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1. Introdução  

 

“Bela, de longe, a montanha, mas por que tão dura a 

escalada?”  

(Provérbio bantu) 

 

A Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos 

direitos humanos no país. Ela consagrou uma vasta gama de direitos, reservando um tratamento especial à questão 

da discriminação racial e do direito à igualdade. 

Já no preâmbulo, a Carta de 1988 coloca a igualdade e o combate a preconceitos como princípios a serem 

seguidos. Em seu art. 3º institui como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No inciso XLII 

do art. 5º do texto constitucional, atribui-se à prática do crime de racismo a inafiançabilidade e a imprescritibilidade. 

A realidade brasileira, entretanto, ainda é marcada por exclusões. Não há como deixar de notar, nos dados 

oficiais, desvantagens profundas da população negra brasileira no acesso ao trabalho, à escolarização e à moradia. 

Essa desigualdade também se expressa nas taxas de mortalidade, de homicídios e da população carcerária.  

Conforme demonstra a terceira edição do “Retrato das desigualdades de gênero e raça”, estudo elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA) em 2008, os brancos estudam em média 8,1 anos, enquanto 

os negros apenas 6,3. O salário médio dos negros, R$ 502,00 mensais, é cerca de metade do salário dos brancos, que 

chega a R$986,50. Os domicílios chefiados por negros são aqueles que se encontram em piores condições de 

habitação e saneamento. Enquanto 2,4% dos domicílios chefiados por brancos estavam localizados em assentos 

subnormais, este valor para os negros é de 5%, isto é, o dobro1. 

A Constituição de 1988, por outro lado, também fortaleceu instituições e mecanismos para a tutela desses 

direitos. Uma grande inovação foi o amparo à criação e ao funcionamento de uma nova instituição para compor o 

sistema de justiça, a Defensoria Pública2. Conforme o art. 134 da CF 88 cabe a essa instituição a função de prestar a 

assistência jurídica, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados3.  

A constitucionalização da Defensoria Pública e a caracterização da assistência jurídica como integral 

representam um redefinição desse serviço público: é reconhecido como dever estatal, e sua amplitude extrapola o 

ingresso no Poder Judiciário e a tutela das demandas individuais, passando a englobar orientações jurídicas, ações 

judiciais coletivas e a possibilidade de solução extrajudicial de conflitos.  

                                                             
1 Ver: “Retrato das desigualdades de gênero e raça”, estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA) 
em 2008. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/081216_retrato_3_edicao.pdf 
2 Entende-se por sistema de justiça todas as instituições encarregadas da distribuição de justiça: Ministério Público, Defensoria 
Pública, Advocacia. 
3 A utilização da expressão “cidadãos necessitados” tem por objetivo guardar sintonia com o texto constitucional, e com o art. 1º 
da LC 80/94, após a redação trazida pela LC 132/09. Cabe ressaltar que, conforme o art. 4º, XI, da LC 80/94,  a condição de 
necessitado não se restringe apenas à perspectiva econômica, mas abarca também outras hipóteses em que indivíduos ou 
mesmo grupos sociais encontram-se em situação de vulnerabilidade, como crianças e idosos. 
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Recentemente, a partir da promulgação da Lei Complementar 132/2009, a Defensoria Pública assume uma 

posição de ainda maior destaque para a concretização dos direitos previstos na Constituição. Sem retirar o 

compromisso da instituição com o atendimento às necessidades individuais do cidadão nos processos judiciais, a 

nova lei escolhe como objetivo primeiro da Defensoria Pública a promoção e efetividade dos direitos humanos. A lei 

valoriza uma atuação preventiva e voltada para a transformação social, a partir da educação em direitos, da 

implementação de políticas públicas, e da articulação com a sociedade civil e com demais instituições e órgãos 

públicos.  Ela define o Defensor Público não mais como operador do direito, mas como agente indutor de novas 

realidades sociais (BURGUER e BALBINOT, 2011). 

No entanto, há quase 25 anos da promulgação da Constituição, dois estados da Federação ainda não 

implementaram efetivamente suas Defensorias Públicas: Santa Catarina e Goiás. A mais antiga Defensoria Pública do 

país é a do Rio de Janeiro, instalada em 1954. Após 1994, foram instaladas Defensorias Públicas em praticamente 

todas as Unidades de Federação, inclusive a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, maior estado brasileiro em termos populacionais, foi criada, entretanto, apenas em 2006 e a do Paraná, 

somente em 2011.  

Conforme o III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pelo Ministério da Justiça em 2009, a 

instituição sofre de uma grande falta de recursos materiais e humanos4.  Segundo o estudo, há uma proporção 

média de um Defensor Público para cada 32.044 usuários em potencial (maiores de dez anos, com renda mensal de 

até três salários mínimos). Além disso, a instituição está presente em menos da metade das comarcas do país (43%).  

Dentre as instituições do sistema de justiça, a Defensoria Pública possui um número expressivamente menor 

de servidores, de integrantes e de orçamento. Com relação ao orçamento executado pelas unidades da Federação, 

observou-se que, em média, o Poder Judiciário absorve 5,34% dos gatos totais do estado, enquanto o Ministério 

Público 2,02% e a Defensoria Pública 0,40%5.  

Como afirma Maria Teresa Sadek (2011), o texto constitucional fornece parâmetros, potencialidades. A 

dimensão, a profundidade e o ritmo da efetivação dessas possibilidades dependem, por sua vez, de um jogo de 

ações e reações das diversas instituições e atores sociais envolvidos.  

Nesse sentido, surgem as seguintes questões: como a Defensoria Pública se posiciona no jogo pela 

concretização do princípio constitucional da igualdade racial? Quais os instrumentos que esse importante ator social 

possui para realizar mudanças nesse cenário de exclusão? De que forma eles estão sendo utilizados? Quais são as 

principais dificuldades enfrentadas? 

O principal objetivo deste pequeno ensaio será procurar explicitar o universo de sensibilidades, discursos e 

práticas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) em suas estratégias de inclusão racial e combate à 

discriminação.  

                                                             
4 O III Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil está disponível em: 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20no%20Br
asil.pdf 
5 Os recursos das Defensorias Públicas provêm dos orçamentos gerais do Estado e da União. Muitas instituições possuem fundo 
próprio, mas os recursos provenientes desse meio representam, em geral, um percentual muito pequeno do total. 
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Dessa forma, pretendemos, primeiro, contribuir para a discussão sobre as possibilidades e os limites dos 

instrumentos jurídicos na luta contra a discriminação racial, tanto voltados para repressão quanto para a prevenção 

de atitudes racistas. Segundo, procurar compreender os desafios que surgem para o fortalecimento do recente 

papel da Defensoria Pública do Estado de São Paulo como indutora de novas realidades sociais.  

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 988 de 09 de 

janeiro de 2006, após uma grande mobilização que envolveu mais de 300 entidades da sociedade civil. O serviço de 

assistência jurídica gratuita era antes realizado pela Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ), vinculada à 

Procuradoria Geral do Estado e criada em 1947 para prestar serviços jurídicos ao Governo do Estado. A criação da 

DPESP representou, portanto, um importante marco pelo qual a assistência jurídica gratuita, em São Paulo, passou a 

ser realizada por uma instituição autônoma e independente. 

Atualmente, há 500 Defensores Públicos no Estado de São Paulo, atuando em 28 diferentes cidades. Os 

Defensores Públicos são formados em Direito e prestaram um concurso público específico.  

Os órgãos da DPESP são divididos em três grupos:  

1. Órgãos de administração superior, que desenvolvem as atividades-meio da instituição: Defensoria 

Pública Geral, Subdefensorias Públicas Gerais, Conselho Superior, Corregedoria Geral e Ouvidoria Geral. 

2. Órgãos de atuação, que desenvolvem as atividades-fim da instituição: Defensorias Públicas Regionais, 

Defensoria Pública da Capital, e Núcleos Especializados. 

3. Órgãos de execução, que são os agentes que executam as funções institucionais: Defensores Públicos. 

A escolha pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) justifica-se pelo fato de ser a única 

Defensoria Pública com um Núcleo Especializado em questões de discriminação, preconceito e racismo. O objetivo 

dos Núcleos é promover uma atuação estratégica da instituição em áreas de sensível importância.  

Além disso, conforme art. 5º, inciso VI, “i”, da Lei Complementar Estadual 988/2006, que organiza a 

Defensoria Pública do Estado, é atribuição institucional da DPESP, dentre outras, promover a tutela das pessoas 

necessitadas, vítimas de discriminação em razão de origem, raça, etnia, cor, ou por conta de qualquer outra 

particularidade ou condição. 

Cabe mencionar que, apesar da maioria das Defensorias Públicas atuarem em todas as áreas, conforme o III 

Diagnóstico da Defensoria Pública, as áreas de Direitos Humanos e Direitos Coletivos são aquelas com o menor 

número de Defensorias atuantes.  

Para compreender o universo de significações e práticas em jogo nas estratégias de combate ao racismo, o 

principal eixo metodológico deste trabalho de curta duração foi a observação participante junto aos integrantes do 

Núcleo Especializado de Combate à Discriminação e Racismo da DPESP entre os meses de outubro de 2012 e 

fevereiro de 2013. Além disso, também foram realizadas entrevistas com atores envolvidos, e foram analisadas 

petições, e outros documentos relacionados às estratégias desse núcleo6. 

                                                             
6 Foram entrevistados: Vanessa Alves Vieria, coordenadora atual do Núcleo de Combate à Discriminação Racismo e Preconceito, 
Maíra Coraci Diniz, primeira coordenadora do Núcleo, Clério Rodrigues da Costa, presidente da Comissão Processante Especial 
para casos de discriminação racial, Frei David e Boris Calazans dos Santos, membros da EDUCAFRO.  
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 Antes de abordar os resultados obtidos, gostaríamos de situar este ensaio no campo da antropologia do 

direito para evidenciar a importância da análise, não só das medidas realizadas pela DPESP para a concretização de 

direitos da população negra, mas também das sensibilidades que envolvem essas práticas; ou seja, que discursos são 

produzidos nesse local, e quais as representações sobre a assim chamada “questão racial no Brasil”. 

 

2. Entre a antropologia e o direito 

 

A escolha por adotar uma metodologia que procurasse abordar os campos da antropologia e do direito de 

forma complementar deu-se pela própria percepção dos limites da minha formação, na Faculdade de Direito da USP, 

para analisar as estratégias realizadas pelo Núcleo de Combate à Discriminação da DPESP. 

Atualmente, noções como “direito à diferença”, “identidade” e “reconhecimento” são fundamentais para a 

construção de estratégias políticas e conformação de sujeitos em busca de justiça social, mobilizados sob as 

bandeiras da nacionalidade, etnicidade, “raça”, gênero, sexualidade, entre outras. A etnóloga Manuela Carneiro da 

Cunha (2009) descreve esse contexto abrangente como um processo contemporâneo no qual diferenças são 

utilizadas como argumentos políticos, como recursos para afirmar uma identidade e reivindicar, a partir daí, o 

reconhecimento de direitos e acessos a bens sociais.   

O saber jurídico no Brasil, entretanto, enfrenta, em nossa opinião, algumas dificuldades para dar conta dos 

desafios gerados por esta nova agenda social.   

Em primeiro lugar, direitos de reconhecimento são de difícil positivação, pois colocam em destaque um 

sistema hierárquico de “status” arraigado na vida social, que permanece de certa maneira estranho ao idioma legal 

moderno, universal e igualitário (SEGATO, 2006). A postulação de um direito à diferença revela que, sob a imagem 

abstrata de “cidadão”, encontram-se sujeitos localizados em posições sociais distintas, indicando, portanto, os 

próprios limites do universalismo jurídico e político. Assim, há uma constante tensão entre as reivindicações por 

direitos que reconheçam grupos estigmatizados numa dinâmica particularista e as reivindicações por direitos 

igualitários e universalistas.  

Além disso, as ofensas aos direitos de reconhecimento muitas vezes não são adequadamente traduzidas em 

evidências. Como afirma Sueli Carneiro (2000), sobre a experiência de trabalho no SOS Racismo, muitas vezes as 

vítimas de discriminação não dispõem de qualquer meio de prova para sequer requerer a instauração de um 

inquérito policial7.  

Soma-se a isso o fato de que a discriminação não se manifesta apenas de forma direta e aberta, através de 

atitudes que estabeleçam distinções claras, como dar tratamento desigual ou negar direitos a um grupo 

determinado. A discriminação dá-se, também, de forma escondida e indireta, por meio de situações aparentemente 

neutras, mas que criam desigualdades. Nesses casos, como demonstrar a existência e os efeitos da discriminação?    

Requerer ensino médio completo para um diarista, por exemplo, é um critério aparentemente neutro, mas 

que pode colocar a população negra brasileira em grande desvantagem, além de não ser justificável pela função. 

                                                             
7 O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela policia judiciária visando a apuração de uma infração penal e sua 
autoria, para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, pedindo a aplicação da lei ao caso concreto.  
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Para provar esse tipo de discriminação é necessário que o Judiciário aceite provas não tradicionais de violações de 

direitos, como dados estatísticos e estudos sociológicos.   

Se a discriminação é reproduzida por instituições, como órgãos públicos, a mídia e os sistemas educacionais, 

os responsáveis não podem ser identificados com tanta clareza e os instrumentos processuais tradicionais – surgidos 

para solucionar litígios que tinham como medida o interesse individual, no contexto de uma concepção 

abstencionista do estado (ABROMOVITCH, 2005) – se mostram limitados para exigir judicialmente uma reparação8. 

Ainda, o desfecho judicial para os conflitos envolvendo direitos de reconhecimento é frequentemente 

insatisfatório: como realizar uma reparação adequada para casos de desvalorização ou negação de identidades? Os 

remédios jurídicos de caráter punitivo parecem insuficientes para combater sistemas de valores enraizados no 

imaginário social e hierarquias econômicas e sociais que favorecem certos grupos em detrimento de outros.  

Nesse sentido, vem ganhando cada vez mais força a opção pela adoção de ações afirmativas. As políticas de 

ação afirmativa são medidas que visam promover a igualdade substancial e combater o racismo em termos gerais, 

através de medidas especiais de proteção ou incentivo a grupos que estejam em situação desfavorável, e que sejam 

vítimas de estigma social. Podem ter diferentes focos e incidir em campos variados9. 

A ação afirmativa, entretanto, é uma política paradoxal: ao mesmo tempo que visa acabar com a 

diferenciação, isto é, tornar a identidade de grupo irrelevante no tratamento com os indivíduos, busca também 

valorizar as especificidades de coletividades desprezadas.  Assim, se, para alguns, as diferenças devem ser celebradas 

e incorporadas pelos ordenamentos jurídicos, outros temem que o reconhecimento das diferenças possa contribuir 

para o seu próprio enrijecimento.   

A celebração da singularidade de um grupo pelo ordenamento jurídico poderia promover a ideia de que as 

diferenças culturais e biológicas atribuídas a esse grupo seriam verdades científicas, quando, na verdade, tratam-se 

de construções sociais em constante movimento.  

Sabemos que as identidades são construídas de forma situacional e contrastiva, e que constituem 

verdadeiras estratégias de articulação das diferenças. As identidades são governadas por taxonomias e processos de 

classificação, que privilegiam certas diferenças, em detrimento de outras. Essa ampliação de significado de algumas 

diferenças significa uma resposta política, vinculada a outras identidades dentro de um mesmo sistema. Não 

importam, portanto, as reais diferenças, mas como essas serão selecionadas, negociadas e agenciadas, para se 

transformarem em sinais diacríticos, marcadores de identidades (SCHWARCZ, 1999). 

Por outro lado, torna-se muito difícil imaginar um modo de lutar contra processos de classificação que 

selecionam e hierarquizam determinadas diferenças, apenas demonstrando que esta hierarquia está fundada em 

preconceitos. Como lutar contra estereótipos negativos relacionados a um grupo sem promover de forma positiva 

                                                             
8 A esse respeito, é importante mencionar que parte dos avanços do direito processual contemporâneo se direciona para criar 
instrumentos de proteção de coletividades. As ações de inconstitucionalidade, a ação civil pública, o mandado de injunção e de 
segurança, e a legitimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para representar interesses coletivos, são exemplos 
dessa tendência.  
9 SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional e Igualdade Étnico-Racial. Em: PIOVESAN, Flávia e SOUZA, Douglas Martins de 
(Coord.). Ordem Jurídica e Igualdade Étnico-Racial. 2006. p. 78. 
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uma identidade para esse grupo? Para António Sérgio Guimarães (2005), se existem discriminação e preconceito, a 

melhor maneira de combatê-los é dando oportunidade para que estigmas se transformem em carismas.  

Em face dessa situação, surge uma nova e importante questão: e se o Direito não apenas reconhecesse e 

celebrasse as identidades, mas buscasse apontar os processos de sua construção, bem como promovesse 

possibilidades de transgressão das identidades existentes?  

É fato que a todo instante a luta por direitos protagonizada por grupos discriminados se depara com 

inúmeras tensões. Especialmente nesses casos, parece relevante destacar as relações de poder aí implicadas e os 

diversos significados de “justiça”, “igualdade” e “cidadania” que envolvem os direitos de reconhecimento. Observar 

as inúmeras sensibilidades em disputa por trás desses direitos pode ser um importante caminho para enfrentar a 

enorme complexidade dessas estratégias políticas. 

É evidente que existem muitas formas de pensar a antropologia e o direito. A antropologia, entretanto, 

acabou por dar, ao menos no caso deste trabalho, maior suporte teórico e metodológico para tais objetivos, uma vez 

que boa parte dela privilegia a análise das apropriações e reformulações dos direitos nas práticas cotidianas, 

entendendo que os sistemas legais não são completamente coerentes e consistentes, mas interpretados e utilizados 

por indivíduos de diversas maneiras, de acordo com suas inserções sociais específicas. 

Como queremos refletir sobre ações para o enfrentamento da discriminação racial na sociedade brasileira, é 

importante também não perdermos de vista a complexidade que envolve o processo de construção da identidade 

negra em nosso país, e os diferentes usos sociais do conceito de raça.  

No Brasil, conforme Lívio Sansone (2004), há um sistema de relações raciais que tem sido regido por uma 

história centrada numa combinação específica de um largo e prolongado uso da mão de obra escravizada, de ênfase 

na miscigenação e de uma coexistência peculiar da violência com intimidade.   

Além de sermos o último país a abolir a escravidão, esse processo de libertação foi realizado junto a uma 

política agressiva de incentivo à imigração, marcada por uma intenção evidente de tornar o país mais claro. Nos anos 

30, a conformação racial local, de motivo de vergonha e infortúnio, virou o símbolo nacional. O mestiço, em sentido 

positivo, passou a simbolizar a síntese cultural brasileira, e o país, um modelo de democracia racial. Apenas em 

1950/60 foi denunciada a hierarquização que ainda permanecia no país por trás das classificações raciais.  

Lilia Schwarcz (2010) destaca que no Brasil, a “raça” fez e faz parte de uma agenda nacional pautada por 

duas atitudes paralelas e simétricas: a exclusão social e a assimilação cultural. Aponta: 

“Entre Gilberto Freyre, que construiu o mito, e Florestan Fernandes, 
um dos primeiros a nomear as falácias da ideia de democracia racial, oscilamos 
bem no meio das duas representações, igualmente verdadeiras. No Brasil 
convivem sim duas realidades diversas: de um lado a descoberta de um país 
profundamente mestiçado em suas crenças e costumes; de outro, o local de 
um racismo invisível e de uma hierarquia arraigada na intimidade.10”  

 

                                                             
10 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz 
(org.). História da Vida Privada no Brasil, v. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 6ª reimpressão, 2010. p. 241. 
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Na sociedade brasileira as classificações raciais são numerosas e especialmente ambíguas e fluídas. A forma 

pela qual as pessoas se identificam é, às vezes, contraditória, e pode variar segundo a condição social. Ainda assim, 

as pessoas são racializadas e sua categorização racial modifica a percepção de seu status social (SANSONE, 2004). 

A antropologia, como disciplina, também possibilita um maior aprofundamento teórico do que o direito 

nessas questões, pois se consolidou ao longo do século XX, como uma das ciências que mais se preocupa com as 

diferenças entre grupos, “culturas”, e sociedades, e com os processos de produção de identidades. Seu objeto é a 

construção de alteridade e a maneira como nos construímos em relação e em oposição ao outro.  

Acreditamos, portanto, que procurar trabalhar com uma perspectiva antropológica e com o direito de forma 

dialogada – de maneira paralela e tensionada - pode trazer inúmeros ganhos para os profissionais do direito, 

especialmente quando se trata de refletir sobre a prática de direitos de reconhecimento.  É o que pretendemos 

realizar neste ensaio. 

 

3. O Núcleo Especializado em combate à Discriminação, Racismo e Preconceito 

 

Os Núcleos Especializados representam um importante reflexo do novo dimensionamento dado à prestação 

de assistência jurídica pelo Estado a partir da Constituição de 1988. Os Núcleos, ao contrário dos demais órgãos da 

Defensoria Pública, não são condicionados a prestar assistência judiciária para todas as demandas recebidas, pois 

tem como objetivo solucionar problemas sociais específicos.   

Por conta de seu fim último, a transformação social em determinadas áreas, possuem uma liberdade maior 

de trabalho, podendo selecionar seus casos e alocar recursos de acordo com seus objetivos. Além disso, a atuação 

dos Núcleos não se limita apenas aos órgãos judiciais, mas também envolve os formuladores de políticas públicas e 

de processos legislativos, os formadores de opinião, e a sociedade em geral. Assim, devem utilizar diferentes 

técnicas legais, políticas e sociais.  

A possibilidade de atuação da Defensoria Pública por meio de Núcleos Especializados já estava prevista na 

Lei Complementar 80, de 1994, que prescreve as normas gerais para a organização da Defensoria Pública em todo o 

país. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, LC Estadual 988 de 2006, apenas valorizou a 

atuação dos Núcleos Especializados, elencando atribuições e temas de trabalho, e afirmando sua natureza 

permanente.  

Inicialmente, na DPESP, as questões relacionadas à discriminação, racismo e preconceito eram tratadas pelo 

Núcleo Especializado de Direitos Humanos, por meio de uma subcomissão. No entanto, já em 2007, na I Conferência 

Estadual da Defensoria Pública, momento bienal de abertura para fiscalização e participação popular, verificou-se 

um anseio dos movimentos sociais para a criação de um Núcleo Especializado no Combate à Discriminação. 

Conforme a primeira coordenadora do Núcleo, que atuou de 2008 a julho de 2012, movimentos sociais negros 

participaram ativamente do processo de implementação da DPESP e da I Conferência Estadual. Assim, um ano após 

essa conferência, criou-se, em julho de 2008, o Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e o Preconceito.   

O Núcleo é atualmente formado por uma defensora pública coordenadora, que atua somente nessa função, 

por um período de 2 anos, 5 defensores membros e 14 colaboradores, que não são afastados de suas outras funções 
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na Defensoria. Só podem ser membros do Núcleo aqueles com ao menos 5 anos de exercício no cargo de defensor 

público. Os integrantes da entidade, em sua maioria, são jovens (menos de 35 anos) e apenas recentemente 

passaram a atuar na instituição. Trabalham também no Núcleo uma assistente social, uma secretária e três 

estagiários. 

É possível perceber, nas atribuições elencadas no Regimento Interno do Núcleo, a vontade de realizar 

grandes transformações sociais no combate à discriminação. Cabe ressaltar as seguintes funções do Núcleo, 

previstas em seu Regimento Interno: atuar em conjunto com a sociedade civil e órgãos públicos para o combate a 

qualquer forma de discriminação, conscientizar e motivar a população carente a respeito de seus direitos e 

garantias, contribuir no planejamento e proposição de políticas públicas com relação ao combate à discriminação, 

revisar e atualizar a legislação, apurar e fazer cessar qualquer ato de discriminação, racismo ou preconceito, e 

elaborar parecer assim como opinar em projetos de lei. Ainda conforme o Regimento Interno do Núcleo, as 

atribuições no âmbito judicial são de caráter subsidiário e complementar. 

Do ponto de vista normativo, portanto, o Núcleo tem como prioridade promover ações com caráter mais 

político do que jurídico. Fica claro que o objetivo da instituição é realizar uma atuação bastante diferente da 

tradicional assistência jurídica, isto é, o atendimento às necessidades individuais dos cidadãos nos processos 

judiciais, prioridade para os demais órgãos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. De que forma a instituição 

procura concretizar esses objetivos? 

O Núcleo atua principalmente por meio da abertura de procedimentos administrativos (PA’s) para apurar 

denúncias de casos individuais ou coletivos de discriminação, ou para solucionar demandas de movimentos sociais e 

entidades que trabalham com o tema.  Os PA’s são distribuídos de forma equânime entre os integrantes da 

instituição. 

A entidade, ainda, se compromete a cumprir as propostas da sociedade civil elaboradas nas Pré-Conferências 

e Conferências Estaduais da DPESP e aprovadas, pelo Conselho Superior, para integrar o Plano Anual de Atuação da 

DPESP. Essas Conferências, organizadas em Ciclos que ocorrem bienalmente, são importantes instrumentos de 

participação e controle social na atuação do Núcleo, especificamente, e da DPESP, em geral11. Antes do início de um 

novo Ciclo, o Núcleo deve escrever um relatório apontando quais propostas foram cumpridas, quais ainda não foram 

implementadas e por quais motivos12.  

A instituição realiza ações relacionadas ao combate da discriminação: por orientação sexual; racial; religiosa; 

social; em virtude da origem; de portadores de necessidades especiais; de pessoas vivendo com HIV/AIDS e 

portadores do bacilo de Koch; e étnica. Com relação aos procedimentos administrativos abertos pelo Núcleo desde 

2008 até agosto de 2012 (363 PA’s), a grande maioria deles trata de discriminação por orientação sexual (65%), em 

seguida, discriminação racial (21%) e, por fim, os demais tipos de discriminação (14%). 

                                                             
11 O Ciclo inicia-se com Pré-Conferências Regionais, que identificam demandas da sociedade civil de cada região do Estado. Os 
delegados eleitos nestes encontros regionais levam as propostas aprovadas para a Conferência Estadual, que ocorre 
bienalmente. A partir de então, todas as demandas são analisadas pelo Conselho Superior da DPESP, por área temática, 
considerando a viabilidade e a prioridade de implementação. 
12 As propostas aprovadas nos Ciclos de Conferência e o monitoramento do cumprimento dessas metas estão disponíveis em: 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2963. 
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As estratégias realizadas para combater a discriminação racial são o foco da presente pesquisa. O 

levantamento do número de PA’s identificou 75 PA’s sobre discriminação racial, dos quais 22 (29%) já foram 

arquivados.   

Foram analisados todos os procedimentos administrativos arquivados pelo Núcleo sobre discriminação racial 

até novembro de 2012. Além disso, também foi possível observar todos os ofícios enviados pelo Núcleo, desde 2008, 

com relação ao tema. Os relatórios elaborados pelo Núcleo indicando o cumprimento ou não das propostas 

aprovadas nos Ciclos de Conferências também foram consultados. Por fim, procuramos analisar, durante o curto 

período de observação junto aos integrantes do Núcleo, demais ações, discursos e sensibilidades envolvidos nessas 

estratégias13.  

Por conta do amplo objetivo de transformação social e de suas diferentes atribuições, o Núcleo se posiciona, 

bem como é pressionado para se posicionar, tanto como um agente que busca a repressão de condutas racistas, 

através do sistema de justiça, quanto um ator social que procura erradicar o racismo do imaginário social, por meio 

de diferentes técnicas sociais e políticas.  

Podemos dividir, portanto, as práticas observadas em: ação social repressiva - tutela judicial/extrajudicial de 

direitos individuais e coletivos violados - e ação social preventiva - educação em direitos, sensibilização institucional, 

formação interna continuada, participação na elaboração de políticas públicas e projetos de lei.  

Veremos que, de acordo com a prática a ser realizada, diferentes instrumentos e objetivos são articulados, 

além de diferentes discursos e representações.  

 

4. Ação social repressiva 

 

Muitas pessoas, ao sofrerem qualquer tipo de discriminação, procuram diretamente o Núcleo ou são 

encaminhadas por ONGs ou instituições públicas à Defensoria. Quando se trata de elaborar e acompanhar uma ação 

judicial, a maioria das denúncias é encaminhada para o defensor natural14 ou para outros órgãos competentes. 

A atuação do Núcleo para a repressão de condutas discriminatórias é voltada para a esfera administrativa e 

não judicial.  Desde 2010, a entidade fez uma parceria com a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do 

Estado de São Paulo para efetivação da Lei Estadual nº 14187/2010, que pune administrativamente qualquer ação 

discriminatória por questões raciais.  

A Lei 14187/2010 criou um âmbito novo de intervenção para casos de discriminação racial, fora do poder 

judiciário. Na Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo formou-se uma Comissão Processante 

Especial (CPE), que conta com cinco membros, responsável pelo julgamento das denúncias de discriminação 

enquadradas nesta lei. A lei prevê sanções como advertência, multa e cassação de licença para funcionamento de 

estabelecimentos comerciais. As penalidades administrativas são aplicadas sem prejuízo de demais sanções penais 

                                                             
13 Para preservar os envolvidos nos casos analisados e respeitar a determinação legal de sigilo dos processos administrativos 
relacionados com a Lei 14187/2010, nenhum nome próprio foi mencionado neste ensaio.  
14 Defensor público natural é aquele escolhido para a defesa do assistido em juízo de acordo com os critérios legais previamente 
fixados na lei e resoluções do Conselho Superior da Defensoria Pública. Como os Núcleos Especializados possuem uma dinâmica 
de trabalho diferente dos demais órgãos de execução da DPESP, os seus membros não estão incluídos nessa ordem de escolha.   
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ou civis, e são cumulativas15. Vale notar que São Paulo é o único estado que promulgou uma lei para punir 

administrativamente a discriminação racial.  

O Núcleo compromete-se a disponibilizar, nos casos em que os denunciantes não contam com a assistência 

de advogados privados, um defensor público, preferencialmente um dos seus integrantes, para encaminhar as 

denúncias à Comissão Processante Especial (CPE) da Secretaria de Justiça e acompanhar o processo administrativo 

até sua conclusão.   

Podemos, assim, questionar: essa atuação, na esfera administrativa, voltada para a repressão de condutas 

discriminatórias, é estratégica para a defesa dos direitos da população negra brasileira? Quais são as sensibilidades e 

os discursos em jogo nessas práticas? 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que chega ao Núcleo um número bem menor de denúncias relacionadas à 

discriminação racial do que por orientação sexual. Desde 2008, foram abertos 236 PA’s sobre orientação sexual e 

apenas 75 PA’s sobre discriminação racial.  

É possível que contribua para esse resultado o fato de que a maioria da população negra brasileira se 

encontra entre as parcelas mais pobres da população. Por conta dessa especificidade, é provável que a dificuldade 

de acesso à informação sobre direitos e aos serviços de assessoria jurídica seja uma grande limitação para realizar 

uma denúncia. A desconfiança e a distância social e cultural do sistema de justiça também diminuem a motivação 

para que se procure, nesse espaço, a repressão do racismo.  

Esse dado pode também ser considerado reflexo de uma importante característica do racismo no Brasil, já 

descrita por Florestan Fernandes em 1960: costumamos jogar sempre para o “outro” a discriminação e o racismo. 

Conforme Lilia Schwarcz (2011): 

“Seja da parte de quem preconceitua ou de quem é preconceituado, o 
difícil é admitir a própria discriminação, e não o ato de discriminar. Além disso, 
o problema parece se resumir ao ato de afirmar oficialmente o preconceito, e 
não reconhecê-lo na intimidade. (...) O resultado é um discurso que tende, se 
não a negar, ao menos a minorar a importância e a evidência do racismo entre 
nós16.”  

 
Dessa forma, o trabalho do Núcleo, ao dar encaminhamento a essas ações individuais, pode ser considerado 

bastante prioritário no sentido de provocar a criação de uma consciência jurídica e social de que o racismo não pode 

continuar a se afirmar na esfera da intimidade ou na delação alheia. A denúncia e a punição de condutas racistas 

indicam que o jogo da discriminação não há de ser mantido em silêncio, escondido no terreno do privado ou do 

vizinho.  

Nesse sentido, o aumento do número de procedimentos administrativos e de denúncias recebidas pelo 

Núcleo, desde 2010, já indica um avanço. Em 2010, foram abertos 12 PA’s, em 2011, 19 PA’s, e, apenas até agosto de 

2012, 33 PA’s.  

                                                             
15 É possível entrar no Judiciário, em casos de discriminação racial, com uma ação cível de indenização por danos morais e uma 
ação penal por crime de racismo e/ou injúria qualificada por discriminação.  
16 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Racismo no Brasil: quando inclusão combina com exclusão. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e BOTELHO, 
André (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma soceidade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras. 2011. p 436. 
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No Brasil, por muito tempo, a ausência de conflitos em função da “raça” foi um símbolo nacional.  

Demonstrar a existência de racismo na sociedade brasileira, por meio da divulgação de dados sobre os casos 

acompanhados, é também uma importante atuação. Uma das propostas apresentadas pelos movimentos sociais 

para o Núcleo, em 2009, na II Conferência Estadual da Defensoria Pública de SP, foi a realização de levantamentos e 

avaliações do número de denúncias de racismo e discriminação levados à instituição. Os integrantes do Núcleo 

possuem uma preocupação em mostrar estatísticas dos casos levados à Secretaria de Justiça e Cidadania.  

Esses dados são também importantes para a realização de um diagnóstico sobre os locais onde ocorrem 

casos de discriminação racial e sobre os tipos de relações envolvidas, de forma a auxiliar no planejamento de futuras 

políticas públicas. Conforme o presidente da CPE, até 2012, a maioria dos casos envolvia policiais militares e ocorria 

em ambientes escolares ou em supermercados. 

A atuação do Núcleo contribui também para o fortalecimento de uma nova esfera de repressão do racismo 

e, portanto, promove uma maior igualdade no acesso à justiça para as vítimas de condutas racistas.  Conforme a ex-

coordenadora do Núcleo: 

 “A promulgação da Lei Estadual 14187/2010 é um indício do não 
funcionamento da Lei Caó no pais17. Se ela funcionasse, o movimento negro 
não lutaria pela Lei Estadual”. 

 
A Lei 14187/2010 surgiu no contexto da condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA), em 2006, por racismo institucional na esfera do sistema de justiça. No caso discutido na OEA, Aparecida 

Gisele Mota da Silva, em uma nota no jornal “A Folha de São Paulo” no caderno de Classificados, comunicou o seu 

interesse em contratar uma empregada doméstica e a sua preferência por pessoa de cor branca. Simone Diniz, ao 

ser informada que por ser negra não preenchia os requisitos do emprego, registrou ocorrência por crime de racismo 

na Delegacia de Investigações de Crimes Raciais. O Ministério Público, entretanto, arquivou a denúncia por entender 

que não houve qualquer conduta discriminatória na situação.  

A OEA, no Relatório Nº66 de 2006, em que analisa o mérito do Caso Simone Diniz, concluiu que “a 

impunidade ainda é a tônica dos crimes raciais” no país. Aponta, dentre outras questões, um “standard evidenciário” 

muito alto exigido pelos juízes, e o descaso com que os funcionários da polícia e da justiça tratam as denúncias de 

ocorrência de discriminação racial, alegando, na maioria das vezes, a ausência de tipificação do crime, e 

desclassificando o crime de racismo para injúria18.   

Cabe mencionar, sobre essa questão, o PA 25/2001: caso que trata de agressão verbal e física contra negros, 

mulheres e homossexuais, que participavam de atividades da “jornada anti-facista”, por um grupo neonazista em 

São Paulo. Neste processo, o Boletim de Ocorrência não menciona o crime de racismo, mas aquele de atentado à 

paz pública, de formação de quadrilha e de tentativa de homicídio qualificado. As vítimas realizaram uma carta 

                                                             
17 A Lei nº 7.726, de 25/01/89, chamada de Lei Caó, criminaliza condutas de discriminação e racismo. Ela incluiu no art. 5º da 
Constituição Federal de 1988 o inciso XLII, que estabelece a prática de racismo como um crime imprescritível e inafiançável, 
sujeito a pena de reclusão. A Lei Caó já sofreu quatro importantes alterações pelas seguintes leis: Lei nº 8.821/1990, Lei nº 
9.459/97, Lei nº 12.033/2009 e Lei nº 12.288/2010. Antes desta lei, práticas de atos resultantes de preconceito de raça ou cor 
eram considerados contravenções penais, conforme a  Lei nº 560/1960, Lei Afonso Arinos. 
 
18Este relatório pode ser encontrado em: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006port/BRASIL.12001port.htm 



13 
 

aberta reclamando que o conflito vivido por elas estava sendo tratado pelo Judiciário e pela mídia como se fosse 

uma briga de gangues. Afirmaram ainda que “mais uma vez a Justiça se mostra indisposta a combater a homofobia e 

o racismo”. 

A Comissão Processante Especial lida apenas com essa temática e está situada dentro da Secretaria de 

Cidadania e Justiça, que tem como objetivo primeiro a promoção dos direitos humanos e do acesso igualitário à 

justiça. Os seus membros têm, portanto, uma sensibilidade maior para investigar as denúncias. Ainda, a Lei 

14187/2010 tipifica as condutas a serem criminalizadas de forma bastante ampla, possibilitando um grande espaço 

de atuação19. Não há exigência de apresentar elementos de prova de que a pessoa denunciada seja preconceituosa, 

o que é especialmente importante no Brasil em que a intenção racista é na maioria das vezes difícil de ser 

comprovada, diante dos supostos valores antirracistas que todos os brasileiros preservam.   

Em um caso de Mogi das Cruzes, uma mulher acreditou que outra tivesse dirigindo um carro roubado, pois, 

conforme ela explicou para a primeira, “preto, para ter carro assim, só se for roubado”. Nas alegações finais, a 

denunciada afirma que tem amigos de cor negra, que é professora de uma classe mista, que acredita que todos são 

iguais independentes de cor e que não há provas concretas das alegações. A CPE afirmou que, conforme a Lei 

14187/2010, para configuração de infração basta a prática de ato vexatório ou de constrangimento, não importando 

as concepções da denunciada. A Comissão Processante Especial também entendeu que o ato vexatório foi 

comprovado por provas testemunhais.  

 Interessante ressaltar que apesar da CPE não entender ser importante analisar as concepções racistas do 

autor da conduta discriminatória para caracterizar o ato, na maioria dos casos, discursos sobre o reconhecimento da 

importância da igualdade e do repúdio ao racismo são articulados pela defesa e acabam repercutindo na atuação da 

CPE e do Núcleo.  Em um processo administrativo, por exemplo, a ausência de intenção discriminatória foi a 

justificativa da CPE para que a sanção escolhida fosse advertência e não multa.   

Um caso acompanhado pela coordenadora do Núcleo também ilustra essa questão. Neste PA, um vereador 

proferiu o seguinte discurso em uma audiência pública: “grafite é preto, sujo; o meu objetivo é tornar a cidade 

branca e limpa (...) A minha cidade está negra, está preta, está um inferno; eu quero, para a população negra, uma 

cidade branca”. A coordenadora comentou que nesta audiência estavam várias entidades do movimento negro e 

que obviamente o deputado não tinha a intenção de ser racista, que usou as palavras erradas. Por conta dessas 

questões, ela estava encontrando dificuldades em escrever uma petição para a Comissão Processante Especial.   

Outro aspecto positivo é que o Núcleo oferece um acolhimento para as vítimas e promove, portanto, o 

crescimento da confiança da população negra brasileira nos órgãos públicos do sistema de justiça. A atuação nos 

processos administrativos independe da renda da vítima, ao contrário da maioria dos órgãos da Defensoria, que 

                                                             
19 Conforme art. 2º, da Lei 14187/2010, consideram-se atos discriminatórios: (I) praticar qualquer tipo de ação violenta, 
constrangedora, intimidatória ou vexatória; (II) proibir ou impor constrangimento ao ingresso ou permanência em ambiente ou 
estabelecimento aberto ao público; (iii) criar embaraços ou constrangimentos ao acesso e à utilização das dependências comuns 
e áreas não privativas de edifícios (iv) recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de serviços; (v) recusar, retardar, impedir 
ou onerar a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis; (vi) praticar o empregador, 
ou seu preposto, atos de coação direta ou indireta sobre o empregado; (vii) negar emprego, demitir, impedir ou dificultar a 
ascensão em empresa; (viii) praticar, induzir ou incitar, por qualquer mecanismo, o preconceito ou prática de qualquer conduta 
discriminatória; (ix) criar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos ou propagandas que incitem à discriminação; e (x) 
recusar, retardar, impedir ou onerar a prestação de serviço de saúde, público ou privado. 
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atendem indivíduos com renda inferior a três salários mínimos. Para a ex-coordenadora do Núcleo, é essencial que 

toda a população negra de São Paulo saiba que tem o suporte da Defensoria Pública caso queira realizar uma 

denúncia de discriminação racial.  Além disso, o processo administrativo possui menos formalidades e é 

potencialmente mais célere que o judicial.  

A atuação do Núcleo nessa esfera administrativa é especialmente importante por possibilitar um novo 

âmbito de reprovação de condutas racistas, utilizando uma linguagem diferente da esfera penal, bastante 

excludente e limitadora de direitos de liberdade. Especialmente em casos de racismos e discriminação, em que o 

meio cultural e social tem um peso tão grande, a responsabilização deve utilizar uma linguagem que possibilite o 

diálogo aberto entre indivíduos para a construção do respeito e do reconhecimento do outro. Na língua das penas, o 

condenado é excluído da sociedade, reduzido quase que a um objeto. Tendo em vista o nosso “preconceito de ter 

preconceito”, o acusado de racismo é até mesmo colocado para fora da nação, como o “não-brasileiro”.  

Além disso, ao contrário da esfera civil, em que a vítima pode obter uma reparação por danos morais, na 

esfera administrativa, a multa aplicada é destinada às políticas públicas para a promoção da igualdade racial. O caso 

é considerado de interesse público e não da vítima. Para a primeira coordenadora do Núcleo esta questão é muito 

importante, pois “o fato da vítima não estar ganhando dinheiro com o caso, traz um outro caráter para o processo 

administrativo”, um caráter mais educativo.   

Ainda, a Lei 14187/2010 prevê a possibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas e estabelecimentos 

comerciais. Para a coordenadora do Núcleo esse é um importante caminho para uma atuação voltada à 

responsabilização por condutas discriminatórias de forma mais pedagógica.  

Sobre essa questão, a coordenadora mencionou que o Carrefour foi condenado duas vezes por causa do 

comportamento de seus funcionários, com base na lei administrativa que pune discriminação por orientação sexual. 

Com medo de que uma terceira condenação levasse à cassação da licença do estabelecimento, o Carrefour 

contratou uma ONG para capacitar os seus empregados em questões de sexualidade e promover um atendimento 

respeitoso da população LGBT.  

Para o presidente da CPE, a repressão de pessoas jurídicas por meio dos processos administrativos também 

pode ter um caráter educativo muito grande, sendo, portanto, bastante importante. Como exemplo, contou que, se 

um funcionário de uma loja, em um local cheio de gente, aborda uma jovem negra, assim que um alarme de roubo 

ressoa, é possível punir o estabelecimento por não ter preparado os seus funcionários para não agirem de forma 

discriminatória em situações como essa. 

Com relação aos limites da atuação social repressiva do Núcleo, importante mencionar que apesar da esfera 

administrativa ter um caráter mais pedagógico do que o âmbito penal e civil, ainda assim, a vítima e o agressor se 

situam em posições antagônicas no decorrer do processo, o que acaba não fazendo tanto sentido para combater 

estereótipos enraizados no imaginário social. 

Em um caso concluído pela Comissão Processante Especial essa questão fica evidente. Uma empresa de 

recursos humanos para empregados domésticos disponibilizou para os potenciais empregadores, em seu sítio 

eletrônico, formulário contendo a possibilidade de escolha do candidato ao emprego pela cútis. A dona da empresa, 

em seu testemunho, afirmou que é negra e que sua empresa conta com empregados negros. Apontou, ainda, que 
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era muito comum que os clientes exigissem candidatas de “cor não negra”. Assim, para evitar constrangimentos e 

perda de tempo, colocou a opção “cútis” disponível no site da empresa. Uma empregada da empresa afirmou que 

50% dos empregadores exigem algum critério discriminatório, por exemplo: não ser mineiro, evangélico, nordestino, 

entre outros. Afirma ainda que 20% exigem que o empregado não seja negro.    

Em um depoimento, a deputada Leci Brandão apontou que a denunciada não praticou ato de discriminação 

ou de racismo, pois “não era exatamente culpa da empresa”, mas reflexo do preconceito escondido na sociedade 

brasileira. Por outro lado, a Defensoria Pública defendeu que o fato da dona da empresa ser negra não tira sua 

responsabilidade da conduta discriminatória, que encaminhava candidatas brancas conforme o pedido dos 

empregadores.  

A CPE, por sua vez, concluiu pela procedência da denúncia. Indicou que é evidente que o formulário no sítio 

eletrônico significa conduta vexatória para a comunidade negra, que “sabida e comumente tem sido vítima de 

preconceito e de discriminação pela cor de pele”. Concluiu também que “ainda que pese a boa intenção da 

denunciada”, a conduta “induzia a prática da discriminação e alimentava o preconceito, com efeito multiplicador”.  

A penalidade foi uma advertência. As justificativas da CPE para a escolha dessa sanção foram: a denunciada 

ser negra, já ter trabalhado como empregada doméstica, não praticar discriminação na contratação de seus 

empregados, e ter preocupação, “embora contraditória”, de proteger as candidatas. Por fim, afirma que a empresa 

cumpriu um acordo com o Ministério Público em que se comprometeu a modificar o sítio eletrônico e publicar uma 

mensagem contra discriminação.  

Ao conversar com um membro da Comissão Processante Especial sobre esse processo, ele comentou que 

“não é que a pessoa seja racista”, mas “a lei pune qualquer ato discriminatório, constrangedor ou vexatório”. Para 

ele, a sensibilização da sociedade em questões raciais é mais importante do que a punição para impedir que casos 

desse tipo aconteçam novamente. Afirmou, entretanto, que sem a repressão, as medidas de conscientização e 

sensibilização “andam muito mais devagar”.  

Outro limite da ação social repressiva do Núcleo na esfera administrativa é que o a CPE não é favorável à 

condenação de funcionários públicos. Conforme a Secretaria de Justiça, a denúncia deve ser diretamente 

encaminhada para a corregedoria específica à qual o funcionário está vinculado. Nesse sentido, um membro do 

Núcleo afirmou, sobre o combate à discriminação por orientação sexual:  

“Vamos processar quem assim? Só os nossos assistidos! Quem pratica 
a maior homofobia, a homofobia institucional, fica impune!.” 

 
Este desabafo indica uma importante limitação da ação social repressiva. Em grande parte dos processos de 

discriminação, os denunciados são indivíduos que também precisam do trabalho da Defensoria Pública, a assistência 

jurídica gratuita. São raros os processos contra órgãos públicos e outras instituições cujas condutas causam grande 

repercussão social, como a mídia ou o sistema educacional.  

O Núcleo está procurando mudar essa interpretação da CPE e buscando alternativas para a punição de 

membros de instituições públicas. Em fevereiro de 2013, a entidade entrou com um processo junto à Secretaria de 

Justiça contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por conta de ordem de serviço escrita de um capitão, que 
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orienta a abordagem de jovens de 18 a 25 anos, “especialmente pardos e negros”, no bairro do Taquarai, em 

Campinas. Segundo a primeira coordenadora do Núcleo, esta é uma grande batalha da entidade. 

A análise dos procedimentos administrativos arquivados e dos ofícios enviados indica que, frequentemente, 

os casos de discriminação racial envolvem outros tipos de discriminação ou outros problemas. Há PA’s que tratam, 

além da discriminação racial, de discriminação por orientação sexual, por classe social, por religião - principalmente 

contra seguidores de religiões afrobrasileiras -, e de discriminação contra ex-presidiários. Além disso, há casos que 

envolvem problemas de imigração de africanos para o Brasil, questões relacionadas com o sistema de educação, 

problemas familiares e problemas psicológicos.  

O Núcleo evidentemente acaba encontrando dificuldades para lidar com esses casos. A Comissão 

Processante Especial só pode se pronunciar sobre discriminação racial, o que muitas vezes é difícil para a vítima 

compreender. Em vários casos, a vítima acaba perdendo o interesse no processo. Como este é considerado de 

interesse público pela Secretaria de Justiça, o Núcleo precisa continuar o acompanhamento, mesmo sem a 

colaboração da denunciante.  

A primeira coordenadora do Núcleo aponta que a instituição busca evitar que essa situação ocorra, tendo 

em vista o risco de perder o processo pela falta de colaboração da vítima. Ela indica uma grande preocupação de que 

a perda de muitos casos tenha como consequência a formulação de uma jurisprudência contrária à repressão de 

condutas racistas e seja utilizada como prova de que não existe racismo no Brasil. Assim, os membros do Núcleo 

procuram identificar as demandas nas quais “percebem uma revitimização por outros motivos, e não por conta do 

racismo” e, antes de entrar com um processo administrativo, “conversar com a vítima para ela compreender que 

não sofria discriminação em razão de sua cor”.  

Fica evidente, entretanto, que esta é uma situação bastante delicada, com a qual os integrantes da 

instituição não estão preparados para lidar. O trabalho da assistente social do Núcleo é essencial nesses casos. A 

instituição, entretanto, sente falta de uma equipe mais estruturada para trabalhar com essas situações. O Núcleo já 

pediu para o Conselho da Defensoria que contratasse uma psicóloga para atuar na instituição, mas o pedido ainda 

não foi concedido. Muitas vezes, a entidade precisa buscar o auxílio de outras instituições, como o Centro de 

Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo, que realiza atendimento psicológico às 

vítimas de discriminação racial.  

Há, também, uma grande dificuldade de se comprovar que a conduta discriminatória ocorreu, apesar de não 

haver necessidade de afirmar que o autor da atitude racista é preconceituoso. O PA 49/2009, caso de agressões e 

xingamentos em um restaurante por funcionários do local, foi arquivado em função da falta de provas com relação 

às alegadas ofensas raciais. Este também foi o motivo do arquivamento do PA 32/2011, em que foi relatado crime de 

racismo praticado em um programa de rádio na cidade de Ribeirão Preto, e do PA 62/2010, caso em que o ofendido 

alega terem lhe imputado crime de falsidade ideológica em função da cor de sua pele.  

A coordenadora do Núcleo indicou que o resultado da ação do Núcleo nos processos administrativos tem 

sido mais negativo do que positivo devido justamente à dificuldade de comprovar as situações de discriminação. 

Conforme membro da CPE que lida com os casos de discriminação por orientação sexual, a grande maioria dos 

processos é arquivada por falta de provas.  
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Outros PAs indicam uma grande dificuldade de atuação em casos onde a discriminação aparece de forma 

sutil ou disfarçada. Em primeiro lugar, há um número menor de denúncias desse tipo. Nos 22 PA’s analisados, a 

maioria trata de ofensas verbais proferidas diretamente à vítima: “negro”, “preto”, “preto sujo”, “macaco”, “preto 

fedido”, “vaca preta”, “preta vagabunda”, “negra suja”, ”preta feia”, “bicho preto”, são algumas das palavras 

relatadas. Os casos de discriminação racial implícita são apenas três.  

Em segundo lugar, nos casos em que os ofendidos não alegam ofensas verbais explícitas, mas afirmam terem 

sido tratados de forma diferenciada em função de sua aparência, os integrantes do Núcleo acabam tendo até 

mesmo uma dificuldade de caracterizar a ocorrência de discriminação, isto é, de entendê-los como situações de 

discriminação racial.  

No PA 28/2009, a denunciante relata que, no metrô, um informe sobre a proibição de venda de produtos por 

ambulantes é liberado sempre que ela e sua filha entram no veículo, em função da sua cor e aparência. A Defensora 

Pública responsável pelo PA enviou um ofício para a Companhia Metropolitana de São Paulo perguntando sobre os 

critérios de liberação do aviso. A companhia respondeu que os avisos tem finalidade disciplinar e não resultam de 

qualquer tipo de discriminação racial. Assim, a Defensora pediu o arquivamento do caso, pois afirmou que não ser 

possível comprovar se o aviso era dirigido à denunciante e que considerou convincente a resposta da companhia.  

Já no PA 92/2011 uma mulher relata que o filho foi preso apenas por ser negro, sem julgamento correto e de 

forma violenta. Afirmou que mora em uma “cidade de brancos” e que os policiais “queriam um negro” para 

criminalizar por um roubo que havia ocorrido na casa de um deles. A Defensora que cuidava desse caso pediu o 

arquivamento, pois “não há como atestar os atos discriminatórios sem avaliar o processo criminal em questão”.  

Também foi possível perceber essa dificuldade de caracterização da discriminação racial na reunião mensal 

do Núcleo, realizada em novembro de 2012, único momento em que todos os seus membros e colaboradores se 

reúnem e decidem, entre outros temas, pelo arquivamento ou não de procedimentos administrativos. Nesta 

reunião, um defensor perguntou sobre a possibilidade de arquivamento do PA 119/2012, em que o denunciante 

indicou que sofre discriminação na sua faculdade por ter sido presidiário e por ser negro. O defensor acredita que as 

notas ruins sejam resultado do fato do ofendido faltar muito às aulas da faculdade, e não de qualquer discriminação. 

Afirmou também que não estava vendo suporte para o caso porque o denunciante não havia narrado nenhum fato 

concreto de discriminação.  

Os integrantes do Núcleo, ao final da discussão, decidiram que o defensor deveria pedir para que o ofendido 

relatasse algum fato concreto de discriminação para dar continuidade ao processo administrativo. Indicaram 

também que ele poderia alegar que o assistido faltava às aulas na faculdade por conta da discriminação.  

Essa necessidade de um fato concreto para entrar com um processo administrativo decorre não só da 

dificuldade do Núcleo de reconhecer a discriminação, mas principalmente do fato de que os membros da CPE 

arquivam esses casos por falta de provas. Conforme a coordenadora, o Núcleo recentemente obteve muitas 

decisões da Comissão contrárias aos seus interesses em casos em que não há “manifestações explícitas” de 

discriminação.  

Importante notar que o tratamento diferenciado de forma disfarçada e o preconceito velado são muito 

presentes na sociedade brasileira. Como sempre atribuímos aos outros o ato de discriminar, pois temos “preconceito 
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de ter preconceito”, o racismo no Brasil caracteriza-se por ser silencioso, apresentando-se apenas nos dados oficiais, 

que demonstram exclusão em todos os setores da vida social. É, portanto, uma importante limitação da ação social 

repressiva do Núcleo não combater de forma eficaz essas situações de violação de direitos, necessitando de 

“manifestações explícitas” e “fatos concretos”. 

Por fim, cabe mencionar uma dificuldade estrutural de lidar com o aumento do número de processos. 

Nenhum dos cinco membros da Comissão trabalha exclusivamente na instituição. O presidente da CPE afirmou que o 

trabalho é quase voluntário. Dos 68 casos presentes na Secretaria de Justiça, apenas 2 foram concluídos. 

 A demora em concluir os casos é um grande limitador do potencial da esfera administrativa no combate à 

impunidade das condutas discriminatórias, pois foi criada justamente para ser mais célere e eficaz do que a esfera 

judicial. Acreditamos que falta ao Núcleo um acompanhamento do trabalho da CPE e uma articulação com a 

sociedade civil para evitar demoras excessivas no processo.  

Na Defensoria, por sua vez, apenas a coordenadora trabalha exclusivamente no Núcleo. Em 2011 houve uma 

ampliação de quinze para vinte colaboradores, mas, mesmo assim, dificuldades estruturais permaneceram, 

principalmente quando se trata de dar encaminhamento para denúncias no interior do Estado e buscar elementos 

de prova. O Núcleo, após inúmeros pedidos ao Conselho da Defensoria, contará com mais uma coordenadora 

dedicada exclusivamente ao trabalho na entidade a partir de março de 2013.  

Diante do crescimento acelerado das denúncias, e das dificuldades de expansão do Núcleo, torna-se 

importante realizar uma seleção dos casos para um acompanhamento de melhor qualidade dos processos. Segundo 

a coordenadora da entidade: 

“Até dois meses atrás, desde que a pessoa falasse que queria entrar com 
denuncia e tivesse o mínimo de elementos para afirmar que foi discriminação 
e não outra questão, a gente entrava com PA. Só que nós estamos sofrendo 
muitas condenações, decisões desfavoráveis, e, ao mesmo tempo, estamos 
sobrecarregando muito os defensores. Na última reunião do núcleo surgiu 
essa questão e a gente decidiu que quando for caso entre particulares e não 
tiver testemunhas e nenhum tipo de prova, não vamos  entrar com o PA. 
Vamos apenas mandar um ofício para o denunciado, o que acaba cumprindo o 
papel de dizer “olha existe a Lei 14187”.”  
 

Além disso, como apenas recentemente o Núcleo começou realizar uma seleção dos processos 

administrativos, a ação social repressiva do Núcleo, na sua maioria, tem como objetivo punir administrativamente 

casos individuais de discriminação. Apesar de existirem denúncias de caráter coletivo, a maioria das denúncias que 

chegam ao Núcleo tem caráter individual.  

As demandas coletivas tem um potencial maior de causar grandes impactos sociais, pois geralmente tratam 

de violações dos direitos da população negra brasileira por órgãos públicos, por empresas, pela mídia, e outras 

importantes instituições, como aquelas que compõem o sistema educacional e de saúde. São condutas, portanto, 

que afetam diretamente toda a população negra brasileira e que geram graves danos sociais e culturais. O potencial 

de publicidade sobre o caso é também, geralmente, muito maior.   
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Além disso, nesses casos, em que os conflitos não são interpessoais, articulam-se mais facilmente discursos 

sobre a construção social da raça no nosso país e de que forma a raça ainda é um marcador de desigualdades, tendo 

um maior caráter pedagógico.  

A seleção de casos com maior potencial de impacto na sociedade possibilitaria, portanto, que os recursos 

disponíveis fossem utilizados de forma a obter maior progresso na luta contra a discriminação. Além disso, seria 

importante que o Núcleo realizasse medidas que favorecessem o andamento dos processos, por exemplo: buscar o 

apoio público através da mídia e do contato com ONG’s e movimentos sociais, realizar pressão internacional, e 

procurar o envolvimento de órgãos públicos.  

Por outro lado, foi possível perceber uma tentativa do Núcleo, em alguns momentos, de utilizar certas 

denúncias individuais com um viés coletivo e de maior impacto social. Como o Núcleo recebe um grande número de 

denúncias, os integrantes procuram perceber quais demandas aparecem com maior frequência e permitem uma 

atuação mais estratégica, voltada para coletividades.  

O Núcleo, por exemplo, recebeu várias denúncias sobre crianças que sofriam discriminação racial na escola. 

Ao invés de entrar com processos administrativos contra os alunos e professores envolvidos, os integrantes da 

entidade explicaram que oficiam as escolas ou a Secretaria Municipal de Educação onde o conflito ocorreu, 

perguntando como as diferenças são tratadas e como é a capacitação do corpo docente com relação a essa 

questão20. Conforme a coordenadora do Núcleo: 

“Essas discriminações geralmente acontecem entre os próprios alunos. 
É complicado ação contra o próprio aluno. A escola acaba sendo omissa por 
não educar da melhor forma, mas o racismo não é praticado pela pessoa 
jurídica escola e sim pelos próprios alunos. Muitas vezes nem a própria vitima 
quer punir o colega. O último caso era uma criança de 4 anos que cometeu 
racismo: chamou outra de preta vadia. É até difícil da gente acreditar.  A gente 
tenta caminhar mais na parte da sensibilização, da educação, do que na ação 
judicial.” 

 

A assistente social do Núcleo, sobre o assunto, comentou:  

“Percebemos que as escolas ficam bem omissas. As escolas tiram o 
corpo fora de qualquer responsabilidade ou minimizam a situação. Dizem que   
bullyng é normal, ou eu não posso ensinar alguma coisa se eu não sei o 
posicionamento dos pais. As escolas não estão sabendo fazer o meio de 
campo. As crianças começam a viver com o diferente na escola, e as escolas 
tem o seu papel em trabalhar com as diferenças. Não podem ficar omissas. 
Nós percebemos que denúncias vêm aumentando de forma expressiva.”  

 

                                                             
20

Fazem perguntas como: quais as ações programadas pela referida unidade escolar para o enfrentamento da discriminação e 
do preconceito, e como são efetivadas? Docentes, funcionários da unidade e a comunidade estão incluídos nessas ações? As 
ações são esporádicas ou foram incorporadas ao planejamento sócio-educativo? A Escola Estadual incluiu a temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira” em seu currículo oficial, conforme determina a Lei 10.639/2003? A Secretaria Municipal de Educação 
desenvolve ações direcionadas ao enfrentamento da discriminação e do preconceito? Se sim, quais são essas ações? Se não, por 
qual motivo? 
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 A coordenadora do Núcleo afirmou que o Núcleo não se coloca numa posição de “vamos punir as escolas e 

as secretarias”. Defende que a atuação do Núcleo nessas situações tem caráter político e educativo: coloca-se à 

disposição para auxiliar, tirar dúvidas e até para capacitar.  

 Outro caso está relacionado com denúncias sobre violência racial na abordagem policial, demanda também 

apresentada ao Núcleo por movimentos sociais. Os integrantes do Núcleo criaram um grupo para tratar 

especificamente dessas questões e realizaram, em 2010, uma reunião com o ouvidor de polícia do Estado de São 

Paulo sobre o assunto. 

 Foi possível perceber também a presença de denúncias relacionadas com discriminação de seguranças e 

agentes de bancos, ao tratarem de forma diferenciada pessoas em função da cor da sua pele, ou até mesmo 

proibirem sua entrada. O Núcleo, em 2011, enviou um ofício ao diretor da Companhia de Transporte Metropolitano 

do Estado de São Paulo sobre “o treinamento dos seguranças e demais prepostos do metrô visando impedir atos 

discriminatórios nas dependências da companhia por parte de seus funcionários”. A instituição poderia fazer o 

mesmo com relação às agências de banco.  

Os ofícios e a realização de reuniões e audiências públicas foram centrais nessas estratégias. Medidas 

extraprocessuais possuem menores custos e são mais rápidas que medidas judiciais, sendo muitas vezes bastante 

eficazes. Poderiam, portanto, ser utilizadas com mais frequência pelo Núcleo. 

A análise dos procedimentos administrativos com caráter coletivo revelou que os ofícios também foram 

utilizados. No entanto, foi possível perceber alguns pontos negativos dessa estratégia. Dentre os 22 PA’s arquivados, 

os casos de ofensas a direitos coletivos foram dois: PA’s 14/2011 e 01/2010, que tratam de denúncias sobre a não-

implementação da Lei 10639/2003. A primeira referente ao Município de Barra Bonita e a segunda ao Município de 

Cotia.  

A Lei 10639/2003, posteriormente modificada pela Lei 11645/2008, torna obrigatória a inclusão, no currículo 

oficial da rede de ensino, da temática “História e Cultura Afrobrasileira e Indígena”. Nos dois casos, o Núcleo, antes 

de optar pela judicialização da demanda, escolheu utilizar ofícios. No primeiro PA foi enviado ofício para o Prefeito 

de Barra Bonita e, no segundo, foram enviados ofícios para cerca de 40 Secretarias Municipais de Educação 

solicitando informações sobre a implementação da lei. 

É interessante notar que as duas denúncias não foram feitas por movimentos sociais, mas por uma 

moradora de Barra Bonita e um professor em uma universidade de Cotia.  Cabe mencionar também que não foi 

exigido qualquer critério ou formato para a resposta dos ofícios, ficando livres para enviarem as informações que 

achassem relevantes. Não foi possível perceber se essa foi uma opção da Defensoria, ou se foi consequência da falta 

de instrumentos jurídicos para questionar a aplicação da lei. 

No PA sobre Barra Bonita, a resposta enviada pelo prefeito tinha 145 páginas sobre as atividades 

desenvolvidas pelo Município. Dentre outras coisas, estavam presentes relatórios de projetos realizados nas escolas 

(“O Dia Nacional da Consciência Negra”, “História e Cultura Afrobrasileira”, “Resgatando Valores Morais”), livros 

sobre história da África utilizados em sala de aula, livros sobre racismo para crianças e fotos da comemoração do Dia 

da Consciência Negra nas escolas. Em função dessa resposta, foi realizado um pedido de arquivamento pela 
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defensora responsável pelo caso tendo em vista “não vislumbrar medidas a serem tomadas no âmbito das 

atribuições do Núcleo”.  

Já no PA 01/2010, apesar de apenas duas Secretarias terem afirmado que não cumpriam a lei, as respostas 

foram muito variadas.  Algumas Secretarias não prestaram qualquer informação sobre ações que realizam ou 

realizaram para a efetiva implementação da lei. Esse foi o caso das Secretarias Municipais de Santo André e de 

Jandira.  

Por outro lado, outras Secretarias indicaram apenas ações pontuais, ações genéricas sem qualquer 

descrição, ou medidas que são expressamente colocadas como insuficientes pelo próprio texto da Lei 10639/2003 

ou pelas Diretrizes de 2004. A Secretaria de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, afirma que os estudos 

mencionados na Lei 10639/2003 estão contidos apenas nos planos de ensino da disciplina de História, e a Secretaria 

de Franco da Rocha afirma que realiza oficinas pedagógicas uma vez por ano contemplando temas como 

diversidade, pluralidade cultural, preconceito racial e cidadania.   

Apesar de entender, ao ler as respostas elaboradas pelas Secretarias, que a Lei 10639/2003 não estava 

sendo devidamente aplicada, o Núcleo não realizou nenhuma outra medida, arquivando o procedimento 

administrativo.   

Acreditamos ser possível perceber uma dificuldade da Defensoria para elaborar os ofícios e lidar com as 

respostas enviadas à instituição. Os ofícios e reuniões possuem um menor poder de coerção que as decisões judiciais 

ou administrativas, e é difícil analisar, apenas pelas respostas, se há ou não um devido cumprimento da lei.  

Além disso, analisar a implementação de uma política pública é um grande desafio para os integrantes do 

Núcleo. O integrantes da instituição sentem falta de diretrizes da administração pública sobre os modos de 

implementar a Lei 10639/2003, e ambas as entrevistadas percebem a questão da aplicação desta lei como algo 

bastante complexo, envolvendo “modos de fazer” e não apenas o fazer. Em toda parte percebe-se que há muito 

desconhecimento sobre o tema da lei. 

Podemos concluir, após a análise da ação social repressiva realizada pelo Núcleo, que o foco da instituição 

acaba sendo bastante individual, moldando sua atuação pelo encaminhamento de processos administrativos em que 

ofensas verbais são proferidas diretamente à vítima.  No entanto, o Núcleo está contribuindo para fortalecer uma 

nova esfera de responsabilização de condutas discriminatórias, com uma linguagem mais pedagógica e voltada para 

a construção do respeito ao outro. Além disso, o Núcleo, mesmo que aos poucos, está lutando para que a sua 

atuação tenha maior impacto social. 

 

5. Ação social preventiva 

 

Além de uma atuação repressiva, que tem por objetivo apurar denúncias de racismo e de discriminação 

racial, o Núcleo tem como objetivos institucionais promover: educação em direitos, formação interna continuada, 

sensibilização institucional, e elaboração de políticas públicas e projetos de lei relacionados ao tema. Todas essas 

medidas têm um caráter preventivo e as práticas e sensibilidades em jogo são muito diferentes.  
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De acordo com o artigo 5º, inciso VI, ‘j’, da Lei Estadual 988/2006, é atribuição da DPESP a promoção da 

educação em direitos. A educação em direitos é considerada uma ação estratégica para a concretização dos Direitos 

Humanos, pois tem como objetivo promover o empoderamento de grupos vulneráveis para lutarem pela 

concretização de seus direitos, através da difusão de conhecimentos e do desenvolvimento de processos 

metodológicos participativos e de construção coletiva. 

Na II Conferência Estadual da DPESP, realizada em 2007, a sociedade civil apontou a necessidade do Núcleo 

realizar atividades, principalmente durante o mês da consciência negra, destinadas ao esclarecimento sobre os 

direitos da população negra brasileira. As entidades EDUCAFRO e UNEAFRO, em reuniões com o Núcleo, defenderam 

também a realização de encontros informativos e a elaboração de cursos sobre direitos e a questão racial. Na III 

Conferência Estadual da DPESP, realizada em 2011, a demanda pela educação em direitos continuou presente, nas 

seguintes propostas: fomentar, em parceria com a sociedade civil, a realização de eventos, debates, fórums de 

discussões, seminários e congressos na temática do preconceito, priorizando as cidades que não possuem 

Defensoria Pública; e promover, em conjunto com as Secretarias Estadual e Municipais de Educação, a educação em 

direitos nas escolas públicas e particulares, visando o combate a todas as formas de discriminação. 

Com relação às medidas realizadas em função dessas demandas, há uma preocupação do Núcleo em 

divulgar a Lei 14187/2010, que pune administrativamente a discriminação racial. Em dezembro de 2010 o Núcleo 

realizou, em conjunto com a Secretaria de Justiça e Cidadania e com a Prefeitura de São Paulo, uma ação no Largo 

do Arouche para divulgação das leis contra discriminação homofóbica e racial (10948/01 e 14187/10). A data 

corresponde ao Dia dos Direitos Humanos. A instituição também já pediu que fossem fixados cartazes de divulgação 

dessas leis na Defensoria Pública.  

Há também uma preocupação em realizar o mapeamento e a divulgação da rede de atendimento em São 

Paulo para casos de discriminação racial. O Núcleo produz e distribui cartilhas com todo o conteúdo da Lei 

14187/2010 e folders para esclarecer e informar a população sobre os seus direitos e como proceder em casos de 

discriminação racial.   

Os folders produzidos pelo Núcleo são organizados em torno das seguintes perguntas: O que é a Defensoria 

Pública? Quem pode usar o serviço da Defensoria? Quem são os Defensores Públicos? O que é direito á igualdade? O 

que é direito à diferença? O que é uma sociedade plural? O que fazer em caso de discriminação? Além disso, há 

informações sobre dispositivos legais aplicáveis aos casos de discriminação racial e sobre locais de atendimento às 

vítimas.  

Acreditamos que a linguagem dos folders reflete a dificuldade do Núcleo de reconhecer e lidar com as 

diferentes formas pelas quais o racismo, a discriminação e o preconceito se expressam no dia-a-dia, apesar de nos 

imaginarmos como uma sociedade plural e termos “preconceito de ter preconceito”. Optam por abordar questões 

abstratas como o direito à igualdade e à diferença, ao invés de evidenciar, por exemplo, que o modo como muitos 

policiais abordam os jovens negros pode ser uma discriminação que deve ser denunciada, assim como a atitude de 

porteiros e atendentes em diversos estabelecimentos. 

Os membros e colaboradores do Núcleo também participam de eventos e realizam palestras. Os temas dos 

eventos são muito diversos, como “racismo ou injúria sob a ótica dos direitos humanos”, “justiça e igualdade racial” 
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(evento organizado pelo próprio Núcleo em 2010), “por uma infância sem racismo”, e “a implementação do estatuto 

da igualdade racial”.  

Com relação ao tema da educação em direitos nas escolas, a coordenadora do Núcleo afirmou que acredita 

ser a sensibilização e a educação em direitos o melhor caminho para lidar com a questão da discriminação no 

ambiente escolar. Ao perguntar se o Núcleo tinha mecanismos para realizar esses projetos de sensibilização, a 

coordenadora, entretanto, afirmou que isso depende muito de um trabalho em conjunto, que “a Defensoria não 

pode assumir isso sozinha, precisa de uma parceria com ONG, movimentos sociais, Secretaria de Educação”.  

Nesse sentido, comentou:  

“Recebemos demandas individuais a todo momento. Temos que nos 
concentrar muito nelas. Não temos tempo de ir para o interior, de ir para 
diferentes escolas dar essa formação em direitos. Acaba sendo um ato de 
quase heroísmo mesmo. Ficamos aqui porque precisamos dar andamento a 
esses PA’s e a essas denúncias, que são muitas hoje. Acaba que fica um pouco 
de lado a questão da educação em direitos.”  

 

 Podemos perceber que o Núcleo de Combate ao Racismo encontra dificuldades para conseguir realizar 

atuações mais expressivas voltadas para a educação em direitos. As ações realizadas acabam se resumindo à 

distribuição de cartilhas e à participação em eventos. A própria coordenadora da entidade afirma que o maior 

desafio a ser superado pelo Núcleo é a realização da educação em direitos de maneira mais pró-ativa e estruturada. 

Inclusive tem como meta, para o próximo ano, o desenvolvimento de um projeto de longa duração junto com órgãos 

públicos.  

Intensificar a aproximação entre o Núcleo e os movimentos sociais representantes de grupos sujeitos à 

discriminação poderia auxiliar o Núcleo a realizar medidas mais efetivas com relação à educação em direitos, e é 

uma demanda que aparece nas conferências estaduais da Defensoria Pública.  

 Outra importante função do Núcleo é a capacitação de defensores, servidores, terceirizados e estagiários, 

sobre o tema da discriminação. A instituição tem como missão sensibilizar e instrumentalizar toda a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo para lidar com essas demandas. Na III Conferência Estadual, uma das propostas 

aprovadas foi garantir que nos cursos de formação de defensores públicos, servidores e estagiários da DPESP, seja 

abordada a temática do combate à discriminação e do respeito à diversidade. 

 Conforme a coordenadora do Núcleo:  
 

“Aqui, a gente ainda precisa de uma formação interna muito forte. Os 
defensores muitas vezes não tem uma compreensão exata dos conceitos, 
como  o conceito de discriminação indireta ou de identidade de gênero, e não 
entendem a importância do tema, não tratam como prioridade.” 
 

 Nesse sentido, encontram-se disponibilizados na página do Núcleo Especializado de Combate à 

Discriminação, no Portal da DPESP, artigos, jurisprudência, legislações, modelos de peças e notícias diárias.  A 

instituição afirma que também encaminha informativos com orientações sobre o tema a todos os defensores e 

servidores, e realiza suporte técnico por email e por telefone.  
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 Além disso, os membros do Núcleo proferem palestras e organizam cursos para os integrantes da instituição. 

Em novembro de 2011 convidaram pesquisadores sobre relações raciais para abordar o tema na capacitação dos 

defensores coordenadores dos Centros de Atendimento Multidisciplinar, e os psicólogos e assistentes sociais que 

trabalham na Defensoria. Integrantes do Núcleo também participam, dentre outros eventos, dos cursos 

preparatórios de Defensores Públicos e dos ciclos de conferências da DPESP. O Núcleo, em 2010, solicitou 25 

exemplares do livro “África em Nós” para distribuir entre os participantes da instituição.  

 Mesmo assim, em evento organizado pelo Núcleo, em novembro de 2012, sobre a lei que pune 

administrativamente discriminação por orientação sexual, integrantes de movimentos sociais levantaram alguns 

questionamentos sobre a formação interna dos integrantes da instituição. Um ponto abordado foi a necessidade de 

conhecerem e atuarem com muitos conteúdos, como gênero, orientação sexual, raça, religião, e questão indígena. 

Questionou-se a possibilidade dos defensores conhecerem tantos assuntos, e indicou-se estarem sendo priorizados 

certos grupos discriminados na atuação da instituição.  

 Nesse sentido, em entrevista realizada em setembro de 2012 com Frei David e Boris Calazans, integrantes da 

EDUCAFRO, Boris defendeu: 

 “A Defensoria de São Paulo tem em torno de cinco anos. Ela tem um núcleo 
que combate discriminação, mas de uma maneira muita ampla, quando são 
assuntos que exigem maior especialização. Embora os assuntos dialoguem 
entre si, na hora de atuar você precisa ter um conhecimento que não é amplo. 
Se você não tiver esse conhecimento específico, corre o risco que eu estava 
vendo acontecer na Defensoria que é o de priorizar uma pauta em detrimento 
de outras. Eu percebi que tava rolando isso com a questão racial. (...) Na 
reunião com a coordenadora do núcleo, nós colocamos que queremos curso 
de capacitação na Defensoria, grupos de estudos e  palestras. Nós temos 
pedido isso porque sabemos que é essencial.” 

  

Os integrantes da EDUCAFRO, na entrevista realizada, apontaram também para o fato de não haver nenhum 

negro entre os integrantes do Núcleo. Pudemos perceber que essa era uma questão bastante mencionada pelos 

movimentos sociais, e que não fazia tanto sentido para a coordenadora da instituição.  

Essa é uma estratégia dos movimentos sociais negros de se fazerem auto-representar. Especialmente no 

caso do Núcleo, como a maioria das medidas realizadas pela entidade tem como foco o combate à discriminação por 

orientação sexual, acreditamos que a presença de um negro entre os integrantes da entidade poderia ajudar a 

fortalecer sua atuação no combate à discriminação racial e promover uma maior sensibilização dos colaboradores 

sobre o tema. 

Como um reflexo da exclusão que ocorre na sociedade, conforme III Diagnóstico da Defensoria Pública, a 

grande maioria dos integrantes das Defensorias Públicas dos Estados são brancos (77%). Os integrantes que se auto-

classificam como pretos são 2% e pardos, 18%. O Núcleo é a favor da implementação de cotas raciais no concurso da 

DPESP e, em 2009, realizou audiências sobre o tema. Essa é uma demanda que sempre aparece nas Conferências 

Estaduais, mas, conforme a ex- coordenadora do Núcleo, há uma resistência na DPESP para implementar essa pauta.   

Com relação ao objetivo de promover uma sensibilização institucional, o Núcleo procura atuar 

principalmente junto à Polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, e às Secretarias de Saúde e Educação.  
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Sobre medidas para sensibilização da instituição policial, conforme já foi mencionado acima,  os integrantes 

do Núcleo criaram um grupo para tratar especificamente dessas questões e realizaram uma reunião com o ouvidor 

de polícia do Estado de São Paulo sobre o assunto em 2010.  

Este não é só um objetivo institucional do Núcleo, como também uma demanda colocada por movimentos 

sociais nas conferências estaduais da DPESP. Na III Conferência, realizada em 2011, as seguintes propostas dispostas 

pela sociedade civil foram aprovadas para integrar o Plano de Atuação 2012/2012 da DPESP: elaboração de uma 

pesquisa acerca da violência policial com enfoque no racismo e discriminações institucionais dentro das polícias, 

capacitação de agentes de segurança pública com objetivo da redução das práticas discriminatórias e de violência, e 

monitoramento da atuação dos agentes de segurança pública, em especial nos casos de violência policial contra a 

juventude negra e LGBT. 

  Não pudemos notar atuações específicas do Núcleo para sensibilização do Ministério Público e do Judiciário, 

mas os movimentos sociais fizeram uma proposta que foi integrada ao Plano de Atuação da DPESP: capacitar o 

Ministério Público e o Poder Judiciário “para a superação da discriminação institucional que compromete a efetiva 

atuação no combate à discriminação”. Sobre o tema, o integrante da EDUCAFRO, Boris Calazans, afirmou: 

“A Defensoria Pública pode contribuir para difundir dentro das próprias 
carreiras jurídicas – magistratura, ministério público, procuradoria – 
informações sobre o racismo no Brasil, rompendo visões estereotipadas. 
Assim, poderão ter uma visão mais lúcida na hora de propor ações, discutir o 
tema e poderão construir estratégias que atendam melhor o interesse social. 
(...) Essas pessoas, ao receberem um caso que tenha questões raciais 
envolvidas, não vão saber do que está se tratando ali. Vão tratar essas 
questões como se fosse estritamente técnica. A gente vê que quando a gente 
“judicializa” demandas é muito comum ficar no âmbito estritamente técnico 
legal, legalista, porque a pessoa não tem mínimo conhecimento do que se 
passa em torno dela, em termos de racismo. Não tem essa capacitação.”  

 

 As Secretarias de Saúde e Educação, por sua vez, também foram mencionadas na II e na III Conferências 

Estaduais da DPESP. Em 2009, uma proposta aprovada na II Conferência Estadual determinou a atuação junto aos 

órgãos públicos para disponibilizar à população negra serviço de saúde especializado em doenças preponderantes 

nesta população. O relatório das atividades do Núcleo de julho de 2011 a julho de 2012 indica que houve apenas o 

mapeamento dos serviços de saúde disponíveis à população negra. Não ocorreu, portanto, qualquer atuação 

conjunta. 

Com relação às Secretarias Estadual e Municipais de Educação, há uma grande demanda pela atuação 

conjunta com relação à efetivação da Lei 10639/2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afrobrasileira nas 

escolas públicas e privadas. Além disso, no Plano de Atuação da Defensoria Pública para 2012/2013, há o objetivo de 

que o Núcleo, junto com as secretarias, elabore um projeto de educação em direitos nas escolas sobre o tema da 

discriminação. 

Foi possível perceber, entretanto, que há uma dificuldade de diálogo entre o Núcleo e as Secretarias de 

Educação. Quando o Núcleo enviou ofícios para cerca de 40 Secretarias Municipais de Educação, em 2010, sobre a 

implementação da Lei 10639/2003, apenas 16 Secretarias responderam. Não foi possível compreender o motivo 
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pelo qual mais da metade das Secretarias optaram por nem sequer enviar informações à Defensoria, mas fica 

evidente a ausência de diálogo entre esses órgãos e a fraca legitimidade da Defensoria junto às Secretarias 

Municipais de Educação. A coordenadora do Núcleo, sobre o assunto, afirmou que há uma “dificuldade política” 

para a realização de uma atuação conjunta. 

Por fim, a participação do Núcleo na elaboração de políticas públicas e projetos de lei sobre o tema da 

discriminação, apesar de também ser uma demanda apresentada nas conferências estaduais e um objetivo presente 

no Regulamento Interno da instituição, em nosso entender, ainda é bastante incipiente. 

Ao Núcleo foi exigida, nas conferências estaduais, a participação na elaboração e aplicação de políticas 

públicas e projetos de lei sobre: cotas sociais e raciais nas universidades, serviços públicos e empresas privadas, e, 

inclusive, na própria Defensoria Pública; violência policial contra a juventude e a população negra; e a inclusão, na 

rede de ensino, da temática “História e Cultura Afrobrasileira e Indígena”. 

Conforme o Relatório das Atividades do Núcleo entre julho de 2011 e julho de 2012, a instituição “realizou 

reuniões com representantes de grupos engajados nesses temas para, conjuntamente, elaborar estratégias de 

ação”, bem como participou de debates que possibilitaram “a reflexão e a elaboração de propostas de intervenção”. 

Além disso, um membro do Núcleo participa do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, em que se 

discutem políticas públicas para o combate a discriminação racial no Estado. Não foi possível identificar, entretanto, 

ações concretas e efetivas de intervenção relacionadas com as demandas apontadas acima. 

 

6. Conclusões 

“Há em São Paulo 1800 membros do Ministério Público e apenas 900 
defensores. Nós queremos ter um olhar para questões coletivas, mas a 
demanda individual é muito grande. A equalização dessas duas dimensões 
exige um esforço tremendo da nossa instituição, mas no fundo é o que nos 
move.” 

 
Esta declaração de um membro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em um evento organizado 

pela instituição no dia 31 de outubro de 2012, mostra um grande dilema existente na entidade. Por um lado, a 

Defensoria traz um discurso inovador, voltado para a transformação social e para uma atuação que vai muito além 

do ingresso no Judiciário para solução de conflitos individuais; por outro lado, recusar o atendimento judicial às 

demandas individuais daqueles que não podem contratar um advogado particular seria negar o acesso à justiça para 

essas pessoas.  

Os Núcleos Especializados são os principais agentes da DPESP responsáveis por uma atuação voltada para 

causas de grande impacto social. O seu principal objetivo não é o interesse individual do assistido, mas combater 

problemas sociais específicos. Assim, possuem uma dinâmica de trabalho diferente dos demais órgãos da DPESP, 

podendo selecionar casos e práticas que tenham maior potencial de transformação social.  

No entanto, a tensão citada pelo membro da Defensoria Pública também está fortemente presente no 

Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da DPESP.  
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A análise das práticas do Núcleo mostrou que o foco da instituição é o acompanhamento de processos 

administrativos para a apuração de casos de discriminação racial entre indivíduos. A ex-coordenadora do Núcleo, 

sobre o assunto, afirmou:  

“Nessa área o que está reprimido é a demanda individual. É a vítima 
que está ali sofrendo a consequência da discriminação e que não consegue ir 
na delegacia e fazer o BO. No coletivo tem outras instituições. Mas quem vai 
dar suporte para a vítima? Se não for a Defensoria ou um advogado particular, 
ninguém está nem aí.” 

 

É inquestionável que a atuação do Núcleo nos casos individuais fortalece uma nova esfera de reprovação do 

racismo no país, promovendo maior igualdade no acesso à justiça e acolhimento para as vítimas de condutas 

racistas. Tendo em vista as dificuldades de aplicação da legislação “anti-racismo” no Brasil e do brasileiro de afirmar 

oficialmente o preconceito, essa atuação contribui para que o racismo deixe de se esconder na esfera do privado. 

Ainda, diferente da esfera civil e penal, há um possibilidade maior de diálogo e construção do reconhecimento do 

outro neste espaço.  

O número de denúncias, no entanto, está crescendo e os integrantes já apontam dificuldades estruturais 

para dar conta de todos os processos administrativos. A seleção de casos com maior potencial de impacto na 

sociedade possibilitaria que os recursos disponíveis fossem utilizados de forma a obter maior progresso na luta 

contra a discriminação.  

As demandas coletivas envolvem órgãos públicos, empresas, e a mídia, entre outras instituições, e afetam 

diretamente toda a população negra brasileira. Além disso, esses casos tem um maior caráter pedagógico, visto que 

articulam mais facilmente discursos sobre a construção social da raça no nosso país e de que forma a raça ainda é 

um marcador de desigualdades. 

Além de priorizar denúncias com caráter coletivo, há outros critérios que poderiam ser utilizados para 

selecionar os casos: o potencial de impacto do caso em outras demandas, a possibilidade de estabelecer 

precedentes que possam beneficiar futuros denunciantes, a possibilidade de dar clareza para o conteúdo da Lei 

14187/2010, a abordagem de uma violação grave de direitos humanos, o potencial de publicidade do caso na mídia, 

e a probabilidade de uma decisão favorável. 

É possível avaliar que o Núcleo poderia, nos casos mais emblemáticos, elaborar ações coletivas no Judiciário, 

e, principalmente, no STF e em Cortes Internacionais. Atualmente, esses dois últimos locais têm se tornado 

importantes espaços de disputa para ONG’s e movimentos sociais que visam combater o racismo no Brasil. Há uma 

maior publicidade dos casos nessas esferas e as decisões têm um grande impacto na sociedade. Recentemente, por 

exemplo, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA), elaborou um mandado de segurança, o MS 31907, 

contra a presidente Dilma e demais autoridades do sistema educacional do país por ausência do cumprimento ou 

cumprimento parcial da Lei 10639/2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afrobrasileiras nos currículos 

escolares.  

Coletivizar denúncias individuais por meio de instrumentos extraprocessuais, como reuniões e ofícios, e 

procurar fortalecer o caráter educativo e dialógico dos processos e, particularmente, das sanções, são importantes 
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estratégias que já estão sendo realizadas pelo Núcleo. A atuação da entidade nos casos de discriminação racial entre 

alunos no ambiente escolar, mandando ofícios para as escolas e realizando reuniões com as Secretarias de Educação 

para saber como as diferenças são tratadas e como é a capacitação do corpo docente com relação a essa questão, é 

um ótimo exemplo. Exigir que um estabelecimento comercial realizasse a capacitação de seus funcionários para não 

agirem de forma discriminatória também é outro bom exemplo. 

Além do dilema entre processos com caráter individual e coletivo, há também no Núcleo uma tensão entre 

ações que buscam a repressão de condutas discriminatórias e medidas de prevenção ao racismo. 

A atuação social repressiva do Núcleo, tanto em casos individuais quanto coletivos, enfrenta importantes 

limitações, como a falta de estrutura da Comissão Processante Especial, que julga os processos administrativos, e as 

dificuldades de comprovar as situações de discriminação, de lidar com casos em que a discriminação racial está 

atrelada a outros tipos de discriminação, e de punir funcionários públicos.  

Há, também, uma grande dificuldade de combater casos em que a discriminação e o preconceito aparecem 

de forma sutil, disfarçada, e não por meio de ofensas verbais proferidas diretamente à vítima. O que fazer no caso 

de um funcionário que aborda um jovem negro quando ressoa o alarme de um estabelecimento lotado de gente? E 

no caso de um aluno negro que sente que está sendo tratado de forma diferenciada pelo professor?  

O racismo no Brasil caracteriza-se por ser silencioso e a intenção racista é difícil de ser comprovada, pois 

temos, nos velhos termos de Florestan Fernandes, um “preconceito de ter preconceito”. Por outro lado, nesses 

casos, é evidente a presença dos estereótipos negativos relacionados à população negra: “o aluno negro tem uma 

possibilidade de sucesso acadêmico e profissional menor”, “o jovem negro é mais propenso a ser um criminoso”. 

Como combater essas concepções por meio dos processos administrativos? 

Não podemos deixar de notar que essas dificuldades se relacionam com as tensões que os direitos de 

reconhecimento trazem ao sistema de justiça: a dificuldade de traduzir relatos de discriminação em evidências e de 

demonstrar sua existência em situações aparentemente neutras; a insuficiência dos remédios jurídicos para 

combater sistemas de valores enraizados no imaginário social; e o desconhecimento sobre as relações raciais e os 

processos de construção da identidade negra em nosso país.  

Nesses casos, a ação social preventiva, por exemplo, através da educação em direitos e da promoção da Lei 

10639/2003, poderia ser mais eficaz. Além disso, essa atuação é bastante estratégica para a concretização dos 

direitos da população negra brasileira, pois envolve importantes atores sociais e a elaboração de políticas públicas 

mais efetivas de longo prazo.  

Foi possível concluir, entretanto, que as medidas realizadas pelo Núcleo com caráter preventivo ainda são 

muito incipientes. O Núcleo não possui recursos materiais e humanos para, simultaneamente, acompanhar as 

denúncias de condutas racistas na esfera administrativa e promover ações preventivas.  

As medidas preventivas exigiriam, em nosso entender, uma formação muito mais política do que jurídica, 

além de um conhecimento mais profundo sobre as relações raciais no país.  Assim como percebemos limites da 

minha formação na Faculdade de Direito da USP para analisar as estratégias realizadas pelo Núcleo, acreditamos que 

dificuldades semelhantes possam ser enfrentadas por seus membros. 
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Nesse sentido, intensificar a aproximação crítica dos movimentos sociais, ONG’s, e de órgãos públicos para a 

realização de ações conjuntas no combate à discriminação, ao racismo e ao preconceito, pode se configurar como 

um importante caminho.   

O Núcleo ainda é uma instituição muito nova, com 5 anos de existência. Conta com apenas 20 integrantes, a 

maioria jovens com ainda pouca experiência de trabalho na Defensoria Pública. Apenas a coordenadora atua 

exclusivamente na entidade. Além disso, a DPESP tem um orçamento muito menor do que o Ministério Público e o 

Judiciário.   

A instituição possui, entretanto, inúmeras atribuições e recebe uma grande quantidade de demandas de 

difícil solução. Além da repressão de condutas racistas e discriminatórias, tanto o Regimento Interno do Núcleo, 

quanto as propostas elaboradas pela sociedade civil nas conferências estaduais da Defensoria Pública, indicam uma 

grande demanda por ações preventivas de combate ao racismo. No âmbito popular, a educação em direitos; no 

institucional, sensibilização sobre o tema no Ministério Público, no Judiciário, na Polícia, nas Secretarias de Saúde e 

de Educação, e na própria DPESP. 

Para atingir os fins almejados pela entidade da forma mais eficiente possível, será talvez importante um 

trabalho preliminar de planejamento, de escolha das práticas a serem utilizadas, conforme o seu potencial de 

impacto e as prioridades da instituição. Entendemos que ainda falta ao Núcleo uma reflexão mais aprofundada sobre 

a relação entre seus objetivos e seus recursos.   

A abertura para a participação dos movimentos sociais na elaboração das metas do Núcleo por meio dos 

Ciclos de Conferência é um grande avanço da DPESP, pois permite identificar importantes demandas e promove a 

participação democrática na gestão pública. No entanto, como as propostas são inúmeras e exigem muitos recursos, 

seria importante que o Núcleo elegesse prioridades e realizasse um planejamento de suas atividades. A realidade 

dos recursos limitados significa a necessidade de estratégias ainda mais precisas e seletivas. 

Não há dúvidas, entretanto, de que a instituição está se revelando um ator essencial para a concretização do 

princípio constitucional da igualdade, e que vem lidando com os impasses de uma agenda relativamente nova, que 

cresce na seara social como um todo. 
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