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O Brasil é o maior país em território e população da América

Latina, contando hoje com mais de 180 milhões de habitantes.

Embora cerca de 50% da população brasileira seja composta por

negros (pretos e pardos), a sua formação e herança do período

escravocrata fazem com que o racismo e a discriminação racial

estejam profundamente enraizados na cultura e nas dinâmicas

sociais do país.

Entretanto, nas últimas décadas, em especial a partir dos anos

1970, com a entrada significativa do movimento negro no cená-

rio político brasileiro, o próprio Estado e a sociedade passaram a

discutir estratégias de combate ao racismo. Hoje, 30 anos

depois, o protagonismo do Brasil em criar instrumentos de pro-

moção da igualdade racial e combate ao racismo, inclusive no

âmbito de suas instituições, é reconhecido mundialmente.

Durante a Conferência Regional das Américas, realizada em julho

de 2006, em Brasília, Doudou Diène, relator especial da ONU

sobre as formas contemporâneas de racismo, disse que o suces-

so do Brasil no combate ao racismo é uma condição importante

para a transformação de toda a América Latina.

Para que este combate seja efetivo e faça do Brasil um exemplo

para a região, é preciso que o Estado e seus servidores(as)

reconheçam o racismo, a discriminação e as intolerâncias como

determinantes da precarização das condições de vida. É preciso

que identifiquem os grupos que ao longo da história têm experi-

A P R E S E N TA Ç Ã O
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mentado desvantagens no acesso aos benefícios das ações

governamentais para, então, formular e executar políticas públicas

capazes de eliminar as injustiças, superando os efeitos perversos

do racismo.

Esta publicação tem como objetivo propor uma metodologia de

combate ao racismo institucional no setor público, com base na

experiência desenvolvida junto às agências implementadoras do

Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI).Tal expe-

riência se refere a uma das etapas de implementação do progra-

ma, denominada Identificação e Abordagem do Racismo

Institucional, que se efetivou por meio de oficinas voltadas para

gestores(as) e trabalhadores(as) do setor público.

É uma etapa fundamental para a construção de um processo

participativo de diagnóstico do racismo institucional e de propo-

sição de ações para combatê-lo, realizada em parceria com o

Instituto AMMA Psique e Negritude.

A metodologia desenvolvida pelo Instituto AMMA privilegiou a

dimensão subjetiva do racismo, enfocando seus aspectos psicos-

1312

sociais a partir das percepções, do imaginário, das representa-

ções sociais sobre pertencimento étnico-racial e das vivências de

discriminação dos participantes.Trata-se, portanto, de uma pro-

posta de combate ao racismo que pretende alterar as percep-

ções, lembranças, fantasias e idéias, a partir de vivências e infor-

mações.

O texto está dividido em três partes. A primeira contextualiza o

PCRI e define sua base conceitual. A segunda parte apresenta a

sistematização das informações contidas nos registros das ofici-

nas. E a última descreve, passo a passo, as etapas de implementa-

ção de um PCRI.

Esperamos que esta publicação sirva de estímulo para que ges-

tores(as) e profissionais do setor público e de organizações

sociais possam replicar a experiência do PCRI por muitas outras

agências. A superação do racismo e das desigualdades étnico-

raciais é fator essencial para a promoção do desenvolvimento e

para que a gestão seja, de fato, eficaz, eficiente e responsiva para

todos os segmentos populacionais.
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O Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) é uma

parceria, estabelecida sob a supervisão da Agência Brasileira de

Cooperação (ABC), entre o Ministério da Saúde (MS), o

Ministério Público Federal (MPF), a Secretaria Especial de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério do

Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional

(DFID).

Criado em 2001, o PCRI visou a contribuir para o estabeleci-

mento de políticas de desenvolvimento e redução de pobreza

por meio do enfrentamento das desigualdades que a determi-

nam. A abordagem desenvolvida pelo PCRI considera o combate

e a prevenção ao racismo institucional condições fundamentais

para a criação de um ambiente favorável à formulação e à

implementação sustentada de políticas públicas racialmente eqüi-

tativas.

1.1 Componentes do PCRI

O PCRI organizou-se em dois componentes inter-relacionados:

municipal e saúde.

O componente municipal teve por objetivo apoiar a integração

de ações de enfrentamento ao racismo institucional, com base

em experiências municipais de Salvador e Recife, desenvolvidas

em diferentes setores, tais como educação, saúde, cultura, igual-

dade de gênero, legislativo e justiça.

O componente saúde constituiu-se num estudo de caso sobre

como o racismo institucional pode ser abordado setorialmente,

de modo a permitir as necessárias ligações entre a política fede-

ral e seus desdobramentos nos estados e municípios. O propósi-

to desse componente era contribuir para a redução das iniqüi-

dades raciais em saúde, colaborando na formulação, execução,

monitoramento e avaliação de políticas de saúde da população

negra no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

I . O QUE É O PCRI
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Assim, o PCRI adotou uma noção de racismo institucional como

o fracasso das instituições e organizações em prover

um serviço profissional e adequado às pessoas devido

à sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se mani-

festa em normas, práticas e comportamentos discrimi-

natórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais

são resultantes da ignorância, da falta de atenção, do

preconceito ou de estereótipos racistas. Em qualquer

caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de

grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de

desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo

Estado e por demais instituições e organizações.

Apesar das diferenças entre a política racial dos contextos britâ-

nico e brasileiro, o conceito se mostrou extremamente útil,

posto que aqui, até bem pouco tempo, o racismo era negado de

forma sistemática. Essa adaptação foi possível por permitir uma

abordagem segundo a qual o racismo, consciente ou não, deve e

pode ser avaliado pelas desvantagens que causa a determinados

grupos. Além disso, favorece o entendimento de como, mesmo

diante da negação da existência de racismo, o Brasil alimentou

tão profundas desigualdades entre brancos e negros, como ates-

tam os dados de inúmeras pesquisas produzidas por agências 

governamentais e entidades acadêmicas. Essa situação contradi-

tória propiciou a busca de caminhos alternativos – como é o

17

1.2  Histórico e Desenvolvimento

O Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) nas-

ceu durante o processo de organização da comitiva brasileira

para a III Conferência Mundial contra o Racismo, realizada pelas

Nações Unidas, em Durban, África do Sul, no ano de 2001.

Naquele momento, a significativa participação da sociedade civil

e do governo brasileiro na Conferência ampliou o debate públi-

co sobre a questão racial e intensificou as discussões sobre

como o setor público poderia estabelecer compromissos mais

efetivos e continuados de combate ao racismo e às desigualda-

des socioraciais. Atentos às potencialidades daquele momento, o

Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional

(DFID) e o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) passaram a desenvolver um trabalho

conjunto, do qual resultou a formulação do PCRI.

A avaliação de experiências anteriores mostrava, entre outros

aspectos, que a inércia do setor público perante as desigualdades

raciais e a descontinuidade das ações governamentais com essa

temática também deveriam ser procuradas nas formas como o

racismo integra a cultura das instituições. Nesse sentido, o inter-

câmbio com a Comissão de Igualdade Racial do Reino Unido

representou um passo importante para que se chegasse a uma

definição de racismo institucional suficientemente objetiva para

possibilitar a sua operacionalização em diversos contextos.

16
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AS FASES.

O HISTÓRICO DO PCRI PODE SER DIVIDIDO EM

TRÊS MOMENTOS.

O primeiro, 2001/2002, foi marcado pela realização de uma

série de oficinas e reuniões técnicas com a participação de agên-

cias internacionais, organizações governamentais e não governa-

mentais, particularmente as do Movimento Negro. Desse pro-

cesso de consulta a parceiros potenciais, resultou a elaboração

do memorando de projeto do Programa.

O segundo, 2003/2005, inicia-se com a aprovação do memo-

rando de projeto pelo DFID-Londres e vai até a definição do

PNUD como executor do Programa, em março de 2005. Nessa

fase, paralelamente às negociações quanto aos arranjos institu-

cionais, foi realizado um conjunto de atividades de pré-imple-

mentação, visando, por um lado, a minimizar os problemas de

atraso em sua execução e, por outro, manter o compromisso

com os vários parceiros mobilizados anteriormente. Desse

modo, buscou-se assegurar que os objetivos do Programa

pudessem vir a ser alcançados no tempo previsto para sua 

duração.

O biênio 2006/2007 corresponde ao terceiro momento, ini-

ciado após o processo de revisão anual ocorrido em novembro

e dezembro de 2005. Esta fase se dirige à consolidação do com-

bate ao racismo dentro da cultura gerencial do setor público e à

divulgação dos resultados alcançados e das lições aprendidas no

PCRI. Assim, os esforços buscam, sobretudo, incentivar o setor

público brasileiro, as organizações multilaterais e as instituições

financeiras internacionais a reconhecer o racismo como forte

determinante das desigualdades, da exclusão e/ou da inclusão

social desqualificada, da concentração de renda e do aumento da

pobreza que atingem a população afro-brasileira de forma incisi-

va e desfavoravelmente.

1918

caso da parceria estabelecida para a criação do Programa de Combate

ao Racismo Institucional/PCRI –, para refletir sobre qual o papel do

setor público na superação das desigualdades que ele mesmo tem aju-

dado a reproduzir ao longo do tempo.

Por essas razões, o Programa adota como pressuposto a necessidade

de tornar visível o racismo para que as instituições possam combatê-lo

quando se manifesta nas relações de trabalho, nas atitudes e práticas

de seus funcionários, nas suas ações finalísticas, bem como preveni-lo

por meio de novas normas e procedimentos capazes de contribuir

para a mudança da cultura institucional. Nesse sentido, o PCRI buscou

contribuir, por meio de suas ações, para a mudança da realidade descri-

ta, apoiando o setor público na identificação, combate e prevenção do

racismo institucional, e as organizações da sociedade civil (grupos,

movimentos e outros) na ampliação de sua participação na formulação

e monitoramento das políticas públicas.
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1.4 Dimensões do Racismo Institucional

Com a finalidade de desenvolver habilidades para identificar,

abordar, prevenir e combater o racismo institucional no setor

público, o Programa de Combate ao Racismo Institucional defi-

niu duas dimensões interdependentes e correlacionadas de análi-

se: (1) a das relações interpessoais e (2) a político-pro-

gramática.

A primeira dimensão diz respeito às relações que se estabe-

lecem entre gestores(as) e trabalhadores(as), entre os(as) pró-

prios(as) trabalhadores(as) e entre esses(as) e os(as)

usuários(as) dos serviços.

A segunda – político-programática – pode ser caracterizada

pela produção e disseminação de informações sobre as expe-

riências diferentes e/ou desiguais em nascer, viver, adoecer e

morrer; pela capacidade em reconhecer o racismo como um

dos determinantes das desigualdades no processo de ampliação

das potencialidades individuais; pelo investimento em ações e

programas específicos para a identificação de práticas discrimina-

tórias; pelas possibilidades de elaboração e implementação de

mecanismos e estratégias de não-discriminação, combate e pre-

venção do racismo e intolerâncias correlatas – incluindo a sensi-

bilização e capacitação de profissionais; pelo compromisso em

priorizar a formulação e a implementação de normas, mecanis-

mos e estratégias de redução das disparidades e promoção da

eqüidade.

A apreensão dessas dimensões e do próprio conceito de racis-

mo institucional possibilita entender como, mesmo diante da

negação da existência do racismo, o Brasil alimentou (e alimenta)

tamanhas desigualdades entre brancos e negros, como atestam

as estatísticas oficiais, os estudos e as pesquisas.

Essa definição conceitual pode e deve ser utilizada por represen-

tantes do governo, do setor privado e da sociedade civil em

ações de combate e prevenção às práticas discriminatórias 

decorrentes do racismo nas áreas de saúde, educação, cultura,

direitos humanos e acesso à justiça, gestão pública, entre outras.

21

1.3 Agências Implementadoras e Parceiros

No âmbito nacional, o PCRI se consolidou como resultado de

uma parceria estabelecida entre a Secretaria Especial de Políticas

de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o Ministério Público

Federal (MPF), o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), o Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD), o Ministério do Governo

Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID) e diver-

sas organizações da sociedade civil.

Na esfera municipal, o PCRI contou com as prefeituras de Recife

e Salvador e com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE)

como agências implementadoras, e com elas desenvolveu

uma metodologia de identificação, combate e prevenção do

racismo institucional nas suas diversas formas de manifestação:

nas relações entre servidores(as), no atendimento ao usuário(a)

e na ação programática.

PARCEIROS 

Logo no início de suas atividades, na fase de consulta e elabora-

ção do memorando do Programa de Combate ao Racismo

Institucional (PCRI), foram estabelecidas parcerias com várias

organizações da sociedade civil. Na fase seguinte de sua imple-

mentação, foram definidos três níveis de participação desses

organismos:

(1) como membros de comitês consultivos, atuando no

monitoramento do Programa e, ao mesmo tempo, oferecendo

suporte político para a sua continuidade;

(2) como consultores, incorporando suas experiências de

enfrentamento do racismo e do sexismo ao repertório de

boas práticas das agências implementadoras e instituições

parceiras;

(3) como protagonistas das ações que visam a fortalecer

o debate sobre as políticas públicas.

20

IdentificaCAP1E2-2009  6/17/09  10:29 AM  Page 20



22 23

Como salientado em seções anteriores, a implementação do

PCRI nas cidades de Recife e Salvador deu ênfase a uma aborda-

gem psicossocial tanto no diagnóstico do racismo institucional

como em alguns processos de formação de servidores(as) e

gestores(as) de diferentes áreas. Nas várias oficinas realizadas, os

participantes foram estimulados a registrar por escrito, anonima-

mente, suas opiniões e percepções sobre os temas tratados.

Disso resultou um rico material, cuja análise, apresentada a

seguir, revela elementos importantes para ampliar o nosso

entendimento sobre os mecanismos que concorrem para facili-

tar ou dificultar a adoção de uma cultura institucional compro-

metida com a garantia dos direitos de mulheres e homens, inde-

pendente de raça, cor e tradição.

2.1 Estratégia, Método e Referencial

Teórico

A etapa do diagnóstico do racismo institucional constitui-se

numa ação relevante devido à possibilidade de se intervir na

dimensão subjetiva do racismo. Na experiência do PCRI, privile-

giou-se a realização de oficinas de identificação e aborda-

gem do racismo institucional que buscam promover a pas-

sagem de uma consciência restrita e imediata sobre a questão

racial para uma consciência alargada, analítica, politizada. É uma

associação entre vivência e informação, envolvendo, por um lado,

II. IDENTIFICAÇÃO  
E ABORDAGEM 
DO RACISMO
INSTITUCIONAL
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Os estereótipos racistas, a falta de atenção e a ignorância são

todos ingredientes do preconceito racial.

As correlações existentes entre estes termos, tão presentes na

discussão sobre o racismo, evidenciam a importância da atitude

e da percepção nas relações interétnico-raciais. Como enfatizou

Ecléa Bosi (2003), nossas atividades essenciais como sujeitos são

ação e percepção. Contudo, ela adverte, nem sempre estamos

dispostos à aventura da percepção, podemos recolher aspectos

do real já recortados e confeccionados pela cultura, optando por

enxergar através das mediações impostas. O processo de estere-

otipia se apodera de nossa vida mental.

“O repouso no estereótipo, nas explicações dadas pelo poder, con-

duz a uma capitulação da percepção e  a um estreitamento do

campo mental.” (Ecléa Bosi, 2003, p. 118).

O convite acima, para rever o conceito de racismo institucional,

articulando e hierarquizando os seus elementos, confrontando-

os com a própria prática, trata-se de um exercício que deverá

ser praticado diversas vezes, até que se atinja o seu alvo.

“A mudança de atitude exige uma reorientação intelectual, um rom-

pimento com os vínculos sociais. É uma reestruturação da experiên-

cia passada. A mudança de atitude causa uma desordem nas rela-

ções sociais.” (Ecléa Bosi, 2003, p. 121).

A mudança de atitudes não ocorre simplesmente por meio de

técnicas, demanda “uma conversão”.

registro e partilha de percepções que cada um tem do racismo,

de si e do outro e, por outro lado, informações étnico-raciais e

sociopolíticas como uma maneira de promover alteração de ati-

tudes.

As oficinas foram construídas de maneira a fomentar a atenção

e a percepção dos participantes a partir de lembranças, idéias,

informações e conteúdos que possibilitassem a identificação de

preconceitos raciais que habitam o imaginário social e que 

encerram em si estereótipos, impulsos ou desejos, nem sempre

conscientes, responsáveis por atitudes discriminatórias.

A escolha de uma abordagem psicossocial implica em trabalhar

com atitudes, considerar o sentido do comportamento, os afe-

tos, as idéias, percepções, lembranças e fantasias investidas na

ação. Implica em promover a prática de olhar para si e se incluir

na contextualização dos problemas sociais.

Antes de tomarmos contato com os registros das oficinas, pro-

pomos olhar, uma vez mais, o conceito de racismo institucional.

“O racismo institucional é o fracasso das instituições

e organizações em prover um serviço profissional e

adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura,

origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas,

práticas e comportamentos discriminatórios adotados

no cotidiano de trabalho, os quais são resultantes da

ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou

de estereótipos racistas. Em qualquer caso, o racismo

institucional sempre coloca pessoas de grupos

raciais ou étnicos discriminados em situação de des-

vantagem no acesso a benefícios gerados pelo

Estado e por demais instituições e organizações.”

Façamos o exercício de articular e hierarquizar as causas aponta-

das nesta definição: onde temos “[...] são resultantes da ignorân-

cia, da falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racis-

tas [...]”, propomos ler “[...] são resultantes do preconceito

racial, uma atitude que combina estereótipos racistas,

falta de atenção e ignorância”.

24
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Como já sugerimos, quando uma opinião tende ao estereó-

tipo, o afeto tende à compulsão, isto é, tende a acontecer

como um impulso sem nenhuma preparação consciente. Quanto

mais agimos automaticamente, mais emitimos opiniões estereoti-

padas e somos tomados por compulsões.

A atenção é a percepção aplicada, vivenciada. A falta de

atenção é a percepção socialmente e narcisicamente controla-

da. O que não é para ser percebido socialmente fica fora, torna-

se invisível. O que não é percebido narcisicamente, o que não é

mero espelho para o sujeito, é desprezado: o sujeito narcísico

vive de buscar no outro a mera confirmação de si mesmo e de

seu modo de ser. A falta de atenção é a percepção engessada.

Em psicologia social, Ecléa Bosi (2003) fala desta "tendência a

formar noções simplificadas que recobrem os elementos do real,

ignoram exceções e permanecem rigidamente imunes à expe-

riência".

Para Gonçalves Filho (2007), a atenção é percepção capaz de

espanto, de se expor ao estranho, ao não-familiar. É capaz de

alteridade, de ser colocada diante daquilo que não é o mesmo, é

o outro. A atenção é também percepção capaz de deslocamen-

to das imagens socialmente controladas para as imagens que

residem à margem. A atenção supera a percepção para a qual

fomos obrigados socialmente.

A ignorância, entendida como falta de conhecimento, é um

impedimento à mudança de atitudes. Como dissemos, a opinião

é elemento-chave da atitude e a validação de uma opinião,

segundo Adorno (1950), se dá por meio do conhecimento. O

conhecimento começa pela resistência à opinião, capturada e

endossada pelo poder.
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P R E C O N C E I TO RAC I A L :

ESTEREÓTIPO -  ATENÇÃO - IGNORÂNCIA

O preconceito, em psicologia social, é um tema que remete à

noção de atitude. Uma noção que vamos explorar mais, pois a

atitude é um fenômeno que encontra ressonância na conversa

comum do cotidiano. E a noção de preconceito se reveste de

um caráter conceitual em psicologia social, assumindo um conte-

údo determinado que equivale a um tipo de atitude.

A atitude é uma disposição para a ação, uma inclinação do

indivíduo, socialmente formada, que combina opiniões e afetos,

enfim, um fenômeno afetivo-cognitivo. As atitudes conhecem um

grau maior ou menor de liberdade ou rigidez, de acordo com o

nível de consciência que o sujeito possui acerca delas. O raio de

expressão das atitudes vai desde as mais automáticas, irrefletidas

e inconscientes até as mais conscientes e mais livres. Num extre-

mo, as atitudes podem assumir um caráter quase automático;

noutro, com o máximo de liberdade, as atitudes, oriundas da

experiência com o outro, são opiniões e afetos mais assumidos,

digeridos, elaborados de um modo singular.

A atitude, de um lado, é feita de uma opinião ou conjunto de

opiniões. A opinião é ingrediente-chave da atitude, pois é a

forma discursiva assumida por percepções, lembranças, fantasias,

idéias.

A atitude, de outro lado, não é inerte, não abrange apenas opi-

niões ou conteúdos de conhecimento, ela é uma inclinação

emotiva, está sempre acompanhada de um impulso ou afeto.

Assim, atitudes são opiniões que impelem ou são afetos significa-

tivos. Uma combinação inseparável.

Quando a atitude se forma de modo automático, adotada de

fora para dentro, sob forma repetitiva e de modo irrefletido, as

opiniões tendem ao estereótipo e os afetos tendem à com-

pulsão.

Para Crochík (1997), o estereótipo é retirado da cultura ou da

vida social. Os conteúdos dos estereótipos servem ao precon-

ceito e têm função social e individual: auxiliam na categorização,

impedem a identificação e evitam a reflexão.

26
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Segundo Gonçalves Filho (2007), é preciso ser capaz de

demonstrar que os preconceitos são formas concretas da domi-

nação.

Sabemos que no cotidiano do trabalho são reproduzidos com-

portamentos, normas e práticas discriminatórios que se consti-

tuem em “formas concretas de dominação”. Estas, por sua vez,

combinam atitudes formadas de modo automático e opiniões

engessadas, que não levam em conta a experiência, e a falta de

conhecimento.

“Dominação é um fenômeno histórico de longa dura-

ção. Corresponde a práticas e situações em que o

sustento econômico de alguns indivíduos é obtido

pelo trabalho impingido a outros indivíduos em condi-

ção de subordinação: na dominação, os dominado-

res comandam o trabalho alheio, comandam trabal-

hadores(as) a seu serviço. Na dominação, há impedi-

mento da ação e da voz dos trabalhadores(as); em

contrapartida, a voz dos senhores comuta-se em voz

de comando, e a ação dos senhores comuta-se em

coação.” Gonçalves Filho

“Em nossos dias, quem separa racismo e luta de classes tende ao

desconhecimento dos dois fenômenos. Faz um desserviço à pesquisa

do racismo e da dominação moderna. O racismo foi sempre uma

manifestação especial da dominação A dominação moderna combi-

na racismo e luta de classes.” (Gonçalves Filho)

Deixamos a cargo do leitor o aprofundamento destes temas.

2.2 Estrutura das Oficinas

As oficinas valorizam a dimensão psicológica do racismo e desta-

cam a necessidade de percepção das imagens internalizadas a

respeito dos diferentes grupos sócio-raciais. Partimos do pressu-

posto que as imagens que permeiam o imaginário social interfe-

rem na qualidade das relações interpessoais, podendo provocar

a manutenção e/ou a reprodução do racismo institucional.
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O preconceito é um fenômeno que faz parte do grupo mais

inconsciente e compulsivo das atitudes, é um caso de atitude

automática que combina estereótipo e compulsão. Entretanto,

torna-se insuficiente limitar a definição de preconceito a uma

forma irrefletida e automática de atitude.

Segundo Crochík (1997), o preconceito remete à dominação,

reage às mudanças individuais ou sociais, auxilia na manutenção

de uma situação estabelecida.

“A possibilidade de pacificação das relações entre os homens se dá

pela renúncia ao poder de uns sobre os outros.”

(Crochík, 1997, p.102).

Assim, devemos decisivamente considerar o preconceito como

um caso de atitude associada à dominação. Uma combinação de

opiniões irrefletidas e de impulsos compulsórios por efeito de

um desejo, ou projeto de dominação.

“Os preconceitos que subjazem o imaginário social expressam,

mesmo inconscientemente, o desejo de dominação de uns sobre os

outros.” (Crochík, 1997).

Um projeto de dominação ou o desejo de dominar e manter

privilégios fabricam preconceitos. Os estereótipos servem ao

preconceito para justificar a dominação: ocultam ou distorcem a

realidade.

“Ainda durante o nazismo, a explicação dada, de que o judeu que-

ria dominar os povos, escondia o próprio desejo desta dominação

por aqueles que o acusavam. Assim, tal explicação, embora procuras-

se fatos objetivos que a sustentassem, serviu para ocultar os pró-

prios desejos dos perseguidores e, como ideologia, serviu para justifi-

car a agressão. Aquilo que aparenta racionalidade não é necessaria-

mente racional.” (Crochík, 1997, p.17).

O preconceito, em psicologia social, é um fenômeno político,

portanto, excede a corriqueira definição de que seria simples-

mente um conceito antes da experiência ou independente da

experiência. Para determinar o tema do preconceito, mais além

do tema da atitude, é necessário também considerar o tema

da dominação, pois ela está na base do preconceito: não há

preconceito que não seja preparado pela dominação e não há

dominação sem geração de preconceito.

28
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TEMPO 2

Diálogos sobre a Aprendizagem do Racismo

Os participantes são estimulados a dialogar 

a partir da contribuição de dois autores: Mandela e Nogueira.

O pensamento de Mandela contribui para que se aprofundem

considerações acerca do preconceito que não é inato. Como

também afirma Crochík (1997): “... a criança pode perceber que

o outro é diferente dela, sem que isso impeça o seu relaciona-

mento com ele.” Por sua vez, a abordagem de Nogueira (1998)

permite compreender a condição de negro como um “produto

da interação dialética entre as representações sociais ideologica-

mente estruturadas e as configurações que formam o universo

psíquico”.

Por intermédio deste diálogo, os participantes são levados a

refletir sobre a influência do meio social e da ideologia dominan-

te no processo de aprendizagem do racismo e da introjeção de

normas e valores. Neste contexto, também se pode iniciar a dis-

cussão sobre as possibilidades de mudança da realidade 

construída.
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Seu principal objetivo é oferecer subsídios aos gestores(as) e

servidores(as) públicos para: identificação e abordagem do racis-

mo institucional; elaboração de estratégias conjuntas para o seu

combate no ambiente de trabalho; e inclusão da perspectiva da

eqüidade étnico-racial nas ações programáticas da instituição.

A seguir são descritos os seis tempos de desenvolvimento de

uma oficina: integração do grupo; diálogo sobre a aprendizagem

do racismo; imaginário social e representações; diagnóstico do

racismo institucional; plano de ação; compromissos.

TEMPO 1 

Integração do Grupo

Momento de apresentação, identificação e compartilhamento de

expectativas e receios e de construção de acordos de convivên-

cia. No geral, os participantes declaram, entre outras expectati-

vas, a vontade de conhecer a realidade da discriminação, de

identificar instrumentos de atuação, de contribuir para ampliar o

conhecimento sobre o racismo como um problema social. Por

outro lado, também tendem a deixar evidente o receio de des-

cobrir-se racista, de serem mal compreendidos ou julgados e de

não serem capazes de promover mudanças, pessoais e institucio-

nais, efetivas.

Diante disto, é necessário criar condições particulares para

envolvimento de todos com a oficina. Isto vai desde o cumpri-

mento de horários – para alguns o processo é penoso, e, por

vezes, é difícil resistir à vontade de abandonar o trabalho – até o

estabelecimento das condições necessárias para que a oficina

possibilite trocas, ocorrendo num clima de respeito mútuo e

segurança. É comum que declarem, especialmente aqueles que

participam deste tipo de atividade pela primeira vez, precisar de

tolerância e compreensão com suas próprias idéias sobre o

tema.
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, sua

origem ou ainda sua religião. Para odiar, as pessoas precisam apren-

der; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.”

Nelson Mandela

“Nem a consciência da condição de negro, nem o engajamento em

relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficien-

tes para modificar a condição do negro, na medida em que os senti-

dos do racismo inscrito na psique permaneçam não elaborados.”

Isildinha Nogueira
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situação em que se encontrem: individualista, pedante, arrogante,

privilegiado. Já as pessoas negras, só são representadas mais 

positivamente quando associadas à imagem de guerreiras 

e lutadoras.

A exposição da produção dos subgrupos, não raro, provoca

certo constrangimento entre os participantes que experimentam

sentimentos conflitantes, expressos na seguinte questão: se 

conheço estas representações e as reconheço como resultado

perverso do racismo, então por que silencio diante da situação?

A resposta a esta e outras questões também estimula a reflexão

sobre a identidade como algo relacional, fazendo com que as

pessoas brancas que participam da dinâmica também passem a

se ver como parte de um grupo racial, e não mais como o sujei-

to universal, desracializado, descomprometido com a reprodução

do racismo e seus efeitos.

Por fim, com base no que foi apresentado, é sempre importante

discutir sobre o significado e o impacto destas imagens e repre-

sentações sobre os grupos racialmente discriminados, particular-

mente no que se refere à sua saúde psíquica.

A segunda vivência é individual. Cada participante é estimulado a

refletir e a escrever uma carta, anonimamente, compartilhando

os conteúdos pessoais mobilizados pela leitura do texto “Eu

Racista.”1 É um momento ímpar da atividade, destinado a

garantir um espaço para o exercício da auto-reflexão e levar o

indivíduo a se perceber e se posicionar diante da questão.

Ao término das duas vivências, realiza-se uma exposição dialoga-

da sobre o imaginário social, introduzindo elementos teóricos

que auxiliem a compreender como as representações interferem

nas relações sociais, podendo ocasionar impedimento e distor-

ção do processo de construção da identidade racial e de

relações mais harmoniosas.
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TEMPO 3  -  Imaginário Social e Representações 

Nesta etapa, com o objetivo de ampliar a percepção sobre as

relações interétnico-raciais e identificar o lugar social ocupado na

sociedade brasileira pelos diferentes grupos que a compõem,

são realizadas duas vivências: uma em grupo e outra individual.

Inicialmente, por meio da dinâmica de associação livre – “Na

sociedade brasileira, ser negro é... e ser branco é...” –, os partici-

pantes, divididos em diferentes subgrupos, listam vários atributos

dispensados a negros(as) ou a brancos(as). Em seguida, realiza-se

uma discussão sobre o grau de consciência que se tem sobre o

imaginário identificado; faz-se uma averiguação sobre o nível de

correspondência entre o que se pensa e o que é real.

Na maioria dos casos, observa-se que os participantes, mesmo

estando em grupos separados, tendem a reproduzir imagens e

representações em pares opostos, sendo os negros identificados

com a inferioridade e os brancos com a superioridade. Por

exemplo: ignorante/inteligente; pobre/rico; discriminado/podero-

so. Contudo, também destacam no branco algumas característi-

cas que, a depender do ponto de vista, tanto podem ser tidas

como negativas, como podem ser valorizadas, de acordo com a

32

1 “Eu Racista” de João Ximenes Braga, publicado em 26 de março de

2005 – Globo online.
anotações
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TEMPO 6 - Firmando Compromissos

A última etapa da oficina consiste na avaliação do processo e no

estabelecimento de compromissos para o desenvolvimento e

monitoramento do Plano de Trabalho.

2.3 Análise de Conteúdos

Pa ra que o leitor melhor compreenda os frutos que a metodologia

proposta pode gera r, passaremos a compartilhar reflexões acerca

dos efeitos psicossociais do ra c i s m o, com base nos registros das

o fi c i n a s , realizadas no período de 2005 a 2007. Nos registros,

e n c o n t ramos os preconceitos e os estereótipos que permeiam a

psique dos part i c i p a n t e s ; as vivências de discriminação identifi c a d a s

em situações no cotidiano de tra b a l h o, e nvo l vendo as relações

i n t e rp e s s o a i s , o atendimento ao usuário(a) e as ações progra m á t i-

c a s .

Os conteúdos aqui analisados fo ram coletados através das ativida-

des realizadas no Tempo 3 das oficinas – I m a g i n á rio Social e

Representações – : a t ri butos dispensados a negros e brancos pela

sociedade bra s i l e i ra e cartas elaboradas pelos part i c i p a n t e s , a n o n i-

m a m e n t e, d e s c r e vendo a sua relação e a sua vivência com o fe n ô-

meno social ra c i s m o.

Todas as oficinas tive ram o mesmo fo rmato e o público composto

por gestores(as) e trabalhadores(as) do setor públ i c o.A discussão

dos conteúdos será feita sem que haja identificação dos part i c i p a n-

t e s .

Pa ra essa discussão, em alguns momentos, nos apoiaremos em psi-

cologia social, e noutros, em psicanálise. Sabemos que em psicanáli-

se é imprescindível nomear o sujeito para alcançar a sua biogra fia e

seu mu n d o, p a ra que ele se torne "dono" da própria históri a .

E m b o ra os conteúdos aqui utilizados tenham surgido de pessoas

r e a i s , a partir de suas experiências cotidianas, os resultados apre-

sentados estão descontextualizados, a b s t raídos da história como

um todo de cada um. Por isso, este trabalho se cara c t e riza mu i t o

mais como uma reflexão.

Iniciaremos pela técnica de associação livre — “Na sociedade bra s i-

l e i ra , ser negro é... e ser branco é...” — , na qual os participantes listam

v á rios atributos dispensados a negros(as) e bra n c o s ( a s ) .
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TEMPO 4 - Transpondo os Conceitos para a nossa

Realidade: Diagnóstico do RI

Neste tempo, em preparação para a construção do diagnóstico,

discute-se o conceito de racismo institucional, passando também

por uma revisão do significado de preconceito, estereótipo, racis-

mo e discriminação racial, entre outros.

Em seguida, os participantes, em subgrupos formados de acordo

com afinidades do setor de trabalho, dão início à construção do

diagnóstico, elemento-chave da oficina, onde são identificadas

situações de racismo no ambiente de trabalho, a partir de duas

dimensões de manifestação do racismo institucional: nas relações

interpessoais (gestor(a)/servidor(a)/usuário(a)) e nas ações pro-

gramáticas (normas/ políticas/programas/projetos).

Cada grupo apresenta seus resultados e, no coletivo, em consen-

so, chega-se a um diagnóstico único, que se tornará insumo para

o plano de ação.

TEMPO 5 - Transformando Demandas em Processos de

Trabalho: Plano de Trabalho

Com base no diagnóstico realizado na etapa anterior, o grupo

construirá um Plano de Trabalho para o combate e prevenção

do racismo institucional. Para cada situação identificada, o grupo

tem a tarefa de definir :

✤ AÇÕES ESTRATÉGICAS

✤ RESULTADOS ESPERADOS

✤ ATIVIDADES

✤ RECURSOS

✤ CRONOGRAMA

✤ RESPONSÁVEIS

O plano deverá levar em conta as duas dimensões trabalhadas

anteriormente: as relações interpessoais (gestor(a)/servidor(a)

/usuário(a)) e as ações programáticas (normas/políticas/progra-

mas/projetos).

34
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“O termo significante foi introduzido pelo lingüista

Ferdinand de Saussure (1857-1913) que, em seu Curso de

Lingüística Geral, divide o signo lingüístico em duas par-

tes: denomina de significante a imagem acústica de um

conceito e chama de significado o conceito em si.

Inspirado nisso, Lacan construiu a noção de estruturalismo

da linguagem expressão que se refere às relações estabe-

lecidas entre a estrutura lingüística e a social, vistas como

sistemas de comunicação recíproca, e deu uma extraordi-

nária importância ao aspecto da linguagem como uma

estrutura, a ponto de declarar que ‘o ser humano está

inserido em um universo de linguagem’.

Assim, para Lacan, a linguagem determina o sentido e

gera as estruturas da mente, de forma que, afirma ele, o

inconsciente não é uma coisa, nem um lugar e, ‘ao

mesmo tempo em que a linguagem é estruturante do

inconsciente, este também é estruturado como lingua-

gem’. Dessa maneira, de forma igual à estrutura gramati-

cal do sonho, também a linguagem primordialmente, não

está constituída por palavras, mas, sim, por imagens,

como se fossem hieróglifos a serem decifrados.

O exemplo clássico que costuma ser utilizado é o da pala-

vra árvore, a qual não remete, do ponto de vista lingüísti-

co, à arvore real, mas à idéia de arvore (o significado) e

a um som (o significante), que é pronunciado por intermé-

dio de seis fonemas elementares: a.r.v.o.r.e. O signo lin-

güístico, portanto, une um conceito a uma imagem acústi-

ca e não uma coisa a um nome.

O importante na estrutura lingüística é o lugar que cada

signo ocupa nela, bem como a relação de cada um dos

signos com os demais. Assim, o que sobremodo importa

para Lacan, fundamentado em Freud, é que o psiquismo

inconsciente funciona como uma cadeia de significantes,

de tal sorte que, por meio de deslizamentos (através dos

mecanismos de deslocamento, condensação e simboliza-

ção de forma análoga a que acontece com os sonhos),

um significante é remetido a outro, de modo a permitir

comparar esse processo com o de decifração de uma

carta enigmática ou o de uma consulta de um termo a

um dicionário, que vai remeter a outro termo, remete a um

terceiro, e assim por diante, até ser conceitualizado com

algum significado.” (Zimermann, 2001)
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Vamos considerar atri buto como “aquilo que é próprio de um ser ;

caráter afi rmado ou negado de um sujeito” ( A u r é l i o, 1 9 9 9 ) , a q u i l o

que serve para apontar e qualificar coisas ou pessoas.

O conjunto de atri butos fo rma uma cadeia de significantes que dá

o rigem à “ i d é i a ” de alguma coisa. Por exe m p l o : os atri butos destina-

dos ao negro e/ou ao bra n c o, acabam por se constituir na própri a

“idéia de negro e de bra n c o ” .

“ F e i o, bu rr o, animal irra c i o n a l , b o ç a l , i n c a p a z , fe d i d o, b a rriga suja

e t c.” , constituem um conjunto de atri bu t o s , uma cadeia de signifi-

cantes que fo rm a ram a “idéia de negro”, enquanto os atri bu t o s

“ b o n i t o, p o d e r o s o, i n t e l i g e n t e, c h e i r o s o, e d u c a d o ” c o n s t i t u í ram a

“idéia de bra n c o ” .

Podemos perceber que, no caso do negro, os atri butos continu a m

a serviço de sua desumanização, de sua desmora l i z a ç ã o, da des-

c o n s t rução de um ser.

A s s i m , a desconstrução do ser negro está a serviço da reafi rm a ç ã o

do ser branco como sujeito de humanidade, de privilégios e de

d i r e i t o s , j u s t i fi c a n d o, no plano simbólico, o ra c i s m o, um ato vo l i t i vo,

de preservação de uma condição historicamente constru í d a : o pri-

vilégio de um grupo sobre o outro.

Simbólico 

"Designa a ordem de fenômenos de que trata a psi-

canálise, na medida em que são estruturados como

uma linguagem. Esse termo refere-se também a idéia

de que a eficácia do tratamento tem o seu elemento

propulsor real no caráter fundador da palavra."

(Laplanche, 2001)
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“Assim aconselha o Manual do 

Fazendeiro ou Tratado Doméstico sobre as Enfermidades,

escrito em 1839 por I.B.A. Imbert: ‘Circunstâncias a que se

deve orientar toda a pessoa que deseja fazer uma 

boa escolha de escravos: pele lisa, não oleosa, de bela cor

preta, isenta de manchas, cicatrizes ou odores demasiado

fortes; com as partes genitais convenientemente 

desenvolvidas: isto é, nem pecasse pelo excesso, nem pela

cainheza; o baixo-ventre não muito saliente; nem o umbigo

muito volumoso;peito comprido, profundo, sonoro, espáduas

desempenadas, sinal de pulmões bem colocados;

pescoço em justa proporção com a estatura, carnes rijas e

compactas; aspecto de ardor e vivacidade:

reunidas ter-se-á um escravo

que apresentará ao senhor todas as garantias 

desejáveis de saúde, força e inteligência.”

DOCUMENTO QUE ORIENTA OS PROPRIETÁRIOS NA

COMPRA DE ‘NOVAS PEÇAS’ E ALERTA PARA O PERIGO 

DE CALOTES.

FIG. 1: REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA SOCIEDADE BRASILEIRA. FIG. 2: REPRESENTAÇÃO DO BRANCO NA SOCIEDADE BRASILEIRA.

Fonte: Oficinas de identificação e abordagem do

racismo institucional (2005-2007)

REPRESENTAÇÕES 

E IMAGINÁRIO SOCIAL

BRASILEIRO

(In: “Significações do Corpo Negro”.

Isildinha B. Nogueira, 1998).
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Passado mais de um século da abolição da escravatura, os atribu-

tos que caracterizavam os negros no período da escravidão per-

manecem vivos no inconsciente coletivo. É como se estives-

sem entranhados em nossa realidade.

41

A escravidão foi um processo de construção de estigmas e este-

reótipos. A violência utilizada como estratégia sistemática de

controle serviu também para a desumanização e tentativa de

destruição da dignidade do ser negro. A forma animalizada e

“coisificada” como o africano foi tratado criou as condições

necessárias para a construção de uma imagem que não corres-

pondia à realidade de um ser humano.

A destituição da condição de humano começa no processo de

sua captura, passa pela travessia, momento em que ocorre alto

índice de mortalidade, e perdura principalmente pela forma com

eram comercializados.

A comercialização, venda de mercadoria, troca de coisas entre

vendedor e comprador, marca o lugar social do escravizado com

status de objeto. Na condição de escravo não era uma pessoa,

era propriedade de indivíduos humanos – os “senhores de

escravos”.

A diferença biológica associada à sua cor era associada também

à inferioridade. Essa construção, ao longo da história, estabelece

uma polarização entre o branco e o negro, estando o primeiro

identificado com os aspectos positivos da humanidade – bonito,

limpo, educado, inteligente, generoso etc. – e o negro identifica-

do com os aspectos negativos – feio, burro, incapaz, violento.

A suposta inferioridade do negro, construída historicamente e

com a ajuda da ciência (séc. XIX), justificou a escravização de

negros, assim como a crença na supremacia política, econômica e

social de um grupo sobre o outro. A ideologia da época, que

também pressupunha a superioridade do branco, transformou-o

em modelo universal de humanidade. Esse foi um período carac-

terizado pelas teorias raciais que favoreceram a dominação dos

negros. No século XX, “entre as décadas de 20 e 40, assistiu-se a

uma mudança decisiva no fenômeno: da procura de provas para

demonstrar a inferioridade de outras raças, passou-se a buscar

os motivos que levaram os brancos a supor que eram superio-

res” (Crochík, 1997, p.104).

40

INCONSCIENTE COLETIVO

“[...] conjunto cumulativo das produções cultu-

rais que circulam numa determinada sociedade

sob a forma as mais variadas: iconografia, litera-

tura, canções, provérbios, mitos.”

(Mary Jane P. Spink,

O conceito de representação social na abordagem psicossocial).

anotações
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O conhecimento retirado do senso comum, ao se materializar

em atos, pode provocar dois movimentos: de um lado, a perpe-

tuação das discriminações que têm como objetivo manter o

negro, na hierarquia social, como um sujeito não detentor de

direitos e, por outro, no plano simbólico, a representação do

negro como depositário de diversos traços de inadequação.

Esse imaginário também contribui para a desmoralização de

lutas por direitos ainda não assegurados, como assistimos hoje

no movimento das elites que negam o racismo e, ao mesmo

tempo, culpabilizam o negro por racializar o país.

Prosseguiremos nossas reflexões, a partir de agora, com base nas

cartas elaboradas pelos participantes, inspiradas pelo texto “Eu

Racista”.

“Em 1920 a maioria dos psicólogos acreditava na

existência de diferenças mentais entre raças; em

1940 eles estavam pesquisando as fontes do precon-

ceito irracional. Em poucas décadas ocorreu uma

dramática reversão no paradigma dominante para o

estudo de grupos e relações grupais.”

(Duckitt, 1992, apud Crochík, 1995, p.104).

Como as representações sociais estão baseadas na realida-

de, construída historicamente, serão elas que darão sustentação

às imagens negativas e/ou positivas em relação aos diferentes

grupos.

Mesmo adquirindo o status de cidadão, após a assinatura da “Lei

Áurea”, o processo de marginalização do negro se acentuou

com sua exclusão do processo produtivo. Ele foi substituído pela

mão-de-obra imigrante e criou-se um quadro social que refor-

çou e perpetuou estigmas tais como incompetente, preguiçoso e

indolente, malandro, sujo, marginal.
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“[...] libertados do cativeiro, mas jamais libertos da condição de

escravos de um estigma, os negros têm sofrido toda sorte de discri-

minação, que tem como base a idéia de serem os negros seres infe-

riores, portanto não merecedores de possibilidades sociais iguais.”

(Nogueira, 1998, p.15).

“As representações sociais são modalidades de conhecimen-

to prático orientadas para a comunicação e para a compre-

ensão do contexto social, material e ideativo em que vive-

mos; formas de conhecimento que se manifestam como ele-

mentos cognitivos — imagens, conceitos, categorias, teorias

—, mas que não se reduzem jamais aos componentes cogniti-

vos. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contri-

buem para a construção de uma realidade comum, que pos-

sibilita a comunicação. As representações são, essencialmen-

te, fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir do seu

conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir do seu

contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbóli-

cas e ideológicas a que servem e das formas de comunica-

ção onde circulam.”

(Jodelet, 1985, In: “O conceito de representação social na abordagem psicossocial.”

Mary Jane P. Spink, 1993). anotações
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vejo algumas dezenas de adolescentes negros maltrapilhos, imediata-

mente me desvio do centro e me aprumo de forma a não olhar para

eles mas ainda assim perceber qualquer movimento em minha direção.

Também sei que sou racista quando, ao ceder o banco no ônibus, faço

questão de dar preferência a uma senhora negra mal vestida, pois pre-

sumo que ela seja empregada doméstica e tenha ficado mais tempo

em pé durante o dia que as senhoras brancas. Sei lá, talvez se eu com-

prasse um carro e parasse de andar de ônibus, eu até deixaria de ser

racista. Pode-se dizer que, por uma série de questões históricas, tantos

desvalidos são negros, tantas domésticas também, tantos moradores de

rua idem, tantos fora-da-lei idem ibidem.Tudo mera coincidência histó-

rica, né?, já que o Brasil não é racista. Portanto, desviar de um adoles-

cente negro sem camisa é apenas uma questão de auto-proteção. Não

se trata de ele ser negro, mas pobre. Só que o ser negro é o mais

forte indicativo de sua situação social. Coincidência histórica, né?

Independentemente das explicações sociais, contudo, toda vez que

analiso os negros no ônibus (ainda bem que ninguém mais faz isso, né?)

estou fazendo "racial profiling". É tomar a raça como base de suspeita. É

racismo. Sou, portanto, racista.

Sempre achei que eu reagia assim por atavismo, por viver num país, e

especificamente, numa cidade racista, onde todo mundo jogava o

mesmo jogo. Em dezembro, quando a ActionAid e um grupo de

ONGs lançaram a campanha "Onde você guarda o seu racismo?", res-

pondi mentalmente à pergunta: "Junto do meu crachá de carioca, pô".

Mas, como disse lá em cima, com o andar do debate sobre as cotas

raciais nas universidades, tenho lido tanto em artigos quanto nas cartas

de leitores que o racismo inexiste no país. Foi uma descoberta e tanto.

Como não tenho dados para contestar pesquisas e opiniões mais ava-

lizadas que a minha, só me resta reconhecer : eu sou o único racista do

Brasil. A exceção que confirma a regra.

E pelo andar da carruagem, se o Jean ganhar o "Big Brother", possivel-

mente me verei obrigado a reconhecer que sou também o único

homofóbico.

João Ximenes Braga

Fonte: www.oglobo.com.br/online/blogs/ximenes
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EU RACISTA?!

Tendo acompanhado o debate sobre cotas raciais nas universidades

públicas, dei-me conta de que sou uma espécie em extinção, o último

dos moicanos, um fragmento de DNA do pássaro dodô. Sou, enfim, o

único racista do Brasil. Regozijem-se. Neste país, boa notícia não dá em

árvore. Pelo visto, nem racista. Mas se saber que o Brasil tem um único

racista é bom para todos, não é bom para mim, claro.

Admitir isso não é fácil. Afinal, não compartilho de nenhuma ideologia

que atribua a determinada etnia superioridade física ou intelectual

sobre outra(s), nem daquelas teorias aparentemente simpáticas quando

se trata de sexo ou música.Tenho plena confiança nas minhas faculda-

des mentais para afirmar que, estivesse eu em situação de selecionar

candidatos a um emprego, não levaria a cor em consideração. Não faço

piadas sobre afro-descendentes, nem mesmo levando em conta que

esta é uma coluna de humor. Não costumo fazer piadas nem sobre

Michael Jackson, pois todo o meu tempo disponível para mal falar de

astros do pop é dedicado aos Beatles, já que isso irrita mais gente,e

gente mais divertida de irritar.

Aliás, pecado dos pecados, reconheço que sou politicamente correto.

Só uso "preto" como adjetivo para designar a cor da roupa de quem é

medroso ao se vestir, e não me lembro de jamais na vida adulta ter

usado a palavra "crioulo" sem ser para falar do tambor-de-crioulo

maranhense. Pensando bem, como tenho reduzido interesse por dan-

ças folclóricas, é provável que nem assim.Diante disso, seria simples eu

me inserir no país de não-racistas em que vivo. Mas sei que sou racista.

Diferentemente de quem diz que tudo é difuso num país miscigena-

do, sempre sei diferenciar quem é negro e quem não é. Negro é aque-

le que não arruma emprego em loja de shopping nem em restaurante.

É aquele que, quando é médico ou jornalista, é visto como um indiví-

duo vitorioso por ter rompido a barreira. É aquele que é sempre o pri-

meiro a ser parado numa blitz. Em tais situações, as nuances científicas

das pesquisas nunca são levadas em conta, fica tudo negro e branco.

Sei que sou racista pois, toda vez que subo num ônibus, automatica-

mente escaneio os passageiros e meu HD registra primeiramente os

negros, passa suas imagens por um sofisticado banco de dados onde se

analisa roupas e atitude, antes de decidir se continuo no veículo ou se

desço no próximo ponto. E toda vez que passo na praça do Jóquei e
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que nos colocam em situações com as quais não sabemos lidar.

Ou seja, não temos domínio sobre como reagir de modo ade-

quado. Numa tentativa de lidar com esta situação acionamos, na

maioria das vezes de modo inconsciente, nossos mecanismos

psíquicos de defesa.

Acionamos mecanismos de defesa pois, de algum modo, nos sen-

timos ameaçados e, mesmo não sabendo muito bem o porquê,

tentamos nos defender.

Ao longo da experiência do PCRI, nos pareceu evidente que

contatos interétnico-raciais nas instituições provocam sentimen-

tos que levam a acionar mecanismos de defesa. Entendendo que

esses mecanismos de defesa interagem, podemos imaginá-los

como uma rede de contenção que protege os indivíduos, mas

que também pode aprisionar. Essa imagem de uma rede que

protege, mesmo que simultaneamente aprisione, nos ajuda a

visualizar possíveis dificuldades em alterar a dinâmica já estabele-

cida entre esses mecanismos. Essa alteração implicaria o risco de

fragilidade e vulnerabilidade, mesmo podendo significar possibili-

dade de maior liberdade de ação e vida.

Esta reflexão nos coloca, uma vez mais, diante do nosso grande

desafio neste processo que é a promoção de mudança de 

atitudes.
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Visando uma melhor compreensão dos aspectos subjetivos iden-

tificados com maior freqüência nas cartas, optamos por sistema-

tizar os resultados em categorias. Cabe, no entanto, assinalar que

esta análise estática por categoria tem um intuito eminentemen-

te didático, objetivando um entendimento estrutural das mes-

mas, pois identificamos várias categorias imbricadas naturalmente

em um mesmo trecho da carta. Numa etapa posterior desta

publicação, ampliaremos nosso enfoque, apresentando uma

abordagem dinâmica, na qual o conseqüente resultado da inter-

relação e interação dessas diversas categorias será comentado.

As categorias aqui utilizadas correspondem ao que se conside-

ram mecanismos psíquicos de defesa.

Ao lidarmos com um tema que nos é distante ou estranho,

desagradável ou constrangedor, é de se esperar que nos provo-

que sentimentos, podendo desencadear reações. Neste sentido,

observamos que são sentimentos igualmente desagradáveis ou

constrangedores muitas vezes ignorados, tais como medo, ver-

gonha, culpa, insegurança, humilhação, ameaça de integridade,

46
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NEGAÇÃO

“Processo pelo qual o sujeito, embora formulando um

de seus desejos, pensamentos ou sentimentos até

então recalcado, continua a defender-se dele negan-

do que lhe pertença.”

(Laplanche e Pontalis, 2001 p. 293-295).

"Não me considero racista, mas reconheço que, em certas circuns-

tâncias deixo-me influenciar pelos preconceitos raciais existentes no

Brasil, principalmente dentro de determinados conceitos sociais.

Procuro, dentro do possível, afastar qualquer pensamento de minha

parte de que o negro é um ser humano inferior ou que não possa

ter as mesmas oportunidades que tem um branco. Sei que a influên-

cia do meio em que se vive é preponderante na questão do racis-

mo."

Um dos fatores que pode dificultar a caracterização subjetiva do

racismo é encará-la com fins punitivos de julgamento, ao invés

de encará-la com finalidades construtivas de identificação, com-

preensão e conseqüente superação do problema.

"Acredito que ser racista é uma atitude individual que existe ou não

dentro da pessoa. [...] Não quero pensar que sou racista, o problema

é não sentir o racismo no dia-a-dia. [...] Não gosto de tratar de

racismo. Quem já sofreu o racismo em sua vida, sempre vai sentir a

ferida aberta, com novas alusões a esse tema."

Negar o racismo provoca uma espécie de ilusão de que se este

fenômeno não fosse abordado não seria identificado. É como pensar

que sem olhar ou sem nomear o racismo, “ele não fará parte de

mim, não existirá em mim”.

"[...] Muitas vezes não conseguimos nos identificar como racistas

porque isto está lá no fundo de nós, na nossa psique, é uma coisa

que parece nascer conosco, algo que queremos deixar lá no fundo.

Prá que mexer nesse assunto agora? Tudo parece estar tão bom. [...]

Pensamos assim quando não queremos nos dar conta, ou então, não

nos convém perceber."

O movimento de evitar o reconhecimento do racismo, muitas

vezes, vem acompanhado de conveniência, uma forma de prote-

ção e não comprometimento com o esforço da transformação.

Os mecanismos de defesa aqui eleitos como categorias são:

negação, racionalização, repressão e identificação.

Faremos um exercício de correlacioná-las a vários trechos de

cartas.

Um dos maiores obstáculos para a superação do racismo é a

negação de sua existência.

Os trechos a seguir ilustram uma intenção autodefensiva de

negação. Demonstram reação à atividade proposta, como se

fosse vivenciada em termos de uma acusação e uma 

recriminação.

"Não me considero racista pelo fato de saber reconhecer uma pes-

soa como negra. Se não me vejo em situação de superioridade, e

não me julgo com mais valor, não me reconheço racista. Admitir, por

exemplo, que uma pessoa tem méritos pelas adversidades supera-

das ao longo da vida, não significa prejulgá-la inferior. Não costumo

excluir ou fazer distinção entre pessoas identificadas como negras."

4948
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"Eu não sou racista, porém, como humano, tenho cautela em deter-

minadas coisas que podem até ser consideradas como preconceito.

Muitas pessoas não admitem, porém racismo e preconceito são

duas coisas distintas e difíceis de serem admitidas. O preconceito

está dentro das pessoas, mesmo que involuntariamente.”

“Apesar de ser fruto de uma sociedade que, de forma velada,

expressa de alguma maneira atitudes racistas, considero que já

ultrapassei alguns estágios tentando não reproduzir em ações o

comportamento racista.Tenho convicção que a cor da pele não é

fator determinante para medir grau de cultura, nível de inteligência e

outros fatores mais. Reconheço que o problema existe, e como dito

por todos, decorrente do próprio processo cultural em que o negro

fora marginalizado, sendo retirada a possibilidade de desenvolvimen-

to, [...] vetando o acesso a saúde e educação, trabalho digno, lhe

imprime uma sujeição a condições degradantes."

Os trechos acima indicam que não há responsáveis e nem culpa-

dos pelo racismo. Assim, ele permanece um fenômeno não deci-

frado e, portanto, obscurecido.

A seguir, uma fala que tenta justificar-se e evitar o contato com a

culpa, ao mesmo tempo, expressando dificuldade em abrir mão

do racismo.

“Não me considero racista, não consigo ver a diferença entre bran-

cos e negros, não quero parecer especial afirmando isso, mas real-

mente é o que sou. [...] Talvez cometa ‘erros’ nos meus relaciona-

mentos com meus colegas ‘negros’, mas racismo não!!! Não casaria

com uma mulher negra, talvez, mas não pela sua condição social, ou

os “problemas“ que isso me causaria com nossa sociedade hipócri-

ta... mas por preferência de biótipo.”

O sujeito tenta apresentar-se como alguém que não comete

atos racistas.Testemunha o racismo nos outros, “na sociedade

hipócrita”, todavia não vincula o racismo à “preferência de bióti-

po”.

"Lamentavelmente, cheguei à conclusão de que sou racista. O racis-

mo existe porque é histórico e é passado de geração para geração."

Na medida em que o racismo é algo inventado por “outras

gerações”, novamente não há responsáveis e nem culpados. O

lamento muitas vezes não passa de uma queixa sem responsabi-
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“Eu racista? A principio não, pois o racismo para mim é sinônimo de

insegurança. Afinal, racismo é uma coisa que na minha visão não

tem lógica, afinal todos nós somos negros, não quero dizer na cor e

sim na natureza, nós nascemos num país que a maioria, noventa

por cento, do nosso povo é de origem negra, então porque não, eu

sou negrão.”

Nasce aqui a fantasia da ausência da diversidade posta pela natu-

reza ou pela ancestralidade, criando um raciocínio confuso de

alguém que não tem certeza a que grupo pertence e precisa

dizer que todos são idênticos.

Um grande número de cartas aponta para sentimentos de ver-

gonha e constrangimento que refreiam a franca admissão do

racismo. Repetidamente, nota-se uma constante necessidade de

“justificar-se” e uma grande dificuldade em admitir-se racista. Ao

mesmo tempo, admite-se a existência de um racismo imposto

pela sociedade, apoiando-se numa tentativa de legitimar o racis-

mo social como mecanismos sem sujeitos. Naturalizar, individuali-

zar (particularizar) ou tornar impessoal (biológica ou mecânica)

a sua prática, despersonalizar ou despolitizar a gênese do racis-

mo caracterizam mecanismos de racionalização.

RACIONALIZAÇÃO

“Processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma

explicação coerente do ponto de vista lógico, ou

aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude,

uma ação, uma idéia, um sentimento, etc., cujos moti-

vos verdadeiros não percebe; fala-se mais especial-

mente da racionalização de um sintoma, de uma

compulsão defensiva, de uma formação reativa. A

racionalização intervém também no delírio, resultan-

do numa sistematização mais ou menos acentuada.

[...] A racionalização encontra sólidos apoios nas ide-

ologias constituídas, moral comum, religiões, convic-

ções políticas, etc., pois a ação do superego vem

aqui reforçar as defesas do ego.” (Laplanche, p. 423-424).
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ridículo. A racionalização é reconhecível num discurso que põe

dados do problema sem interrogá-los politicamente.

“Confesso ainda que tudo que aprendi dentro das minhas possibili-

dades em meu leito familiar sobre racismo foi que: ‘racismo está

além da pele’, é um comportamento inerente ao ser humano.”

A crença no racismo como “inerente ao ser humano” escapa às

determinações políticas, econômicas, sociais e históricas do racis-

mo e do problema.

Por vezes, notamos a busca por diferenciar preconceito de racis-

mo, quase como querendo "desculpar" o preconceito, conside-

rando-o algo involuntário.

“Vencer o preconceito é algo ideal, mas ainda não me sinto prepa-

rado. Como tantos, ainda temo o rapaz ou o homem negro que

passa por mim, apenas porque tem cabelos diferentes ou se veste

com menos rigor social, acreditando que pode ser o marginal que a

mídia mostra todos os dias.”

A representação social que se tem de negros(as) funciona como

instrumento de classificação do que oferece perigo ou não.
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lidade. A constatação dos fatos através da reflexão é importante

e necessária, mas a reflexão que se formou como racionalização

pode não levar à mudança de atitude.

“Me considero racista por várias atitudes, mas não somente pela

cor do próximo, também por sua estatura, idade, sexo. [...] Ainda

hoje levei cantada de homossexual, isso me deixou com muita raiva,

eu respeito a escolha sexual deles, mas que fiquem distante. [...] A

educação começa dentro de casa com nossos pais falando o que é

bom pra gente, o que é feio.”

No trecho acima, embora haja o reconhecimento do racismo,

nada indica intenções para transformação: o negro (assim como

o homossexual) pode ser respeitado, “mas que fique distante”,

ou seja, que não saia do seu lugar. Há um lugar social determina-

do para os grupos e há a contraditória afirmação de respeito,

acompanhada pela recusa de comunicação.

“Acredito que racistas não nascem assim, mas são educados como

tal... Vejo-me assim e não posso dizer que estou na fila dos inúmeros

racistas.

Minhas evidências começam pelo fato de ainda não conceber ou

assimilar a união conjugal inter-racial, apesar de trabalhar e agir

diferente.Tenho amigos negros, mas estabeleço limites, que nem

mesmo sei ao certo a extensão deles, para levar adiante esta rela-

ção. Às vezes, vejo me auto-recriminando, mas busco estar atento ao

fato de que esta não é uma atitude mais adequada, uma vez que

tenho consciência de que o racismo real está dentro de minha psi-

que e essas são formas de exteriorizá-las. Como presente, a vida

concedeu-me, contudo, uma convivência com uma negra maravilhosa

que me viu nascer e me amou sem limites como um filho legítimo.

Meu amor, entretanto foi igualmente limitado pelo preconceito...

Sinto-me racista, ainda, quando não consigo ver o negro como um

irmão, já que nas rodas de amigos, não tenho atitudes pró-ativas

para defender concepções distintas das idéias preconceituosas que

se discute, por medo do ridículo.”

Note-se a passividade na relação com a questão colocada. A

honesta consciência acompanha a submissão social e, desse

modo, não impele uma ação de combate ao racismo.

As informações biográficas de que se dispõe não mobilizam um

indivíduo submisso que teme o protesto como quem teme o
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"É realmente muito interessante fazer esta ‘descoberta’: eu sou

racista! Talvez o mais adequado seja eu dizer ‘lido mal com as

influências atávicas que o inconsciente coletivo da sociedade (da

qual faço parte) produz em mim’. [...] Apesar de ser, conscientemen-

te, uma pessoa que tenta enxergar-se como igual, [...] me pego por

vezes preso ao automatismo de comportamentos racistas, precon-

ceituosos e, poderia dizer, vergonhosos. [...] Por outro lado, a percep-

ção e o entendimento desses comportamentos são os únicos 

caminhos possíveis a serem trilhados a fim de mudar o que precisa

ser mudado, [...] a identificação dessas ‘reações’ de racismo e/ou

preconceito me indicam novas reflexões a serem feitas. Que bom,

sem dúvida, é mais uma oportunidade de crescimento."

A autopercepção pode levar à reflexão e crescimento, mas não

garante mudança de atitude. Na experiência acima compartilha-

da, mais do que uma descoberta propriamente dita, parece tra-

tar-se de um olhar para o que é vergonhoso, para o que se

tenta negar. É o alivio de perceber que não se é o único a carre-

gar essa vergonha e que a possibilidade de falar sobre isso pode

ajudar nesse processo.

“Mesmo que não queira admitir nem para mim mesma, tenho que

admitir que também sou racista. É constrangedor.”

A vergonha e o constrangimento são indicativos de que algo

está errado.

O que é que está errado? Quando surgem esses sentimentos de

vergonha e constrangimento?  Eles são acompanhados de culpa?

O racismo não é uma atitude compatível com uma sociedade

democrática. Quando é denunciado e introduzido na agenda das

questões sociais brasileiras, a população branca se dá conta da

própria truculência. Então, se vê perversa, e isso é vergonhoso,

gera constrangimento.

Não existe culpa, mas existe um constrangimento de se deparar

com a própria truculência. A ideologia racista representa o negro

como um depositário das inadequações, o depositário do “inviá-

vel”. Ele é aquele em quem se pode depositar tudo o que não é

bom, livrando os demais desses atributos indesejáveis.

“Apesar de ter uma fala de que todos são iguais e merecem opor-

tunidades iguais, acho o negro espalhafatoso, barulhento e mal edu-

cado [...], não gostaria que meus filhos se casassem com negros,

55

"Vivendo num mundo onde a imagem é valorizada, a utilizamos

como forma de classificar, se defender, fazer amigos, reconhecer par-

ceiros, etc. Considero que sou racista para todos os casos citados

acima. Sou racista e utilizo a imagem quando, estando sozinha, pre-

ciso me proteger. Acho que é normal e natural o fato de classificar, o

perigo é utilizar a classificação como arma."

Quanto ao esforço em naturalizar o racismo, encontrado nas

diversas falas, vale retomar alguns aspectos históricos.

Ao ser libertado, o negro escravizado que até então tinha um

“dono”, portanto, simbolicamente, um lugar de “animal domésti-

co”, ainda era considerado, segundo concepções científicas da

época, inferior ao branco. Portanto, não estava, na visão das elites

dominantes, habilitado a receber o status de cidadão e ser inte-

grado dignamente à sociedade brasileira.

A abolição, ato estritamente jurídico, não foi materialmente

acompanhada por reforma agrária e por alocação dos negros no

trabalho assalariado regulamentado: sem casa e sem renda os

negros ficaram livres para a indigência e o subemprego.

É importante saber que são esses fatos que sustentam a idéia de

que o racismo é um fenômeno natural, como temos visto nos

vários depoimentos aqui relatados.

A naturalização se apóia na experiência de se ocupar um lugar

de privilégios entendido como “naturalmente” um lugar de direi-

to: “eu sou branco, portanto ocupo naturalmente um lugar

social, que é naturalmente diferente do lugar social ocupado

pelos negros”. Uma espécie de experiência de introjeção auto-

mática na qual já não se percebe conscientemente que está

sendo guiado por isso. Até então, apenas uma atitude de defesa

de seu lugar de direito, afinal, que culpa se tem por ter nascido

branco?

Tornar consciente este lugar de privilégio, ocupado desapercebida-

mente, é condição para alterar as relações estabelecidas, pois “[...]

ignorar a etnicidade branca é redobrar sua hegemonia, tornando-a

natural” (Roediger, 2004, p.46).

No trecho de carta que segue abaixo, podemos identificar o

sentimento de vergonha e, simultaneamente, uma tentativa de

diminuir o constrangimento ao sinalizar "oportunidade de cresci-

mento" por meio da autopercepção.
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prefiro ambientes em que predomina a raça branca. Quando vejo

um negro à noite andando pelas ruas, fico apreensiva e procuro

desviar-me do local. Tenho receio de que estes movimentos raciais

nos coloquem na berlinda.”

Por intermédio desse raciocínio se justifica toda sorte de violên-

cia, de exclusão; afinal, está na natureza desse “ser negro” a causa

e a razão de tudo que está associado à inadequação. A atitude

racista funciona como um exorcismo do possível “mal” que habi-

ta o branco, o qual pode ser depositado no negro (“[...] eles são

sujos, falam alto, são suspeitos, bandidos etc.”).

O racismo sempre procurou destituir o negro de razão e, quan-

do as teorias raciais caem no descrédito, os brancos se vêem

desprovidos de razão em sua prática racista. Quando o negro

questiona esta prática e denuncia o mal causado, os brancos se

vêem truculentos e isso lhes envergonha.

A truculência estava posta no negro, é uma surpresa, portanto,

ver-se naquilo que estava posto no outro, daí o constrangimento,

mas culpa não.

“Para mim o racismo é um comportamento aprendido e herdado

dos primeiros momentos da descoberta do Brasil. Portanto, não

devemos nos culpar se em algum momento apresentamos algum

sinal de racismo.”

Passaremos agora a uma questão encontrada em várias cartas e

que, invariavelmente, surgiu nos debates de todas as oficinas rea-

lizadas.Trata-se da autodiscriminação, que buscaremos entender

à luz dos mecanismos de repressão e identificação.

REPRESSÄO

“Operação psíquica que tende a fazer desaparecer

da consciência um conteúdo desagradável ou

inoportuno: idéia, afeto, etc. Nesse sentido, o recal-

que seria uma modalidade especial de repressão.”

(Laplanche e Pontalis, 2001, p. 457).
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Esse sentimento extremamente sufocante gerou e gera muitas

vezes reações igualmente inadequadas de auto-sobrevivência,

aqui entendidas como racismo ao contrário.

O apelo para a ausência de um ranço de ódio e, no lugar dele, o

respeito a todos os grupos étnico-raciais e a luta pela igualdade

é certamente legitimo, porém difícil de conseguir, se o ódio,

entre outros sentimentos agressivos como a revolta, a mágoa, o

rancor, o medo, reprimidos e censurados por tantos anos, não

puder encontrar um espaço adequado para ser elaborado.

Nesse sentido, a negação e sublimação do racismo tão usuais na

nossa sociedade só contribuiriam para a não elaboração desse

ódio, já que com a negação do racismo não haveria sequer moti-

vo de ódio. Aqui, mais uma vez, vemos a importância em se

admitir e assumir a existência do racismo para se poder falar

dele, entendendo suas dimensões subjetivas como, por exemplo,

os sentimentos provocados por ele.

Ocorre também que o constrangimento dos brancos em assu-

mirem-se como reprodutores do racismo os leva a culpabilizar 

o negro pela sua condição rebaixada. Como toda culpa deman-

da um castigo que possa redimi-la, o branco transfere para o

negro a responsabilidade de ser segregado, levando-o a punir-se

por isso.

"A questão do racismo vem de nossos antepassados, fomos criados

numa sociedade mística e somos um produto dela. A cobrança para

nós é muito grande, visto que os próprios negros se defendem atra-

vés de sua cor, eles mesmos são mais racistas de que todos."

“Observo que a população negra necessita descobrir a sua auto-

estima, valorizar o que é, e como pode agir para melhorar a sua

condição social. Falta, infelizmente, na maioria, atitude.”

Segundo Munanga (2002), a maioria da população brasileira,

negra e branca, introjetou o ideal do branqueamento, o que

trouxe conseqüências para a construção da identidade do negro

e para a formação de sua auto-estima. A interiorização deixa

marcas no imaginário e pode levar à alienação e à negação da

própria natureza humana.
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“Posso até reconhecer que nossa sociedade é racista, mas não me

vejo como tal. Afinal tenho pautado a minha vida pela ética em

todos os sentidos, e em questão da convivência com os negros não

me acho incluído como uma pessoa racista. Vale salientar que me

relaciono bem com vários negros e com qualquer um que aparecer

no meu dia-a-dia, sou admirador da cultura afro e até sou casado

com uma negra.

Acredito também que nossos irmãos negros em sua maioria são

racistas ao contrário. Pude observar nas várias falas que acontece-

ram no debate muita raiva e racismo nos debatedores negros e,

diga-se de passagem, que esse texto tem a intenção direta de con-

duzirmos a resumir um racismo, que muitas vezes, é produzido no

próprio negro.”

“Não quero desconhecer as questões históricas do racismo e nem a

conjuntura, mas tenho a consciência de que há um ranço de ódio

que está sempre presente nas atitudes e nas falas dos negros dos

vários movimentos. Penso que a saída é o respeito a todas as etnias

e lutar para que a igualdade seja o ponto de convergência de nossa

sociedade.”

No texto acima os negros são considerados “racistas ao contrá-

rio”. Quanto a isso, é necessário enfatizar que não existe “racis-

mo ao contrário” ou “racismo às avessas”. O racismo pressupõe

a superioridade de um grupo sobre o outro e, no caso dos

negros, este pressuposto não se mantém. Como fenômeno ideo-

lógico, o racismo submete a todos e todas sem distinção, contu-

do, os efeitos são diversos. Para a população negra, um dos des-

fechos indesejáveis é a crença na inferioridade, a crença nos

estereótipos e nas representações sociais negativas atribuídas ao

grupo, ou ainda a autodiscriminação.

Ainda analisando os trechos acima, vemos a externalização do

sentimento de raiva do negro ser entendida novamente como

um racismo ao contrário, apontada como um racismo produzido

pelo próprio negro. Um dos fatores que dificulta o saber lidar

com sentimentos agressivos, como a raiva citada, seria exatamen-

te a repressão, por anos a fio, da possibilidade de poder expres-

sar abertamente essa raiva. Ou seja, uma raiva reprimida por

muitos anos, gerando um sentimento de opressão, que, ou não

achou uma válvula de escape, ou achou-a de modo insuficiente e

inadequado.
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Quando um negro coloca em dúvida a sua capacidade significa

que não teve a oportunidade de elaborar o processo de mutila-

ção do ser ao qual seu povo esteve submetido historicamente.

Não ser branco criou um sentido de inferioridade e de não per-

tencimento à categoria de humanos, trazendo conseqüências

graves à saúde psíquica da população negra. São nefastos os efei-

tos do racismo.

6160

“Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um

aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se trans-

forma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse

outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma

série de identificações.

Mas é antes de mais nada para o sentido de “identificar-

se” que o termo remete em psicanálise. A identificação –

no sentido de identificar-se – abrange uma linguagem

corrente toda uma série de conceitos psicológicos, tais

como imitação, empatia, simpatia, contágio mental, proje-

ção, etc.

Na obra de Freud, o conceito de identificação assumiu pro-

gressivamente o valor central que faz dela, mais do que

um mecanismo psicológico entre outros, a operação pela

qual o sujeito humano se constitui. Essa evolução tem rela-

ção direta principalmente com a colocação em primeiro

plano do complexo de Édipo em seus efeitos estruturais, e

também com a remodelação introduzida pela segunda

teoria do aparelho psíquico, em que as instâncias que se

diferenciam a partir do id são especificadas pelas identifi-

cações de que derivam. [...]

O termo identificação deve ser diferenciado de termos pró-

ximos, como incorporação, introjeção e interiorização.

Incorporação e introjeção são protótipos da identificação

ou, pelo menos, de alguma modalidade em que o proces-

so mental é vivido e simbolizado como uma operação cor-

poral (ingerir, devorar, guardar dentro de si, etc.).

Entre a identificação e interiorização a distinção é mais

complexa porque põe em jogo opções teóricas quanto à

natureza daquilo a que o sujeito se assimila. De um ponto

de vista puramente conceitual, podemos dizer que a identi-

ficação se faz com objetos – pessoa (“assimilação do ego

a um ego estranho”), ou característica de uma pessoa,

objetos parciais – enquanto a interiorização é a de uma

relação intersubjetiva.

Podemos observar que geralmente a identificação de um

sujeito A com um sujeito B não é global, mas sim secun-

dum quid, o que remete para um determinado aspecto da

relação com ele; eu não me identifico com o meu patrão,

mas com determinada característica dele que está ligada

à minha relação sadomasoquista com ele. Mas, por outro

lado, a identificação permanece sempre marcada pelos

seus protótipos primitivos: a incorporação incide em coi-

sas, pois a relação confunde com o objeto em que ela

encarna; o objeto com que a criança mantém uma rela-

ção de agressividade torna-se como que substancialmente

o “mau objeto”, que é então introjetado. Por outro lado, e

esse é um fato essencial, o conjunto das identificações de

um sujeito forma nada menos que um sistema relacional

coerente; por exemplo, no seio de uma instância como o

superego encontram-se exigências diversas, conflituais,

heteróclitas. Do mesmo modo, o ideal do ego é constituído

por identificações com ideais culturais não necessariamen-

te harmonizados entre si.”

(Laplanche e Pontalis, 2001, p. 226 – 230).
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A evolução do conceito de narcisismo tem apresentado dife-

rentes enfoques, através de vários autores. Abordaremos dois,

que mais nos parecem apropriados ao tema em questão.

“O narcisismo como um tipo de identificação no qual, diante da

perda de um objeto, o self transforma-se à imagem e semelhança

desse objeto perdido. E o narcisismo destrutivo, também denomina-

do narcisismo negativo, que consiste no direcionamento para o self,

da destrutividade, a qual fica idealizada “(Zimerman, 2001, p. 277).

Em ambos os casos, o objeto seria a “branquidade”2 jamais

alcançada.

O mesmo raciocínio poderíamos usar diante de uma necessida-

de exacerbada de reconhecimento e comprovação da própria

capacidade e competência, em contraposição a uma baixa auto-

estima e baixa autoconfiança. No exemplo abaixo, vemos uma

afirmação que caracterizaria bem esse aspecto:

“Eu racista!

Ao selecionar candidatos de aptidões iguais, selecionaria o branco. O

negro deverá ser bem superior culturalmente para ocupar um cargo,

quando disputa com um branco.”

“Teremos que estar sempre nos superando (não concordo), mas é a

realidade. O negro tem um desgaste muito grande para sobreviver, e

às vezes fica muito cansado desta batalha.Temos que nos tornar

diferentes dos nossos e lutarmos para sermos semelhantes aos

brancos. Essa é a idéia da maioria dos negros. Acreditam que para

serem felizes têm que imitar o protótipo branco.”
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Ao resumirmos a definição de identificação fica-nos claro o

quão complexo é o entendimento deste fenômeno intra e inter

psíquico. A formação da nossa identidade inclui os diversos pro-

cessos de identificação pelos quais passamos, as identificações

negativas, parciais e as ausências de identificação. Neste sentido, a

identidade do negro pode estar bastante comprometida, já que

os valores étnico-raciais não ficam bem definidos e esclarecidos.

A identificação pode suceder-se inclusive com o próprio agres-

sor (historicamente o branco), se este tiver um significado “posi-

tivo“, como, por exemplo, poder, sucesso e bem estar sociocultu-

ral e econômico. Ou seja, identificar-se com o negro significaria

identificar-se com valores “negativos“, tais como impotência, fra-

casso e mal estar sociocultural e econômico.

Estamos, portanto, diante do problema do desenvolvimento nar-

císeo do negro.

Narcisismo

“Remete ao mito de Narciso, portanto, designa essen-

cialmente um amor pela imagem de si mesmo.”

(Zimerman, p. 277).
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2Branquidade - “[...] um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê

aos outros e a si mesmo; uma posição de poder não nomeada, viven-

ciada em uma geografia social de raça como lugar confortável e do

qual se pode atribuir ao outro aquilo que não atribui a si mesmo.”

(Frankenburg, In: Pizza, 2002).
anotações
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Raciocinando-se sob esta mesma premissa, afirmaríamos que a

formação do juiz interno (na linguagem psicanalítica superego),

que é uma instância do aparelho psíquico com uma dupla fun-

ção – a de censura, normalização, e a função de Eu ideal, Eu

exemplar e admirável – ficaria igualmente prejudicada, já que o

Eu ideal torna-se definitivamente inalcançável, posto que é o

“tornar-se branco”. O juiz interno torna-se então rígido, extre-

mamente exigente, pois todo e qualquer esforço nunca será sufi-

ciente para se alcançar o ideal branco. O objeto alcançável, que

seria o negro, ainda que admitindo valores contemporâneos

brancos, foi desintegrado e perdido.

Resumindo, a identificação negativa seria aquela com algo

sem pertinência, ao mesmo tempo em que a sensação de per-

tencimento envolve algo de representação negativa. E o juiz

interno é implacável ao confirmar a ausência de um Eu admirá-

vel e exigir padrões cada vez mais rígidos de comportamentos

adequados a uma lei estabelecida por padrões igualmente

estranhos.

Para melhor compreender o racismo introjetado caberia um

capítulo à parte, o que ficará para outro momento. Passemos

aos depoimentos que refletem este fenômeno:

”Eu pensava que não era racista. Sempre falei que não tinha pre-

conceito com os da minha raça, falando que sou negra com muito

orgulho, falando para as minhas filhas não terem preconceito e nem

discriminarem, até ouvir e realmente saber o que era o racismo. Eu

vi como o racismo e a discriminação estão dentro de mim, quando

me afasto de um menino negro no ponto de ônibus; quando muitas

vezes trato melhor a mulher branca do que a negra, quando queria

me igualar no modo de vestir, usar o cabelo e várias outras coisas.”

“É claro que somos racistas. Até mesmo ‘sem perceber’ somos racis-

tas e preconceituosos. Cresci ouvindo meus pais dizendo: ‘não vá a

tal lugar ou a tal festa, pois é lugar de branco’[...] ‘não faça tal coisa,

que não é coisa para negro’. Como acreditar em uma cor que podia

fazer nada? Acabei não acreditando em mim e na minha cor.

Somente quando cresci mais, conhecendo outras pessoas, é que este

‘conceito’ foi diminuindo.Timidamente fui quebrando as barreiras do

racismo em mim e no outro. [...] Ainda temos muitas coisas para

conquistar, e a aceitação de ser negro é a principal delas.“ 

65

"Aprender que negro não é sinônimo de feio, mas de lindo, foi um

processo de desaculturação, de desfamiliarização com todo um con-

junto de valores com os quais eu cresci.”

Esta idéia de ter que ser muito melhor, de ter que desempenhar-

se de modo extremamente superior ao branco para poder ser

aceito e reconhecido, é muitas vezes incorporada à auto-ima-

gem. Ou seja, o negro se considera de menor valia e só pode

ser de valia digna se o seu desempenho for muito maior que o

do branco. Em outras palavras: parte-se do princípio de que o

negro é ruim, para provar o contrário tem que ser muito bem

provado. Neste sentido, é de suma importância salientar a for-

mação de um juiz interno (superego) extremamente rígido e

exigente, muitas vezes insaciável, determinante do desenvolvi-

mento narcíseo.

A seguir, identificamos depoimentos de negros que ilustram niti-

damente o acima referido, além da questão aventada em diver-

sas cartas, que é o preconceito dirigido à sua própria imagem, ao

seu próprio grupo, que resultaria do mesmo tema narcíseo de

identificação negativa e juiz interno rígido.

O que muitas vezes é denominado “preconceito contra o próprio

grupo étnico-racial” poderia ser mais bem entendido como uma

desvalorização da própria imagem, uma autodesvalorização

advinda de uma imagem distorcida de si mesmo.

A perda de um objeto, que seria introjetado no Eu do sujeito

como parte do processo de identificação e identidade do

mesmo, geraria tentativas de reposição do mesmo, as quais mui-

tas vezes são insuficientes ou até mesmo malsucedidas. A introje-

ção de um objeto desintegrado torna pouco possível a constru-

ção de uma identificação coerente.

A perda do objeto representado pelo “ser negro” resulta em

geral na substituição por um “objeto negativo do branco“, tendo

como leitura possível: “ser negro é ser indigno, ser negro digno é

ser um branco ao avesso”. Há praticamente uma anulação da

possibilidade de ser, uma negação da própria existência. Para se

autovalorizar é necessário primeiro se anular e depois se recons-

truir com base na identificação com um objeto estranho. O

objeto próprio desaparece, sobrepujado pelo estranho. É como

conviver com um corpo estranho dentro de si, construindo a

convicção da pertinência deste corpo estranho.
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Se há complexo de inferioridade, este surge após o duplo pro-

cesso: econômico e de interiorização. Para Nogueira (1998),

“nem a consciência da condição de negro nem o engajamento em

relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficien-

tes para modificar a condição do negro, na medida em que os senti-

dos do racismo, inscritos na psique, permanecem não elaborados”. E

assim,“os sofrimentos históricos, longamente amargados por

gerações de espoliados e oprimidos, precisam ser enfrentados

tanto política quanto psicologicamente” (Gonçalves Filho, 2006).

“Apesar dessas atitudes (racistas), vejo-me em processo de aprendi-

zado e estou consciente de que necessito ‘elaborar-me’ para viver de

forma harmônica com aqueles que são iguais a mim.”

“O simples desconforto e dificuldade que sinto em escrever sobre o

assunto do racismo já me revelam racista.”

Há aqui, aparentemente, alguma disposição para repensar esse

lugar do "racista"; o reconhecimento dos aspectos subjetivos do

racismo desperta uma possibilidade estratégica de combate ao

mesmo.

Uma análise dinâmica, de como esses mecanismos de defesa

interagem entre si e na relação do indivíduo com o seu meio

ambiente, poderia lançar luz sobre a idéia exposta acima de uma

possível estratégia de combate ao racismo.

Em vários trechos de cartas observa-se que distintos mecanis-

mos de defesa aparecem simultaneamente; ou seja, a mesma

carta apresenta mais de um deles. Outras vezes, identificamos

que um mecanismo de defesa aciona a introdução de outro, na

mesma situação para o mesmo indivíduo. Por exemplo, vemos

trechos de carta em que inicialmente se começa negando o

racismo para, logo em seguida, racionalizar essa negação. Este

fenômeno é naturalmente observado no funcionamento da psi-

que, formando a citada rede protetora/aprisionadora. Desta

forma, é tanto um fenômeno intra-psiquico como de interrela-

ção da psique individual com as outras psiques externas. Ocorre

um dinamismo de correção e ajuste entre os diversos mecanis-

mos de defesa, numa tentativa de consertar a falha de um com a

introdução do outro. Neste movimento, a pessoa se vê presa na

rede, embora esteja querendo sair dela.
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“Sim, sou racista quando olho para uma pessoa branca e acho que

ela está acima de mim; quando acho que meus cabelos são de

horrendo aspecto, apenas por não ser liso e esvoaçante; quando

acredito que minha raça não é nenhum padrão de beleza digno;

quando faço tratamento de pigmentação de pele para eu me acei-

tar como ser social, quando me comparo ao ser branco achando

que sou como ele.“

"... Sei que sou racista. Mas tenho consciência de que sou negra e

que por causa disso muitas coisas me foram negadas. Mas não

deixo de me autoproteger, quando vejo um bando de meninos

negros, mal vestidos e mal alimentados se aproximarem, ou nem

isto, basta ver para atravessar a rua."

Como escapar ao racismo? Como enfrentar a força do racismo

introjetado?

Que estratégias desenvolver para a superação dos efeitos psi-

cossociais do racismo?

“Começo o texto afirmando que não sou racista. Afirmar isto para

mim se torna fácil, primeiramente, por fazer parte deste grupo e

sentir na pele os olhos, as atitudes e a discriminação que é dispen-

sada à nossa classe.”

A pessoa que não expressa a dor causada pela discriminação e

nem aprendeu a se defender dela, por meio do entendimento e

da elaboração das conseqüências do racismo, pode tornar-se

uma vítima incapaz de reagir e que demandará todo tempo uma

"reparação", sem que esta jamais venha a se efetivar. Quando se

fala das conseqüências, podendo identificar que existem sinto-

mas, os quais acabam por tirar do negro o vigor e a segurança,

neste movimento, se deixa de ser vitima. Falar disso, dar visibili-

dade ao racismo, tomar posse da própria história, saber que se

precisa de cura é o que vai fazer a diferença.

A verdadeira desalienação do negro, segundo Frantz Fanon

(1980), requer consciência das realidades econômicas e sociais.
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Partimos da premissa de que entender quais medos o racismo

nos provoca equipa-nos melhor para, adequadamente, ativar ou

não nossos mecanismos de defesa, sem fazê-lo de modo auto-

mático e compulsivo.Teríamos então, talvez, mais chances de não

nos aprisionar em nossa própria rede e de abrir nossa mente

para estratégias e diálogos efetivos.

A viabilidade de um programa de combate ao racismo institucio-

nal depende da capacidade de diálogo entre os membros dos

setores envolvidos e da possibilidade de  desvelar a dimensão

subjetiva de um fenômeno tão contundente, apesar de se mani-

festar oculta, e muitas vezes, inconscientemente.

O reconhecimento de que as práticas discriminatórias e a exclu-

são social são determinadas por preconceitos que habitam

nosso imaginário e mediadas pelas crenças e representações

sociais acerca das diferenças étnico-raciais constitui-se num pri-

meiro passo para a identificação e abordagem do racismo insti-

tucional.

Seguido a isso, é necessária a apropriação de conhecimento por

meio de informações concretas sobre a realidade sociopolítica,

econômica e cultural dos grupos historicamente marginalizados.

Assim, intervir nestas duas dimensões, subjetiva e intelectual, pos-

sibilita aos indivíduos a oportunidade de rever crenças, valores e

comportamentos, e optar pela mudança de atitude! 
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Por que implementar um Programa de Combate ao Racismo

Institucional?

No Brasil, até bem pouco tempo, o racismo era negado de

forma sistemática. Nota-se assim, a necessidade de torná-lo visí-

vel para que as instituições possam combatê-lo, quando se mani-

festa nas relações de trabalho e nas suas ações finalísticas, bem

como preveni-lo, instituindo novas normas e procedimentos

capazes de contribuir para a mudança da cultura institucional.

Neste sentido, a abordagem de um PCRI é inovadora ao consi-

derar o combate e a prevenção ao racismo institucional como

condições fundamentais para a criação de um ambiente favorá-

vel à formulação e à implementação sustentada de políticas

públicas racialmente eqüitativas.

O PCRI tem como premissa o desenvolvimento de capacidades

institucionais para o combate ao racismo. A construção e instala-

ção destas capacidades derivam de um trabalho processual que,

por um lado, prioriza a subjetividade, a desconstrução de uma

crença que está cristalizada nas pessoas, que é alimentada e rea-

limentada, diariamente, influenciando a forma como se relacio-

nam e realizam suas práticas profissionais; e, por outro lado,

questiona as normas, as práticas e a cultura institucional que se

constituem em verdadeiros entraves para a promoção da eqüi-

dade dos diferentes grupos étnicos que acessam os serviços.
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MOBILIZAÇÂO

"Tem por objetivo

convocar decisões e ações 

no sentido de um objetivo

comum, dar visibilidade para 

dentro de dada instituição de 

um determinado tema a fim de favorecer 

sua  incorporação. Ela requer uma dedicação 

contínua de forma a produzir resultados quotidianos.

Alcançar um objetivo pré-definido, um propósito 

comum, é a meta de toda mobilização e para isso é 

necessária a participação coletiva e a convicção de sua 

importância. É necessário que essa ação tenha um sentido 

de público, um bem para todos, sempre na direção 

da  construção de um projeto de futuro.

A participação é um ato de escolha diretamente ligada à per-

cepção de cada pessoa se colocar como co-responsável 

no processo de construir mudanças.

A mobilização pode ser reconhecida como um ato de comu-

nicação, pois exige ações de comunicação no seu sentido

amplo, enquanto processo de compartilhamento 

de discurso, visões e informações

A mobilização social é uma oportunidade de congregar pesso-

as que se dispõem a contribuir para construir juntos um

sonho, que passa a ser de todos." 

(José Bernardo Toro A. & Nisia Maria Duarte Werneck, Unicef – Brasil, 1996).

Um programa dessa natureza tem como foco de atuação o

município, pois este é o espaço onde as políticas públicas se rea-

lizam, onde as pessoas vivem e demandam os serviços públicos,

onde elas se organizam para intervir no debate político e alargar

a sua participação democrática.

Assim, as Prefeituras Municipais são atores de grande relevância.

Os Ministérios Públicos Estaduais também figuram como agentes

fundamentais, tendo em vista suas competências na defesa e

promoção da cidadania, e sua autonomia em relação ao poder

executivo e ao papel que têm desempenhado no combate à dis-

criminação racial. E, por último, mas com a mesma importância

nesta escala, temos a sociedade civil organizada, em especial o

movimento social negro brasileiro.

O processo de implementação, particularmente nas Prefeituras,

segue as  seguintes etapas, que podem ter alguma variação a

depender das características de cada instituição.

3.1 Construção do Programa

Esta é uma etapa de mobilização seria simples se não estivésse-

mos tratando de um tema carregado de resistências e conflitos:

a questão do racismo e sua incidência sociedade brasileira.
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✤ Inclusão de outras pessoas no Programa, que não

sejam diretamente ligadas à temática racial ou que não

tenham trajetória de movimento negro;

✤ Rompimento com a lógica da naturalização do racis-

mo e seus efeitos, geralmente expressos em vantagens

para as pessoas brancas e desvantagens para as

negras.

3.2 Formação do Grupo Intersetorial (GI)

e da Equipe Base

O Grupo Intersetorial (GI) é formado por um ou dois servido-

res(as) indicados pelas diversas secretarias/órgãos da Prefeitura,

genuinamente interessados em participar do Programa. A partir

do GI, é constituída uma Equipe Base (EB), formada por repre-

sentantes das secretarias consideradas mais importantes na

implementação do Programa.

ATRIBUIÇÕES DO GRUPO INTERSETORIAL (GI):

✤ Oferecer subsídios para a elaboração de um plano de

trabalho para a Prefeitura, de acordo com as diretrizes

propostas pelo Programa;

✤ Facilitar a sua execução na secretarias/órgãos envolvi-

dos;

✤ Participar de reuniões mensais para a avaliação das

atividades desenvolvidas.

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE BASE (EB)

✤ Manter a articulação e a comunicação com e entre

os membros do GI;

✤ Participar da elaboração final do plano 

de trabalho;

✤ Prover condições para a realização de atividades

setoriais e intersetoriais previstas no plano, em colabora-

ção com as consultorias contratadas;

✤ Promover atividades de divulgação do Programa;

manter reuniões semanais ou quinzenais para coordena-

ção das atividades.

Este é um momento de construção de parcerias e estabeleci-

mentos de acordos e compromissos; de vencer as primeiras

resistências e a negação da existência do problema. Para isto, é

recomendável a constituição de um COMITÊ SUPERVISOR, res-

ponsável por essa ação.

O Comitê Supervisor será responsável pela definição das

diretrizes políticas e a estratégia geral de implementa-

ção. É importante, também, a constituição de Comitês

Consultivos, responsáveis pelo acompanhamento e ava-

liação participativa das ações, formado por especialistas,

representantes de organizações não governamentais e técnicos

das organizações governamentais parceiras.

Tanto o Comitê Supervisor como os Comitês Consultivos são

espaços de reiteração dos compromissos e parcerias pluriinstitu-

cionais e multisetoriais.

É IMPORTANTE :

• Que o Comitê Supervisor esteja apoiado em dados

socioeconômicos da situação da população negra e

seu impacto na realidade;

• Identificar aliados no interior das instituições e/ou

algum setor que poderá cumprir o papel de articula-

dor das iniciativas que envolvem o conjunto da admi-

nistração municipal (secretarias, coordenadorias,

assessorias, estruturas afins etc., responsáveis pela

execução de políticas de promoção da igualdade

racial nos seus municípios);

• Identificar aliados no Movimento Social Afro-

Brasileiro;

• Fortalecer a ação local a partir das iniciativas que

estão ocorrendo nacionalmente.

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS NESTA ETAPA

✤ Sensibilização dos dirigentes municipais: prefeito e

secretários;

✤ Compromisso e determinação política da administra-

ção municipal;

✤ Definição de um setor responsável pela implementa-

ção do Programa dentro do conjunto da gestão;
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3.3 Sensibilização do Grupo Intersetorial

Sensibilizar é despertar 

para a importância do tema.

Momento de apresentação do 

panorama da situação que se que 

resolver. Possibilita a abertura do 

debate, a troca de idéias e também olhar 

as ações à luz da busca da eqüidade.

Na etapa da sensibilização, a informação sobre a 

temática é fundamental, ajuda a direcionar a discussão e

orientar uma metodologia de ação. Possibilita a discussão

sobre o racismo e suas formas de manifestação, abrindo

caminho para buscar estratégias de combate 

e prevenção de práticas discriminatórias.

A sensibilização consiste em uma série de atividades com o

objetivo de preparar o GI para atuação no Programa, em espe-

cial no que se refere ao seu papel na implementação.Tais ativida-

des envolvem debates gerais sobre o significado do racismo ins-

titucional e os efeitos que pode causar na ação governamental;

outras experiências, nacionais e internacionais, do setor público

no combate ao racismo e às desigualdades raciais; exposições

dialogadas sobre políticas públicas; identificação preliminar de

possibilidades de ações setoriais e intersetoriais.

Ao final desta etapa, espera-se que os servidores(as) e gesto-

res(as) envolvidos tenham uma visão compartilhada sobre a

importância de combater e prevenir o racismo institucional. Uma

visão que leve em conta o fato de que as desigualdades raciais

existentes podem ser, em grande medida, explicadas pela inércia

do setor público frente aos múltiplos efeitos do racismo na qua-

lidade de vida dos grupos historicamente discriminados.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO:

✤ Palestras;

✤ Rodas de conversa entre os servidores(as);

✤ Reuniões de dirigentes etc.;

✤ Distribuição de cartazes, painéis de matérias 
de jornal, revistas etc.;

✤ Elaboração de boletins, artigos, folders;

✤ Exibição de vídeos e filmes;

✤ Enquete para saber a cor dos trabalhadores(as).

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS NESTA ETAPA

✤ Falta de critérios dos dirigentes na indicação dos par-

ticipantes do GI, implicando em rotatividade de repre-

sentação. Sinal da desatenção dos gestores(as) em rela-

ção à questão, sempre colocada em segundo plano,

quando há outras ações a serem realizadas;

✤ Participantes do GI deverão ser responsáveis interna-

mente por promover e realizar ações de sensibilização

em suas respectivas secretarias;

✤ A Equipe Base deverá contar com servidores(as)

designados para nela trabalhar exclusivamente. Caso

contrário, ficará impossibilitada de executar esta estraté-

gia de forma mais ampla. Por exemplo: estimulando ini-

ciativas setoriais por meio dos demais membros do GI;

✤ A construção coletiva do processo. É importante e

acertada do ponto de vista estratégico, mas é preciso

reconhecer também os limites desse método: as pessoas

são determinantes dos processos e têm ritmos e postu-

ras diferentes, algumas se comprometem mais, outras

menos. Isso interfere diretamente no cumprimento dos

planos;

✤ Descontinuidade e interrupção das ações do

Programa por causas conjunturais, tais como processos

eleitorais, mudança de secretários(as), entre outras.

NÃO PERCA DE VISTA

A existência, em diversas secretarias/órgãos, de uma

Área Técnica de Assuntos da População Negra pode-

rá facilitar o êxito do Programa, alimentando e sendo

alimentada pelas ações desenvolvidas no conjunto

da administração.
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3.4 Diagnóstico do Racismo Institucional

O diagnóstico é o momento, no desenvolvimento do Programa,

em que podemos verificar a concretude do racismo institucional.

É a materialização daquilo que se diz não existir, daquilo que não

conseguimos e/ou não queremos nomear: o racismo.

Quando criadas certas condições, é possível trazer à luz a dinâ-

mica estabelecida nas relações interétnico-raciais. O empenho

em desvelar o imaginário social e os preconceitos pessoais nos

coloca diante de novos desafios: nomear o que se busca ocultar.

Existem diferentes formas de diagnosticar o racismo institucional.

Aqui destacamos três possibilidades que podem ser utilizadas

individualmente ou em conjunto, a depender das prioridades

estabelecidas e dos recursos postos à disposição da implementa-

ção de um PCRI: estudo das desigualdades raciais; pesquisas dire-

tas; e oficinas de identificação e abordagem do racismo institu-

cional.

4 ( I ) O estudo das desigualdades raciais, com base

em dados de censos demográficos e pesquisas domiciliares,

entre outras, permite conhecer a magnitude dos diferenciais da

inserção de brancos e negros nos diversos aspectos da vida

social de um município. A informação estatística é uma ferramen-

ta importante para evidenciar como o tratamento diferenciado

entre negros e brancos pode provocar conseqüências concretas

na vida dos indivíduos. Por exemplo: a permanência de taxas de

evasão escolar sempre mais altas entre alunos negros, tanto no

ensino fundamental como no médio, é um importante ponto de

partida para avaliar a maneira como as instituições escolares tra-

tam a diversidade racial na sala de aula.
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FIQUE ATENTO

É possível verificar como, muitas vezes, a instituição

não consegue prevalecer sobre o indivíduo, pois este

tende a operar no cotidiano do trabalho de acordo

com suas próprias percepções. Exemplo disso é o

registro do quesito cor, cuja existência nos formulá-

rios de atendimento ao público, embora resulte de

uma decisão institucional, é praticamente ignorado

devido a impedimentos colocados pelo próprio servi-

dor. Em contrapartida, a decisão individual de não

coletar o quesito não é questionada ou cobrada pela

instituição. Isso faz com que os preconceitos do servi-

dor, somados à falta de atenção e à ignorância da

instituição sobre a importância desta informação

contribuam para manter invisíveis as desigualdades

raciais, assim alimentando a reprodução dos efeitos

do racismo.

REFINANDO OS RESULTADOS DA SENSIBILIZAÇÃO

Ainda nesta etapa, os resultados da sensibilização, já

sistematizados, devem ser revistos com os objetivos

de: melhor precisar o que pode ser realizado pelo

Programa; identificar as possibilidades de ação 

intersetorial; definir as ações das secretarias específi-

cas e seu próprio papel na execução do plano.

Para apoiar este processo de detalhamento das

ações, é importante que a equipe do Programa 

recorra a profissionais especializados, facilitando a

discussão de temas como: 

• A política pública e os fatores que inibem/favore-

cem sua implementação;

• Como elaborar um plano de trabalho;

• Experiências do setor público no combate ao racis-

mo e às desigualdades.
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A pesquisa direta com usuários(as) não foi utilizada

no PCRI, mas pode ser bem exemplificada por um

estudo que analisa as diferenças no acesso aos servi-

ços de saúde e na percepção da qualidade do aten-

dimento recebido, em uma amostra de puérperas que

demandaram atenção hospitalar para o parto no

Município do Rio de Janeiro. As autoras constatam

que, em comparação às mulheres brancas com

menor escolaridade, as mulheres pretas e pardas

com baixa escolaridade que fizeram pré-natal “tive-

ram menor acesso a uma atenção adequada em

acordo aos padrões estabelecidos pelo Ministério da

Saúde. No momento do parto, foram mais penaliza-

das por não serem aceitas na primeira maternidade

que procuraram e, durante o parto, receberam menos

anestesia. Estas diferenças no tratamento oferecido

foram apreendidas pelas mulheres ao avaliarem, com

suas próprias visões de mundo, a qualidade dos servi-

ços oferecidos a elas.”

(In: Maria do Carmo Leal, Silvana Granado Nogueira da Gama e Cynthia

Braga da Cunha. "Desigualdades raciais, sociodemográficas e na assistência

ao pré-natal e ao parto". Município do Rio de Janeiro - Brasil, 1999-2001.

Revista Saúde Pública, 39 (1): 100-7, 2005).

O diagnóstico também pode ser realizado por meio de pesquisa

direta com os servidores(as) visando identificar a ocorrência 

de racismo institucional nas relações interpessoais no ambiente 

de trabalho; no atendimento ao público e na atuação 

institucional junto aos diversos setores sociais. Pesquisa neste

sentido está sendo desenhada pelo Ministério Público de

Pernambuco – MPPE.

"A informação pública é dever do Estado e direito da

população, constituindo-se em um dos elementos

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. Isso

exige a adoção de uma política de produção e admi-

nistração da informação. [...] A motivação do usuá-

rio(a) de informações estatísticas relaciona-se à satis-

fação de uma necessidade coletiva: governos, orga-

nizações da sociedade civil e movimentos sociais

procuram informação estatística para poder dar

conta de necessidades coletivas, sejam elas relativas

à defesa de direitos, sejam para o planejamento de

sua atuação na sociedade." (Ronaldo Laurentino Sales Júnior.

“Diagnóstico da Desigualdade Racial na Cidade do Recife,” 2007, mimeo).

PERCENTUAL DE POBRES, POR COR/RAÇA AUTODECLA-

RADA – BRASIL E GRANDES REGIÕES, 2001.

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

Branca 33,6 46,9 15,6 20,4 20 22,4

Negra 48,4 61,9 32,1 38,9 33,6 46,8

Total 44,3 57,4 21,5 23,3 27,6 33,6

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2005.

As desigualdades entre as pessoas brancas e negras

na sociedade brasileira merecem ser compreendidas

e tratadas como uma questão de desenvolvimento,

considerando-se que será impossível um desenvolvi-

mento local, regional ou nacional que não leve em

conta a questão da desigualdade racial da popula-

ção.

(Ronaldo Laurentino Sales Júnior. “Diagnóstico da Desigualdade Racial na Cidade do

Recife”, 2007, mimeo).

4 ( I I ) As pesquisas diretas também são instrumentos

úteis no diagnóstico do racismo institucional. Podem ser feitas

com os usuários(as) dos serviços das agências governamentais,

por meio da coleta de opiniões sobre a satisfação com os servi-

ços, das percepções dos indivíduos sobre o tratamento que

recebem no atendimento.
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renças no progresso da carreira de trabalhadores(as) brancos e

negros.Também são extremamente úteis as avaliações de leis

e normas municipais selecionadas, visando propor modifica-

ções que levem em conta o combate e a prevenção ao racismo

institucional.

Subsidiariamente, outros indicadores do racismo institucional

podem ser captados por meio de um censo de

servidores(as) que indique a composição racial e de gênero

do quadro funcional como um todo, dos cargos e funções de

prestígio, bem como outros aspectos relativos a possíveis dife-

Na Prefeitura da Cidade do Recife, foi realizado um

estudo com o objetivo de identificar eventuais situa-

ções legais que possam traduzir e/ou reforçar mani-

festações de racismo contra a população negra, par-

ticularmente o racismo institucional ou, inversamente,

garantir formas de realização de ações afirmativas

para a inclusão de parcelas dessa população, histori-

camente sujeitos dessas práticas, na sociedade brasi-

leira. Em relação ao Estatuto dos Servidores(as)

Públicos Municipais, as autoras opinaram pela ado-

ção das seguintes medidas:

• Implementação de políticas afirmativas para a

população negra, incorporando cotas para os afro-

descendentes nos editais de concurso público, a

exemplo do que já previsto para pessoas portadoras

de deficiência física e mulheres, observando o pro-

posto na I Conferência Municipal de Igualdade

Racial;

• Censo de servidores(as) da administração munici-

pal, desagregado por cor e sexo, que resulte, dentre

outras medidas, no estabelecimento da política de

cotas para os afrodescendentes a incidir, inclusive,

na reserva de vagas para cargos comissionados e de

confiança;

• Inclusão no conteúdo programático dos concursos

públicos matérias atinentes à Igualdade Racial, a

exemplo da Convenção Internacional e Conferência

de Durban;

• Propositura de lei municipal a estabelecer identifi-

cação do quesito raça/cor nos dados cadastrais da

administração municipal;

• Exigência, em futuro texto de reforma do Estatuto,

de penalidade administrativa, independente da res-

ponsabilização penal do servidor/a, pela a prática

de crime de racismo verificada na relação

servidor(a)/usuário(a) ou servidor(a)/servidor(a).

(Elizabete Godinho e Rivane Arantes. "Parecer sobre a Legislação Municipal –

Recife, PE". In: CENAP – Centro Nordestino de Animação Popular. Relatório de

Consultoria. Agosto de 2006, mimeo).
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O diagnóstico, ou seja, a identificação e o relato de situações de

discriminação ocorridas no dia-a-dia dos trabalhadores(as) do

serviço público ajudam a tornar palpáveis os mecanismos de

opressão operantes.

Para se conhecer uma dada realidade é preciso atenção e per-

cepção, identificar como se estabelecem as relações, conhecer as

crenças e valores culturais presentes e, que tipos de normas e

procedimentos regulam comportamentos e atitudes na

instituição.

É importante a adoção de um instrumental padrão para a elabo-

ração do diagnóstico, e que esta construção se dê a partir de

duas dimensões de análise, interdependentes e correlacionadas:

(1) a das relações interpessoais, e (2) a político-progra-

mática.

Os dois quadros a seguir contêm a síntese dos diagnósticos rea-

lizados nas oficinas de identificação e abordagem 

4 ( I I I ) As oficinas de identificação e abordagem

do racismo institucional visam desenvolver, entre os partici-

pantes, habilidades para perceber como o racismo incide na

ação governamental. Sua metodologia busca contribuir para que

servidores(as) e gestores(as):

✤ Identifiquem os preconceitos e estereótipos que

permeiam sua psique, assim como vivências de dis-
criminação no cotidiano de trabalho;

✤ Registrem suas percepções sobre as relações étni-
co-raciais no local de trabalho;

✤ Recuperem a história e o tratamento da temática

étnico-racial no município, apontando as ações
conectadas com a Prefeitura;

✤ Identifiquem recursos e dificuldades para a imple-

mentação do Programa;

✤ Desenhem um plano de trabalho, indicando o

diagnóstico/situação-problema; ações estratégicas e
atividades.

COMPARTILHANDO...

“A experiência adquirida com o Programa foi um

grande aprendizado em relação à questão do racis-

mo, que passou a ser percebido com maior nitidez,

como parte de uma estrutura cruel: o racismo institu-

cional de certa forma alimenta as relações pessoais,

dá suporte básico e estratégico para que o racismo

de cada um reproduza as “razões” para as desigual-

dades. As capacitações, as possibilidades de leitura,

a escuta do testemunho das pessoas contribuíram

para aguçar mais os ouvidos, abrir mais os olhos

para identificar o racismo no dia a dia, na vida.”

(Participante da Equipe Base da Prefeitura Municipal de Salvador).
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DIRIGENTE (CHEFIA)- TRABALHADOR(A)
TRABALHADOR(A)  - TRABALHADOR(A) 

P rofissionais negros são discrimina-
dos por colegas de trabalho e por
u s u á r i o s ( a s ) .

P rofissionais e usuários(as) negro s
são alvos de piadas e comentários
r a c i s t a s .

Usuários(as) recusam ser atendidos
por profissionais negro s .

P rofissionais negros em cargo de
chefia encontram resistências por
p a rte da equipe (desre s p e i t o, b o i c o-
t e s , recusa explícita de estar subme-
tido a eles).

Em situação de conflito, a g re s s õ e s
verbais racistas se manife s t a m .

Autoritarismo exacerbado na re l a ç ã o
com subordinados negro s .

P ressuposição preconceituosa de
c a r go/função a partir da ap a r ê n c i a :
cor e forma de se ve s t i r.

P rofissionais tratam usuários(as)
n e g ros com descaso.

A mão-de-obra terceirizada (na maio-
ria negra) recebe tratamento des-
i g u a l , é considerada como uma cate-
goria infe r i o r.

Os funcionários da limpeza e serv i-
ços gerais, n e g ros em sua maioria,
são tratados de maneira desigual.

Utilização de expressões depre c i a t i-
vas em relação aos negro s .

Falta de percepção dos dirigentes
s o b re o lugar que o negro ocupa na
i n s t i t u i ç ã o.

T R A BA L H A D O R ( A ) -
U S U Á R I O

Crianças negras usuárias são
discriminadas nas unidades.

Nas consultas, os pro f i s s i o n a i s
examinam os usuários(as)
n e g ros com negligência: n ã o
o l h a m , não tocam.

P rofissionais evitam atender
usuários(as) negros alegando
que são inadequados, q u e
cheiram mal.

As mu l h e res negras são trata-
das de forma desre s p e i t o s a
nas maternidades.

Os profissionais atuam a par-
tir de mitos que re p ro d u z e m
e s t e reótipos e pre c o n c e i t o s :
" n e g ros têm maior cap a c i d a d e
de suportar a dor, estão acos-
tumados à falta de higiene. . . "

A interação do pro f i s s i o n a l
com o usuário(a) é pautada
pela imagem socioeconômica
e étnico-racial expre s s a .

O usuário(a) negro identifica
o serviço de saúde como um
f avor e não como dire i t o.

Os profissionais são re s i s t e n-
tes a trabalhar em determina-
das áreas da unidade.

Tratar o alcoolismo como um
desvio de conduta e não
como um quadro patológico.

Durante “blitze” policiais, o s
cidadãos negros são abord a-
dos de forma mais violenta e
d e s respeitosa do que cidadãos
não negro s .

SITUAÇÕES DE RACISMO INSTITUCIONAL 

NO COTIDIANO PROFISSIONAL

DIMENSÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS                                           
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NO COTIDIANO PROFISSIONAL

POLÍTICO-PROGRAMÁTICA

E S P E C I F I C I DADE DE SEGMENTOS POPULAC I O N A I S

Resistência por parte dos profissionais em discutir necessidades
d i fe renciadas em saúde para a população negra, alegando que
todos são iguais.

Não implementação do programa de atenção às pessoas com
anemia falcifo r m e.

Dificuldade para inserção da temática étnico-racial na fo r m a ç ã o
dos pro f i s s i o n a i s .

P rofissionais despreparados para correlacionar racismo, d e s i g u a l-
dades socioeconômicas e raciais e condições de saúde da popu-
lação negra.

Falta de definição de políticas com a perspectiva da igualdade
étnico-racial em nível local.

Modelo de atenção à saúde que desvaloriza os saberes e práticas
p o p u l a re s .

Falta de divulgação das questões relativas ao racismo e à saúde
da população negra.

Dificuldade em reconhecer que os problemas de saúde vive n c i a-
dos pela população negra, em sua maioria, são derivados das difi-
culdades de acesso às ações e aos serviços de saúde e/ou à baixa
qualidade dos mesmos e que não  se trata de uma questão de
responsabilidade da própria população negra.

Criação de  obstáculos à formação e funcionamento de áre a s
técnicas de assuntos da população negra.

SITUAÇÕES DE RACISMO INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
E COMUNICA Ç Ã O

P rofissionais resistem à intro-
dução do quesito cor e coleta
da info r m a ç ã o, a r g u m e n t a n d o
que a caracterização das pes-
soas pela cor é uma ofe n s a ,
uma prática discriminatória.

Negligência no pre e n c h i m e n t o
do quesito cor e utilização da
h e t e roclassificação de fo r m a
i n d i s c r i m i n a d a .

Inexistência do quesito cor ou
não padronização da variáve l
nos  instrumentais de cadas-
t ro.

Ausência da perspectiva de
eqüidade étnico-racial na análi-
se e interpretação de dados
epidemiológicos na área da
saúde (por ex.: d i fe re n c i a i s
étnico-raciais na mort a l i d a d e
m a t e r n a ) .

I nvisibilidade da população
negra nos materiais didáticos,
publicitários dos pro g r a m a s .

P O L Í T I CA DE RECURSOS
H U M A N O S

P rofissionais discordam de pro-
gramas de ações afirmativas na
política de recrutamento e sele-
ç ã o.

Os profissionais negros são consi-
derados despreparados para o
e xe rcício do poder.

Os profissionais em geral não são
p reparados para o atendimento
da clientela tendo em vista a
d i versidade étnico-cultural.

A presença de pro f i s s i o n a i s
n e g ros em cargos de chefia não é
p ro p o rcional à sua presença no
q u a d ro dos trabalhadore s ( a s ) .

Desigualdade de oport u n i d a d e s
na promoção e ascensão pro f i s-
sional entre negros e não negro s .

Ausência de negros no topo da
estrutura hierárquica das institui-
ções (secretário ou secre t á r i o -
a d j u n t o ) .

Critérios injustos na provisão de
c a r gos e salários.

s e rvidor(a)  dispensado da escala
de serv i ç o, num clube, por ser
n e g ro.

Candidatas a cargo de re c e p ç ã o,
negras foram recusadas por não
c o rresponder ao padrão de esté-
tica da instituição.
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de um espaço de trabalho isento de todas as formas de discri-

minação.

As desigualdades raciais ainda são consideradas um problema

específico dos negros e não da sociedade e suas instituições.

“A população negra necessita [...] melhorar a sua condição social.

Falta, infelizmente, na maioria, atitude.”

Na medida em que o comentário acima não se trata de uma

fala isolada, mas caracteriza um pensamento coletivo, dificilmente

o poder público será capaz de cumprir seu papel. Neste cenário,

não se pode mais adiar a implementação de ações capazes de

promover a eqüidade entre os diferentes grupos étnico-raciais

que compõem a sociedade brasileira.

EXEMPLOS DE AÇÕES

Na Prefeitura da Cidade do Recife foram 

realizadas duas edições do curso História e Cultura

Afro-Brasileira: promovendo a eqüidade na educa-

ção. Com quarenta horas de duração e a adesão de

250 professores(as) da rede municipal, o curso objeti-

vou estimular a implementação da Lei 10.639/03,

aportando conhecimentos teórico-metodológicos

para a abordagem da diversidade racial nas práticas

educativas e no cotidiano escolar.

A leitura do diagnóstico é mais um exercício que ilustra como as

representações sociais e os estereótipos racistas determinam a

natureza e a qualidade das relações interétnico-raciais.

A herança de um passado escravagista ainda dificulta a vida da

população negra na sociedade brasileira. O diagnóstico realizado

na dimensão das relações interpessoais, revela o quão difícil é ser

negro(a), independentemente do lugar que se ocupa. É a luta

por um lugar do qual se é constantemente destituído.

Na área da saúde, por exemplo, enquanto profissional ou usuá-

rio(a) dos serviços, os negros são vistos e tratados com restri-

ções, não são aceitos e sofrem discriminações devido à sua cor.

Em cargos de chefia, sua autoridade não é reconhecida e nem

considerada legítima, sofrem boicotes e encontram resistências

por parte de sua equipe.

Esta conduta resistente pode estar associada às representações

sociais acerca de negros e brancos. O negro em posição de

comando certamente desestabiliza a lógica dada por uma cons-

trução ideológica, já mencionada aqui: a naturalização da ocupa-

ção desigual, de negros e brancos, dos espaços sociais.

A condição étnico-racial é usada para sustentar comentários

depreciativos, chacotas, piadas e brincadeiras, retroalimentando

um imaginário social que mantém a população negra em desvan-

tagem.Trata-se de uma memória social atuando e atualizando os

símbolos criados no período da escravização, marcado pela utili-

zação de estratégias que visavam desumanizar e coisificar os afri-

canos negros.

A incorporação, por parte dos negros, dos atributos negativos a

eles conferidos promoveu sentimentos de não se ter direitos,

pelo fato de ter nascido negro, conforme observado na conduta

dos usuários(as) negros.

Ao olhar para as situações de racismo institucional identificadas

no cotidiano profissional, a partir da dimensão político-progra-

mática, constatamos que é necessário levar em conta como a

ideologia racista atinge igualmente os responsáveis pela gestão

das políticas públicas. Isso justifica a falta de compromisso, por

parte de muitos gestores(as), com a implementação de medidas

voltadas à saúde integral da população negra e com a garantia
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3.6 Elaboração do Plano de Trabalho

O plano de trabalho é o caminho traçado pelo grupo, após o

diagnóstico, na construção de ações de combate e prevenção ao

racismo institucional. Ele consiste em um conjunto de ações

estratégicas que se desdobra em atividades que tanto podem

ser específicas de uma secretaria (setorial), como ter impacto

em vários órgãos da Prefeitura ao mesmo tempo (intersetorial).

Através do plano de trabalho, busca-se potencializar oportunida-

des para a efetiva institucionalização de prevenção e combate ao

racismo institucional.

O Grupo de Trabalho sobre Discriminação Racial (GT

Racismo) do Ministério Público de Pernambuco se

reuniu com a gerente de política de educação e

direitos humanos do Governo do Estado, as

Promotoras de Defesa da Educação na Capital e com

representantes da sociedade civil. O objetivo era

estabelecer metas que avaliem o cumprimento da lei

federal que exige que as escolas públicas desenvol-

vam um conteúdo voltado para a conscientização da

cultura afro-brasileira e africana.

A legislação, assinada pelo presidente da República,

em janeiro de 2003, determina que as escolas de

ensino fundamental e médio, das redes públicas e

particulares de todo o país, incluam no currículo a

temática da cultura e história afro-brasileiras; indica

as principais disciplinas que sofrerão modificações

(história, língua portuguesa e educação artística); e

institui no calendário oficial das escolas o dia 20 de

novembro como Dia Nacional da Consciência Negra.

3.5 Divulgação do Programa

A divulgação consiste na disseminação em todos os setores das

agências implementadoras de peças – cartaz e folder – sobre o

Programa e a noção de racismo institucional por ele utilizada.

Além disso, fazem parte da divulgação reuniões promovidas

pelos membros do GI em suas respectivas secretarias, visando

fazer com que um número maior de servidores(as) e

gestores(as) envolvam-se nos debates e no esforço de mudança

de atitudes. As formas de divulgar também podem valer-se de

aspectos da cultura local, para estimular o debate sobre o tema

no ambiente de trabalho.
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Trabalhador(a)-Usuário(a) Usuário(a)-Trabalhador(a)

Discriminação dos usuários(as) em função do per-

tencimento racial;

Falta de conhecimento sobre diversidade e práti-

cas culturais e religiosas.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Dirigente-Trabalhador(a)  / 

Trabalhador(a)-Trabalhador(a)

Tratamento diferenciado e desigual

entre brancos e negros nas 

relações de trabalho;

Dificuldade de reconhecimento da

competência de pessoas negras em

cargos técnicos e de gestão.

PROGRAMÁTICA

Ausência de normas, práticas e

comportamentos que estimu-

lem a eqüidade.

Invisibilidade da diversidade e

das desigualdades étnico-

raciais e de gênero nos diag-

nósticos e nos programas das

secretarias, gerando inadequa-

ção da intervenção técnica.

9594

Levando em conta as características de cada agência implemen-

tadora, o plano de trabalho é formulado, em sucessivas reuniões

da Equipe Base, a partir dos subsídios gerados nas oficinas com

o Grupo Intersetorial, também contando com aportes de con-

sultoria para o detalhamento de determinadas atividades.

Destacamos ainda que todo plano de trabalho deve definir pra-

zos, responsáveis, recursos necessários e indicadores de resulta-

dos.

Os planos de trabalho levam em conta duas dimensões inter-

relacionadas de manifestação do racismo institucional. Estas se

revelam através de comportamentos, normas, práticas em geral

que colocam mulheres e homens negros, tanto usuários(as)

como servidores(as), em desvantagem.

FIQUE ATENTO

O plano de trabalho deve ser:

simples, realista, objetivo e transparente;

amplamente divulgado e acessível;

integrado aos demais planos da instituição;

adaptado à realidade local e avaliado permanente-

mente.

O plano requer uma visão ampla do problema, assim como pro-

postas criativas e viáveis. Além disso, deve levar em conta a rela-

ção entre os recursos existentes e os recursos necessários; ava-

liar a governabilidade do grupo executor e a capacidade de

cumprir as metas definidas. É necessário ainda que haja um res-

ponsável pelo gerenciamento do plano.
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PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES DA PMS NO 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO

23,07%

40%

80%

1ª Oficina do G.I.

61,5%

80%

80%

2ª Oficina do G.I.

Secretarias

Fundações/Autarquias

Empresas

Apresentaremos a seguir, o plano de trabalho elaborado pela

Secretaria Municipal de Reparação da Prefeitura Municipal de

Salvador4. Esta escolha deve-se a dois fatores: (i) a amplitude de

setores envolvidos; (ii) a viabilidade de replicação. Queremos

apresentá-lo como exemplo de possibilidades de combate do

racismo institucional no setor público.

O plano denominado Plano de Trabalho Intersetorial foi

elaborado com base nos diagnósticos feitos durante as oficinas

de abordagem e identificação do racismo institucional. O trabal-

ho foi realizado em duas etapas, através de oficinas de sistemati-

zação, pelo Grupo Intersetorial composto por servidores(as)

indicados pelas secretarias da Prefeitura Municipal de Salvador.

Participaram da primeira oficina para elaboração do plano: 80%

das secretarias que compõem a Prefeitura; 23,1% das autarquias

e fundações; 40% das empresas prestadoras de serviços para a

administração. Na segunda oficina a participação foi: 80% das

secretarias; 61,5% das autarquias e fundações; 80% das empresas

prestadoras de serviços.

Pode-se perceber que houve um trabalho de mobilização do G.I.

junto às autarquias, fundações e empresas. Este é um aspecto

importante, pois quanto maior o número de pessoas envolvidas

na elaboração de um plano, mais ele retratará a realidade,

aumentando assim as chances de sua concretização.

4http://www.reparacao.salvador.ba.gov.br.
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Vale destacar a importância dada ao envolvimento das empresas

prestadoras de serviços à administração pública. É uma forma de

ampliar o debate sobre o racismo institucional atingindo outros

segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, estimular o Estado

para a regulação das relações entre o público e privado no

âmbito da responsabilidade social.

Quanto à relação intra-institucional/relacionamento

interpessoal , o plano trata de três aspectos que incidem dire-

tamente na vida profissional dos servidores(as) negros (ver qua-

dro na página 102/103).

1. Discriminação racial e de gênero no trabalho em

função da posição inferior na hierarquia e/ou

enquanto mão-de-obra terceirizada nos serviços con-

siderados de baixa qualificação;

2. Resistência na aceitação de negros nos cargos de

chefia e na prestação de serviços considerados de

especialização superior;

3. Falta de políticas de inclusão de negros nos cargos

comissionados e funções de confiança.

Vale RELEMBRAR

RACISMO INSTITUCIONAL

Incapacidade em prover um serviço profissional 

apropriado às pessoas devido à sua cor, cultura,

origem racial ou étnica.

No que se refere à relação interinstitucional/PMS e usuá-

rios(as) dos serviços públicos municipai, o plano tratará

de três aspectos ligados à qualidade do atendimento (ver quadro

na página 102/103).

1. Atendimento diferenciado aos usuários(as);

2. Falta de capacitação dos profissionais para lidar

com a diversidade do público atendido;

3. Ausência do quesito cor nos formulários de cadas-

tramento.

Espera-se atingir neste campo um atendimento adequado e

humanizado.
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O plano está dividido em três partes:

I – Ação institucional para promoção da eqüidade

racial;

II – Relação intra-institucional/relacionamento inter-

pessoal;

III – Relação interinstitucional/PMS e usuários(as) dos

serviços públicos municipais.

Vale RELEMBRAR

CARACTERÍSTICAS DO RACISMO INSTITUCIONAL

Pode ser visto ou detectado em práticas consolida-

das no cotidiano, processos, atitudes e comportamen-

tos que contribuem para a discriminação via precon-

ceito, ignorância, desatenção e estereótipos racistas

que prejudicam grupos.

Em relação à ação institucional rpara promoção da

eqüidade racial, o plano define quatro situações a serem

enfrentadas (ver quadro na página 100/101):

1. O racismo institucional (RI) enquanto obstáculo para

eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas;

2. Desconhecimento e/ou insensibilidade por parte

dos gestores(as) quanto à existência do RI e da

necessidade de ações específicas para o seu enfren-

tamento;

3. Invisibilidade/negação do racismo institucional nas

práticas cotidianas e nas rotinas administrativas;

4. Inexistência de incentivos governamentais para as

empresas contratadas que possuam políticas de res-

ponsabilidade social com a perspectiva da eqüidade

étnico-racial e de gênero.

Neste item a intervenção proposta está baseada no conceito de

eqüidade visando à formulação de políticas de promoção da

igualdade de raça e gênero. A formação é tida como instrumen-

to fundamental para favorecer o conhecimento do RI e a

mudança de práticas, atitudes e comportamentos.
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AT I V I DADES 

Elaborar um diagnóstico sobre as 
desigualdades raciais e de gênero em
Salvador com um re c o rte social, e c o-
nômico e espacial.

Elaborar e divulgar uma releitura críti-
ca do PDDU a partir do conceito de
R I .

Fazer campanha de divulgação do PCRI
nas unidades da PMS e na cidade de
S a l v a d o r.

Analisar e avaliar rotinas administrati-
vas na perspectiva de combater o RI.

Criar espaços para a troca de expe-
riências vivenciadas em cada unidade
.

Elaborar normas e re g u l a m e n t o s
necessários à implementação de políti-
cas de incentivo à promoção de eqüi-
dade racial e de gênero nas empre s a s
contratadas pela PMS.

Divulgar e publicizar normas e 
re g u l a m e n t o s .

R E S U LTADO ESPERADO

Maior eqüidade de raça e
g ê n e ro na prestação dos serv i-
ços públicos mu n i c i p a i s , n a s
relações internas à PMS e na
fo r mulação e implementação
de  políticas públicas de médio
e longo prazo para Salvador.

G e s t o res(as) públicos e pro f i s-
sionais da PMS cap a c i t a d o s
para implementar políticas
públicas eficientes, eficazes e
e fe t i v a s , c o n forme o re c o rt e
de raça e gênero.

Práticas e rotinas administrati-
vas identificadas como racistas
e rradicadas do ambiente orga-
n i z a t i vo da PMS.

Políticas de incentivos e nor-
mas de licitação para pro m o-
ção da eqüidade racial e de
g ê n e ro regulamentadas e em
o p e r a ç ã o.

I - AÇÃO INSTITUCIONAL PARA          PROMOÇÃO DA EQÜIDADE RACIAL

D I AGNÓSTICO 

1.1 O racismo institucional
(RI) opera como obstáculo
fundamental para a fo r mu l a-
ç ã o, implementação e av a l i a ç ã o
de políticas públicas eficientes,
eficazes e efe t i v a s .

2.1 Desconhecimento e/ou
insensibilidade dos dirigentes
e gestores(as) mu n i c i p a i s
quanto à existência do RI, b e m
como a necessidade da imple-
mentação de pro g r a m a s , p ro j e-
tos e ações específicas para o
seu combate.

3.1 Invisibilidade do racismo
institucional nas práticas coti-
dianas e nas rotinas adminis-
t r a t i v a s .

4.1 Inexistência de incentivo s
governamentais para fo m e n t a r
i nvestimentos das empre s a s
privadas contratadas pela PMS
para implementação de políti-
cas de responsabilidade social
com re c o rte de raça e gênero
.

AÇÃO ESTRAT É G I CA

1.1.1 Criação de mecanismos para o
re c o n h e c i m e n t o, identificação  e com-
bate do RI e seus efeitos negativos para
a fo r mu l a ç ã o, implementação e av a l i a-
ção de políticas públicas eqüitativas.

2.1.1 Garantia de maior eficiência, e f i c á-
cia e efetividade das políticas públicas
municipais através do combate ao RI.

2.1.2 Sensibilização dos dirigentes, g e s-
t o re s ( a s ) , a s s e s s o res e equipe técnica
quanto à necessidade de implementação
do PCRI nas suas respectivas unidades.

3.1.1 Criação de mecanismos para o
re c o n h e c i m e n t o, identificação e comba-
te do RI e seus efeitos negativos para a
prática cotidiana e as rotinas adminis-
t r a t i v a s .

4.1.1 Criação e regulamentação de
i n c e n t i vos governamentais e/ou crité-
rios de desempate em licitações para
p restação de serviços ou venda de pro-
dutos que contemplem a inclusão e
p romoção da eqüidade racial e de 
g ê n e ro.
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AT I V I DADES 

Realizar oficinas, seminários e
campanhas info r m a t i v a s .

Criar mecanismos institucionais de
av a l i a ç ã o, c o n t role e adequação da
gestão para equidade racial e de
g ê n e ro.

Discutir o conceito de racismo
institucional no processo de cap a-
citação continuada e no acolhi-
mento de serv i d o res(as) e pro f i s-
sionais a serem contratados pela
P M S .

Incluir o combate ao racismo na
agenda ordinária da gestão pública
mu n i c i p a l , com ênfase nas unidades
re s p o n s á veis pela gestão de 
p e s s o a s .

R E S U LTADO ESPERADO

C o nvivência harmônica no que diz
respeito à diversidade de raça e
g ê n e ro nas relações interpessoais e
de trabalho na PMS.

Reconhecimento e respeito à iden-
tidade étnica individual de serv i d o-
res(as) e colaboradores da PMS.

Definição de uma política de cargo s
que pro m ova a eqüidade de raça e
g ê n e ro.

II - RELAÇÃO INTRA-INSTITUCIONAL /          RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

D I AGNÓSTICO 

1.1 Discriminação racial e de
g ê n e ro no trabalho em função da
posição inferior na hierarquia e/ou
enquanto mão-de-obra terc e i r i z a-
da nos serviços considerados de
baixa qualificação.

2.1 Resistência à aceitação de
n e g ros nos cargos de chefia e na
p restação de serviços considera-
dos de especialização superior.

3.1 Falta de políticas de inclusão
de negros nos cargos comissiona-
dos e funções de confiança.

AÇÃO ESTRAT É G I CA 

1.1.1 Trabalho com os conceitos de
g ê n e ro, raça e racismo nas suas
d i versas formas de manife s t a ç ã o
implícitas ou explícitas nas re l a ç õ e s
interpessoais e trabalho nas unida-
des da PMS.

2.1.1 Trabalho com os conceitos de
g ê n e ro, raça e racismo nas suas
d i versas formas de manife s t a ç ã o
implícitas ou explícitas nas re l a ç õ e s
interpessoais e de trabalho nas uni-
dades da PMS.

3.1.1 Garantia da eqüidade de raça
e gênero no preenchimento dos
c a r gos comissionados, funções de
confiança e na prestação de
s e rv i ç o s .

AT I V I DADES 

Realizar oficinas, seminários e cam-
panhas info r m a t i v a s .

Criar mecanismos institucionais de
av a l i a ç ã o, c o n t role e adequação da
gestão para eqüidade racial e de
g ê n e ro.

D e s e nvo l ver programas de cap a c i-
tação institucional do quadro de
s e rv i d o res(as) e dos pre s t a d o re s
de serviços à PMS.

Incluir o quesito RAÇA/COR nos
sistemas de informação e fo r mu l á-
rios de atendimento.

C apacitar serv i d o res(as) para o
p reenchimento correto dos fo r mu-
lários e uso da info r m a ç ã o.

R E S U LTADO ESPERADO 

Atendimento adequado e humani-
z a d o, garantindo a eqüidade racial
e de gênero. Definição de uma
política de cargos que pro m ova a
eqüidade de raça e gênero.

S e rv i d o res(as) municipais cap a c i t a-
dos para garantir a eqüidade racial
e de gênero na implementação de
políticas públicas e no exe rc í c i o
das rotinas administrativas.

Documentos e fo r mulários inter-
nos e externos com a identificação
de raça/cor.
A p resentação de um diagnóstico.

III - RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL    /          PMS E USUÁRIOS(AS) DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

D I AGNÓSTICO 

1.1 Atendimento dife re n c i a-
do em função da imagem eco-
n ô m i c a , social e racial do
público atendido.

2.1 Falta de capacitação dos
p rofissionais para lidar com a
questão racial, cultural e re l i-
g i o s a , c o m p rometendo a qua-
lidade do atendimento.

3 . 1 . Ausência de info r m a ç õ e s
s o b re o atendimento dos
usuários(as) desagregadas por
r a ç a / c o r.

AÇÃO ESTRAT É G I CA

1.1.1 Promoção de uma cultura
de respeito à diversidade nas
relações de trabalho e no atendi-
mento ao usuário.

2.1.1 Capacitação e tre i n a m e n t o
dos funcionários para humaniza-
ção no atendimento, a partir do
re c o rte racial e de gênero.

3.1.1 Inclusão do quesito
RAÇA/COR e pre e n c h i m e n t o
obrigatório dos fo r mulários nas
unidades da PMS.
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3.8 Ações para a Sustentabilidade do

Programa

A) MONITORAMENTO DAS AÇÕES

O monitoramento é um dos aspectos definidores do bom 

desenvolvimento e do êxito de uma ação de médio e longo

prazo.

Ele consiste na observação, registro e acompanhamento, conti-

nuado e sistematizado das atividades de um projeto, programa

ou política num determinado período de tempo.

Monitorar é acompanhar o progresso das atividades. Este pro-

cesso possibilita o acúmulo de informações que favorecerão o

aperfeiçoamento das ações e as tomadas de decisões.

Com o monitoramento, é possível dar retorno sobre o anda-

mento das ações para os gestores(as), implementadores, parcei-

ros e beneficiários, e sociedade civil de um modo geral.

O monitoramento ajuda a visualizar :

✤ O desenvolvimento do programa;

✤ Os entraves e as possíveis soluções;

✤ A execução das atividades programadas de acordo

com o cronograma;

✤ Os erros de rotas e as formas de ajustar cronogra-

mas;

✤ Se os investimentos feitos no projeto são suficientes e

estão sendo bem utilizados.

B) FORMAÇÃO

Compreende-se como metodologia de formação algo que vai se

conformando a partir da possibilidade que ela tem de incorpo-

rar a finalidade do Programa, surgindo “dentro” dele e não para

ele. A formação dentro de um PCRI deve significar a possibilida-

de de fazer com que as pessoas desenvolvam um novo olhar

3.7 Execução do Plano de Trabalho

A execução do plano de trabalho, que também envolve a parti-

cipação de consultorias contratadas, é de responsabilidade final

da EB, sob a coordenação do órgão ao qual o PCRI está vincula-

do. O acompanhamento cotidiano e o desdobramento das

ações setoriais são de responsabilidade do membro da equipe

vinculado à secretaria a que a ação se refere.

O processo de implementação requer definições claras e con-

sensuais que permitam ações rápidas e focalizadas, aliadas a

informação que possibilite a tomada de decisões, assim como a

construção de material de apoio para quem está dentro do pro-

cesso de implementação do Programa e inteligível para quem

está fora dele.

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

✤ O não reconhecimento da importância do tema pelo

gestor(a)  (coordenações/gerências);

✤ A não formalização da ação por parte dos

gestores(as);

✤ As resistências e a falta de compromisso político com

a questão;

✤ A falta de disponibilidade de alguns atores/atrizes

para o envolvimento e compromisso;

✤ A não alocação de recursos financeiros e recursos

humanos (é necessário que todas as unidades se com-

prometam no seu orçamento e no seu planejamento

com o PCRI);

✤ As manifestações de racismo.

IdentificaCAP3-2009  6/17/09  10:42 AM  Page 104



107106

Ampliam, também, as possibilidades de contato entre pesquisa-

dores, profissionais de diferentes áreas, gestores(as) e sociedade

civil, contribuindo para a troca e disseminação de novos saberes,

bem como a construção de parcerias.

Para que a formação possa contribuir efetivamente no processo

de implementação do Programa e na mudança de atitudes

daqueles sujeitos de sua ação, é imprescindível a existência de

um grupo de trabalho coordenando as ações.

AS AÇÕES DE FORMAÇÃO VISAM:

✤ Conhecer o problema em pauta e sua repercussão

no cotidiano das pessoas e grupos;

✤ Identificar sua manifestação no interior da instituição

e seu o impacto nas relações interpessoais;

✤ Elaborar um plano de trabalho;

✤ Definir estratégias de monitoramento do plano de

trabalho, de disseminação das informações, de multipli-

cação das ações para outros setores e departamentos.

É recomendável que:

• Seja prática, informativa e sistemática;

• Aborde a dimensão subjetiva do racismo;

• Envolva os sujeitos no processo;

• Tenha interlocução permanente com o movimento

social, particularmente o movimento social negro;

• Monitore o processo e o impacto das ações nos

sujeitos e na instituição.

sobre a realidade, a partir de um processo de discussão e de

apreensão de determinados conteúdos que lhes permitam per-

ceber esta realidade de outro jeito.

Tal concepção de formação pressupõe pensar o sujeito como

parte constitutiva do cotidiano institucional, como elemento que

influencia e é influenciado por ele. Nela, destacam-se as oficinas

de identificação e abordagem do racismo institucional, em que é

fundamental o envolvimento dos sujeitos no processo. A meto-

dologia busca colocar as pessoas nas situações concretas de

racismo por elas vivenciadas dentro da instituição, de modo a

fazer com que se sintam envolvidas na busca de soluções.

Deverá contribuir para uma reflexão sobre as crenças, valores,

atitudes e comportamentos que denotam práticas racistas no

cotidiano, tanto pessoais como profissionais, de forma a possibili-

tar mudanças de atitudes frente à situação.

Compartilhando...

“O Programa estimulou o estudo, a análise, a forma-

ção e a busca da informação. Ofereceu oportunida-

des de formação para todas as pessoas envolvidas,

garantindo aportes teóricos fundamentais, que tam-

bém contribuem para a qualificação pessoal e profis-

sional.”

(Participante da Equipe Base da Prefeitura Municipal de Recife).

Não se deve confundir formação com sensibilização.

Enquanto a sensibilização desperta para a percepção e a impor-

tância do problema, possibilitando ver o que não se via antes, a

formação nos fornece as ferramentas necessárias para intervir na

realidade, propiciando um olhar objetivo e subjetivo da situação

da população negra e favorecendo uma leitura sociopolítica e

cultural da realidade. Uma de suas metas é instrumentalizar os

participantes com conteúdos que favoreçam a construção de

ações para intervenção e mudança da realidade.

Os processos formativos contribuem, também, na qualificação

dos argumentos e no fortalecimento da ação da sociedade civil,

permitindo assumirem o papel de agentes multiplicadores.
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✤ Adequação das ações de formação às características

do trabalho desenvolvido por servidores(as) e

gestores(as) de diferentes secretarias (educação, saúde,

trabalho etc.);

✤ Incorporação da temática do racismo institucional nos

programas de educação continuada das diversas secre-

tarias/órgãos, nos treinamentos introdutórios para novos

servidores(as) e como conteúdo de provas de concursos

e seleções públicas.

Um pouco de HISTÓRIA 

“As estratégias (de formação) adotadas foram efica-

zes no caso dos gestores(as) e trabalhadores(as) por-

que permitiram que a relação entre racismo e saúde

fosse admitida e, a partir disso, estes atores passa-

ram a buscar saídas adequadas às suas realidades

para identificar, prevenir e combater situações inde-

sejáveis”.

(Coordenação do componente saúde).

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

✤ Abertura para o reconhecimento da existência do

racismo;

✤ Abordagem das dimensões objetivas (dados, informa-

ções etc.) e subjetivas (afetos e emoções) no tratamen-

to do tema;

✤ Aprendizado sobre como lidar com a resistência de

gestores(as) e servidores(as) na negação da existência

do racismo e na falta de cooperação na implementação

de ações;

✤ Identificação do racismo institucional: como, quando e

onde acontece, e quais os protagonistas envolvidos;

✤ Identificação das áreas no interior da instituição com

potencial de desenvolvimento do trabalho;

✤ Análise sociopolítica do lugar de quem contribui para

produzir e quem sofre com as desigualdades;
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES E TEMAS:

✤ Realização de oficinas de abordagem e identifica-

ção do racismo institucional com o objetivo de desve-

lar os mecanismos de manifestação do racismo no

plano pessoal e no espaço institucional;

✤ Reuniões técnicas, seminários, palestras, cursos, treina-

mentos e oficinas;

✤ Cursos com temáticas específicas, como:

• Relações raciais no Brasil, desigualdades raciais,

• História da população negra de sua cidade/esta-

do, do Brasil e na África,

• Panorama da situação do negro no mercado de

trabalho, na educação, na saúde,

• Conceito de racismo institucional (RI) e estratégias

para sua identificação, combate e prevenção,

• Formulação, implementação, monitoramento e

avaliação de políticas públicas.

A ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DEVE GARANTIR:

✤ A presença de coordenações e gerências, visando

sensibilizá-las como parceiras e co-responsáveis no 

desenvolvimento do Programa;

✤ Maior amplitude de participação de servidores(as)

públicos efetivos nas oficinas;

✤ Compromisso da gestão com alocação de recursos

orçamentários;

✤ Abordagem mais sistemática do conceito de política

pública, de modo a permitir um melhor entendimento

dos servidores(as) da missão de sua secretaria e dos

pontos de entrada para tratamento da questão racial

no âmbito de seus programas e projetos;

✤ O processo de elaboração e implementação de pla-

nos e programas de promoção da igualdade racial

orientados pela perspectiva da prevenção e o combate

ao racismo institucional;
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C)  A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO COMBATE AO RI

A participação da sociedade civil é fundamental na garantia, em

médio e longo prazo, da consolidação e sustentabilidade do

Programa.

Sua relação com um Programa de Combate ao Racismo deverá

ser parte de um processo que se inicia com a elaboração do

projeto, podendo se desdobrar em três outros níveis de partici-

pação, como:

(i) Membros de comitês consultivos, que monitorem a

execução do Programa, ao mesmo tempo em que

ofereçam suporte político para a sua continuidade;

(ii) Consultoras, que incorporem suas experiências de

enfrentamento do racismo e do sexismo ao repertó-

rio das agências implementadoras;

(iii) Protagonistas de ações apoiadas pelo Programa

que objetivem o fortalecimento de sua participação

no debate sobre as políticas públicas.

“Como mecanismo para ampliação da participação

da sociedade civil foi criado o Fórum

Interinstitucional, composto de representantes do

movimento e instituições governamentais com vistas

a influir na formulação de políticas públicas e monito-

ramento das ações de combate ao racismo institucio-

nal. Tais estratégias possibilitaram a participação da

sociedade civil, uma vez que se estabeleceu um

canal permanente de comunicação entre esta e o

Ministério Público.”

(Participante do Ministério Público de Pernambuco/MPPE).

O racismo é uma temática difícil de ser trabalhada dentro do

setor público, caracterizando-se por certa descontinuidade nas

idéias e nas ações. Contudo, tendo a sociedade civil mobilizada e

vigilante, o risco da descontinuidade diminui, devido à combativi-

dade deste setor, sempre atento à necessidade de ampliar e

aprimorar as ações.

✤ Planejamento e promoção de ações de combate e

prevenção do racismo;

✤ Elaboração de projetos de intervenção;

✤ Monitoramento das ações;

✤ Multiplicação das ações do Programa.

Na Prefeitura Municipal de Salvador foram realizadas

Oficinas de formação de profissionais da saúde para

o combate ao racismo institucional, com a participa-

ção de cerca de 400 profissionais, lotados nos doze

distritos sanitários. Segundo as facilitadoras, as ofici-

nas foram muito proveitosas, pois reuniam profissio-

nais de saúde “sem a distinção, tão comum, entre

nível universitário e nível médio. Na abordagem da

temática racial, constata-se que os médicos, dentis-

tas e enfermeiros/as têm a aprender tanto quanto os

técnicos e o pessoal de apoio. É saudável que este-

jam aprendendo juntos, inclusive a se respeitar

mutuamente, o que se constitui em um resultado

muito relevante para experiência, que soma 

positivamente aos objetivos da igualdade racial 

e de gênero”.

Também constataram que os/as profissionais

demonstraram “uma necessidade imensa de diálogo,

seja a respeito do tema tratado, seja sobre outras

questões políticas e profissionais enfrentadas no dia-

a-dia do trabalho nas Unidades de Saúde. Como uma

das metas prioritárias para as próximas oficinas,

estabelecemos intensificar a convocação dos(as)

gestores(as), a fim de cada vez mais alcançarmos

desdobramentos pós-oficina, que podem ser melhor

assegurados através da presença e do comprometi-

mento desses atores”.

(CEAFRO – Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e

de Gênero & Centro de Estudos Afro-Orientais/UFBA. Relatório de

Consultoria, agosto de 2006, mimeo).
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Deste ponto de vista, a comunicação pode ser entendida como

um dos elementos essenciais para a garantia dos direitos funda-

mentais. Para se construir uma estratégia de comunicação ou

uma política de socialização da informação, a participação e o

apoio de um profissional especializado são importantes para

garantir o êxito nas ações.

A efetivação do direito à informação precisa e, em linguagem

adequada, é fundamental na construção de uma sociedade

democrática. É também importante ter em mente que informa-

ção e comunicação não são atividades meio, elas devem ser

incorporadas em todas as etapas do Programa, desde a concep-

ção, planejamento, monitoramento, avaliação até a disseminação

de boas práticas e lições aprendidas.

Portanto, uma estratégia de comunicação deve ter como ponto

de partida uma mensagem. Ou seja, deve-se definir primeiro o

que se pretende transmitir. Só depois disto deve-se passar para a

fase de planejamento e produção de materiais de comunicação,

como folhetos, cartazes, cartilhas, livros, guias, entre outros.

Além da mensagem, é preciso pensar nos públicos, no perfil das

pessoas com as quais será necessário dialogar, informar e impac-

tar. E neste processo, o ideal é construir produtos de comunica-

ção levando em consideração as especificidades, o universo, a

linguagem, os símbolos e os valores comuns a cada um dos seg-

mentos. A incorporação de elementos da cultura local e o 

estabelecimento de parcerias com veículos de comunicação são

fatores-chaves para a garantia do sucesso da ação de 

comunicação.

Não podemos perder de vista a importância da informação para

o planejamento das ações e para a organização dos serviços.

AS PRODUÇÕES E CRIAÇÕES DEVEM TER COMO METAS:

✤ Apresentar o racismo como um problema social que

deve ser considerado, reconhecido e enfrentado na

busca da igualdade;

113112

CONTROLE SOCIAL

“Os conselhos são canais efetivos de participação da

sociedade civil, são formas inovadoras de gestão

pública que permitem o exercício de uma cidadania

ativa, incorporando as forças vivas de uma comuni-

dade à gestão de seus problemas e à implementa-

ção de políticas públicas que possam solucioná-los.”

(Maria do Carmo A. A. Carvalho. Boletim Dicas 167, ano. São Paulo: Instituto Polis).

“Muito ainda precisa ser feito para que os Conselhos

se tornem atores importantes no enfrentamento do

racismo. Pesquisa realizada em Salvador com dez

conselhos municipais e estaduais demonstrou a

necessidade de investimentos na formação de con-

selheiras/os, com a finalidade de atualizar conteúdos

que os auxiliem na incorporação das perspectivas de

raça e gênero às ações dos conselhos, em especial

no debate sobre as políticas públicas.”

(REDOR - Rede Regional Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher

e Relações de Gênero. O Combate ao Racismo e Sexismo Institucional no Brasil:

experiências dos Conselhos na Bahia. Relatório de Consultoria, fevereiro de 2006,

mimeo).

D) INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

“A presença do racismo se reafirma no dia-a-dia pela linguagem

comum, se alimenta pela tradição e pela cultura, influencia a vida,

o funcionamento das instituições, das organizações e também as

relações entre as pessoas” (Folheto do Dia de Mobilização Nacional Pró-

Saúde da População Negra, 2006).

Exatamente por isto, a comunicação e a informação devem ser

trabalhadas como conteúdos transversais no processo de

implantação do Programa de Combate ao Racismo Institucional.

Por meio do desenvolvimento de uma estratégia de comunica-

ção pode-se, por exemplo, adquirir e disseminar conhecimentos

sobre a realidade, facilitando mudanças de atitudes e comporta-

mentos.
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✤ Apresentar o racismo não como uma opinião pessoal

e sim como uma programação social e um fenômeno

ideológico que submetem a todos e todas, e que está

ligado à necessidade e aos interesses de um grupo

social conferir-se uma imagem e representar-se;

✤ Ampliar o debate sobre o tema com a intenção de

ampliar o envolvimento e o comprometimento de todas

e todos no seu enfrentamento, sejam estas pessoas

negras ou não;

✤ Informar às pessoas que, se o racismo é um proble-

ma social, ao se descobrirem racistas e agentes da dis-

criminação racial, elas não estarão sozinhas na busca

por estratégias de enfrentamento e superação deste

problema;

✤ Não vitimizar o negro e a negra em qualquer fase do

ciclo de sua vida, ainda que estas pessoas sejam apre-

sentadas à sociedade como membros de um grupo que,

historicamente, tem seus direitos fundamentais violados;

✤ Potencializar as ações e seu impacto.

ESTRATÉGIAS QUE PODERÃO SER UTILIZADAS:

✤ Peças de divulgação: folders, cartazes, folhetos,

banners, outdoors, panfletos, convites, adesivos, marcado-

res de página;

✤ Vídeos, spots de rádio e TV, filmetes para

internet, CD-ROM;

✤ Publicações impressas e eletrônicas: boletins, livros,

cartilhas, manuais, relatórios;

✤ Materiais promocionais: pastas, camisetas, fotos,

faixas;

✤ Anúncio de jornal, programas de rádio e TV, entre

outros.

114

anotações
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A L CA N C E

Agências Nações
Unidas e ONGs
i n t e r n a c i o n a i s .

IFIs e agências de
cooperação bilateral.

. 80% da estrutura
pública nos mu n i c í-
pios de Recife e
S a l v a d o r.
. 80% dos dirigentes
e gestores(as) do
Ministério da Saúde
( D F ) .

. 80% dos trabalhado-
res(as) dos serv i ç o s
públicos dos mu n i c í-
pios de Recife e
S a l v a d o r ; o r g a n i s m o s
de promoção da
igualdade racial.
. 80% dos trabalhado-
res(as) do Ministério
da Saúde, M i n i s t é r i o
Público Federal e
S E P P I R .

. 80% dos
usuários(as) dos ser-
viços públicos dos
municípios de Recife
e Salvador.
. 80% dos membro s
de conselhos seto-
riais dos mu n i c í p i o s
de Recife e Salvador.

A u d i ê n c i a .

R E S P O S TA ESPERADA

. Apoio a programas já
e x i s t e n t e s .
. Inclusão do combate
ao RI em projetos de
c o o p e r a ç ã o.

N ovos recursos e
o p o rtunidades para a
disseminação das lições
ap re n d i d a s .

C o m p re e n s ã o, i d e n t i f i-
cação do RI e pro m o-
ção de iniciativas para
o seu combate e pre-
venção no ambiente de
t r a b a l h o.

C o m p reensão e identi-
f i c a ç ã o, combate e  pre-
venção do RI no
ambiente de trabalho.

. Identificação de situa-
ções de discriminação
nos serviços e exterio-
rização de suas queixas.
. Formalização de
denúncias via organiza-
ções do mov i m e n t o
n e g ro, o u v i d o r i a s ,
Ministério Público,
delegacias e impre n s a .

. Identificação de situa-
ções de discriminação
nos serviços e exterio-
rização de suas 
q u e i x a s .
. Formalização de
denúncias via organiza-
ções do mov i m e n t o
n e g ro, o u v i d o r i a s ,
Ministério Público,
delegacias e impre n s a .

MEIOS DE
V E R I F I CA Ç Ã O

. C a rtas re s p o s t a s .

. Solicitações de encon-
t ros e re u n i õ e s .

. Quantidade de re u-
niões agendadas.
. Apoio financeiro e/ou
cooperação técnica
g a r a n t i d o s .

. Criação de pro g r a m a s ,
normas e pro c e d i m e n t o s
que tenham como obje-
t i vo re c o n h e c e r, i d e n t i f i-
car e combater o RI.
. Inscrição e part i c i p a ç ã o
nas oficinas e seminá-
r i o s .

. Mobilização dos traba-
l h a d o res(as) dos serv i-
ços públicos.
. Modificação dos pro c e-
d i m e n t o s , c o m p o rt a m e n-
tos e atitudes.
. N ú m e ro de inscritos e
p a rticipação nas oficinas,
seminários e re u n i õ e s .

A p resentação de deman-
das relacionadas ao
combate e prevenção ao
RI nos conselhos, o u v i-
d o r i a s , c o n fe r ê n c i a s
setoriais ou impre n s a .

A p resentação de denún-
cias sobre a prática de
RI nos conselhos, o u v i-
d o r i a s , delegacias e
i m p re n s a .

EXEMPLO DE ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO INTERNA          E EXTERNA CONSTRUÍDA NO ÂMBITO DO PCRI

O QUE É RACISMO INSTITUCIONAL E COMO SE MANIFESTA?

P Ú B L I C O - A LVO

Sistema Nações
Unidas e outras insti-
tuições internacionais.

Potenciais instituições
p a rceiras e doadoras,
i n c l u s i ve I F I s.

Dirigentes e gesto-
res(as) públicos.

Tr a b a l h a d o res(as) dos
s e rviços públicos.

Usuários(as) dos ser-
viços públicos.

População em geral.

FOCO DA MENSAG E M

PCRI como melhor práti-
ca para a abordagem da
questão racial em pro j e-
tos de cooperação 
t é c n i c a .

PCRI como melhor práti-
ca para a abordagem da
questão racial em pro j e-
tos de desenvolvimento e
inclusão social.

O racismo institucional
impede que a sua gestão
p roduza resultados  efica-
z e s , e f i c i e n t e s , e fe t i vo s
nos dife rentes segmentos
populacionais usuários(as)
dos serv i ç o s .

Fique atento, pois alguns
dos seus  comport a m e n-
tos e  práticas cotidianas
excluem ou discriminam
c e rtas pessoas e privile-
giam outras a depender
do grupo étnico-racial ao
qual elas pert e n ç a m .

O racismo e a discrimina-
ção  impedem que vo c ê
receba um tratamento
p ro f i s s i o n a l , adequado e
que atenda às suas neces-
s i d a d e s . Exija o seu dire i-
t o.

RI existe  e sempre colo-
ca pessoas de grupos
raciais ou étnicos discri-
minados em situação de
desvantagem no acesso a
benefícios gerados pela
ação das instituições e
o r g a n i z a ç õ e s .

MEIOS DE
C O M U N I CA Ç Ã O

Publicações institu-
cionais sobre RI e
s o b re o PCRI.

. R e u n i õ e s .

. Publicações institu-
cionais sobre RI e
s o b re o PCRI.

. Reuniões 
( d i r i g e n t e s ) .
. O f i c i n a s , cursos e
seminários 
( g e s t o re s ( a s ) ) .

. Publicações institu-
cionais sobre racis-
mo institucional e
s o b re o PCRI.
. Material fo r m a t i vo.
. O f i c i n a s , c u r s o s ,
seminários e 
re u n i õ e s .

Publicações sobre o
PCRI e outros mate-
riais produzidos pelo
P ro g r a m a .

. Po rtal Eletrônico. .
C o m e rcial – T V.
. Spots – rádio.
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e) A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

É longo o caminho desde a elaboração de uma proposta até sua

institucionalização, pois estamos lidando com um tema polêmico

e cheio de resistências, como é o caso da discussão do racismo

brasileiro.

A institucionalização do Programa deve ser entendida como a

capacidade política, econômica, técnica e operacional para man-

ter e expandir suas ações, alcançando o impacto social almejado.

118

DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PARA A

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PCRI:

✤ Que o Programa seja compartilhado pelo conjunto do

secretariado da Prefeitura, de forma acordada e consen-

suada;

✤ Que o Programa possa envolver todos os

servidores(as) e não só os coordenadores e assessores;

✤ O fornecimento de subsídios e instrumentos para os

gestores(as) e servidores(as), de forma a estimular a

criação de espaços e mecanismos para discussão e

enfrentamento da problemática do RI;

✤ Programa inserido na rotina administrativa, aconte-

cendo independente da vontade dos servidores(as);

✤ Existência de metas políticas efetivas: ser uma políti-

ca de governo, uma política transversal;

✤ Programa incluído nos orçamentos e planos gerais do

governo (PPA, Plano Diretor Urbano, Plano Estratégico

etc.);

✤ Manutenção do RI na pauta das instituições, através

da informação e comunicação  continuada das ações do

Programa;

✤ Vínculo do trabalho de combate ao RI ao êxito políti-

co da gestão governamental numa sociedade com gran-

de participação de negros;

✤ Criação de áreas técnicas – assessorias,

coordenações, gerências etc. – com ações especificas

para a garantia de políticas, tais como saúde da popu-

lação negra, educação anti-racista, inclusão racial e de

gênero;

✤ Participação da sociedade civil no permanente con-

trole das políticas públicas.
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Ilustração 1 - CICLO DE VIDA DE UMA AÇÃO SOCIAL

121120

Em 2002, quando o PCRI foi iniciado na Prefeitura da

Cidade do Recife - PCR, não havia nenhum órgão

que tratasse diretamente da questão racial, embora

já estivesse constituído um ativo Núcleo de Cultura

Afro, na Fundação Municipal de Cultura. Ao final da

primeira fase de implementação do Programa, em

2005, a PCR contava com uma Diretoria de Igualdade

Racial, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e

Segurança Cidadã; uma Gerência Operacional para

Atenção à Saúde da População Negra, na Secretaria

Municipal da Saúde; e um grupo de trabalho interde-

partamental ERÊ - Educação das Relações Étnico-

Raciais, na Secretaria Municipal de Educação. Isto

indica os dinamismos que o PCRI pode criar na admi-

nistração municipal, potencializando o que já existe e

propondo novas iniciativas, pensadas e executadas

na perspectiva da crescente institucionalização do

combate ao racismo e da promoção da igualdade

racial.

Sabemos que implementar ações de combate e prevenção do

racismo não é uma tarefa fácil, pois demanda esforço, persistên-

cia e vontade política. Requer uma ação social em toda a sua

complexidade (observe ilustração a seguir sobre o CICLO DE

VIDA DE UMA AÇÃO SOCIAL), mas só assim as desigualdades

étnico-raciais existentes na sociedade brasileira poderão ser

superadas.

Contudo, é preciso começar, pois é o movimento que produz

mudanças!

Modelo construído com base no livro “Empreendimentos sociais susten-
táveis: como elaborar planos de negócio para organizções
sociais”/Ashoka Empreendedores Sociais e Mckinsey & Company, Inc –
São Paulo: Petrópolis, 2001.
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C O N C L U S Ã O

A implementação do Programa de Combate ao Racismo

Institucional – PCRI – partiu do pressuposto de que é preciso

tornar o racismo visível para que as instituições possam comba-

tê-lo quando se manifesta nas atitudes e práticas de seus funcio-

nários, nas suas ações finalísticas. Só assim, seria possível prevenir

a sua ocorrência por meio de novos procedimentos capazes de

contribuir para a mudança da cultura institucional.

A descrição do processo de implementação e a análise dos

resultados obtidos com a metodologia de identificação e aborda-

gem do racismo institucional formam um conjunto que, ao

mesmo tempo, possibilita: (i) desconstruir a idéia de que o racis-

mo é episódico; e (ii) contribuir para a explicação tanto da inér-

cia do setor público no enfrentamento da questão racial, como

da descontinuidade das ações governamentais com esta temáti-

ca. Da análise dos conteúdos coletados nas oficinas, depreende-

se um espectro dos efeitos psicossociais do racismo, que indicam

a necessidade das equipes setoriais envolvidas no combate ao

racismo institucional manterem um trabalho planejado e cons-

tante. Cada etapa é um alicerce a mais, igualmente importante

para a continuidade da implementação de um programa dessa

natureza.

O racismo na sociedade brasileira é algo, há tempos, interditado

e silenciado pela grande maioria. Por isso, é preciso que as pes-

soas falem das suas experiências em torno do preconceito e da

discriminação racial e, para entender seus efeitos, estabeleçam as

necessárias relações entre o conhecimento e o desconhecimen-

to das desigualdades raciais que imperam entre nós.

A racialidade das pessoas se assemelha a uma linguagem – com-

partilhada por todos e todas e prenhe de sentidos e significados

– que também possui uma etimologia perigosa: desperta emo-

ções, sentimentos, racionalizações. Quando tornada visível, diante

do inesperado, que pode dizer respeito a si, ao outro, ou a

ambos, instala-se um estado de ameaça à sensação de controle

sobre o mundo e ao sentido de ordem nas pessoas. Como meio

de proteção, estas mobilizam padrões de defesa, projetam no

123122
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Esperamos que a experiência do PCRI, aqui descrita em todas as

suas etapas, contribua para o avanço de novas iniciativas de

combate ao racismo institucional – um fenômeno que só pode

ser entendido em toda a sua complexidade quando se considera

a subjetividade como constituída pelos níveis individual e social.

Nas nuances desta relação é que devem ser procuradas as for-

mas pelas quais o racismo pode ser erradicado da cultura das

instituições.

125

outro a responsabilidade e, desta forma, distanciam-se da situa-

ção ameaçadora. Constrangimento e vergonha, como indicam os

registros das oficinas, aparecem como formas do psiquismo

humano para lidar com realidades desagradáveis.

Esta relação, ainda pouco explorada, entre o sujeito [servidor(a)

público(a)] e a instituição está no centro da experiência do

PCRI, a qual revela, indubitavelmente, um saber sobre o funcio-

namento do racismo no cotidiano das relações no ambiente de

trabalho. As instituições são formadas, geridas e mantidas por

pessoas (é importante ter em mente que são as pessoas que

legitimam as instituições) que, como demonstrado na análise dos

conteúdos, não carregam nenhum preconceito; têm dúvida se

carregam ou não; ou, se admitem carregar, isto seria fruto da

educação racista do passado. Neste sentido, o Programa interpe-

la a instituição, desafiando a sua disposição de permitir a existên-

cia e a circulação de um repertório de práticas racistas e exclu-

dentes.

Tal abordagem revelou-se acertada, pois permitiu trabalhar as

formas pelas quais a subjetividade influencia e é influenciada

pelas práticas institucionais. Assim, foi possível verificar como a

instituição, muitas vezes, não consegue prevalecer sobre o indiví-

duo, que tende a operar no cotidiano do trabalho de acordo

com suas próprias percepções.

O combate e a prevenção ao racismo institucional pedem medi-

das não apenas de caráter normativo, proibitivo, mas ações efica-

zes que permitam, ao mesmo tempo, perceber e internalizar a

compreensão do sofrimento causado pelo preconceito racial e a

exclusão social resultante da discriminação racial. Isto extrapola o

plano individual, tanto para o discriminador, quanto para o discri-

minado: envolve a forma como as instituições operam com o

estado de invisibilidade e visibilidade do pertencimento racial

dos indivíduos e a rapidez com que a racialidade destes se

conecta ou se desconecta dos corpos/discursos, por vezes enga-

nando, confundindo a materialização dos efeitos psicossociais do

racismo, mesmo numa sociedade em que a inscrição fenotípica é

bastante valorizada.

124
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A NEXO I
QUADRO NORMATIVO

Este anexo apresenta um levantamento dos principais documentos
legais de combate ao racismo existentes no Brasil. Sob a forma de
breves ementas, são também relacionados os tratados e convençõ-
es internacionais sobre o tema, dos quais o Brasil é signatário e
que foram incorporados como norma constitucional por meio da
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Constam ainda os documentos referentes à Política de Promoção
da Igualdade Racial e à Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra.

O enfretamento do racismo em termos jurídicos, com efeito, foi
uma questão bastante negligenciada por muito tempo. Isso fica evi-
dente quando se observa a trajetória história expressa nos textos
constitucionais. Da Constituição do Império de 1824 à
Constituição de 1988, chamada “cidadã”, o combate ao racismo
recebeu pouca ou nenhuma atenção. Embora o artigo 5 da última
Carta Magna seja taxativo ao caracterizar a prática de racismo
como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
somente em 5 de janeiro de 1989, por meio da Lei nº 7716, a
legislação brasileira obteve um avanço maior na definição dos “cri-
mes resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou cor”.
Somado a isso, o histórico da evolução cronológica das leis, progra-
mas, políticas, convenções, conferências e outras modalidades de
reuniões no âmbito das políticas de promoção da igualdade racial
torna-se de alta relevância para a compreensão do quadro.

Seja como for, várias estratégias têm sido elaboradas e adotadas de
forma conjunta e paralela, visando à elaboração de propostas para
a erradicação das desigualdades sociorraciais. O Movimento Negro,
por meio de suas organizações e em parceria com outros segmen-
tos da sociedade civil organizada, tem feito diversas proposições de
políticas públicas nesse campo.Tais esforços têm se concentrado na
desnaturalização dessas desigualdades e na efetivação do que está
assegurado em lei e nos programas de governo como direitos
constitucionais para todos os cidadãos independentemente de raça
ou cor.

Nas últimas décadas, as várias intervenções e debates em prol do
combate ao racismo têm alcançado sobremaneira as esferas gover-
namentais. No entanto, ainda cabem indagações sobre o acesso
aos resultados efetivos na construção da cidadania plena, conside-
rada espaço dos direitos humanos, com igualdade de tratamento e
oportunidades.
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sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

no País a inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-

dade”. Inclui diversos dispositivos que vedam a

prática de discriminação e racismo sob qual-

quer forma, por exemplo:

VI – é inviolável a liberdade de consciência e

de crença, sendo assegurado o livre exercício

dos cultos religiosos e garantida na forma da

lei, a proteção aos locais de culto e suas litur-

gias;

XLII – a prática de racismo constitui crime

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

reclusão, nos termos da lei.

Importa registrar ainda o artigo 68 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos

remanescentes das comunidades dos quilom-

bos que estejam ocupando suas terras é

reconhecida a propriedade definitiva, devendo

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

Dispõe sobre a atribuição de status constitucio-

nal aos tratados e convenções internacionais

assinados pelo Brasil, incluindo aqueles sobre

direitos humanos e combate ao racismo, desde

que aprovados por quorum qualificado no

Congresso Nacional.

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFRACONSTITUCIONAL 

Título Ementa

A chamada “Lei Afonso Arinos”, considerada a

primeira lei penal sobre a discriminação no

Brasil, inclui, entre as contravenções penais, a

prática de atos resultantes de preconceitos de

raça ou de cor:

“Art. 1º: Constitui contravenção penal, punida

nos termos desta lei, a recusa por parte de

estabelecimento comercial ou de ensino de

qualquer natureza de hospedar, servir, atender

ou receber cliente, comprador ou aluno por

preconceito de raça ou de cor”.
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EMENTAS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS LEGAIS,
TRATADOS, CONVENÇÕES INTERNACIONAIS; SÍNTESE DAS
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DAS
POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS.

1. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Título Ementa

A Constituição Federal de 1988 é contundente

no que diz respeito ao racismo.Torna crime os

atos de racismo, prevendo reclusão, e alberga

vários valores fundamentais, entre os quais está

o princípio da igualdade. Em seu preâmbulo, já

se encontra destaque ao referido princípio:

Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-

dos em Assembléia Nacional Constituinte para

instituir um Estado democrático, destinado a

assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-

viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como

valores supremos de uma sociedade fraterna,

pluralista e sem preconceitos, fundada na har-

monia social e comprometida, na ordem inter-

na e internacional, com a solução pacífica das

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de

Deus, a seguinte Constituição da República

Federativa do Brasil.

O artigo 1º, III, positivou a busca da dignidade

humana como um dos fundamentos do Estado

Democrático de Direito. A Constituição abriga,

pois, a igualdade em suas duas vertentes: mate-

rial e formal. Além do preâmbulo citado e

antes mesmo do art. 5º, caput, que trata do

princípio constitucional da igualdade, o art. 3º

ressalta a busca por uma sociedade justa, plura-

lista e sem preconceitos:

Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais

da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade justa, livre e solidá-

ria;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem precon-

ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-

quer outras formas de discriminação.

Por sua vez, no artigo 5º, a Constituição

Federal estatui: “Todos são iguais perante a lei,

132

Constituição

Federal de 1988

Emenda Constitucional
nº 45, de 30 de
dezembro de 2004

Lei nº 1.390, de 3 de
julho de 1951 

(Lei Afonso Arinos)
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Também conhecida como “Lei Darcy Ribeiro”,

estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional. Nesta lei, destaca-se a afirmativa de

que a educação abrange os processos formati-

vos que se desenvolvem na vida familiar, na

convivência humana, no trabalho, nas institui-

ções de ensino e pesquisa, nos movimentos

sociais e organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais (artigo 1º).

A chamada “Lei Paulo Paim” modifica os artigos

1º e 20º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de

1989, que define os crimes resultantes de pre-

conceito de raça ou de cor. Acrescenta tam-

bém um terceiro parágrafo no artigo 140 do

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de

1940 (Código Penal): “Se a injúria consiste na

utilização de elementos referentes a raça, cor,

etnia, religião ou origem: Pena: reclusão de um

a três anos e multa”.

Altera a LDB (Lei 9.394/96) para incluir no

currículo oficial da rede de ensino a obrigato-

riedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileiras”, que no texto anterior era abordada

de maneira difusa.

Por força da Lei 10.639, a LDB passa a contar

com os artigos 26-A e 79-B. O artigo 26-A

traz:

§ 1º O conteúdo programático a que se refere

o caput deste artigo incluirá o estudo da

História da África e dos Africanos, a luta dos

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o

negro na formação da sociedade nacional, res-

gatando a contribuição do povo negro nas

áreas social, econômica e política pertinentes à

História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e

Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no

âmbito de todo o currículo escolar, em especial

nas áreas de Educação Artística e de Literatura

e História Brasileiras.

Enquanto o 79-B estabelece: “O calendário

escolar incluirá o dia 20 de novembro como

‘Dia Nacional da Consciência Negra’”.

135

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFRACONSTITUCIONAL 

Título Ementa

A “Lei Afonso Arinos” foi revogada pela Lei nº

7.437. Esse dispositivo inclui, entre as contra-

venções penais, a prática e atos resultantes de

preconceito de raça, de cor, de sexo ou de

estado civil, dando nova redação à Lei nº 1.390.

Tal como expresso no artigo 1º, “constitui con-

travenção, punida nos termos desta Lei, a práti-

ca de atos resultantes de preconceito de raça,

de cor, de sexo ou de estado civil”.

Prevê penalidades ao “agente de contravenção”

que recusar hospedagem em hotel, pensão,

estalagem ou estabelecimento de mesma finali-

dade; venda de mercadoria em lojas de qual-

quer gênero; inscrição de aluno em estabeleci-

mento de ensino; obstar o acesso de alguém a

qualquer cargo público civil ou militar ; negar

emprego ou trabalho; entrada de pessoas em

estabelecimento público, de diversões ou

esporte ou em qualquer outro tipo de estabe-

lecimento comercial e de prestação de serviço

por preconceito de raça, cor, sexo ou estado

civil.

Conhecida como Lei Caó, em referência ao

deputado fluminense e militante negro, Carlos

Alberto Oliveira. Amplia o foco das leis ante-

riores e define os crimes resultantes de pre-

conceito de raça ou de cor. Esta lei é a princi-

pal arma do cidadão na luta pela punição dos

crimes decorrentes do racismo, preconceito e

discriminação racial em nosso país. Foi alterada

pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, que,

entre outros aspectos, tipifica como injúria a

utilização de elementos relacionados a raça, cor,

etnia, religião ou origem e determina as penas

de todos os crimes referidos.

Inclui ainda nos crimes de racismo, por meio

do artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discri-

minação ou preconceito de raça, cor, etnia, reli-

gião ou procedência nacional; fabricar, comer-

cializar, distribuir ou veicular símbolos, emble-

mas, ornamentos, distintivos ou propaganda

que utilizem a cruz suástica ou gamada, para

fins de divulgação do nazismo com o recolhi-

mento imediato ou a busca e apreensão dos

exemplares do material respectivo e cassação

das respectivas transmissões radiofônicas ou

televisivas.

134

Lei nº 7.437, de 20 de
dezembro de 1985

Lei nº 7.716,
de 5 de janeiro de
1989

(Lei Caó)

Lei nº 9.394, de 20
dezembro de 1996

(Lei de Diretrizes e
Bases da Educação -
LDB)

Lei nº 9.459, de 13
de maio de 1997

(Lei Paim)

Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003

(História e Cultura
Afro-Brasileiras)
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Regulamenta o procedimento para identifica-

ção, reconhecimento, delimitação, demarcação

e titulação das terras ocupadas por remanes-

centes das comunidades dos quilombos de que

trata o artigo 68 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

3. DECLARAÇÕES,TRATADOS E CONVENÇÕES DOS QUAIS O
BRASIL É SIGNATÁRIO
Título Ementa

A Carta das Nações Unidas foi assinada em

São Francisco, a 26 de junho de 1945, após o

término da Conferência das Nações Unidas

sobre Organização Internacional, entrando em

vigor a 24 de outubro daquele mesmo ano. O

Estatuto da Corte Internacional de Justiça faz

parte integrante da Carta. Esta Carta foi assina-

da pelo Brasil em 21 de setembro de 1945.

Cabe destaque especial ao seguinte trecho do

preâmbulo deste documento:

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a

preservar as gerações vindouras do flagelo da

guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa

vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanida-

de, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais

do homem, na dignidade e no valor do ser

humano, na igualdade de direito dos homens e

das mulheres, assim como das nações grandes

e pequenas, e a estabelecer condições sob as

quais a justiça e o respeito às obrigações de-

correntes de tratados e de outras fontes do

direito internacional possam ser mantidos, e a

promover o progresso social e melhores condi-

ções de vida dentro de uma liberdade ampla. E

para tais fins, praticar a tolerância e viver em

paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e

unir as nossas forças para manter a paz e a

segurança internacionais, e a garantir, pela acei-

tação de princípios e a instituição dos métodos,

que a força armada não será usada a não ser

no interesse comum, a empregar um mecanis-

mo internacional para promover o progresso

econômico e social de todos os povos.

Resolvemos conjugar nossos esforços para a

consecução desses objetivos.
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Cria a Secretaria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da

Presidência da República, e dá outras providên-

cias. Por esta lei, à Seppir compete, entre outras

tarefas, assessorar direta e imediatamente o

Presidente da República (1) na formulação,

coordenação e articulação de políticas e dire-

trizes para a promoção da igualdade racial; (2)

na formulação, coordenação e avaliação das

políticas públicas afirmativas de promoção da

igualdade e da proteção dos direitos de indiví-

duos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na

população negra, afetados por discriminação

racial e demais formas de intolerância; (3) na

articulação, promoção e acompanhamento da

execução dos programas de cooperação com

organismos nacionais e internacionais, públicos

e privados, voltados à implementação da pro-

moção da igualdade racial; (4) na formulação,

coordenação e acompanhamento das políticas

transversais de governo para a promoção da

igualdade racial; (5) no planejamento, coordena-

ção da execução e avaliação do Programa

Nacional de Ações Afirmativas; e (6) na pro-

moção do acompanhamento da implementa-

ção de legislação de ação afirmativa e definição

de ações públicas que visem ao cumprimento

dos acordos, convenções e outros instrumen-

tos congêneres assinados pelo Brasil, nos

aspectos relativos à promoção da igualdade e

de combate à discriminação racial ou étnica.

Logo de início, para o exercício de suas atribui-

ções, a Seppir contaria com uma estrutura bási-

ca formada pelo Conselho Nacional de

Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) – presi-

dido pelo titular da Seppir –, o Gabinete e até

três subsecretarias.

Dispõe sobre a composição, estruturação, com-

petências e funcionamento do Conselho

Nacional de Promoção da Igualdade Racial

(CNPIR).

Institui a Política Nacional de Promoção da

Igualdade Racial (PNPIR) e dá outras providên-

cias.
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Lei nº 10.678, de 23
de maio de 2003

Decreto 4.885, de 20
de novembro de
2003

Decreto 4.886, de 20
de novembro de
2003

Decreto 4.887, de 20
de novembro de
2003

Carta das Nações
Unidas 

(1945)
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A Convenção sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Racial foi adotada

pela Organização das Nações Unidas (ONU)

em 21 de dezembro de 1965, tendo sido ratifi-

cada pelo Brasil em 27 de março de 1968.

Trata-se de um instrumento internacional volta-

do ao combate da discriminação racial, integra-

do ao denominado sistema especial de prote-

ção dos direitos humanos. Ao contrário do sis-

tema geral de proteção, que tem por destinatá-

rio toda e qualquer pessoa, abstrata e generica-

mente considerada, o sistema especial de pro-

teção dos direitos humanos é endereçado a

um sujeito de direito concreto, visto na especi-

ficidade de suas diversas relações. Constitui um

aparato especial de proteção endereçado a

pessoas ou grupo de pessoas particularmente

vulneráveis, que merecem proteção especial.

Assim estabelece a Convenção em seu primei-

ro parágrafo:

Os Estados Partes condenam a discriminação

racial e comprometem-se a adotar uma política

de eliminação da discriminação racial em todas

as suas formas e de promoção de entendimen-

to entre todas as raças. Para esse fim, cada

Estado Parte compromete-se a não efetuar ato

ou prática de discriminação racial praticada por

uma pessoa ou organização qualquer, a tomar

as medidas eficazes, a fim de rever as políticas

governamentais nacionais e locais e para modi-

ficar, ab-rogar ou anular qualquer disposição

regulamentar que tenha como objetivo criar a

discriminação ou perpetrá-la onde já existir ; a

adotar as medidas legislativas, proibir e pôr fim

à discriminação racial praticada por pessoas,

por grupos ou organizações; favorecer, quando

for o caso, as organizações e movimentos mul-

tirraciais e outros meios próprios e eliminar as

barreiras entre as raças e desencorajar o que

tende a fortalecer a divisão racial.

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e

Políticos e o Protocolo Facultativo correspon-

dem aos dois instrumentos adotados pela

Assembléia Geral das Nações Unidas na sua

resolução 2200 A (XXI), de 16 de dezembro

de 1966. Ambos entraram em vigor na ordem

jurídica internacional no dia 23 de março de

1976.

139

Adotada e proclamada pela Assembléia Geral

das Nações Unidas em 10 de dezembro de

1948, esta declaração combina o discurso libe-

ral e o discurso social da cidadania, conjugando

o valor da liberdade ao da igualdade. A partir

dela, começa a desenvolver-se o Direito

Internacional dos Direitos Humanos, mediante

a adoção de inúmeros instrumentos internacio-

nais de proteção. Confere, pois, lastro e unida-

de valorativa a esse campo do direito, com

ênfase na universalidade, na indivisibilidade e na

interdependência dos direitos humanos. O pro-

cesso de universalização dos direitos humanos

permitiu a formação de um sistema internacio-

nal de proteção desses direitos. Esse sistema,

por sua vez, é integrado por tratados interna-

cionais de proteção que sinalizam, sobretudo, a

importância da consciência ética contemporâ-

nea compartilhada pelos Estados, na medida

em que invoca o consenso internacional acerca

de temas centrais dos direitos humanos, fixan-

do parâmetros protetores mínimos. Foi a partir

desta Declaração Universal dos Direitos

Humanos que se começou a reconhecer a real

situação do Brasil em relação a uma série de

problemas dessa ordem.

Corresponde ao documento sobre a discrimi-

nação em matéria de emprego e profissão

estabelecido a partir da Conferência Geral da

Organização Internacional do Trabalho (OIT),

em 4 de junho de 1958. A OIT é uma agência

multilateral ligada à Organização das Nações

Unidas (ONU), especializada nas questões do

trabalho.

O Brasil subscreveu a Convenção nº 111, na

qual se registra a seguinte definição de discrimi-

nação: “Toda distinção, exclusão ou preferência,

com base em raça, cor, sexo, religião, opinião

política, nacionalidade ou origem social, que

tenha o efeito de anular a igualdade de oportu-

nidade ou de tratamento em emprego ou pro-

fissão” (artigo 1º, item a).

As políticas de ação afirmativa figuram como

instrumento necessário ao cumprimento do

estabelecido nesta convenção.
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Declaração Universal
dos Direitos
Humanos 
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A profundidade histórico-cultural do racismo e

da discriminação racial requer permanente

atenção para garantir os avanços necessários

pautados nesses instrumentos com vistas ao

alcance da igualdade racial na sociedade brasi-

leira. O diálogo entre os governos e a socieda-

de civil mostra-se vital para a promoção de

medidas concertadas em nome do respeito à

dignidade humana na prevalência de sistemas

políticos democráticos.

4. POLÍTICAS DIRIGIDAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL E DE GÊNERO
Título Ementa

O Programa Nacional de Direitos Humanos foi

lançado em 13 de maio de 1996. Elaborado

pelo Ministério da Justiça em conjunto com

diversas organizações da sociedade civil, o pro-

grama visa a identificar os principais obstáculos

à promoção e proteção dos direitos humanos

no Brasil, eleger prioridades e apresentar pro-

postas concretas de caráter administrativo,

legislativo e político-cultural que busquem

equacionar os mais graves problemas que hoje

impossibilitam ou dificultam sua plena realiza-

ção.

O Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de

2003, institui a Política Nacional de Promoção

da Igualdade Racial (PNPIR), que tem como

objetivo geral a redução das desigualdades

raciais, com ênfase na população negra,

mediante a realização de ações exeqüíveis a

longo, médio e curto prazos, com reconheci-

mento das demandas mais imediatas, bem

como das áreas de atuação prioritária.

Seus objetivos específicos são: (a) a defesa de

direitos; (b) as ações afirmativas, visando à eli-

minação da discriminação e da desigualdade

raciais, mediante a geração de oportunidades.

Os princípios nor teadores da PNPIR envolvem:

(a) transversalidade, ou seja, a incorporação do

princípio da eqüidade às diversas iniciativas do

Estado brasileiro; (b) descentralização, articula-

ção entre os níveis de governo para a promo-

ção da integração social dos setores mais des-

favorecidos; (c) a gestão democrática, para pro-
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O pacto salvaguarda importantes direitos, liber-

dades e garantias, tais como o direito à autode-

terminação (artigo 1º), os princípios da não-dis-

criminação (artigo 2º), da igualdade entre sexos

(artigo 3º), da inderrogabilidade de certos

direitos fundamentais (artigo 4º), o direito à

vida (artigo 6º), as proibições da tortura

(artigo 7º) e de todas as formas de escravidão

(artigo 8º).

O controle acerca da aplicação deste pacto,

bem como de seu Protocolo Facultativo está

sob a responsabilidade do Comitê dos Direitos

do Homem, constituído em 1976, tal como dis-

põe o artigo 28º do Pacto Internacional sobre

os Direitos Civis e Políticos.

Também conhecida como CEDAW, trata-se de

uma resolução (34/180-1979) da Assembléia

das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em

1984, embora com algumas reservas. Neste

documento, os Estados Membros da ONU,

apoiados na Carta das Nações Unidas e em

seus valores fundamentais relativos a direitos

humanos, dignidade da pessoa e igualdade de

direitos do homem e da mulher, manifestam,

entre outras considerações de caráter global,

sua especial preocupação com o fato de que,

em situações de pobreza, a mulher tem um

acesso mínimo à alimentação, à saúde, à educa-

ção, à capacitação e às oportunidades de

emprego, assim como à satisfação de outras

necessidades.

A declaração e o plano de ação constituem os

documentos resultantes da III Conferência

Mundial contra o Racismo, Discriminação

Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas,

realizada em setembro de 2001, em Durban,

África do Sul – Ano Internacional de

Mobilização contra o Racismo, Discriminação

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata.

Naquela ocasião, reafirmou-se o compromisso

com os propósitos e princípios contidos na

Carta das Nações Unidas e na Declaração

Universal dos Direitos Humanos.

Nesse sentido, a declaração e o plano de ação

de Durban figuram como documentos funda-

mentais no combate ao racismo no Brasil, país

com expressiva participação de segmentos

sociorraciais discriminados, com ênfase em

negros e indígenas.
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Convenção sobre a
Eliminação de Todas as
Formas de
Discriminação contra
as Mulheres, CEDAW

(ONU, 1979)

Declaração e Plano de
Ação da III Conferência
Mundial contra o
Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e
Intolerâncias Correlatas

(ONU, 2001)

Programa Nacional de
Direitos Humanos

(Brasil, 1996)

Política Nacional de
Promoção da
Igualdade Racial

(Brasil, 2003)
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O Programa Pró-Eqüidade de Gênero consiste

em desenvolver novas concepções na gestão

de pessoas e cultura organizacional para alcan-

çar a eqüidade de gênero no mundo do tra-

balho. É uma iniciativa do Governo Federal,

que, por meio da Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres da Presidência da

República (SPM) e do Plano Nacional de

Políticas para as Mulheres, reafirma os compro-

missos de promoção da igualdade entre mulhe-

res e homens inscrita na Constituição Federal

de 1988.

O programa conta, também, com a parceria do

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas

para a Mulher (UNIFEM) e da Organização

Internacional do Trabalho (OIT).

São seus objetivos: (a) contribuir para a elimi-

nação de todas as formas de discriminação no

acesso, remuneração, ascensão e permanência

no emprego; (b) conscientizar e sensibilizar

empregadores e estimular as práticas de gestão

que promovam a igualdade de oportunidades

entre homens e mulheres dentro das empre-

sas; (c) reconhecer publicamente o compromis-

so das empresas com a eqüidade de gênero no

mundo do trabalho; (d) criar a rede Pró-

Eqüidade de Gênero e (e) construir um banco

de “boas práticas” de gestão que promova a

eqüidade de gênero no mundo do trabalho.

A Política Nacional de Saúde Integral da

População Negra (PSPN) define o conjunto de

princípios, marcas, diretrizes e objetivos volta-

dos para a melhoria das condições de saúde

deste segmento da população. Inclui ações de

cuidado e atenção à saúde, bem como de ges-

tão participativa, controle social, produção de

conhecimento, formação e educação perma-

nente de trabalhadores(as) de saúde, visando à

promoção da eqüidade em saúde da popula-

ção negra.

Trata-se de uma política transversal a ser

implementada pelo conjunto das instituições

federais, estaduais e municipais do Sistema

Único de Saúde (SUS). Está embasada nos

princípios da Constituição Federal de 1988, que

incluem os valores da cidadania, da dignidade

da pessoa humana, do repúdio ao racismo e da

igualdade.
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piciar que as instituições da sociedade assumam

papel de protagonistas na formulação, imple-

mentação e monitoramento da política de pro-

moção de igualdade racial.

Suas diretrizes são: (a) o fortalecimento institu-

cional para a incorporação da questão racial no

âmbito da ação governamental; (b) a consolida-

ção de formas democráticas de gestão das

políticas de promoção da igualdade racial; (c) a

melhoria da qualidade de vida da população

negra; (d) a inserção da questão racial na agen-

da internacional do governo brasileiro.

O Ministério da Saúde, pela Portaria nº 2.607,

de 10 de dezembro de 2004, aprovou o Plano

Nacional de Saúde – Um Pacto pela Saúde no

Brasil (PNS), sendo prevista sua atualização

periódica. No PNS, consta a inserção do tema

saúde da população negra na agenda do

Ministério da Saúde, por meio de recomenda-

ções para ações e projetos. A forma como se

deu essa incorporação foi, todavia, bastante

incipiente, posto que somente a anêmia falci-

forme e a atenção às comunidades quilombolas

receberam destaque.

A finalidade essencial do Programa Brasil

Quilombola é coordenar as ações governa-

mentais – articu-lações transversais, setoriais e

interinstitucio-nais – para as comunidades

remanescentes de quilombos, com ênfase na

participação da sociedade civil. O programa é

coordena-do pela Seppir, por meio da

Subsecretaria de Políticas para Comunidades

Tradicionais, e conta com a participação de

órgãos da admi-nistração pública federal.

Embora seja uma política do Governo Federal,

o programa mantém uma interlocu-ção perma-

nente com os entes federativos e as represen-

tações dos órgãos federais nos es-tados, como

o Incra, Ibama, Delegacias Regionais do

Trabalho, Funasa, entre outros, no intuito de

descentralizar e agilizar as respostas do gover-

no para as comunidades remanes-centes de

quilombos. Os governos municipais têm, neste

contexto, uma função singular por se responsa-

bilizarem, em última instância, pela execução da

política em cada localidade.
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Plano Nacional de
Saúde 2004-2007

(Brasil, 2004)

Programa Brasil
Quilombola

(Brasil, 2005)

Programa Pró-
Eqüidade de Gênero

(Brasil, 2005)

Política Nacional de

Saúde Integral da

População Negra,

PSPN

(Brasil, 2006)
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O objetivo geral da PSPN é o de promover a

eqüidade em saúde, priorizando o combate ao

racismo e à discriminação nas instituições e ser-

viços do SUS. Nesse sentido, parte dos seguin-

tes pressupostos ou “marcas”: (a) reconheci-

mento da existência do racismo institucional e

promoção de mudanças na cultura organizacio-

nal/institucional, com vistas à adoção de práti-

cas anti-racistas e não-discriminatórias; (b)

reconhecimento da desigualdade étnico-racial

na saúde da população como fundamento na

busca da eqüidade, incluindo a população qui-

lombola e aquelas que adotam religiões de

matriz africana.

A PSPN foi aprovada pelo Conselho Nacional

de Saúde em 11 de novembro de 2006.

Fonte: Goulart F & Bittencourt L. S“ubsídios para o enfrentamento 

do racismo na saúde”. Brasília: DFID, 2006.

Disponível em www.combateaoracismoinstitucional.com.
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Agência Brasileira de Cooperação
(ABC)

Ministério das Relações Exteriores

Esplanada dos Ministérios - Bloco H
Palácio do Itamaraty,
Anexo 1, 8º andar 
Brasília, DF, CEP 70170-900
Fax: (55 61) 3411-6894
www.abc.gov.br

Ministério da Saúde/Secretaria de
Gestão Estratégia e Participativa
(MS/SGEP) 

Comitê Técnico de Saúde da
População Negra

Esplanada dos Ministérios - Bloco G
Edifício Sede, 4º andar
Brasília, DF, CEP 70058-900
Fone: (55 61) 3315-3616
Fax: (55 61) 3322-8377
gestaoparticipativa@saude.gov.brww
w.saude.gov.br

Ministério Público Federal/Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão
(MPF/PFDC)

SAF SUL, Quadra 4, Conjunto C,
Bloco B, Sala 304 
Brasília, DF, CEP 70050-900 
Fone: (55 61) 3031-6001
pfdc.pgr.mpf.gov.br 

Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR)

Esplanada dos Ministérios - Bloco A,
9º andar
Brasília, DF, CEP 70054-900
Fone: (55 61) 3411-4977
www.presidencia.gov.br/SEPPIR

INSTITUIÇÕES PA R C E I R A S

Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) 

Assessoria de Gênero e Raça

EQSW 103/104, Bloco C,
Lote 1, 1º andar 
Setor Sudoeste
Brasília, DF, CEP 70670-350
Fone/Fax: (55 61) 3038-9300
Escritório de Salvador
Fone: (55 71) 3322-2534
www.pnud.org.br

Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS) 

Setor de Embaixadas Norte,
Lote 19 
Brasília, DF, CEP 70800-400
Fone: (55 61) 3426-9595 
Fax: (55 61) 3426-9591
www.opas.org.br

Ministério do Governo Britânico 
para o Desenvolvimento 
Internacional (DFID)

Assessoria de Desenvolvimento 
Social

SCN Quadra 4, Bloco B, Sala 202
Ed. Centro Empresarial Varig
Brasília, DF, CEP 70714-900
Fone: (55 61) 2106-7500
Fax: (55 61) 2106-7560
www.dfid.gov.uk

Comitê  Supervisor Nacional 

A NEXO I I
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SÃO PAULO

Centro de Estudos das Relações do
Trabalho e da Desigualdade
(CEERT) – 

ceert@uol.com.br

Grupo de Valorização do Trabalho
em Rede 

gvtr@brfree.com.br 

Instituto AMMA Psique e Negritude 

ammapsi@uol.com.br 

RECIFE

Centro Nordestino de Animação
Popular (CENAP) 

cenap@cenap.org.br

Observatório Negro

observatorionegro@yahoogru-

pos.com.br 

RIO DE JANEIRO

Articulação Brasileira de ONGs de

Mulheres Negras -

amnb@uol.com.br 

Criola
criola@criola.org.br 

Instituto Ori Apere
oriapere@uol.com.br 

Rede Nacional de Religiões Afro-
brasileiras e Saúde 

redeterreiros@hotmail.com

SALVADOR

CEAFRO – Educação e
Profissionalização para a Igualdade
Racial e de Gênero – Centro de
Estudos Afro-Orientais/UFBA –

ceafro@ufba.br

Rede Regional Norte e Nordeste
de Estudos e Pesquisas sobre a
Mulher e Relações de Gênero
(REDOR) 

neim@ufba.br

Organizações da

Sociedade Civil  

Prefeitura Municipal de
Salvador/Secretaria Municipal da
Reparação (PMS/SEMUR)
Av. Sete de Setembro, 74
Ed. Portal de São Bento, 3º andar,
Ladeira de São Bento 
Salvador, BA, CEP 40060-000
Fone: (55 71) 4009-2600
Fax: (55 71) 4009-2609 
reparacao@salvador.ba.gov.br
www.salvador.ba.gov.br/semur  

Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Direitos Humanos e
Segurança Cidadã/ Diretoria de
Igualdade Racial
Av. Cais do Apolo, 925
Ed. Sede da Prefeitura,Térreo 
Recife, PE, CEP 50030-903
Fone: (55 81) 3232-8643
Fax: (55 81) 3232-8063 
combateaoracismo@recife.pe.gov.br 
www.recife.pe.gov.br

Ministério Público de Pernambuco
(MPPE)
Grupo de Trabalho sobre
Discriminação Racial
Rua do Imperador Dom Pedro II,
473
Ed. Promotor de Justiça Roberto
Lyra, Santo Antônio 
Recife, PE, CEP 50010-240
Fone/Fax: (55 81) 3419-7000 
gtracial@mp.pe.gov.br

Agências 
Implementadoras
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Realização:

Apoio:
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