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Em 2020, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO) aprovou a Resolução nº 134, de 
11 de novembro de 2020, que instituiu a Política de Pro-
moção e Defesa dos Direitos Humanos no âmbito do 
Poder Judiciário goiano, com o propósito de elaborar 
ações estratégicas, projetos e programas para impul-
sionar avanços na proteção dos direitos humanos.

Para tanto, foi criada a Comissão Especial de Direitos 
Humanos e, em seguida, o Comitê de Equidade e Di-
versidade de Gênero, o Comitê de Igualdade Racial e a 
Comissão de Acesso à Justiça, constituídos por magis-
trados e servidores.

Na gestão do Presidente Carlos Alberto França, foram 
expedidos decretos judiciários nomeando os inte-
grantes dos comitês e, por meio do Decreto Judiciário 
nº 571-2021, indicados os componentes do Comitê de 
Igualdade Racial.

As atividades do Comitê de Igualdade Racial tiveram 
início em março de 2021 e, desde então, seus mem-
bros já vislumbravam a importância de uma publica-
ção impressa com objetivo de disseminar informações 

e conhecimentos básicos sobre a temática racial, vi-
sando ao combate ao racismo e à discriminação racial, 
bem como para a promoção de práticas antirracistas 
no Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Desta maneira, a partir de pesquisas bibliográficas e aná-
lises de materiais diversos de outros órgãos, o Comitê de 
Igualdade Racial apresenta a Cartilha Antirracista.

Apresentam-se aqui conteúdos básicos sobre a temá-
tica racial de forma objetiva, clara e simples, sem a 
pretensão de esgotar o assunto, haja vista os inúme-
ros determinantes que o envolvem.

Além disso, a cartilha traz orientações de como pro-
ceder em casos de crime de racismo ou injúria racial, 
análises de expressões de linguagem construídas a 
partir de referenciais racistas, sugestões básicas para 
adoção de práticas antirracistas, dicas de leitura, f il-
mes e documentários.

Esperamos que este material seja útil e que possa contri-
buir para um Judiciário cada vez mais justo e igualitário.

APRESENTAÇÃO
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Do total de pessoas que vivem abai-
xo das linhas de pobreza no Brasil, a 
maioria são negras.

EM 2018, DE 12,4% 
DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA QUE 
VIVIA COM RENDA 
INFERIOR A 
US$ 1,90/DIA, 71% ERAM 
PESSOAS NEGRAS. 
(Fonte: IBGE)

Os representantes políticos no Brasil 
são, majoritariamente, brancos.

EM 2020, O NÚMERO 
DE PREFEITOS ELEITOS 
AUTODECLARADOS 
PRETOS E PARDOS FOI 
DE APENAS 32% 
(Fonte: IBGE)

O QUE DIZEM OS 
NÚMEROS?

O Brasil recebeu 40% do total de africanos 
que compulsoriamente deixaram seu con-
tinente para trabalhar em colônias portu-
guesas sob regime de escravidão, totali-
zando cerca de 3,8 milhões de pessoas.

Com a abolição formal da escravidão, pela 
Lei Áurea, em 1888, nenhuma forma de 
reparação ou compensação foi institída 
pelo Estado brasileiro à população negra, 
e os resultados dessa ausência do Estado 
se reflete ainda hoje nas desigualdades 
sociais e econômicas do país, onde predo-
mina, nas classes menos privilegiadas, o 
maior número de pessoas negras.

Atualmente, com 56,7% da população 
composta por negros e pardos, o Brasil 
pode ser considerado o segundo mais po-
puloso país africano, depois da Nigéria.

(Fonte: Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling)

1.  VOCÊ SABIA?
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Pessoas brancas predominam espa-
ços de poder e liderança no Brasil.

EMBORA REPRESENTEM 
MAIS DA METADE DA 
POPULAÇÃO, EM 2018, 
MENOS DE 30% DOS 
CARGOS GERENCIAIS 
NO MERCADO DE 
TRABALHO ERAM 
OCUPADOS POR 
PESSOAS NEGRAS. 
(Fonte: IBGE)

Pessoas negras são as que mais mor-
rem em abordagens policiais

EM 2019, AS 
PESSOAS NEGRAS 
REPRESENTARAM   
79% DOS MORTOS EM 
AÇÕES POLICIAIS 
(Fonte: IBGE)

Mulheres negras são as que mais so-
frem feminicídio

EM 2019, 66,6% 
DAS VÍTIMAS DE 
FEMINICÍDIO ERAM 
MULHERES NEGRAS. 
(Fórum Brasileiro de Segurança Pública)

O analfabetismo no Brasil atinge so-
bretudo a população negra

EM 2018, PESSOAS 
PRETAS E PARDAS 
REPRESENTAVAM 9,1% 
DOS ANALFABETOS 
ENQUANTO ESSA TAXA 
ENTRE A POPULAÇÃO 
BRANCA ERA DE 
APENAS 3,9%.  
(Fonte: IBGE)
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O RACISMO 
SE EXPRESSA 
CONCRETAMENTE 
NAS DESIGUALDADES 
SOCIAIS, POLÍTICAS, 
ECONÔMICAS E 
JURÍDICAS E CRIA AS 
CONDIÇÕES PARA 
QUE, DIRETA OU 
INDIRETAMENTE, 
GRUPOS RACIALMENTE 
IDENTIFICADOS SEJAM 
DISCRIMINADOS DE 
FORMA SISTEMÁTICA.

(Sílvio Almeida)

Padrões de beleza são frequentemen-
te associados a pessoas de pele clara.

EMBORA SEJAM 
MAIS DA METADE 
DA POPULAÇÃO, AS 
MULHERES NEGRAS 
REPRESENTARAM 
APENAS 4% DAS 
ATRIZES DOS 218 
FILMES BRASILEIROS 
CAMPEÕES DE 
BILHETERIA ENTRE OS 
ANOS DE 2002 E 2012
(Fonte: Grupo de Estudos Multidisciplina-

res da Ação Afirmativa do Instituto de Es-

tudos Sociais e Políticos da UERJ)

Em períodos de crise pessoas negras 
são as primeiras a serem demitidas.

DOS 8 MILHÕES 
DE PESSOAS QUE 
PERDERAM O 
EMPREGO ENTRE O 
1º E O 2º TRIMESTRE 
DE 2020 (PANDEMIA 
DO CORONA VÍRUS), 
6,3 MILHÕES ERAM 
NEGROS E NEGRAS, O 
EQUIVALENTE A 71% DO 
TOTAL.
(Fonte: Dieese/2020)

Brasileiros e brasileiras reconhecem 
que existe racismo no Brasil, mas têm 
dif iculdades em se reconhecerem 
como racistas.

EM 1995, UMA PESQUISA 
DO DATAFOLHA 
MOSTROU QUE 89% 
DOS BRASILEIROS 
AFIRMAVAM EXISTIR 
RACISMO NO BRASIL, 
AO MESMO TEMPO, 90% 
NÃO SE IDENTIFICAVAM 
COMO RACISTA.
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Do século XVI até meados do século 
XX, esse conceito foi utilizado como 
forma de selecionar e tipif icar deter-
minados indivíduos a partir de carac-
terísticas f ísicas ou biológicas, estabe-
lecendo-se uma verdadeira hierarquia 
e superioridade branca, teorias que 
f icaram conhecidas pela expressão 
“determinismo biológico”.

Atualmente quando se fala de raça 
não estamos mais falando de uma ca-
tegoria biológica (e preconceituosa) 
que vincula a genética ao compor-
tamento ou caráter de um indivíduo, 
como foi no passado. O conceito de 
raça, hoje, é interpretado a partir de 
diferenças fenotípicas, isto é, às ca-
racterísticas externas dos indivíduos, 
constituídas pelas características f í-
sicas e interação com o meio social e 
que não expressam condutas ou com-
portamentos específ icos.

O QUE É RAÇA? 
 
A noção de raça como referência a dis-
tintas categorias de seres humanos é, 
segundo o professor e intelectual Sílvio 
Almeida, um conceito relacional e his-
tórico. Por trás da raça sempre há con-
tingência, conflito, poder e decisão. 

QUEM É NEGRO(A) 
NO BRASIL 
PARA EFEITOS 
JURÍDICOS? 
 
A população negra, de acordo com o 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 
12.288/10), é formada pelo conjunto de 
pessoas que se autodeclaram pretas e 
pardas, conforme quesito de raça ou 
cor usado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Os não 
negros, segundo o IBGE, são brancos, 
amarelos e indígenas.
 

O QUE É ETNIA?
 
Etnia diz respeito a uma coletividade 
de indivíduos que se diferenciam por 
fatores socioculturais, como naciona-
lidade, cultura, ancestralidade, língua, 
tradição e crenças.
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Racismo Individual
 
É o racismo expresso por meio de 
comportamentos individuais ou co-
letivos, em que uma pessoa ou grupo 
são vítimas de insultos ou rejeição em 
razão de sua cor ou etnia.
 
Você já falou ou ouviu alguém falar?

“COMO EU SERIA 
RACISTA, SE EMPREGUEI 
UMA PESSOA NEGRA?”

“EU TENHO AMIGOS 
NEGROS, NÃO SOU 
RACISTA”

“RACISTA, EU, QUE 
NUNCA XINGUEI UMA 
PESSOA NEGRA?”

Essas são frases geralmente utilizadas 
por pessoas que buscam se afirmar 
como não racistas. Para essas pessoas, 
não ser racista é simplesmente tratar 
bem e conviver com todas as pessoas, 
independentemente da raça.
 

RACISMO, 
O QUE É ISSO?
 
Frequentemente ouvimos falar sobre 
racismo na televisão, rádio e internet, 
especialmente quando alguém é alvo 
de xingamentos em razão de sua cor, 
raça ou etnia. No entanto, o que pou-
cos sabem é que o racismo vai muito 
além disso e que nem sempre é ape-
nas uma prática consciente ou indivi-
dual. O racismo também pode ser ve-
lado ou naturalizado.
 

“RACISMO É UMA 
FORMA SISTEMÁTICA 
DE DISCRIMINAÇÃO 
E QUE SE MANIFESTA 
POR MEIO DE PRÁTICAS 
CONSCIENTES OU 
INCONSCIENTES 
QUE CULMINAM EM 
DESVANTAGENS E 
PRIVILÉGIOS PARA 
INDIVÍDUOS, A 
DEPENDER DO GRUPO 
RACIAL AO QUAL 
PERTENÇAM.” 
(Sílvio Almeida)

 
De acordo com o professor e intelec-
tual Sílvio Almeida, o racismo pode ser 
percebido de três diferentes formas: 
individual, institucional e estrutural.
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Racismo 
institucional
Menos evidente que é o racismo indi-
vidual, o racismo institucional carac-
teriza-se pela formulação de regras e 
imposição de padrões sociais que atri-
buem privilégios a um determinado 
grupo social, no caso, os brancos.
 
O racismo institucional está, por 
exemplo:

Nas empresas: 
QUANDO CARGOS DE 
PODER E LIDERANÇA 
SÃO OCUPADOS 
EXCLUSIVAMENTE POR 
PESSOAS BRANCAS 
EM ABORDAGENS 
POLICIAIS: QUANDO 
POLICIAIS APRESENTAM 
CONDUTAS DIFERENTES 
COM PESSOAS NEGRAS, 
POR CONSIDERAR 
QUE ESTAS SÃO 
MAIS PERIGOSAS E 
PROPENSAS AO CRIME. 
NO TRABALHO: A 
EXIGÊNCIA DE “BOA 
APARÊNCIA” PARA SE 
CANDIDATAR A UMA 
VAGA DE EMPREGO, 
ASSOCIADA À ESTÉTICA 
DE PESSOAS BRANCAS. 

Na política: 
PELA 
SUB-REPRESENTAÇÃO 
DE PESSOAS NEGRAS. 

 
No racismo institucional f ica claro que 
pessoas brancas, deliberadamente ou 
não, são beneficiárias das condições 
criadas por uma sociedade que se or-
ganiza com base em padrões e nor-
mas que colocam as pessoas negras 
em desvantagem.
 
No entanto, as instituições apenas 
materializam aquilo que está na es-
trutura da sociedade.

Racismo estrutural
Dizer que o racismo é estrutural é 
compreender o racismo como algo 
impregnado na estrutura da socieda-
de, isto é, na cultura, na linguagem, 
na vida social, na política, nas relações 
econômicas etc. Ele decorre de um 
processo histórico e político de favo-
recimento  de uma raça em detrimen-
to de outra ao longo dos tempos.
 
No Brasil, o racismo é estrutural, sen-
do resultado de um processo históri-
co em que privilégios foram estabe-
lecidos a uma raça em detrimento de 
outra, desencadeando profundas de-
sigualdades.
 

“É IMPOSSÍVEL NÃO 
SER RACISTA TENDO 
SIDO CRIADO NUMA 
SOCIEDADE RACISTA. 
É ALGO QUE ESTÁ 
EM NÓS E CONTRA O 
QUE DEVEMOS LUTAR 
SEMPRE.” 
(Djamila Ribeiro)

JÁ OUVIU FALAR 
DE RACISMO 
RECREATIVO?
 
Racismo recreativo é uma prática que 
reproduz o racismo através do humor 
e de supostas piadas.
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Imagine uma corrida em que alguns 
atletas só podem iniciar a competição 
horas depois da largada. Numa situa-
ção como esta, estariam todos diante 
das mesmas condições para competir 
e alcançar a linha de chegada? 

Quando se fala em políticas afirmativas 
o que se pretende não é priorizar deter-
minados grupos, mas garantir igualda-
de de condições e oportunidades. 

Ações Afirmativas são programas 
ou medidas especiais utilizadas pelo 
Estado ou por instituições, visando a 
eliminar desigualdades, compensar 
perdas e promover a igualdade a par-
tir do reconhecimento das diferenças.  

Quando assumidas pelos governos, 
traduzem-se em políticas públicas vol-
tadas à correção de distorções sociais 
com vistas à igualdade de direitos. 

Essas ações podem se efetivar de for-
mas diversas e envolver diferentes 
grupos, a depender do problema em 
questão, que pode ser, por exemplo: a 
pouca representatividade da mulher 
na política partidária, o baixo índice 
de pessoas negras e indígenas nas 
universidades ou mesmo a dif iculda-
de de mobilidade urbana para pesso-
as com deficiência.  

São exemplos de ações afirmativas
• Adoção de cotas étnico-raciais 

para ingresso em instituições de 
ensino, serviço público e privado;

• Obrigatoriedade de um quantitati-
vo mínimo de candidatas do gênero 
feminino em processos eleitorais; 

• Determinação de arquitetura ur-
bana que facilite o acesso a pes-
soas com deficiência.  

2.  
AÇÕES
AFIRMATIVAS

Ações afirmativas, em regra, são tem-
porárias, pois operam com a expecta-
tiva de que a situação que hoje as tor-
nam necessárias seja resolvida e, logo, 
desnecessárias. 

As cotas raciais
A formação do Brasil na qualidade de 
povo (ascensão profissional, qualif ica-
ção, educação etc.) se fez a partir da 
exclusão expressa das pessoas negras, 
escravizadas e impedidas da plena 
participação na vida social e econô-
mica do país, situação que, ao menos 
de maneira formal, foi abolida com a 
Lei Áurea, em 1888, ou seja, há pouco 
mais de 100 anos atrás. 

Esse processo histórico gerou uma enor-
me distorção social cujos efeitos são 
percebidos pela desigualdade social 
brasileira, onde na base da pirâmide es-
tão majoritariamente as pessoas negras. 

Políticas raciais como a de cotas 
buscam, sobretudo, nesse aspecto 
temporal, entregar um grau modes-
to de reparação, contribuindo para a 
diversidade no trabalho, na educação, 
no mundo empresarial, com o intuito 
de reduzir a baixa representatividade 
de pessoas negras em determinadas 
áreas e posições sociais. 

Ainda existem muitas pessoas contrá-
rias às políticas de cotas, mas diante 
desta questão cabem algumas per-
guntas: quantos empresários negros 
bem-sucedidos você conhece? Quan-

tos médicos negros já te atenderam? 
Quantos juízes e desembargadores 
negros você conhece? E, em contra-
partida, qual a cor predominante da 
população em situação de rua? Qual a 
cor predominante dos trabalhadores 
das funções de menor rentabilidade 
ou em atividades precárias? 

Por tudo isso, entende-se que as polí-
ticas de ações afirmativas são funda-
mentais para a constituição de uma 
nação mais justa e igualitária. 
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Se você foi vítima de crime de racismo 
ou de injúria racial, o primeiro passo 
é entender o contexto dessa agres-
são. Nem todas as agressões são pra-
ticadas em um ambiente público ou 
social (como na internet). Muitas das 

práticas de racismo são dissimuladas, 

feitas na clandestinidade, sem a pre-

sença de outras pessoas, que possam 

testemunhar.

O crime de racismo está previsto na 
Lei nº 7.716/1989, e é imprescritível e 
inafiançável. Apesar de ser uma lei da 
década de 1980, contemporânea da 
Constituição da República de 1988, a 
sua estrutura acaba por inibir a res-
ponsabilização criminal das pessoas 
que praticam o racismo. Isso ocorre 
porque a lei estabeleceu uma série de 
condutas que podem vir a configurar 
um crime, mas a punição exige um 

elemento subjetivo especial que, na 
prática, raramente é suscitado pelo 
Ministério Público ou reconhecido por 
juízes e tribunais no julgamento das 
ações penais. Para configurar esse cri-
me é necessária uma conduta voltada 
a atingir toda uma comunidade que 
se identif ica por meio da raça, cor, et-
nia, religião ou procedência nacional.

Certamente, o papel da vítima é impor-
tante na construção das teses jurídi-
cas sobre o crime de racismo. O silên-

cio das vítimas contribui para que as 

transgressões não sejam levadas ao 

Poder Judiciário. Se as práticas de ra-
cismo tiverem que ser analisadas mais 
vezes por Delegados de Polícia, Pro-
motores de Justiça e Juízes brasileiros, 
certamente as teses antirracistas serão 
com o tempo melhor compreendidas e 
acolhidas no sistema de justiça.

Crime de Racismo 

São exemplos de crime de racismo: 

1)  impedir pessoas negras de ascen-
der a cargo público quando devi-
damente habilitado; 

2)  negar a pessoas negras emprego 
em empresas privadas; 

3)  recusar, negar ou impedir o aces-
so de pessoas negras a um esta-
belecimento comercial; 

4)  negar-se a servir, a atender ou a 
receber uma pessoa negra como 
cliente ou consumidor/comprador; 

5)  recusar, negar ou impedir a ins-
crição ou ingresso de uma pessoa 
negra como aluno em qualquer 
estabelecimento de ensino; 

6)  impedir o acesso ou recusar hos-
pedagem de uma pessoa negra 
em hotel, pensão, pousadas, ou 
estabelecimentos similares; 

7)  impedir o acesso ou recusar aten-
der a uma pessoa negra em bares, 
restaurantes, estabelecimentos es-
portivos, casas de diversões, clubes 
sociais, barbearias, termas ou ou-
tros locais abertos ao público; 

8)  impedir o acesso de pessoas ne-
gras às entradas sociais ou a ele-
vadores sociais, em qualquer edi-
f ício público ou residencial; 

9)  impedir o acesso ou uso por pes-
soas negras ao transporte público; 

10)  impedir ou obstar o acesso de pes-
soas negras ao serviço nas Forças 
Armadas; 

11)  impedir ou obstar o direito ao ca-
samento ou a convivência familiar 
e social de pessoas negras.

3. 
CRIME DE 
RACISMO 
E INJÚRIA 
RACIAL: 
O QUE FAZER 
SE FOR 
VÍTIMA
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O que fazer?
O primeiro passo, portanto, é a com-
preensão de que é vítima de racis-
mo. Os crimes de racismo e de injúria 
racial podem ser praticados das mais 
diversas formas. As ofensas podem 
ser verbais, feitas por escrito, pesso-
almente, direcionadas a uma pessoa 
ou a um grupo de pessoas negras ou, 
ainda, veiculadas na internet.

A primeira recomendação é não rea-
gir, especialmente quando não se é 
vítima de agressão f ísica, que coloque 
em risco a sua vida ou a sua integrida-
de. As reações fora desses contextos 
raramente contribuem para aumen-
tar a pena do agressor. E o principal 
objetivo de ver o agressor condenado, 
para a construção de uma cultura an-
tirracista, é possibilitar que essa con-
denação tenha um papel pedagógico, 
sinalizando a vontade do Estado de 
punir quem pratica o racismo.

Se a agressão for pessoal e perma-
nente (com vários ataques racistas na 
sequência), o que normalmente ocor-
re em locais públicos, como bares, 
restaurantes, festividades, é impor-
tante acionar a Polícia Militar, pelo 
número 190, em vista da possibilidade 
de prisão em flagrante. Nesses casos, 

os próprios policiais militares atuarão 
como testemunha, além de um maior 
resguardo da sua integridade f ísica.

Num segundo momento, a vítima 
deve tentar reunir provas da prática 
delituosa. Se houver testemunhas, é 
necessário identif icar as pessoas que 
assistiram às ofensas. Se não for pos-
sível recolher dados pessoais das tes-
temunhas, é importante mencionar 
as características ou outras informa-
ções das pessoas que presenciaram 
o crime, para que possam ser ouvidas 
pela autoridade policial. Ofensas pra-
ticadas na internet podem ser do-
cumentadas, por meio de prints das 
páginas ou telas, para posterior enca-
minhamento à polícia.

A terceira recomendação é a mais im-
portante para f ins de responsabiliza-
ção do agressor. É necessário fazer o 
registro da ocorrência na Delegacia 
de Polícia Civil mais próxima. Se pos-
sível, procure um advogado, para que 
possa acompanhá-lo perante a De-
legacia de Polícia. A presença de um 
advogado lhe permitirá compreender 
melhor os seus direitos, e propiciará 
um atendimento mais ágil e interes-
sado pela autoridade policial.

Injúria racial 
Além do crime de racismo, a legisla-
ção brasileira estabelece o delito de 
injúria racial. A previsão da injúria, de 
uma maneira geral, está no art. 140 do 
Código Penal, que diz ser crime “inju-
riar alguém, ofendendo-lhe a dignida-
de e o decoro: Pena - detenção de um 
a seis meses, ou multa.”. 

Para os casos de ataque racial, a lei 
prevê uma qualif icadora, que na prá-
tica aumenta a pena. Assim, “se a 
injúria consiste na utilização de ele-
mentos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de 
pessoa idosa ou portadora de defici-
ência:  Pena - reclusão de um a três 
anos e multa”.
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O advogado poderá, posteriormen-
te, fazer representações direcionadas 
à Defensoria Pública e ao Ministério 
Público, dando conhecimento direto 
a estas duas instituições, que podem 
promover a defesa de interesses di-
fusos e coletivos, com poder de atuar 
direta ou indiretamente na responsa-
bilização do agressor.

A falta de condições para contratar ou 
estar acompanhado de um advogado 
não deve inibir o registro da ocorrên-
cia. A vítima tem o direito de ser aten-
dida, de ter a ocorrência registrada, e 
a autoridade policial tem o dever de 
fazer diligências preliminares de in-
vestigação, que podem conduzir à 
instauração de um inquérito policial, 
com futura punição do agressor.

A vítima que não tem um advogado 
pode procurar a Defensoria Pública, 
que fará as vezes da defesa, no interes-
se da pessoa negra ofendida. E mais, 
ainda que não esteja acompanhada 
de um advogado, a vítima pode fazer a 
comunicação da ocorrência no Minis-
tério Público. Os Defensores Públicos e 
os Promotores de Justiça podem atu-
ar administrativamente na fiscalização 
das investigações feitas pela Polícia Ci-
vil, aumentando a possibilidade de pu-
nição daquele que praticou o crime de 
racismo ou injúria racial.

Depois de tomadas as providências na 
esfera criminal, a vítima pode buscar 

o apoio de um advogado, ou da pró-
pria Defensoria Pública, para que seja 
ajuizada uma ação de reparação de 
danos, visando a receber uma inde-
nização pelos danos morais, ou seja, 
prejuízos não patrimoniais decorren-
tes da conduta ofensiva.

Se o crime for de racismo, essa inde-
nização pode ser buscada diretamente 
pelo Ministério Público, em ação civil 
pública, e os valores serão destinados 
a programas sociais ou a organizações 
não governamentais que façam a pro-
moção dos direitos das pessoas negras 
ou de políticas de igualdade racial. Se 
o crime for de injúria racial, a indeniza-
ção é destinada à vítima, visando apa-
ziguar o prejuízo psicológico, o abalo 
emocional sofrido com a agressão.

Assim como a condenação criminal, 
em que o agressor é punido com pena 
de prisão ou restritiva de direitos, a 
busca da indenização cível é muito im-
portante, por conta do seu caráter pro-
pedêutico, visando a não repetição de 
novas práticas de racismo ou injúria. 

As penas aplicadas podem ser tímidas, 
mas o agressor passa a ter uma ano-
tação de condenação criminal. Ainda 
que a indenização seja fixada em va-
lor pequeno, tem uma simbologia im-
portante, na concretização dos direitos 
das pessoas negras vítimas, e na pre-
venção de futuros ataques, especial-
mente para as gerações vindouras.

Por f im, será indicado a seguir alguns 
canais de atendimento especializado: 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL DA SECRETARIA CIDADÃ
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 
Rua 82 s/nº, Setor Sul, 3º Andar
Goiânia
(62) 3201-5390,
igualdadecomunicacao@gmail.com;

GRUPO ESPECIALIZADO NO 
ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE 
CRIMES RACIAIS E DELITOS DE 
INTOLERÂNCIA(GEACRI)
Delegado: 
Joaquim Filho Adorno Santos,
Avenida Planalto, Q/Àrea, S/N, 
Jardim Bela Vista – Goiânia (GO) 
CEP: 74863-200,
(62) 3201-2440,
geacri-goiania@policiacivil.go.gov.br;
geacri.pcgo@gmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE GOIÁS
Avenida Assis Chateaubriand, 195, 
Térreo, Setor Oeste,
Goiânia-Goiás, CEP: 74130-011,
Fone: (62) 3216-2940 (12h às 18h)
Goiânia - Goiás,
ouvidoria@tjgo.jus.br.

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE ESTADO DE GOIÁS
Rua 23, esq. com a Av. Fued José Se-
bba, Qd. A06, Lt. 15/24,
Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 
74.805-100,
(62) 3243-8000 e 127
(62) 3243-8035/8587/8544 (ouvidoria)
www.mpgo.mp.br/denuncia/,
Disque Direitos Humanos 
Disque 100 (24h).
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1. “COR DE PELE”
A expressão “cor de pele” sempre foi 
apresentada como referência ao lápis 
de tom rosado e bege. Todavia, esse tom 
não representa a pele de todas as pesso-
as. Opção: cor da pele correspondente.

2. “DOMÉSTICA”
Os negros eram tratados como ani-
mais que se rebelavam e necessita-
vam ser domesticados com corretivos. 
Opção: funcionária.

4. “CRIADO MUDO”
A expressão faz referência aos criados 
(escravos) que deviam segurar obje-
tos para seus senhores e que não po-
diam falar. Opção: mesa de cabeceira.

5. “SAMBA DO CRIOULO DOIDO”
A expressão é utilizada para apontar con-
fusão ou trapalhada, enfatizando um es-
tereótipo e a discriminação ao associar a 

As palavras têm o poder de transmitir 
os valores, história e a cultura de uma 
sociedade, principalmente quando se 
fala em uma sociedade que convive 
com o racismo há mais de 300 anos. 
Por isso, entre sutilezas, brincadeiras 
e aparentes elogios, a discriminação 
se perpetua com o uso de expressões 
das quais as pessoas não percebem 
a conotação racista. Vejamos alguns 
exemplos.

4. 
EXPRESSÕES 
RACISTAS

negros. Opção: confusão, bagunça.

6. “NEGRO(A) DE TRAÇOS FINOS”
Expressão que enaltece o estereótipo 
da estética branca ao se referir a beleza 
negra. Opção: Não utilizar a expressão.

7. “CABELO RUIM”
Expressões que depreciam o cabelo 
afro, enaltecendo o cabelo liso.  Op-
ção: cabelo crespo, cacheado, afro.

8. “DENEGRIR”
Expressão usada para se referir a algo 
maldoso e ofensivo, em prejuízo de uma 
reputação de alguém. Opção: difamar.

9. “A COISA TÁ PRETA”
A expressão faz associação entre o 
preto e uma situação desconfortável, 

desagradável, dif ícil, perigosa. Opção: 
situação ruim, dif ícil.

10. “SERVIÇO DE PRETO”
A expressão associa a palavra preto 
como algo ruim ao se referir a uma ta-
refa malfeita, realizada de forma erra-
da. Opção: serviço malfeito.

11. “LISTA NEGRA”
Expressão em que a palavra ‘negro’ 
representa algo pejorativo, prejudi-
cial, ilegal. Opção: lista restrita.

12. “INVEJA BRANCA”
Expressão que apresenta associação 
do branco como algo positivo em con-
traposição ao preto. Opção: Não utilize 
a expressão.
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1. estudos e análises estatísticas acer-
ca da representatividade negra no âm-
bito da magistratura, cargos de dire-
ção, servidores efetivos, comissionados, 
estagiários e terceirizados, a fim de se 
diagnosticar a realidade do Poder Judi-
ciário de Goiás para propor ações que 
favoreçam a igualdade racial;

2. realização de Audiência Pública 
para discussão de propostas e ações 
visando ao enfrentamento do racismo 
e a promoção da igualdade racial. 
Participaram da audiência o Ministério 
Público, OAB, Defensoria Pública, Uni-
versidade Federal de Goiás, Diretoria 
Penitenciária, Asmego, Sindjustiça e 
Sindojus.  A audiência aconteceu em 
dia simbólico, 13 de maio, dia em que se 
comemora a abolição da escravatura. 

Desde a publicação da Resolução nº 
134/2020, que instituiu a Política de 
Promoção e Defesa dos Direitos Hu-
manos no âmbito do Poder Judiciá-
rio goiano e do Decreto Judiciário nº 
571/2021, que criou o Comitê de Igual-
dade Racial, várias iniciativas foram 
implementadas com vistas à promo-
ção da igualdade racial no TJGO, com-
bate ao racismo e à discriminação no 
Poder Judiciário do Estado de Goiás, 
dentre elas, destacamos: 

5. 
O QUE 
TJGO ESTÁ 
FAZENDO 
PELA 
IGUALDADE 
RACIAL

3. realização de Grupo de Estudos 
periódicos sobre a temática racial. 
As reuniões são periódicas, de forma 
online, com indicação de leitura pré-
via de obras de escritores e escritoras 
consagradas. A agenda dos encontros 
é divulgada antecipadamente nos ca-
nais oficiais do TJGO e no Grupo de 
Whatsapp do Comitê de Igualdade Ra-
cial. Qualquer pessoa interessada pode 
participar, basta entrar em contato por 
e-mail: igualdaderacial@tjgo.jus.br

4. realização de eventos e campa-
nhas de combate ao racismo e a dis-
criminação, bem como para a pro-
moção da igualdade racial em datas 
comemorativas especiais, a exemplo 
do Dia Internacional de Luta pela Eli-
minação da Discriminação Racial, Dia 
da Mulher Negra e outras;

5. Observância de cotas para pesso-
as negras nos concursos públicos do 
Poder Judiciário do Estado de Goiás, a 
exemplo dos concursos para a magis-
tratura, cartórios extrajudiciais e para 
seleção de estagiários remunerados, 
bem como a exigência de participa-
ção de pessoas autodeclaradas ne-
gras nas bancas de concurso do TJGO; 

6. Adoção de cláusula antirracista 
em todos os contratos do TJGO. 
Com essa determinação, todas as em-
presas que contratam com o TJGO as-
sumem o compromisso de realização 
de programas internos de prevenção, 
conscientização e combate ao racismo 
e promoção da diversidade racial, como 
ação concreta a ser desenvolvida para a 
contribuição da eliminação de mais um 
foco gerador das desigualdades raciais. 

7. Promoção de cursos de formação 
e aperfeiçoamento para magistrados 
e servidores, sobre a temática racial 
no âmbito do Poder Judiciário do Es-
tado de Goiás.

Essas são, pois, algumas iniciativas em 
andamento. Outras estão em fase aná-
lise e planejamento. Caso você queira 
colaborar, envie sugestões ao Comitê 
de Igualdade Racial, pelo email: igual-
daderacial@tjgo.jus.br
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Nos últimos anos, a luta antirracista 
tem ganhado cada vez mais espaço 
nas discussões, seja dentro das insti-
tuições ou empresas, no noticiário ou 
nas redes sociais. Tornou-se conheci-
da a frase da f ilósofa e ativista Angela 
Davis, de que 

“NUMA SOCIEDADE 
RACISTA, NÃO BASTA 
NÃO SER RACISTA. 
É NECESSÁRIO SER 
ANTIRRACISTA”.

Mas o que signif ica ser antirracista? 
Em seu livro “Como ser antirracista”, o 
professor de História e Relações Inter-
nacionais Ibram X. Kendi explica que 
se afirmar como não racista é uma de-
claração de neutralidade. No entanto, 
para o autor, não existe espaço para a 

neutralidade no enfrentamento ao ra-
cismo. Como argumenta, o contrário 
de “racista” não é “não racista”, mas 
“antirracista”.

Da mesma forma, afirmações como 
“não vejo cores” ou “somos todos 
iguais”, que tentam transmitir uma 
ideia de neutralidade ao ignorar a 
existência e as implicações da raça na 
nossa sociedade, ignoram a existên-
cia do racismo e, por isso mesmo, aca-
bam caindo em um racismo passivo, 
como argumenta o autor.

Assim, Ibram X. Kendi define racista 
como “alguém que apoia uma política 
racista por meio de ações ou inações, 
ou expressando ideias racistas” e, por 
outro lado, antirracista como “alguém 
que apoia uma política antirracista por 

6. 
O QUE VOCÊ 
PODE FAZER 
PELA LUTA 
ANTIRRACISTA

meio de ações ou expressando ideias 
antirracistas”. O professor ressalta que 
essas identidades não são definitivas, 
ou seja, é possível ser racista em dado 
momento e antirracista em outro, a de-
pender do modo como agimos ou nos 
omitimos numa determinada situação.

A omissão, aliás, tem um peso gran-
de no antirracismo, que deve ser uma 
luta de todas as pessoas. O professor 
Silvio de Almeida, que estuda o racis-
mo a partir de uma perspectiva estru-
tural, argumenta que não há neces-
sidade de intenção para o racismo se 
manifestar. Assim:

(...) por mais que calar-se diante do ra-
cismo não faça o indivíduo moral e/ou 
juridicamente culpado ou responsá-
vel, certamente o silêncio o torna éti-

ca e politicamente responsável pela 
manutenção do racismo. A mudança 
da sociedade não se faz apenas com 
denúncias ou com o repúdio moral do 
racismo: depende, antes de tudo, da 
tomada de posturas e da adoção da 
prática antirracista (p. 52).

Ibram X. Kendi sintetiza a luta antir-
racista como “a luta principal de que 
todos participamos, a luta para ser-
mos integralmente humanos e para 
ver que os outros são integralmente 
humanos” (p. 11)
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Conhecer
O primeiro passo da luta antirracista é 
conhecer o problema. É preciso partir 
da premissa que o racismo existe, faz 
parte da estrutura social e se manifes-
ta das mais diversas formas, até os dias 
de hoje. Como resume a professora Ro-
bin Diangelo, no livro “Não basta não 
ser racista: sejamos antirracistas”, “se 
nos recusarmos a ver um problema, 
não poderemos lidar com ele” (p. 12).

No “Pequeno Manual Antirracista”, a 
f ilósofa Djamila Ribeiro argumenta 
que “devemos aprender com a histó-
ria do feminismo negro, que nos ensi-
na a importância de nomear as opres-
sões, já que não podemos combater o 
que não tem nome” (p. 21). 

Assim, é importante pesquisar sobre o 
tema, ler e se aprofundar nas produ-
ções de conhecimento feitas por pes-
soas negras, ouvir suas vozes e enten-
der que esse letramento racial é um 
processo, ou seja, não se finda. Além 
disso, é preciso entender que não cabe 
às pessoas negras essa tarefa. Acredi-
tar que é dever das pessoas negras es-
tar sempre à disposição para explicar 
é também uma atitude racista.

O conhecimento de como o racismo 
se manifesta é essencial para enxergar 
e deixar de naturalizar as desigualda-
des sociais. Como diz Robin Diangelo:

(...) se não tomo conhecimento das 
barreiras que você enfrenta, então não 
as verei, muito menos me comprome-
terei com sua remoção. Menos ainda 
terei motivo para remover as barreiras 
se elas me fornecerem alguma vanta-
gem da qual eu me sinta merecedora.

Existem diversas fontes disponíveis 
para se entender o racismo e suas mar-
cas na sociedade, seja em livros, vídeos 
na internet, podcasts ou filmes. Não im-
porta por onde, é preciso começar.

Reconhecer 

Na luta antirracista, é primordial refle-
tir e questionar nossas ações e omis-
sões. Como explica Grada Kilomba em 
seu livro “Memórias da Plantação: epi-
sódios de racismo cotidiano”, “em vez 
de fazer a clássica pergunta moral ‘Eu 
sou racista?’ e esperar uma resposta 
confortável, o sujeito branco deveria se 
perguntar: ‘Como eu posso desmante-
lar meu próprio racismo?’” (p. 46)

Ao estudar o conceito de fragilidade 
branca, a autora Robin Diangelo argu-
menta que, no processo de se tornar 
antirracista, situações de desconforto 
são esperadas e signif icam que o sta-
tus quo racial está sendo deslocado:

O status quo racial é de conforto para 
as pessoas brancas, e não avançare-
mos nas relações raciais enquanto 
permanecermos confortáveis. A cha-
ve para avançar é o que fazemos com 
nosso desconforto. Podemos usá-lo 
como um escape - culpe o mensagei-
ro e desconsidere a mensagem. Ou 
podemos usá-lo como uma porta de 
entrada perguntando: por que isso 
me perturba? O que isso signif icaria 
para mim se fosse verdade? Como 
essa lente muda meu entendimento 
da dinâmica racial? Como meu incô-
modo ajuda a revelar as afirmativas 
automáticas que venho repetindo? É 

possível que, pelo fato de eu ser bran-
co, haja algumas dinâmicas raciais 
que não consigo ver? Estou disposto 
a contemplar essa possibilidade? Se 
não me inclino a fazê-lo, essa resistên-
cia vem de onde?

As leituras sobre o racismo são funda-
mentais porque ajudam a entender 
que o problema tem raiz estrutural, ou 
seja, mesmo sem intenção, podemos 
ter atitudes racistas. Isso explica, tam-
bém, como pessoas brancas podem 
se entender contrárias ao racismo, 
mas, ainda assim, serem beneficiadas 
por um sistema de privilégios. Em ou-
tras palavras,  “afirmar que o racismo 
privilegia os brancos não é o mesmo 
que dizer que indivíduos brancos não 
lutam ou enfrentam barreiras. Signif i-
ca que nós não encaramos as barrei-
ras específ icas do racismo” (p. 48).
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Essa reflexão se mostra relevante à 
medida que desconstrói as ideias de 
democracia racial e meritocracia, uti-
lizadas para invisibilizar as pautas ra-
ciais. Para a filósofa e militante Lélia 
González, uma das mais importantes 
intelectuais brasileiras do século XX, 
a democracia racial é a visão pública 
oficial em relação às pessoas negras 
no Brasil. Segundo essa concepção, 
“estes são cidadãos como quaisquer 
outros e, por causa disso, não são sub-
metidos ao preconceito ou à discri-
minação” (p. 66). No entanto, a desi-
gualdade racial histórica, comprovada 
pelos dados sociais nos indicadores de 
emprego, acesso à saúde, mobilidade 
e violência, comprova que essa demo-
cracia racial não passa de um mito.

Lélia caracteriza o racismo “como uma 
construção ideológica cujas práticas 
se concretizam nos diferentes proces-
sos de discriminação racial. Enquanto 
discurso de exclusão que é, tem sido 
perpetuado e reinterpretado de acor-
do com os interesses dos que dele se 
beneficiam” (p. 55).

Assim, a luta antirracista passa pelo 
processo de reflexão sobre os bene-
fícios que um sistema moldado pelo 
racismo tem conferido historicamen-
te a um grupo racial, em detrimento 
de outros, e, também, de que ações 
racistas acontecem mesmo sem a in-
tencionalidade.

Agir

O discurso antirracista, para além das 
conversas ou postagens em redes so-
ciais, precisa ser colocado em prática. 
Para Ibram X. Kendi: 

Ninguém se torna racista ou antirra-
cista. Podemos apenas nos empenhar 
em ser um ou outro. Podemos incons-
cientemente lutar para ser racista. 
Podemos conscientemente lutar para 
ser antirracista. Como combater um 
vício, ser antirracista exige autoco-
nhecimento, autocrítica constante e 
autoanálise contínua (p. 23).

Ao estudar o caso dos Estados Unidos, o 
professor articula que, enquanto ideias 
racistas parecem naturais e óbvias, por-
que definiram a sociedade desde sua 
origem, as ideias antirracistas podem 
ser difíceis de compreender, porque 
vão contra a corrente histórica.

Em seu “Pequeno Manual Antirracis-
ta”, Djamila Ribeiro indica algumas 
ações que podem ser tomadas nessa 
luta, como o apoio a políticas edu-
cacionais afirmativas, para reparar 
a desigualdade histórica no acesso 
à educação e melhores trabalhos; a 
transformação do ambiente de tra-
balho, com mais pessoas negras nas 
equipes e em cargos de tomada de 
decisão; o consumo de produtos cul-
turais produzidos por pessoas negras, 
inclusive com apoio f inanceiro, para 

que essas pessoas tenham possibi-
lidade de continuar seu trabalho; e 
o combate à violência racial, como o 
apoio a políticas públicas.

Com o conhecimento e a reflexão, 
cada pessoa passa a ter as ferramen-
tas necessárias para identif icar o ra-
cismo presente nas situações e, a 
partir disso, romper seu ciclo de re-
produção, parando de naturalizar si-
tuações de opressão e desigualda-
de racial, que podem ser flagrantes, 
como no caso de ofensas raciais, ou 
sutis, disfarçadas de piadas ou co-
mentários despretensiosos.
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Apresentamos neste capítulo algu-
mas sugestões de leitura, dentre bio-
grafias, livros literários e teóricos que 
podem contribuir para uma maior 
compreensão da questão racial. 

7. 
DICAS DE 
LEITURA

RIBEIRO, Djamila. Pequeno Manual 

Antirracista. 1ª Ed. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 2019

Livro teórico em que Djamila apre-
senta um olhar histórico para a ques-
tão racial. A autora explica, de forma 
clara e objetiva, conceitos fundamen-
tais como: racismo estrutural, racismo 
recreativo, mito da democracia racial, 
branquitude e outros. Além disso, 
é um livro que leva o leitor a refletir 
sobre questões práticas para se com-
bater o racismo por meio de práticas 
antirracistas.

GOMES, Flávio dos Santos e 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Enciclopédia 

Negra. 1ª ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2021

Por muitos anos a história oficial bra-
sileira apagou o protagonismo das 
pessoas negras. A “Enciclopédia Ne-
gra” resgata essa memória silenciada 
e apresenta um pouco da história de 
nomes, como Abdias do Nascimen-
to, Arthur Bispo do Rosário, Carolina 
Maria de Jesus, Chica da Silva, Danda-
ra, Esperança Garcia, Lélia Gonzalez, 
Lima Barreto, Luiz Gama, Luiza Mahin, 
Machado de Assis, Madame Satã, Ma-
ria Firmina dos Reis, Marielle Franco, 
Zumbi e tantos outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CARTILHA ANTIRRACISTA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CARTILHA ANTIRRACISTA CARTILHA ANTIRRACISTA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

COMITÊ DE IGUALDADE RACIAL DO TJGO |  4140  |  COMITÊ DE IGUALDADE RACIAL DO TJGO

JUNIOR, Itamar Vieira. Torto Arado.  

São Paulo: Todavia, 1ª Ed. 2019. 
Romance vencedor do Prêmio Leya 
2018, Jabuti e Oceanos 2020, Torto Ara-
do um livro de leitura fluida, forte e im-
pactante que apresenta a face de um 
Brasil excludente, injusto e discrimina-
tório. A história se passa no sertão da 
Bahia, nas terras de Água Negra, em 
meados do século XX. As personagens 
principais são as irmãs Bibiana e Be-
lonísia, as quais, na infância, sofrem 
um acidente definidor de suas vidas. 
A narrativa traz uma riqueza de infor-
mações surpreendentes: a luta dos ne-
gros para sobreviverem em condições 
análogas à escravidão, os conflitos e o 
poder das classes privilegiadas, as du-
ras tentativas para a conquista de di-
reitos, dentre outros assuntos. 

GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito 

de cor. Rio de Janeiro: Record, 2020. 
Romance de f icção, entremeado de 
muitos fatos reais, inspirados em do-
cumentos históricos e pesquisas re-
alizadas pela autora. “A história do 
Brasil contada a partir da senzala”. A 
personagem principal do romance é 
Kehinde, uma menina de 6 anos que 
é capturada na África e escravizada 
no Brasil, numa trajetória que passa-
rá pela Bahia, Maranhão, Santos, São 
Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares 
(de 1810 até f inal da década de 1880). 
É um livro que ajuda a entender a for-
mação cultural brasileira.

TENÓRIO, Jeferson. O avesso da pele. 

1ª Ed. São Paulo: Companhia das Le-

tras, 2020 
Romance que explicita o quanto o 
preconceito racial, os rótulos, os es-
tereótipos baseados na cor da pele, 
afetam a constituição e a vida dos 
sujeitos, suas relações familiares e 
sociais. O narrador é Pedro, f ilho que 
revive, a partir de objetos, a história 
de seu pai, morto em uma desastrosa 
abordagem policial. São memórias de 
uma vida áspera, cheia de infortúnios, 
marcada pela violência e pela sensa-
ção de ser “apenas um corpo negro”, 
rechaçado pelos piores estigmas. 
Uma história de dor, indignação, res-
sentimento, de feridas abertas, mas 
também de resistência, perseverança, 
luta e sobrevivência.

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo 

afro-latino-americano: ensaios, inter-

venções e diálogos. Org. Flávia Rios 

e Marcia Lima. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2020 
O livro reúne uma série de trabalhos 
produzidos por uma das mais impor-
tantes e influentes feministas negras 
do Brasil, Lélia Gonzalez, mulher ne-
gra, ativista e intelectual que repre-
sentou o Brasil em diversos lugares 
do mundo, a partir de um olhar inter-
seccional sobre a realidade brasileira, 
discutindo questões econômicas, de 
gênero, raça, classe e outras proble-
máticas que em conjunto constituem 
uma verdadeira teoria das relações 
raciais no Brasil.
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Com o objetivo de incentivar a bus-
ca de conhecimentos e informações 
sobre a temática racial por meio do 
cinema, apresentamos a seguir uma 
lista de f ilmes produzidos no Brasil, 
que retratam na forma de documen-
tários ou f icção, os fatos cotidianos e 
os eventos históricos, que marcaram 
de uma maneira propositiva e enal-
tecedora a existência da população 
negra e periférica do país. Por opções 
técnicas e limites de espaço, apre-
sentamos apenas f ilmes nacionais, 
e, entre esses, apenas aqueles consi-
derados mais críticos, propositivos e 
enaltecedores, que possam funcionar 
como uma sugestão inicial de acesso 
ao vasto e rico universo do cinema ne-
gro brasileiro e internacional. 

8. 
DICAS DE 
FILMES

ORFEU NEGRO: 
1960 / 1h 45min
Direção: Marcel Camus 
No Carnaval, Orfeu (Breno Mello), con-
dutor de bonde e sambista do morro, 
se apaixona por Eurídice (Marpessa 
Dawn), uma jovem do interior que 
vem para o Rio de Janeiro fugindo 
de um estranho fantasiado de Morte 
(Ademar da Silva). O belo amor de Or-
feu por Eurídice, no entanto, desperta 
a ira da ex-noiva do galã, Mira (Lour-
des de Oliveira) e a Morte acompanha 
tudo de perto.

BARRAVENTO: 
1962 / 1h 20min
Direção: Glauber Rocha 
No Carnaval, Orfeu (Breno Mello), con-
dutor de bonde e sambista do morro, 
se apaixona por Eurídice (Marpessa 
Dawn), uma jovem do interior que 
vem para o Rio de Janeiro fugindo 
de um estranho fantasiado de Morte 
(Ademar da Silva). O belo amor de Or-
feu por Eurídice, no entanto, desperta 
a ira da ex-noiva do galã, Mira (Lour-
des de Oliveira) e a Morte acompanha 
tudo de perto.
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COMPASSO DE ESPERA: 
1973 / 1h 38min 
Direção: Antunes Filho
Jorge (Zózimo Bulbul), um poeta ne-
gro, é amante de uma empresária 
branca e rica. Mas em uma reunião de 
um círculo de intelectuais paulista-
nos ele conhece Cristina, outra moça 
branca de família rica, e se apaixo-
na. O relacionamento deles enfrenta 
preconceitos de todos os lados e Jor-
ge se vê brigando com as duas famí-
lias e toda a sociedade, enquanto a 
ex-amante ainda o procura.

GANGA ZUMBA:    
1963 / 1h 40min
Direção: Carlos Diegues 
O filme começa num engenho de ca-
na-de-açúcar, no nordeste brasileiro, 
entre os séculos XVI e XVII. Inspirados 
pelo Quilombo dos Palmares, uma 
comunidade de negros fugidos da es-
cravidão, situada na Serra da Barriga, 
alguns escravos tramam a fuga para 
lá. Entre eles, se encontra o jovem 
Ganga Zumba, futuro líder daquela 
república revolucionária, a primeira 
de toda a América.

ALMA NO OLHO:
1974 / 11 minutos 
Realizado  totalmente  em  preto  e  
branco  e  f ilmado integralmente  em  
um  estúdio  bra nco,  o  f ilme  apre-
senta  Zózimo  contando  a  saga  do  
negro, representada  por  várias  per-
sonagens,  somente  pela  via  da  ex-
pressão  corporal.  É  um  f ilme  de 
poderosa  força  metafórica  e  per-
formática  e  pioneiro  na  linguagem  
experimental,  não  havendo diálogos  
na  produção. O título foi inspirado 
no livro do líder dos Panteras Negras 
Eldridge Cleaver, Alma no Exílio. De-
dicado ao saxofonista John Coltrane, 
Alma no Olho é um dos poucos f ilmes 
que absorveu na época as influências 
do protesto negro norte-americano.

QUILOMBO: 
1984 / 1h 50min
Direção: Carlos Diegues 
Em torno de 1650, um grupo de es-
cravos se rebela num engenho de 
Pernambuco e ruma ao Quilombo 
dos Palmares, onde uma nação de 
ex-escravos fugidos resiste ao cerco 
colonial. Entre eles, está Ganga Zum-
ba, príncipe africano e futuro líder de 
Palmares, durante muitos anos. Mais 
tarde, seu herdeiro e afilhado, Zumbi, 
contestará as ideias conciliatórias de 
Ganga Zumba, enfrentando o maior 
exército jamais visto na história colo-
nial brasileira.
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ORI (LÉLIA GONZALES):
1989 / 1h 40min
Direção: Raquel Gerber
Através de uma linguagem poética e 
do relato da historiadora e militante 
Beatriz Nascimento, o documentário 
busca o relacionamento entre Brasil 
e África apresentando os movimen-
tos negros brasileiros de 1977 a 1988. 
A palavra Ôri, de referência africana, 
signif ica cabeça, representando a 
ideia de consciência negra.

CHICO REI:
1985 / 1h 55min.
Direção: Walter Lima Jr.
Em meados do século XVIII, Galan-
ga, rei do Congo (Severo D’Acelino), é 
aprisionado e vendido como escravo. 
Trazido da África num navio negrei-
ro, recebe o nome de Chico Rei e vai 
trabalhar nas minas de ouro de um 
desafeto do governador de Vila Rica. 
Escondendo pepitas no corpo e nos 
cabelos, Galanga habilita-se a com-
prar sua alforria e, após a desgraça do 
seu ex-senhor, adquire a mina Encar-
dideira, tornando-se o primeiro ne-
gro proprietário. Rico, ele associa-se 
a uma irmandade para ajudar outros 
negros a comprarem a liberdade.

ORFEU:  
1999 / 1h 50min
Direção: Carlos Diegues /Roteiro 
Carlos Diegues, Vinicius de Moraes 
Orfeu (Toni Garrido) é um popular 
compositor de uma escola de sam-
ba carioca. Residente de uma favela, 
ele se apaixona perdidamente quan-
do conhece a bela Eurídice (Patrícia 
França), uma mulher que acaba de 
se mudar para o local. Mas entre eles 
existe ainda Lucinho (Murilo Benício), 
chefe do tráfico local, que irá modifi-
car drasticamente a vida de ambos.

O FIO DA MEMÓRIA: 
1991 / 1h 20min
Direção: Eduardo Coutinho 
Um documentário sobre a identida-
de cultural dos negros, o preconceito 
que eles sofrem, e como eles povoam 
o imaginário popular. O foco f ica no 
trabalho de Gabriel Joaquim dos San-
tos, trabalhador de uma mina de sal, 
semianalfabeto e artista. Ele cons-
truiu em São Pedro da Aldeia, no Rio 
de Janeiro, a Casa da Flor, uma casa 
de arte feita com objetos encontra-
dos no lixo.
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UMA ONDA NO AR: 
2002 / 1h 32min
Direção: Helvécio Ratton 
Jorge (Alexandre Moreno), Brau (Ben-
jamim Abras), Roque (Babu Santana) 
e Zequiel (Adolfo Moura) são quatro 
jovens amigos que vivem em uma fa-
vela de Belo Horizonte e sonham em 
criar uma rádio que seja a voz do local 
onde vivem. Eles conseguem transfor-
mar seu sonho em realidade ao criar 
a Rádio Favela, que logo conquista os 
moradores locais por dar voz aos ex-
cluídos, mesmo operando na ilegali-
dade. O sucesso da rádio comunitá-
ria repercute fora da favela, trazendo 
também inimigos para o grupo, que 
acaba enfrentando a repressão poli-
cial para a extinção da rádio.

A NEGAÇÃO DO BRASIL: 
2000 / 1h 32min
Direção Joel Zito Araújo
O documentário é uma viagem na his-
tória da telenovela no Brasil e particu-
larmente uma análise do papel nelas 
atribuído aos atores negros, que sem-
pre representam personagens mais 
estereotipados e negativos. Baseado 
em suas memórias e em fortes evi-
dências de pesquisas, o diretor apon-
ta as influências das telenovelas nos 
processos de identidade étnica dos 
afro-brasileiros e faz um manifesto 
pela incorporação positiva do negro 
nas imagens televisivas do país.

ANTÔNIA: 
2007 / 1h 30min
Direção: Tata Amaral
Vila Brasilândia, periferia de São Pau-
lo. Preta (Negra Li), Barbarah (Leila 
Moreno), Mayah (Quelynah) e Lena 
(Cindy) são amigas desde a infância 
e sonham em viver da música. Elas 
deixam o trabalho de backing vocal 
de um conjunto de rap de homens 
para formar seu próprio conjunto, o 
qual batizam de Antônia. Descober-
tas pelo empresário Marcelo Diaman-
te (Thaíde), elas passam a cantar rap, 
soul, MPB e pop em bares e festas da 
classe média.

FILHAS DO VENTO: 
2005 / 1h25min
Direção: Joel Zito Araújo
Numa pequena cidade em Minas Ge-
rais, as irmãs Maria “Cida” Apareci-
da (Taís Araújo) e Maria “Ju” da Aju-
da (Thalma de Freitas) têm objetivos 
bem distintos. Uma quer ser atriz a 
outra só pensa em namorar. O rigor 
do pai fará com que Cida deixe a cida-
de, e as irmãs f icam sem se falar por 
quatro décadas. O reencontro será de 
muita mágoa e talvez seja dif ícil de 
resolver 40 anos depois.
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CEM ANOS SEM CHIBATA
REVOLTA DA CHIBATA:
2010 / 52 min
Direção: Marcos Manhães Marins
A Revolta da Chibata é lembrada no 
documentário Cem Anos Sem Chiba-
ta, dirigido por Marcos Manhães Ma-
rins. O f ilme conta com a participação 
de historiadores brasileiros e estran-
geiros, parentes de João Cândido, lí-
deres de movimentos sociais, mari-
nheiros, almirantes, e do ator Antônio 
Pitanga. Contém trechos do único 
registro de voz de João Cândido, “de-
poimento para posteridade”, dado em 
entrevista a Ricardo Cravo Albin, no 
Museu da Imagem e do Som, em 1968. 
Cem Anos Sem Chibata confronta a 
história oficial com a historiografia 
acadêmica e a tradição oral.

CARTOLA: MÚSICA PARA OS OLHOS:
2007 / 1h 28min 
Direção: Lírio Ferreira, Hilton Lacerda
Através da linguagem documental - 
contando com imagens de arquivos 
e depoimentos de amigos e colabo-
radores -, os diretores Hilton Lacer-
da e Lírio Ferreira abordam a história 
de vida e a obra de Angenor de Oli-
veira, mais conhecido como Cartola, 
um grande ícone nacional do samba 
e importante compositor da música 
brasileira.

O SENHOR DO LABIRINTO: 
2014 / 1h 20min
Direção: Geraldo Motta Filho, 
Gisella de Mello:
Arthur Bispo do Rosário (Flávio Bau-
raqui) é um sergipano esquizofrêni-
co que passou boa parte de sua vida 
internado na colônia Juliano Morei-
ra, no Rio de Janeiro. Suas criações, 
como mantos e bordados, são consi-
deradas obras de arte e já representa-
ram o Brasil em evento internacional 
realizado em Veneza, na Itália. Dentro 
de seu mundo místico e imaginário, 
onde acreditava ser Jesus, Bispo era 
restritivo quanto aos que poderiam 
adentrar em sua “terras”, como acon-
teceu com o guarda Wanderley (Iran-
dhir Santos), um de seus convidados 
de sempre.

5 X FAVELA: AGORA POR NÓS MESMOS:
2010 / 1h 36min  
Direção: Manaíra Carneiro & Wagner 
Novais, Rodrigo Felha & Cacau Amaral, 
Luciano Vidigal, Cadu Barcellos
O filme é dirigido por um grupo de 
jovens cineastas moradores de fave-
las do Rio de Janeiro e produzido por 
Carlos Diegues e Renata de Almeida 
Magalhães. Faz referência ao f ilme 
Cinco Vezes Favela (1962), que foi um 
drama do Cinema Novo, organizado 
em cinco episódios. Sendo essa a ra-
zão do título daquele que é o primeiro 
longa-metragem brasileiro totalmen-
te concebido, escrito e realizado por 
jovens moradores de favelas.
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TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS:
2015 / 1h 43min
Direção: Sérgio Machado
Laerte (Lázaro Ramos) é um violinista 
que, após não passar em um teste para 
a OSESP, vai dar aulas em uma favela 
na periferia de São Paulo. Lá descobre 
um garoto com talento excepcional e 
por meio da música faz com que ele 
abandone o tráfico de drogas e dê um 
novo sentido para sua vida.

BRANCO SAI, PRETO FICA:
2015 / 1h 33min  
Direção: Adirley Queirós
Tiros em um baile de black music na 
periferia de Brasília ferem dois ho-
mens, que f icam marcados para sem-
pre. Um terceiro vem do futuro para 
investigar o acontecido e provar que a 
culpa é da sociedade repressiva. 

CORRENDO ATRÁS:
2019 / 1h 26min
Direção: Jeferson De
Ventania (Aílton Graça) é trabalhador e 
vai tentar de tudo para mudar de vida. 
Já tendo aceitado diversos bicos para 
conseguir pagar as contas, ele foi de 
vendendor de produtos em sinais de 
trânsito até animador de festas infan-
tis, mas nada parecia dar certo para 
ele. Com a grana cada vez mais curta, 
ele tem a ideia de ser um empresário 
de futebol e se torna um caça-talentos 
do esporte. É aí que ele conhece Glan-
derson (Juan Paiva), um garoto pobre 
e deficiente físico, que apesar das difi-
culdades, tem muito talento

MY NAME IS NOW: ELZA SOARES:
2018 / 1h 11min
Direção: Elizabete Martins Campos
Elza Soares é personalidade brasilei-
ra que dispensa maiores apresenta-
ções. Diva da música nacional, dona 
de grande trajetória, ela conquistou 
não só os palcos brasileiros, como os 
do mundo inteiro. Este documentário 
registra sua vida e trajetória.
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AMARELO: É TUDO PRA ONTEM:
2020 / 1h 29min
Direção: Fred Ouro Preto 
O documentário AmarElo - É Tudo Pra 
Ontem explora todo o processo de 
criação do projeto AmarElo, do músi-
co e militante negro, Emicida. Criado 
em estúdio, AmarElo foi apresentado 
no Theatro Municipal, em São Paulo, 
2019, em um show que abordou a his-
tória da cultura negra no Brasil. 

UM DIA COM JERUSA:
2020 / 74 min
Direção: Viviane Ferreira
Um Dia com Jerusa conta a história 
de Silvia (Débora Marçal), uma jovem 
que trabalha com pesquisa de pú-
blico para uma marca de sabão em 
pó. Ao bater na porta de Jerusa (Léa 
Garcia), é surpreendida com respos-
tas nada convencionais, e o diálogo 
a leva a compreender a vida de ou-
tra maneira, menos rápida e menos 
quantitativa. Jerusa compartilha suas 
experiências e memórias com Silvia, e 
as duas compartilham um sentimen-
to de ancestralidade.

Dr. GAMA:
2021 / 1h 32 min
Direção: Jeferson De
Doutor Gama é um filme biográfico 
sobre a vida do escritor, advogado, 
jornalista e abolicionista Luiz Gama, 
uma das f iguras mais relevantes da 
história brasileira. Ele utilizou todo 
seu conhecimento sobre as leis e os 
tribunais para libertar mais de 500 es-
cravos durante sua vida. Nascido de 
ventre livre, Gama foi vendido como 
escravo aos 10 anos para pagar dívidas 
de jogo de seu pai, um homem bran-
co. Mesmo escravizado, ele conseguiu 
se alfabetizar, assim conquistou sua 
liberdade, se tornando um dos mais 
respeitados advogados de sua época.

M8 - QUANDO A MORTE 
SOCORRE A VIDA:
2020 / 1h 14min 
Direção: Jeferson De
Em M8 - Quando a Morte Socorre a 
Vida, Maurício (Juan Paiva) acabou de 
ingressar na renomada Universidade 
Federal de Medicina. Na sua primeira 
aula de anatomia ele conhece M8, o 
cadáver que servirá de estudo para 
ele e os amigos. Durante o semestre, 
o mistério da identidade do corpo só 
poderá ser solucionado depois que 
enfrentar suas próprias angústias.
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