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Introdução 

 O racismo 
institucional 

compreende a 
produção sistemática 
da segregação étnico-
racial nos processos 

institucionais. 

Manifesta-se por meio 
de normas e práticas 

discriminatórias 
adotadas no cotidiano 

de trabalho.     



Desafios 
 
 

Inserir a temática do racismo institucional nas ações de 
educação permanente do Cehmob 

Iniciar discussão ampla do tema com os profissionais, 
acadêmicos e controle social no contexto das ações de 
atenção integral a pessoa com doença falciforme 

Qualificar a equipe do Cehmob para abordagem das 
questões vinculadas ao tema racismo dentro de cada 
projeto do Cehmob 



O Evento 

Maio de 2014  

O objetivo do evento foi sensibilizar e capacitar 
os profissionais sobre o tema racismo 
institucional. 



Organização do Evento 

 

 

 

 

 
INSTITUIÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPOS DE DISCUSSÃO:  
9 reuniões ocorridas entre fevereiro e maio de 2014 
  
 
 



Programa 

Racismo e Saúde 
Dra. Maria Inês da 

Silva Barbosa 
Consultora Nacional da OPAS 

Apresentação da Política de 
Saúde Integral da População 
Negra 

Daniel das Mercês 
Consultora da Política de 
Saúde Integral da População 
Negra 

Racismo Institucional e 
Programa de Atenção Integral à 
Pessoa com Doença Falciforme 

Maria Cândida 
Queiroz 

Assessora Técnica da Câmara 
de Assessoramento Técnico 
em Doença Falciforme do 
Ministério da Saúde 

O Papel do Controle Social no 
Enfrentamento e Combate ao 
Racismo Institucional 

Maria Zenó Soares da 
Silva 

Presidente da Associação de 
Pessoas com Doença 
Falciforme e Talassemia do 
Estado de Minas Gerais 
(Dreminas) / Coordenadora 
Geral da Federação Nacional 
das Associações de Pessoas 
com  Doença Falciforme 
(Fenafal) 

Palestra: Mesa Racismo 
Institucional 

Oficinas 

Objetivo: fomentar o debate, sendo a 
desconstrução do racismo tema 

comum a todas. Resultado: mini 
projeto para empreendimento de 

ações de combate e enfrentamento ao 
racismo dentro das instituições.  

- Denise Antonia de Paulo Pacheco e 
Adriana Nunes Martins  

- Ricardo Dias de Castro e Tayane Lino  

- Sônia Regina Corrêa Lages e Walter 
Aristóteles Miez  

- Júnia Lúcia Pena Andrade e Ariane 
Macthelly da Silva  

- Valéria Regina Neves Coelho e 
Natália de Oliveira Tavares  







Textos de Apoio 

 

 

 

 

O grupo de organização discutiu textos 
durante a elaboração do evento.  

 
Organizou em formato de caderno de textos 

de apoio, que foi encaminhado em versão 
PDF para os e-mails dos inscritos. 



Mídias sobre Racismo – Oficinas 

 

 

 

 

Chimamanda Adichie   
O perigo de uma única história 

Vista minha pele 



Resultados 

Público do evento 80% 
Profissionais 

que 
desenvolvem 
projetos no 

Cehmob 

20% 
Sociedade 

civil 

104 
Participantes 
do fórum de 

debates 

declararam que tinham 
interesse no tema 
racismo institucional 

93,8%  

consideraram que o 
fórum atendeu às 
expectativas  

100% 

A maioria considerou que 
conhecer mais sobre o racismo 
modificou a forma de pensar em 
relação à atuação profissional ou 
vida pessoal.  

Avaliação do evento 



Resultados 
 78 pessoas participaram e desenvolveram o tema racismo 

institucional em oficinas. 

 Foram 5 grupos de cerca de 15 pessoas cada utilizando 
mídias diversas.    

Os participantes desenvolveram mini 
projetos em cada oficina para levarem 
o tema racismo institucional aos seus 
locais de trabalho com o objetivo de 

informar e divulgar.  
As propostas elaboradas foram 

apresentadas em plenária. 



Desdobramentos do evento no projeto 
Linha de Cuidados 

Disponibilidade de acesso às palestras do fórum no portal do Cehmob 
http://www.cehmob.org.br > Acervo > Fóruns > Racismo Institucional: Fórum de Debates 
Saúde e Educação > Vídeos – Racismo Institucional: Fórum de debates educação e saúde 
 
Divulgação do folder em eventos 
 
Divulgação do folder por meio eletrônico  
Portal do Cehmob > Acervo > Materiais Acadêmicos > Outros > Folder Doença Falciforme: 
Enfrentando o Racismo 
 
Inserção efetiva do tema racismo institucional nos cursos EAD do projeto linha de cuidados 
 
Ampliação das discussões do tema nos fóruns dos cursos EAD 
 
Inserção do tema nos eventos proposto pelo projeto linha de cuidados 
 

http://www.cehmob.org.br/?tag=video-forum-racismo
http://www.cehmob.org.br/
http://issuu.com/nupadufmg/docs/folder_racismo_digital_2


Desdobramentos do evento no projeto 
Linha de Cuidados 

Módulo para curso Folder de divulgação do tema 



Denise Pacheco 

 

 

Coordenação 
Nacional das 

Entidades Negras 

Desdobramentos do evento no projeto 
Linha de Cuidados 

 Parcerias 

  

  

Conexões de Saberes UFMG 

 

É um grupo de 
pesquisa 

da UFMG cuja 
principal linha de 

pesquisa é a 
opressão por 
raça/classe 

O projeto conta com parceiros 
que avaliam e oferecem 

sugestões às produções do Linha 
de Cuidados referentes ao tema 

racismo institucional 



Conclusão 
  

  

Foi possível difundir a discussão acerca do racismo 
institucional e a ideia de que é necessário 

desconstruir as bases que sustentam práticas 
racistas na nossa sociedade. 

  



Obrigada! 
EDU.FALCIFORME@NUPAD.MEDICINA.UFMG.BR  

(31) 3244-6447 / 6446 

mailto:Edu.falciforme@Nupad.medicina.ufmg.br

