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Constitui-se racismo qualquer prática, verbal ou não-verbal, 
que inferiorize uma raça e/ou etnia. No Brasil, podemos 
dizer que o racismo teve início quando os povos africanos 
eram retirados de seus países para serem escravizados em 
territórios brasileiros, dando início ao processo de 
inferiorização da população negra. Por muito tempo, foi 
negado à população negra o acesso à educação, aos 
tratamentos de saúde, às condições dignas de moradia e 
saneamento, bem como a violação do direito à liberdade, à 
vida, à igualdade, à segurança, como assegura a Constituição 
Federal Brasileira.

Tratar alguém de forma diferente (e inferior) por causa de 
sua cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional é 
racismo. 

Você realmente sabe
o que é racismo?



Você realmente sabe
o que é racismo?
Para se defender, é importante ter em mente que todas essas situações 
podem ser consideradas racismo, quando relacionadas aos elementos 
indicados:

• Negar ou dificultar a entrada e circulação em estabelecimentos               
  comerciais e órgãos públicos de qualquer tipo;
• Restringir acesso às entradas e elevadores sociais em edifícios         
   públicos, privados ou residenciais;
• Impedir o uso de qualquer tipo de transporte público;
• Recusar matrícula em escola pública ou privada;
• Dificultar acesso a cargo público ou negar um emprego;
• Pagar salários menores ou dar condições desiguais de trabalho;
• Impedir ou dificultar o casamento ou convivência familiar e social;
• Ofender a dignidade de alguém, atribuindo-lhe qualidades negativas    
   relacionadas à cor (xingar de “negro safado”, “negro fedido” etc.).



Preconceito racial e
discriminação racial:
existem diferenças?

Preconceito Racial: Constitui-se nas ideias pré-concebidas, ou seja, 
consciente e inconscientemente construídas de geração em geração, 
alcançando a todos de forma sútil e geralmente imperceptível; está 
nas formas mais subjetivas do ser humano. Quando praticado, 
torna-se discriminação, e também pode ser repelido na tentava de 
impedir atitudes discriminatórias, colocando cada pensamento à 
prova, e consequentemente mudando vocabulários e maneiras de ser 
e agir.

Consiste em ideias pré-concebidas que resultam na tendência de 
categorizar rapidamente as informações no mundo que nos rodeia. 
Podemos dizer, então, que o preconceito racial são formas de pensar 
que não são manifestadas, mas que resultam em atitudes como, por 
exemplo: deslegitimar mulheres e homens de outra raça que não seja 
a sua.



Preconceito racial e
discriminação racial:
existem diferenças?

Discriminação Racial: ocorre na sociedade de diversas formas, seja ao 
pleitear uma vaga de emprego em que uma pessoa de outra raça ou etnia não 
ingressa, mesmo dotada de um bom currículo; quando não é vista como 
consumidora em potencial nas lojas dos shoppings, e sim apenas como 
prestadora de serviços auxiliares; ou quando, constantemente, um homem 
negro correndo na rua é confundindo com um elemento suspeito e é 
interrompido e/ou questionado o porquê de estar correndo.

A discriminação racial caracteriza-se pela segregação ou tratamento 
diferenciado por uma pessoa ou grupo de quaisquer raças ou etnias que 
criam práticas e políticas de efeito excludente. Está para além da relação 
histórico-social que se encontra nas mais simples e complexas esferas de 
poder, estabelecendo diferenciações hierárquicas. 



Preconceito racial e
discriminação racial:
existem diferenças?

Na prática, a discriminação racial acontece quando um grupo de qualquer 
raça ou etnia recebe um tratamento diferenciado, afetando o seu direito de ir 
e vir. A discriminação racial tem um sério impacto na vida de todos os grupos 
sociais no Brasil. São violações históricas que precisam ser reconhecidas 
como responsabilidade de todos. Portanto, a educação tem um papel 
fundamental no processo de formação humana. É condição primordial 
debater a temática da discriminação racial, possibilitando a participação 
crítica como parte essencial de um projeto de sociedade mais justa.



RACISMO NAS PALAVRAS

Estudos dizem que chegamos a pronunciar 20 mil palavras por dia. Mas você 
já parou para pensar no significado das palavras do nosso vocabulário? E em 
quantas vezes reproduzimos, mesmo sem querer, expressões e termos 
racistas ou que reforçam estereótipos? Apresentamos uma série de palavras 
e expressões que estão no nosso vocabulário cotidiano e que nos fazem 
reproduzir discursos preconceituosos.

A COISA TÁ PRETA!
 O termo associa a palavra “preto” com uma situação desconfortável, 
desagradável, difícil ou perigosa. DIGA: a coisa tá difícil.

COR DO PECADO
Utilizada erroneamente como elogio, se associa ao imaginário da mulher 
negra sensualizada. Em uma sociedade pautada na religião, pecar não é 
positivo, ser pecador é errado, e ter a pele associada ao pecado significa que 
ela é ruim. Outra expressão que faz a mesma associação de que negro = 
negativo. Não use esta expressão!



RACISMO NAS PALAVRAS

COR DE PELE
A expressão ficou conhecida para descrever a cor rosa-claro, fazendo 
referência à pele de pessoas brancas. Porém, como já é sabido, não existe 
apenas uma cor de pele, vivemos uma sociedade mista e plural.
SUBSTITUA POR: rosa-claro ou bege.
 
CRIADO MUDO
Você sabia que o nome dado a este móvel faz referência aos criados (em sua 
grade maioria, escravizados) que deviam segurar objetos para seus 
senhores? Como estes criados não podiam falar, eram considerados mudos, 
daí o termo criado-mudo. DIGA: mesa de cabeceira.

DENEGRIR
Tem como real significado “tornar negro”, “escurecer”. É usado para difamar 
ou acusar injustiça por outra pessoa. Sempre usado de forma pejorativa, ou 
seja, utilizar esta palavra é extremamente racista. USE ENTÃO: difamar.



RACISMO NAS PALAVRAS

FAZER NAS COXAS
Acredita-se que a expressão vem da técnica utilizada pelos escravizados 
para fazer telhas. Por serem artesanais e seguirem os formatos dos 
corpos, as peças não se encaixaram bem umas nas outras, sendo 
consideradas defeituosos.
FALE: mal feito.

HUMOR NEGRO
Usam para descrever um tipo de humor pesado, que contém piadas de 
mau gosto com temas mórbidos, sérios ou tabus com tom politicamente 
incorreto. VOCÊ PODE USAR: humor ácido.
 
INVEJA BRANCA
Associa o “negro” ao negativo, a algo que faz mal e o “branco” ao que é 
positivo, uma inveja boa, um sentimento do bem. USE APENAS: inveja.



RACISMO NAS PALAVRAS

LISTA NEGRA
Usada para descrever pessoas que, por alguma razão negativa, estão 
excluídas de certos grupos, ou ainda que uma pessoa está sendo 
perseguida. Mais uma vez a palavra “negra” é usada como algo negativo. 
DIGA: lista proibida/restrita.
 
NHACA
Desde a época colonial o termo é usado para falar de algo com cheiro 
forte, desagradável. O que pouca gente sabe é que Inhaca é uma ilha de 
Moçambique e é daí que vem o uso do termo, mais uma vez para reforçar 
estereótipos e preconceitos. DIGA APENAS: odor.
 
SAMBA DO CRIOULO DOIDO
É o título de uma canção de samba composta por Sérgio Porto 
(pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta), que ironizava a obrigatoriedade 
das escolas de samba retratarem em seus enredos apenas temas de fatos 
histórico. Porém a expressão debochada reforça um estereótipo e 
descriminação aos negros. DIGA: confusão, trapalhada, bagunça.



estatísticas

De costume, a existência do racismo institucional só é revelada por meio 
das estatísticas alarmantes sobre a população negra. Segundo o Atlas da 
Violência 2018, com base no Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, 
o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil ser 2,7 vezes 
maior que a de um jovem branco. O mesmo desnível ocorre com as taxas 
de desemprego, ou, ainda, nas prisões, nos índices de mortalidade 
infantil, dentre outros. A ausência do debate sobre o impacto do racismo 
nas vidas negras reforça a naturalização de práticas excludentes e 
discriminatórias existentes na sociedade brasileira.



SOFRI RACISMO. E AGORA?

VALE LEMBRAR QUE QUALQUER DISCRIMINAÇÃO POR RAÇA OU 
COR É CONSIDERADA CRIME, SEGUNDO A LEI 7.716/89:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional.
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de dois a cinco anos



SOFRI RACISMO. E AGORA?

1. A vítima ou testemunha do caso deve procurar uma autoridade policial, 
ir até a delegacia de polícia mais próxima e fazer um boletim de 
ocorrência (BO);
2. Em caso de flagrante, o autor deve ser preso. Também é importante 
permanecer no local da ocorrência e identificar possíveis testemunhas, 
pedindo seus nomes e telefone ou e-mail para contatos;
3. Caso a autoridade policial se recuse a fazer o registro do boletim de 
ocorrência (BO), a vítima deve procurar a Ouvidoria da Polícia Civil para 
denunciar a falha da conduta ao atendente;
4. É importante registrar a queixa na Delegacia de Polícia Civil mais 
próxima com nomes e contatos de testemunhas, além de pedir ao policial 
para anotar na queixa o desejo de que o agressor seja processado e o 
crime investigado por meio de um inquérito e não por TCO (Termo 
Circunstanciado de Ocorrência) – infração de menor potencial ofensivo 
ou menor relevância.
5. Apresentar o boletim de ocorrência (BO) à um advogado ou defensoria 
pública, para as providências jurídicas.



SOFRI RACISMO DENTRO DO
GRUPO SER EDUCACIONAL.
COM DEVO AGIR?

Utilize o SER ÉTICA: comunicação segura e, se desejada, anônima, de 
condutas consideradas antiéticas ou que violem os princípios éticos e 
padrões de conduta e/ou a legislação vigente.

As informações registradas serão recebidas por uma empresa 
independente e especializada, a ICTS, assegurando sigilo absoluto e o 
tratamento adequado de cada situação pelo Comitê de Ética, sem 
conflitos de interesses.

Seja um defensor da integridade institucional!
Acesse: canalconfidencial.com.br/sereducacional
ou ligue: 0800 591 0674



Fontes:
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

MPBA - Ministério Público do Estado da Bahia
MPMA - Ministério Público do Estado Do Maranhão

NECA - Associação de Pesquisadores e Formadores da área da Criança


