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RACISMO: É PROBLEMA MEU OU... NOSSO?

Nascemos racistas?
Somos racistas?

Podemos ser antirracistas?
Como ser antirracista?



RACISMO

IDEOLOGIA segundo a qual as
capacidades humanas são determinadas
pela raça ou grupo étnico, muitas vezes
expressa na forma de uma afirmação
de superioridade de uma raça ou
grupo sobre os outros. Pode manifestar-
se como discriminação, violência ou abuso
verbal.



“A ideia que os brancos europeus podiam sair
colonizando o resto do mundo estava sustentada na
premissa que precisa ir ao encontro da humanidade
esclarecida, trazendo-a para essa luz incrível”.
(Airton Krenak; Ideias para adiar o fim do mundo, p.8)

O perigo da história única





RACISMO

Ideologia – construção histórica, social e política.

Sentimento de superioridade mental, moral, humana.

Segregação hierarquização discriminação morte

Espacial funcional étnico-racial simbólica/real



PERMANÊNCIA DO RACISMO



RACISMO ESTRUTURAL

✓Racismo não é só um comportamento

✓É um processo histórico e político

✓É parte do funcionamento da sociedade e ele
nos constitui enquanto sujeitos

“Domínio que se dá com o
estabelecimento de parâmetros
discriminatórios baseados na raça, que
servem para manter a hegemonia do
grupo racial no poder”. (Silvio Almeida; Racismo estrutural)

Racismo institucional
https://www.youtube.com/watch?v=JtLaI_jcoDQ



BRANQUITUDE = PRIVILÉGIO BRANCO

“Um lugar de privilégio racial, econômico e político, no qual a
racialidade, não nomeada como tal, carregada de valores, de
experiências, de identificações afetivas, acaba por definir a
sociedade”.

“... alianças inconscientes, intergrupais, caracterizadas
pela ambiguidade, e, no tocante ao racismo, pela
negação do problema racial, pelo silenciamento, pela
interdição de negros em espaço de poder, pelo
permanente esforço de exclusão moral, afetiva,

econômica e política do negro, no universo social. (Cida

Bento)



NEGRO DRAMA



Ninguém nasce racista

https://youtu.be/qmYucZKoxQA

Podemos ser antirracistas?

https://youtu.be/qmYucZKoxQA


RACISMO NA CONSTITUIÇÃO

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:

[...] XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Posto que o crime representa o ódio ou aversão a todo um
grupo, o racismo é um delito de ordem coletiva, que ataca não
somente a vítima, mas todo o ideal de dignidade humana.





NEGRITUDE É LUTA

[...] Mas a Negritude não é apenas passiva. 

Ela não é da ordem do esmorecimento e do sofrimento.

Ela não é nem da ordem do patético nem do choramingo.

A Negritude resulta é uma atitude proativa e combativa do espírito.

Ela é um despertar; despertar de dignidade.

Ela é uma rejeição; rejeição da opressão. 

Ela é uma luta, isto é, luta contra a desigualdade.

Ela é também revolta. [...]

Discurso sobre a Negritude feita por Aimé Césaire em 1987.



No topo do mundo: 
“Para mostrar do que o 
preto é capaz” 

(Rebeca Andrade)

https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2022/11/03/rebeca-celebra-o-topo-do-mundo-para-mostrar-do-
que-o-preto-e-capaz.htm?cmpid=copiaecola


