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Contra a
indignidade,
a indignação
O Sinttel-DF reafirma sua disposição para combater toda e
qualquer forma de discriminação nos locais de trabalho,
especialmente contra as trabalhadoras e os trabalhadores negros
e pardos.
A abordagem das relações raciais no Brasil e a identificação da
discriminação na cultura, na economia, na política, na sociedade
como um todo é um evento que ainda causa incômodo, um
verdadeiro constrangimento nas relações sociais e individuais.
Isso demonstra quão equivocada é a concepção social de que o
racismo e o processo discriminatório dele decorrente é fantasioso.
É preciso acabar com essa história de que no Brasil não existe
racismo. Ele existe e se manifesta nos comentários, atitudes e
posturas.
A discriminação racial existe no âmbito das relações de trabalho
e é exteriorizada das mais diferentes maneiras. Os exemplos são
vários, o empregado negro tem mais dificuldade em conseguir
uma promoção, recebe um salário menor ou não se vê atribuído
com tarefas importantes, mesmo quando tem qualificação.
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Brasil se arrasta,
enquanto deveria
estar correndo
Apesar do seu passado escravagista, somente em 1995,
o Brasil reconheceu que existe discriminação no país.
O Governo brasileiro, em 1995, durante a
83ª Conferência Internacional do Trabalho,
em Genebra, finalmente assumiu publicamente, pela primeira vez, a existência de
discriminação no Brasil, solicitando a
cooperação técnica da Organização
Internacional do Trabalho – OIT para auxiliar
na implementação da Convenção nº 111,
ratificada em 1965.
A Convenção nº 111, que trata de
discriminação em matéria de emprego e
profissão, foi adotada na 4ª sessão da
Conferência em Genebra em 1958, sendo
aprovada pelo Estado brasileiro em 24 de
novembro de 1964, através do Decreto nº
104, ratificada em 30 de setembro de 1965 e
promulgada pelo Decreto nº 62.150 de 19 de
janeiro de 1968.
A referida convenção tem como objeto
proteger todas as pessoas das
discriminações, em matéria de emprego e
profissão, motivadas por raça, cor, sexo,
religião, opinião política, ascendência
nacional ou origem social

Black

is beautiful

Brasil, o país que
queria ser branco
Após o longo período de tráfico escravo, com navios negreiros
vindos da África, surgiram políticas públicas de branqueamento.
Impedir o tráfico de escravos africanos e incentivar políticas de
imigração que eram favoráveis aos imigrantes vindos da Europa
foram meios encontrados, no final do século XIX e início do século
XX, para a concretização do ideal de tornar a população brasileira
mais “clara” fenotipicamente, excluindo dos indivíduos
“arianizados” aquelas características estigmatizadas do índio, do
negro ou do mestiço. Em seguida à imigração dos europeus, vindos
para substituir a mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado
(fosse com pagamento em gêneros ou em dinheiro), transcorreram
vários anos até que algum tipo de política pública pudesse ser
implementada visando a integração dos negros que, a partir de sua
libertação, se encontravam sem moradia e emprego, excluídos do
mercado de trabalho e de consumo.
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Só a luta liberta
A história do Brasil já demonstrou que
somente as lutas populares e a
participação política do povo pode
ensejar as transformações sociais
necessárias.
Na abolição da escravidão, o Governo
Federal, à época da Constituição de
1891, não apontou nenhuma iniciativa
que fosse de uma política pública
integradora dos milhares de negros,
alforriados ou beneficiados com a Lei do
Ventre Livre e outras, ao mercado de
trabalho remunerado e, muito menos
ainda, quanto à escolarização dessas
pessoas. Deixaram os negros à margem
da sociedade, como se a libertação
resolvesse todos os problemas.
Não fosse a militância dos
movimentos negros e dos sindicalistas
ao longo do século XX, a ponto de
apresentar à OIT queixa sobre a não
implementação da Convenção nº 111 no
País, a situação da população negra no
Brasil continuaria a ser ignorada, ao
desconcertante e injusto argumento de
que o negro não consegue bens da vida
por simples incompetência, falta de
sorte ou labor necessário.
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Entidades, sindicatos
e ONGs exercem pressões
políticas sobre governos
Em todo o planeta, sociedade civil organizada
força governos nacionais a adotarem medidas de
prevenção, correção e combate as discriminações
Visando eliminar a existência desses
problemas de discriminação racial,
os Estados têm ratificado os
instrumentos internacionais, com a
intenção de abolir todas as violações
de direitos humanos. Tendem,
inclusive, a repetir determinados
direitos dessas declarações,
convenções ou recomendações que
buscam transformar o mundo, no
intuito de conferir mais igualdade
social, eliminando a discriminação
de qualquer natureza. Neste sentido
também tem sido o trabalho
desenvolvido por entidades nãogovernamentais e sindicatos,
trazendo pesquisas sobre a realidade
do negro no mercado de trabalho,
exercendo pressão junto ao Governo
Federal no intuito de subsidiar
políticas públicas voltadas para a
área do combate à discriminação.
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Racismo é racismo,
não tem outra palavra

Apesar do reconhecimento formal do país perante outras
nações, apesar das políticas e das leis afirmativas que o Brasil tem
efetivado, a discriminação racila é um problema com profundas
raízes no subconsciente nacional.
Exemplo dessa postura arraigada dos brasileiros, estão nas
ocorrências registradas nas delegacias de discriminação racial,
que normalmente acabam sendo traduzidas pelos atendentes
como injúria real, ou seja, como um atentado à honra da pessoa e
não como uma discriminação à pessoa ou raça.
Da mesma forma, no âmbito coroprativo, muitas vezes,
tratamentos racistas despendidos aos empregados são
entendidos apenas como mau procedimento do empregador,
lastreando, quando muito, a rescisão indireta do contrato de
trabalho, sem maiores discussões acerca do real teor daqueles
tratamentos, não se discutindo seu cunho racista, não se buscando
combater o ato discriminatório.
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Acabar com a
impunidade
Às vezes, o caso de racismo só pode ser resolvido com a
intervenção da Justiça, mas um julgamento só se estabelece a partir
de provas concretas. Para denunciar práticas de racismo na Justiça é
necessário a obtenção de comprovações, tais como:
correspondências, e-mail's, testemunhas na empresa, a gravação
de conversas entre a vítima e o agressor.
Denunciar é o único meio para acabar com o racismo nas
empresas e fora delas. Como se trata de um enfrentamento com a
empresa e o agressor por ela representada, o trabalhador tem que
estar convicto. Além de estar sujeito a retaliações, esse tipo de
processo tem um custo emocional, uma vez que revive-se os
momentos de dor e humilhação no decorrer do processo.
Mas a recuperação da autoestima e do respeito próprio passa
necessariamente por este enfrentamento. Somente encarando o
problema sem medo, o trabalhador pode ficar livre dessas
agressões. A justiça prevê acusação penal para esse tipo de delito e
o trabalhador não deve hesitar em processar seus agressores.
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Vamos à luta.
Não aceitaremos
o inaceitável

Cabe à vítima da relação discriminatória reconhecer-se como tal,
identificar as práticas discriminatórias e racistas, a forma como
ocorrem e os efeitos decorrentes dessas práticas, e ir à luta atrás de
reparações.
Sendo assim, não aceite ser discriminado em uma entrevista de
emprego em que possui toda a qualificação técnica exigida, ou
deixar de ser contratado para trabalhar em uma loja por não
“combinar com o perfil dos consumidores” dado a sua cor, ou, ainda,
não ser escolhido para assumir determinado cargo ou função,
mesmo tendo notas superiores em suas avaliações, em detrimento
de outro indivíduo, branco, que teve notas inferiores.
Nesses e em outros exemplos certamente há indícios suficientes
para comprovar que o princípio da igualdade de oportunidades não
foi prestigiado, simplesmente devido à cor de sua pele, cabendo
discutir judicialmente o princípio da igualdade consagrado na
Constituição Federal. Procure o Departamento Jurídico do Sinttel-DF
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Acha que racismo
não existe?
Veja os números
27,3% entre os
trabalhadores
negros não
tem o ensino
fundamental
completo e
somente
11,8% tem
diploma
universitário.

Na média, o negro brasileiro
ganha salário 36,11% menor do
que os brancos Os negros ainda
tem maior instabilidade no
trabalho e buscam emprego por
mais tempo, além de ocupar
postos de trabalho mais
precários e vulneráveis

O salário da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da
trabalhadora branca.
Mulheres negras têm um
índice maior de desemprego .
Enquanto a taxa de
desemprego no país foi
de 12% no ﬁnal do quarto
t r i m e s t r e 2 01 6 , e l a
chegou a 14,4% entre
pretos e a 14,1% entre
pardos. Para os brancos,
a taxa foi menor, de 9,5%.

RACISMO É CRIME
Os atos de discriminação por raça e cor são considerados crimes no Brasil
desde 1989, quando entrou em vigor a Lei 7.716, a chamada Lei Caó -homenagem a seu autor, o então deputado e ativista do movimento negro
Carlos Alberto de Oliveira.
Pela lei, está sujeito a pena de dois a cinco anos de prisão quem, por
discriminação de raça, cor ou religião, impedir pessoas habilitadas de assumir
cargos no serviço público ou se recusar a contratar trabalhadores em
empresas privadas.
Também comete o crime de racismo quem, pelos mesmos motivos, recusa o
atendimento a pessoas em estabelecimentos comerciais (um a três anos de
prisão), veda a matrícula de crianças em escolas (três a cinco anos), e impede
que cidadãos negros entrem em restaurantes, bares ou edifícios públicos ou
utilizem transporte público (um a três anos).
Além dos crimes de racismo, também há a conduta chamada de injúria racial
(artigo 140 do Código Penal), que se configura pelo ato de ofender a honra de
alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou
origem. A injúria racial se dirige contra uma pessoa específica, enquanto o
crime de racismo é dirigido a uma coletividade.
Como denunciar
Existem muitas formas denunciar. É possível prestar queixa nas delegacias
comuns e especializadas em crimes raciais. Pode-se também apelar para o
disque-denúncias. Disque 124, no Distrito Federal, e faça sua denúncia. No
caso de atos de racismo ocorridos em sites de internet ou redes sociais, é
possível comunicar as autoridades diretamente pela rede.

Endereços para o envio de denúncias:
http://denuncia.pf.gov.br/
http://new.safernet.org.br/denuncie
http://cidadao.mpf.mp.br/
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