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RESUMO

O presente trabalho pretenderá analisar os principais mecanismos jurídicos criados pelo Estatuto da Igualdade Racial, promovendo, assim, o 
reconhecimento dos direitos de minorias, notadamente a minoria afro-brasileira. Para alcançar este objetivo, primeiramente, examinar-se-á os 
principais aspectos do direito à saúde da população negra brasileira. Tal proteção é necessária em virtude de que algumas doenças incidem em 
maior proporção na população negra do que na população branca. Este fato é constatado em razão do acesso à saúde e as condições 
habitacionais em que vivem os afrodescendentes no Brasil. Os direitos à educação, cultura, esporte e ao laser também serão objeto de estudo 
neste trabalho. Em termos estatísticos, verifica-se uma desigualdade enorme em relação a média de anos de estudos entre os grupos étnicos 
brasileiros, ocasionando, assim,  diversos problemas sociais. É por isso que o presente Estatuto dará uma atenção especial na construção de uma 
educação pautada no respeito e valorização da diversidade cultural, além de promover o desenvolvimento de algumas práticas culturais de 
origem africana. Um dos pontos mais sensíveis da sociedade brasileira é a efetivação da chamada tolerância religiosa. Destarte, os direitos à 
liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos não poderiam ficar de fora deste estudo. A Lei 12.288/2010 trouxe 
uma série de mecanismos que obriga o Estado a adotar medidas no combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à 
discriminação de seus seguidores. Após a abolição da escravidão, alguns ex-escravos passaram a trabalhar na pequena produção rural, mais 
voltada para a subsistência do grupo familiar;  em face desta realidade, o Estatuto da Igualdade Racial buscou assegurar o acesso à terra e à 
moradia, prevendo medidas relativas à questão fundiária, sobre tudo das chamadas comunidades quilombolas, e o acesso à moradia adequada da 
população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à 
dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Importante, também, é apresentar alguns aspectos do acesso à 
justiça desta minoria ora apresentada, como por exemplo, a possibilidade de criação, pelo poder público, de órgãos de ouvidoria permanente 
para as vítimas de discriminação étnica. Outra temática necessária é a analise do funcionamento do chamado Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, criado para integração necessária dos entes federativos na efetivação das politicas públicas destinadas à proteção da minoria 
afro-brasileira. A metodologia utilizada constitui-se na análise da literatura sobre o tema do racismo e os mecanismos de inclusão social. Realizou-
se, ainda, um levantamento no plano legislativo em busca da identificação, no Brasil, de normas que promovem a inclusão social, notadamente a 
minoria afro-brasileira. Em conclusão, percebe-se que o Estatuto da Igualdade Racial, junto com outras legislações editadas nos últimos 13 anos 
são ótimos mecanismos jurídicos para a efetivação dos direitos de minorias na sociedade brasileira, sobretudo os afrodescendentes que possuem 
uma triste história de discriminação e exclusão social. Contudo, se não houver uma participação ativa de órgãos federais, estaduais, municipais e 
também do setor privado, corre o risco da referida lei se tornar mais uma “lei para inglês ver” como ocorreu com as leis abolicionistas anteriores 
à Lei Áurea, que tinham o fito de proteção da população negra, mas que nada mudavam a situação escravagista.
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