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Raça
• A raça (do italiano razza) é um conceito que obedece a diversos
parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma
espécie biológica de acordo com suas características genéticas ou
fenotípicas.
• Os antropólogos, entre o século XVI até o final do século XX,
acreditavam que existiam raças humanas diferentes;
• o Projeto Genoma Humano analisou a genética de diferentes
raças, os resultados apontaram que as diferenças genéticas entre
as raças eram muito pequenas, e mostraram que as diferenças
genéticas entre uma pessoa negra e um caucasiano não existem.
• O próprio conceito biológico de raças humanas se tornou bastante
desacreditado e condenado entre os biólogos e entre os
antropólogos.
• Assim, para a espécie humana "raça" corresponde a um conceito
social, não a conceito científico.

Etnia
• Grupo de indivíduos que apresenta um conjunto
de características sociais comuns como: a língua,
os costumes e a religião.

Crime de racismo x Injúria racial

INJÚRIA RACIAL
• ocorre quando são ditas ou expressadas ofensas a
determinados tipos de pessoas, tendo como
exemplo chamar um negro de “macaco”. Esse
exemplo já ocorreu em vários casos no futebol, em
que jogadores foram ofendidos por essa palavra e
alguns entraram com processo. No caso, seriam
julgados como injúria racial, onde há a lesão da
honra subjetiva da vítima. A acusação de injúria
racial permite fiança e tem pena de no máximo oito
anos, embora geralmente não passe dos três anos.

RACISMO
• Já o racismo é mais grave, considerado como um
crime inafiançável e imprescritível. Para o crime ser
considerado como racismo, tem que menosprezar a
raça de alguém, seja por impedimento de acesso a
determinado local, negação de emprego baseado na
raça da pessoa. Como exemplo, pode-se considerar
o impedimento de matrícula de uma criança em
uma escola por ela ser negra.

Racismo- é o conjunto de teorias,
crenças e práticas que visam estabelecer
uma
hierarquia
entre
as
raças
previamente
constituídas
pelo Racialismo (concepção ideológica
que divide a humanidade em raças)

Para Tzvetan Todorov(1993), racismo designa dois
aspectos:
• “trata-se de um lado, de um comportamento feito,
o mais das vezes de ódio e desprezo com respeito
as pessoas com características físicas definidas e
diferentes das nossas;
• e por outro lado, de uma ideologia, de uma
doutrina referente as raças humanas”.
O primeiro caso, enquanto comportamento, ele chama
de racismo, o segundo termo, enquanto doutrina
ideológica, ele denomina racialismo.

racismo x Injúria racial
• Resumidamente, o racismo impede o prática de
exercício de um direito que a pessoa tenha. A injúria
racial se determina pela ofensa às pessoas por raça.

Analise de caso
• Teste de bonecas - CQC: https://www.youtube.com/watch?v=29kzSogJESU
• Racismo – criança esperança:
https://www.youtube.com/watch?v=kaWUyiMSrV0
• Teste de bonecas – Chile: https://www.youtube.com/watch?v=Sq4z2Vq2K1w
• Experiência sobre racismo: https://www.youtube.com/watch?v=xdPioHyt8lw
• Teste do RACISMO em restaurante CQC - Como o brasileiro reage ao
PRECONCEITO
• https://www.youtube.com/watch?v=_hNedfOQjE4
• QUAL A COR DA MINHA PELE?:
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3jYZ3xKhw
• Vai fazer o que? (Fantástico):
https://www.youtube.com/watch?v=3gkKZ6Rm5gA
• Experiência sobre Racismo: https://www.youtube.com/watch?v=xdPioHyt8lw
• A intolerância do 'movimento negro' na USP:
https://www.youtube.com/watch?v=0GEkQC0qWLI

Racismo, Preconceito,
Discriminação.

Racismo Institucional
• “O Racismo Institucional é atualmente a questão
mais ampla da expressão da discriminação racial,
xenofobia e intolerância. Ele refere-se a práticas
institucionais que tendem a pôr o grupo vitimizado
em constante posição de desvantagem em relação
ao grupo dominante na sociedade em diversas
áreas, tais como educação, emprego, oportunidade
de carreira, habitação, saúde e outros benefícios
desigualmente distribuídos.”( Por Peter Fry –Prof.
Titular de Antroplogia do Instituto de Filosofia e
Ciências Socias (IFCS) da UFRJ.)

Preconceito
É um julgamento formulado sobre uma pessoa,
grupo de indivíduos ou povo que ainda não se
conhece ou não compreendemos. É um dado
universal, ligado à psicologia humana, um dado
inerente a todas as culturas e a todas civilizações”
• O Preconceito seria a materialização do
estereótipo – são próximos porque o preconceito
é apoiado pelo estereótipo .

• PRECONCEITO RACIAL: “Simplesmente uma disposição
afetiva imaginária ligada aos estereótipos étnicos, uma
atitude, uma opinião que pode ser verbalizada ou não, que
pode se tornar uma crença’’
• PRECONCEITO SOCIAL: é uma atitude, uma indisposição afetiva,
imaginária, ligada a estereótipos étnicos. Uma atitude que se
transforma em opinião, em crença. Por exemplo, tem pessoas
que crêem realmente que os negros são inferiores aos brancos”

Discriminação
• A palavra discriminação significa distinguir, isto é,
estabelecer distinção entre as pessoas pelas
diferenças que elas têm de todo tipo. Na medida
em que estabelecemos diferenças para distinguir as
pessoas, estamos discriminando-as. Pode ser
positiva ou negativa, é considerar que a diferença
implica diferentes direitos.”(Por Prof. Drando
Joseph Handerson – CEAD-UFPel)

• DISCRIMINAÇÃO RACIAL – é uma ação, atitude ou

manifestação contra uma pessoa ou um
grupo de pessoas em razão de sua ‘cor’ ou
“raça”. Proibir alguém de entrar em
determinado local ou através de um lugar
predeterminado.

Estereótipo
“ Caracteriza, funciona com um CARIMBO: as pessoas
deixam de ser vistas por suas reais qualidades e passam a
ser julgadas pelo carimbo recebido. É uma caricatura, uma
imagem mental coletiva que apoia o preconceito.
“ São preconceitos cristalizados em imagens ou expressões
verbais. Reduz o diferente em traços pejorativos. São
preconceitos cristalizados em imagens ou expressões
verbais, em geral não se baseiam em experiências
verdadeiras. Atribuem-se traços de personalidade ou
comportamento a pessoas, grupos, etc.” (Por Eliana de
Oliveira)

Racismo no Brasil
O Racismo em nossa sociedade se dá de um modo muito
especial:
• ele se afirma através da sua própria negação.
• no Brasil um racismo ambíguo, o qual se apresenta, muito diferente de
outros contextos onde esse fenômeno acontece.
• “A sociedade brasileira sempre negou insistentemente a existência do
racismo e do preconceito racial mas no entanto as pesquisas atestam
que, no cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na
educação básica e na universidade os negros ainda são discriminados e
vivem uma situação de profunda desigualdade racial, quando
comparados com outros segmentos étnico-raciais do pais”. (Por Nilma
Lino Gomes)

Sugestão de vídeos:
"Vista a Minha Pele" usa a paródia
para discutir racismo e preconceito

Xadrez das Cores

• https://www.youtube.com/watc
h?v=6Nlt-Q5iuYE

• https://www.youtube.com/watc
h?v=NavkKM7w-cc

