogadas as 

expressões desse tipo de comportamento julgador e segregador, dando ênfase à discriminação 

de forma direta, indireta e implícita, pois mesmos as piadas sem intenção carregam sua parcela 

de prejuízo, uma vez que perpetuam o preconceito racional contra uma minoria. Assim sendo, 

as piadas se apresentam como mais um meio para esse fenômeno. 

Em continuidade, esse tipo de manifestação humorística pode e deve ser limitada, 

por causar danos graves à personalidade de pessoas negras, pois, de modo contrário que adverte 

alguns autores, os casos devem ser analisados de modo concreto e não de maneira abstrata. 

Concordamos que, nos casos concretos, serão feitas as reparações de dano, material ou moral, 
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porém, a forma abstrata pode ser levada em consideração, porque, se assim não fosse, toda 

piada depreciativa poderia ser perpetuada sem maiores interrupções. Enfatiza-se, ademais, que 

é necessário analisar o contexto e sua exteriorização para uma possível reparação, sendo essa 

não necessariamente um possível ajuste de modo judicial, mas sim uma repressão social e 

educacional como forma de extinguir sem violar o direito de liberdade de expressão. Em síntese, 

repreende-se a liberdade que viola a personalidade do outro. 

Deve ser levado em conta que a apreciação do humor preconceituoso não deve ser 

tolerado, já que, em suma, humilha, rebaixa e exclui as minorias em sua manifestação, seja no 

discurso ou diálogo. Por fim, ressalta-se que o humor depreciativo aponta um ataque aos direitos 

fundamentais uma vez que é indicativo de uma mentalidade racista que, mesmo sendo uma 

consequência dessa mentalidade, tem que ser rejeitado. 

Tanto o direito de liberdade de expressão quanto o de personalidade são direitos 

fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988. Tendo a mesma hierarquia 

judicial, ambos não são absolutos; assim, caso um deles atinja o outro, deve-se fazer uma análise 

por intermédio da técnica de ponderação para chegar à melhor solução plausível ao referido 

caso. pois a liberdade de expressão vai até atingir o direito do outro. 

De fato, o que a presente dissertação quer, em algum aspecto, transmitir é que os 

grupos minoritários devem ser protegidos de injustiças preconceituosas criadas por pessoas 

brancas com o intuito de ridicularizar, minimizar e excluir do contexto social aqueles que são 

vítimas desse quadro de piadas que remontam o racismo, perpetuado ao longo da história. 

Desse modo, a honra, a autoestima e a repercussão social, ou seja, a forma como os 

outros pensam sobre determinado indivíduo, devem ser preservados no cotidiano das pessoas. 

Entretanto, é visível que o humor depreciativo afeta nesses direitos quando se trata da população 

negra. Claro que todo caso deve ser ponderado e analisado como concreto, porém essa prática 

corriqueira, aparentemente cômica, mas prejudicial, deve ser abolida da sociedade pela 

educação inicial, apoio às campanhas de conscientização, mudança nos costumes, inclusão no 

seio social e repressão civil como quebra de paradigma. 

Não estamos enfatizando a punição civil em todos os casos expostos, pelo contrário, 

devem ser analisados conforme cada caso concreto, sendo esses intencionais ou não. Entretanto, 

a reparação civil segue como quebra de paradigma para uma possível conscientização e, por 
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ventura, uma alteração cultural. Ademais, é necessária uma mudança cultural, como o saber de 

identificar o racismo implícito, para que não ocorra mais casos de preconceitos e não gere 

abertura para as pessoas utilizarem as liberdades de expressões para se livrarem do racismo com 

a característica de intencionalidade como norte. 

Como demonstrado no decorrer do trabalho, foram colocadas várias piadas 

depreciativas com o intuito acadêmico para enfatizar que não são meras piadas, ou seja, por trás 

da cortina do humor existe um preconceito enraizado socialmente. Assim, esses elementos 

foram explorados como meio de tentar transmitir para os avaliadores da banca uma perspectiva 

psicológica do sentimento de inferiorização e dor daqueles que são alvo desse tipo de humor. 
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