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“QUER SABER O QUE ME INCOMODA, SINCERO É VER
QUE PARA NÓS A CHANCE NUNCA SAI DO ZERO. 
QUE SE EU ME DESTACAR É PURA SORTE JÃO
SE EU FUGIR DA POBREZA NÃO ESCAPO DA
DEPRESSÃO. 
UM QUADRO TRISTE E REALISTA
NA SOCIEDADE MACHISTA AS OPORTUNIDADES SÃO
MACHISTAS. 
SÃO DOIS PONTOS A MENOS PARA MIM. 
É DIFICIL JOGAR QUANDO AS REGRAS SERVEM PRA
DECRETAR O MEU FIM.”

                                                                                                         TÁSSIA REIS



O racismo está na estrutura de toda a sociedade brasileira e
irradia em todas as relações sociais, o que inclui o trabalho. 

As estatísticas denunciam que o racismo tem dado conta
de garantir a milhões de pessoas negras a situação de
desemprego, o que empurra a maior parte dessa população
para informalidade. 

De um lado o mercado de trabalho formal não fornece
oportunidade de emprego considerando a situação de
vulnerabilidade social da população negra, e quando
fornece, na lógica de reprodução do racismo continua
operando violência e adoecimento para esses
colaboradores. 

Este ebook tem o caráter informativo, crítico e reflexivo
para pensarmos como o racismo ainda permeia as relações
de trabalho para além do desemprego. 

A população negra em sua grande maioria está
desempregada, entretanto, não podemos desconsiderar a
situação dessas pessoas depois que são empregadas. 

Pensando nisso, nós da HUMMA+ desenvolvemos uma
pesquisa realizada diretamente no nosso site, buscando
entender como o racismo opera nas lógicas do mercado de
trabalho formal. 

INTRODUÇÃO
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De antemão, importa destacar que este ebook é para
TODAS, TODOS E TODES, pessoas negras e não negras,
independentemente do nível de conhecimento sobre as

relações raciais, pessoa empregada ou não. Este ebook é
para qualquer pessoa, física ou jurídica. 

 
Empresário(a), empreendedor(a), departamentos de RH,

empresas de consultoria, empresas de seleção e
recrutamento, colaboradores de todos os nível de

hierarquia.
 

 Este ebook não tem o objetivo de encerrar a discussão,
muito pelo contrário, o intuito maior é promover mais a

discussão com toda a sociedade para que possamos juntes
pensar novas estratégias de enfrentamento ao racismo. 

PARA QUEM?

SOBRE OS DADOS: 
Entre meados do mês de setembro de 2021 realizamos uma
pesquisa informativa de cunho quantitativo, buscando
identificar e entender a dinâmica do racismo nos ambientes
de trabalho partindo da perspectiva da pessoa.
 
 O racismo é um problema social, estrutural que diz respeito
a todas as pessoas da sociedade. E mais que dizer a
respeito, a solução depende necessariamente da
mobilização de toda a sociedade. 

 

4



Neste ponto, antes de entendermos como cada pessoa
percebe o racismo, questionamos como a pessoa se
identifica racialmente, partindo da perspectiva da
autoidentificação racial. 

Passada esta primeira pergunta, passamos então a
questionar a percepção da pessoa sobre o racismo, se
já foi vítima, se teve auxílio da empresa, se já percebeu
o racismo nos processos de seleção e recrutamento,
dentre outras questões. 

No questionário tinha perguntas sobre se "a pessoa já
foi vítima de racismo no ambiente de trabalho", se " já foi
vítima de racismo no ambiente de trabalho" , se "teve
suporte da empresa?" , " já esteve na dúvida se estava
diante de uma situação de racismo",  se " já sofreram
violência psicológica de cunho racial no ambiente de
trabalho", dentre outras perguntas. 

Esse questionário foi divulgado através das redes
sociais ( instagram, LinkedIn, e Whatsapp) e o link
disponibilizado diretamente no site da HUMMA+.
Contamos com a participação de mais de 200 pessoas
que responderam o questionário, de estados distintos,
como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 

Com base nesses dados, embora seja uma
amostragem pequena, nos serviu de base para
percebermos a dinâmica do racismo no ambiente de
trabalho. 
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O2

“VOCÊS DISSERAM QUE NÃO PODERIAM ME
CONTRATAR PORQUE A MINHA APARÊNCIA DIVERGIA
DO PADRÃO. 
QUE PADRÃO? 
QUE EU ERA ATÉ LEGAL, MAS MEU CABELO ERA
CRESPO DEMAIS 
CRESPO DEMAIS
TALVEZ ALISAR SERIA UMA SOLUÇÃO
NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO
QUE EU TINHA QUE ME ENXERGAR PORQUE TODA
PRETA DEMAIS ( PRETA DEMAIS) 
SABE QUE O DESTINO É LIMPAR O CHÃO…

                                                                                                         TÁSSIA REIS



DA PORTA DE ENTRADA 

O sofrimento psíquico construído nas relações raciais,
especialmente em ambientes organizacionais revelam uma
insistência racista de seguir protocolos e modelos
institucionais que ao valorizarem a supremacia elitista
branca, fragiliza a comunidade negra no Brasil e esse
trauma não se encerra com a empregabilidade, pois
intergeracionalmente a violência racial se repete a cada
tentativa de entrada no mercado de trabalho. 

As leis trabalhistas propõem encaminhamentos para os
eventos de racismo em ambientes organizacionais, porém
existe uma dimensão emocional que precisa ser reparada
mediante essas violências.
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As pessoas experimentam sofrimentos de formas
diferentes, e no país que apresenta altos indices de
genocídio á juventude negra, transfeminicidio e feminicidio,
assim como apresenta grandes indices de desigualdade
salarial através do binômio raça/gênero, é possivel imaginar
que quanto maior for a marginalização desse corpo, mais
sofrimento a sociedade produz nas relações e os ambientes
organizacionais são exemplos importantes desse cenário.

O processo de sequestro, tráfico e escravização de
africanos no Brasil abriu feridas nesta terra e construiu um
modo de vida operacionalizado pela diferenciação racial. A
colonização promoveu uma docilização dos corpos não-
brancos e estes eram vendidos para servir aos
colonizadores europeus.

Esse processo influenciou fortemente as culturas
organizacionais no Brasil, organizando sua cadeia
hierárquica a partir de distribuição de renda e salário,
separação entre capital intelectual e trabalho braçal,
favorecendo um cenário de privilégios sociais que são
mantidos a gerações.

 
 

     
O processo seletivo por exemplo, desde a chegada

de currículos e indicações, a análise de
capacidades, desde as entrevistas presenciais,

testes psicológicos e dinâmica grupal, revela um
mecanismo de seleção através da compatibilidade

técnica para o exercício de uma função, porém
também revela um alinhamento ético, político e
estético com a visão, missão e valores de uma

instituição.
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 A forma como uma empresa realiza seu processo seletivo
diz muito sobre sua forma de pensar a sua composição,
quem se espera contratar através daquele processo
seletivo e quais são os critérios que são essenciais para a
efetiva contratação.  

Na nossa pesquisa 27,4% responderam que já sofreram
racismo em processos de seleção e recrutamento. Embora
este número possa parecer pequeno, não podemos
esquecer que o racismo por vezes aparece de maneira
velada, de forma muito sutil, e por ser uma elemento já
naturalizado, é possível que muitas vezes parece
“imperceptível”. 
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Esse é o ponto chave quando se abre vaga no processo de
seleção e recrutamento a etapa de traçar o perfil para vaga
é tão importante quanto as demais etapas do processo,
como a entrevista. Uma empresa que assume uma conduta
antirracista necessariamente precisa adequar o perfil do
candidato de acordo com as funções que serão realizadas
no trabalho. 

Não faz o menor sentido exigir inglês fluente para uma
pessoa que não vai trabalhar com inglês no seu cotidiano.
Assim, a exigência das competências técnicas, também
conhecidas como softskllis devem estar atreladas a
atividade desempenhada no cargo. 

10



Pensando nisso que na HUMMA+ desenvolvemos uma
metodologia específica para processos de seleção e
recrutamento que tem como etapa essencial o
alinhamento do perfil da vaga com a empresa, analisando
sempre quais são as competências técnicas
indispensáveis para a função, e mais, se a empresa não
consegue dar suporte ao talento para que possa
desenvolver essas habilidades técnicas, como por
exemplo: uma bolsa de estudos, uma formação interna,
etc… 

Outro aspecto que aparece como fundamental de ser
observado são as competências
comportamentais/estéticas que são exigidas na
descrição da vaga que podem acabar desvelando tática
de discriminação racial. 
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“ Aquele papo do “exige-se boa aparência”
dos anúncios de emprego a gente pode

traduzir por “negra não serve”. Secretária,
recepcionista de grandes empresas,

balconista de butique elegante, comissária
de bordo e tal são profissões que exigem
contato com o tal do público “exigente”

(leia-se: racista).” ( Lélia Gonzalez)
 

Boa aparência, bom relacionamento, boa comunicação, dentre
outras características que podem servir para esconder o
racismo e não só o racismo, mas como as diversas
discriminações como discriminações contra pessoas com
deficiência, gordofobia, discriminação de classe, de idade,
discriminações contra pessoas que passaram pelo sistema
prisional, por exemplo. 

Você sabia que a exigência de antecedentes criminais a
depender da função pode ser interpretada como
discriminatória? Como é possível promover a inclusão dessas
pessoas na sociedade? Como reduzir as desigualdades sociais
sem a efetiva inclusão? 

12



Embora em alguns casos o Tribunal Superior do Trabalho
entenda como Legítima tal exigência, refletindo sobre o
prisma da diversidade e inclusão, quando se pensa nos
egressos e nas egressas do Sistema Prisional, é
fundamental pensar que para se alcançar a meta 10.2
pensar processos de seleção inclusivo desde a dispensa de
requisitos que não são essenciais faz toda a diferença.
A ODS 10 está voltada para a redução das desigualdades,
tendo como uma de suas metas a promoção da inclusão
social, economica de TODAS, TODOS E TODES. 

10.2 até 2030, empoderar e
promover a inclusão social,
econômica e política de todos,
independentemente da idade,
gênero, deficiência, raça, etnia,
origem, religião, condição
econômica ou outra.
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Muitas empresas tem se posicionado na contramão do
sistema e promovendo a equidade nos seus processos
seletivos através de ações afirmativas, como o caso mais
recente da MAGALU, dentre outras empresas como a
BAYER, MARISA,  que estão abrindo processos seletivos
afirmativos, justamente em atenção aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU na busca de redução
de desigualdades sociais. 

 MAS, SABEMOS QUE NÃO
BASTA CONTRATAR, 

É PRECISO INCLUIR.
14



O3

“PATRÃO PUTO QUE NÃO ME CONTRATA NA SUA
EMPRESA
PORQUE NÃO TENHO OLHO CLARO, ELE NÃO ME ACEITA
ENTRO NO SEU COMÉRCIO
EU GASTO, EU CONSUMO
AÍ VOCÊ ME ACEITA
ISSO É UM ABSURDO
DINHEIRO NÃO TEM COR, MAS PRA TRABALHAR TEM"

                                                                                                       PRETA RARA



Estas são reflexões urgentes para serem dialogadas,
tornando-se responsabilidade de todos que compõem essa
estrutura.

Os ambientes organizacionais reverberam implicações que
atravessam a história das instituições empresariais, assim
como a dinâmica das relações interpessoais. 

No Brasil, as desigualdades salariais e trabalhistas são
mediadas por marcadores sociais de diferença como raça,
gênero, território e geração, que condicionam a mobilidade
socioeconômica a um grupo populacional, produzindo
iniquidades sociais e adoecimentos psíquicos e físicos em
grupos vulnerabilizados.

 

 É possível identificar quando uma
dinâmica organizacional reproduz
racismo? Em quais instâncias? Se

racismo é uma questão de saúde publica,
como pensar uma cultura organizacional

antirracista promove saúde de
trabalhadores?

RACISMO EM AMBIENTES
ORGANIZACIONAIS 
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Nesse sentido, a população negra lidera os contextos
apresentados, correspondendo a uma lógica de
precarização de vida e trabalho que conduz a olharmos
historicamente para os lugares sociais construídos para a
população negra no Brasil e como esses cenários se
remontam nos ambientes organizacionais.

Os ambientes organizacionais, remontam cenários
trabalhistas que em muitos casos remontam histórias de
nossos antepassados que foram escravizados, ao
precarizar os serviços de manutenção e limpeza de espaço,
desvalorizando as condições de trabalho em detrimento de
cargos de gestão ou gerando questionamentos e
obstáculos para pessoas negras que acessaram
capacitação e instrumentalização para estarem em
espaços de poder.
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A nossa pesquisa identificou que 47,3% das pessoas que
responderam já sofreram racismo no ambiente de trabalho.
E esse numero nos informa que as empresas não estão
atentas a forma como as pessoas que historicamente são
marcadas no lugar da discriminação e violência são
incluídas nesses ambientes organizacionais.
 
É por esta razão que em diversas empresas pessoas negras
continuam sendo vítimas de racismo, das mais variadas
formas, tanto explícitas como condutas e falas racistas,
como também através de práticas veladas.  
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O racismo como prática de violência discriminatória
praticada contra pessoas negras em ambientes
organizacionais pode se expressar tanto em âmbito das
microrrelações como no âmbito estrutural, de maneira
sistêmica e estrutural ou de forma individual e explícita. 

A forma como o racismo se expressa enquanto violência no
ambiente de trabalho faz toda a diferença desde a
percepção da vítima, até mesmo dos demais colegas. De
modo que é mais fácil identificar o racismo quando
atrelados a ofensas expressas, xingamentos, piadas,
comentários de cunho pejorativo. Entretanto, quando
ocorre de maneira sistêmica pode se tornar de difícil
percepção vez que não se trata de um comportamento
isolado, mas um conjunto de ações silenciosas que acabam
por promover a exclusão e adoecimento de pessoas negras
nesse ambiente. 

A ausência de políticas de contratação de pessoas
negras, a falta de plano de carreiras voltadas para a
promoção de pessoas negras, a ausência de
representatividade, a usurpação de ideias, a ausência
de reconhecimento profissional, a cobrança excessiva
quando comparada aos demais colegas, todas essas
são formas de expressão do racismo em ambientes de
trabalho. 

Nessa modalidade se torna mais difícil perceber o racismo
do que de seja explícita, expressa.
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Enquanto prática velada e naturalizada , podemos perceber
que a maior parte das pessoas que responderam a pesquisa
identificaram que já sofreram violência psicológica de
cunho racial. 

Ao adentrar o espaço organizacional, muitas vezes as
pessoas negras experimentam episódios de humilhação
relacionados à sua capacidade de desenvolver habilidades,
os seus traços físicos, pertencimento religioso e
principalmente, se sentem boicotados com relação a
projeção salarial, plano de carreira e desenvolvimento
organizacional.

 Provar o tempo inteiro que é capaz, que está apto ou ter
que impor limites sobre sua vida particular, para além de ter
o seu crescimento profissional interrompido pela violência
do racismo, produz sofrimento psíquico acarretando em
adoecimentos crônicos como ansiedade generalizada,
síndrome de burnout ou síndrome do pânico.
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O4

DOMADO EU NÃO VIVO, EU NÃO QUERO SEU CRIME
VER MINHA MÃE JOGAR ROSAS
SOU CRAVO, VIVI DENTRE OS ESPINHOS TREINADOS
COM AS PRAGAS DA HORTA.
PIOR QUE EU JÁ MORRI TANTAS ANTES DE VOCÊ ME
ENCHER DE BALA NÃO MARCA. 
NOSSA ALMA SORRI,
BRIGA É RESISTIR NESSE CAMPO DE FARDAS"

                                                                                                       RICO SALASAM



E COMO PODEMOS
COMBATER? 

Cientes de que o racismo é um problema social que está
presente também nos ambientes organizacionais, é
fundamental traçar estratégias de resistência e combate a
tal prática violenta e adoecedora. Nesse sentido, o primeiro
ponto é perceber a responsabilidade das empresas na
implementação de uma cultura organizacional antirracista
que precisa ser efetiva. 
Por efetiva se entende uma cultura organizacional que
adota práticas de diversidade e inclusão para além do
discurso. Nesse sentido, muitas empresas estão se
posicionando, enquanto diversas e inclusivas observando o
critério quantitativo, na lógica de contratar pessoas negras.
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Superando a barreira da contratação, muitas questões
surgem sobre o posicionamento dessas pessoas nas
empresas, como por exemplo: 

Onde estão as pessoas negras
contratadas?

Qual o futuro delas na sua empresa
Como elas foram contratadas? 

De que formas elas foram incluídas? 
Quantas delas compõe o quadro diretivo e

executivo?
 

É diante desses questionamentos que as políticas de
Diversidade e Inclusão não podem estar localizadas apenas
no discurso. É fundamental ir além através de uma
implementação de uma cultura organizacional que é
antirracista para diminuição dos efeitos violentos do
racismo no ambiente de trabalho.

A valorização do capital humano da empresa que são de
fundamental importância para desenvolvimento da
empresa, e isso se concretiza através de uma pluralidade
de pessoas diferentes contribuindo a partir de diferentes
perspectivas. 
Nesse sentido, pensamos estratégias que podem ser
adotadas pelas empresas para combater o racismo em
ambientes organizacionais.
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CONTRATE MAIS PESSOAS
NEGRAS

É de fundamental importância que as pessoas negras tenham
oportunidade de integrar os ambientes organizacionais, ter
uma equipe diversa implica na inserção de pessoas negras nos
corpos organizacionais. 

As políticas de equidade e ações afirmativas voltadas para a
contratação de pessoas negras diversas para trabalharem nas
empresas.  

Importante ressaltar que essa contratação precisa estar
voltada para melhor garantir  o talento e a competência de
pessoas negras que têm muito a contribuir para o
funcionamento de empresas. 
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CRIE UM PLANO DE
CARREIRAS 

A organização tem de oferecer um PLANO DE CARREIRA,
sinalizando de maneira transparente como cada um pode
crescer na empresa e o que é esperado de cada pessoa nas
diferentes etapas da carreira.

É preciso também oferecer treinamentos técnicos, como
formação profissional incentivos (graduação, pós-
graduação, especialização, língua estrangeira);
comportamentais, como cursos de liderança, técnicas de
chefia, como fazer avaliações e dar feedbacks; e, se
possível, culturais.

Ainda dentro do campo motivacional é fundamental
também praticar uma política de remuneração compatível
com as dos demais colegas não negros.
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INVISTA EM 
 LETRAMENTO RACIAL 

O letramento racial é uma ferramenta que promove saúde
dos trabalhadores pois investe nas relações interpessoais,
contribuindo para a racialização das experiências de
trabalho e a convivência respeitosa e responsável no
ambiente organizacional. 

O letramento responsabiliza todos os colaboradores em se
comprometerem em tornar o ambiente organizacional um
espaço seguro para existir convergências e dissidências de
modos de vida, assim como contribui para o
desenvolvimento organizacional pois tem forte impacto na
saúde do trabalhador, influenciando na qualidade do
trabalho e das relações.
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INVISTA NO RH 

O investimento no RH (Recursos Humanos) apto para
identificar uma situação de racismo e apoiar a pessoa que
sofre racismo no ambiente organizacional faz toda
diferença. 
O racismo não é mais uma violência tolerada, dessa forma
a empresa que se omite poderá ser penalizada
judicialmente com através de uma ação trabalhista  em
que pode ser condenada a indenizar a vítima. É possível
também ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho
(MPT) que pode investigar a cultura da empresa, a
ocorrência de práticas racistas no ambiente de trabalho o
que pode resultar em um TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA (TAC)  com imposição de multa e obrigações
diversas. 
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CRIE UM CANAL DE
DENÚNCIAS 

É  fundamental a existência de um canal de denúncias que
permita o anonimato e investigue a denúncia de racismo a
fim de apurar o caso, um setor que cuide da cultura
organizacional com a atenção e sigilo necessários.  
Esse canal deve estar direcionado tanto aos colaboradores
quanto aos clientes para possibilitar, por exemplo, a
denúncia de uma situação de racismo que ocorreu em um
processo seletivo. 
Caso a empresa não tenha um setor específico, ela fica
suscetível a sofrer um processo administrativo instaurado
pelo Ministério Público do Trabalho, pois é possível a
qualquer pessoa realizar denúncia anônima sobre
cometimento de crimes (como é o caso do racismo) e
infrações que ocorram no ambiente de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O problema da desocupação sempre acaba atingindo as
mesmas camadas da população, causando maior
vulnerabilidade social para determinadas indivíduos que são
marginalizados pelo menor taxa de desemprego
corresponde à dos homens brancos (5%), enquanto as
mulheres negras tem a maior taxa de desocupação de
12,5%, dados do IVS. 

As barreiras discriminatórias impostas socialmente acabam
excluindo diversas pessoas que ante a sua múltiplas
facetas podem contribuir muito para a sociedade, através
de uma oportunidade de emprego.
Por outro lado, estudos já apontam a importância da
diversidade para aumento na performance, McKinsey
apontou que empresas com diversidade étnica, esse valor
sobe para 25%.  E as empresas precisam estar atentas para
implementar a diversidade além do discurso. 
O letramento racial, assim como as ações afirmativas, são
estratégias que precisam ser compreendidas como
investimentos de reparação e construção de ambientes
mais equânimes, onde as diferenças possam emergir nas
relações e serem acolhidas pela instituição e
transformadas em potência que conduz a promoção da
saúde mental dos trabalhadores.

29



É SOBRE O TOQUE NÃO MAIS MACHUCAR. E A DOR DO
BANZO VIRAR CICATRIZ. SOBRE A URGÊNCIA DO
AUTOCUIDAR TAMBÉM SER LUTA. 
É SOBRE ABRAÇO, SOBRE PERTENCER. NOS DAR
AFETO PRA FORTIFICAR SOBRE SE OUVIR E SE
FORTALECER, SER CHAVE PRA RESISTIR. 
SE SOMOS, SOU. RESISTE!
SE SOMOS, SOU. PERSISTE!
HERDAMOS LAÇOS QUE NOS FAZEM NÓS. 
NOSSO SONHAR, RESISTE. 

                                                                                                     DRIK BARBOSA 



CRÉDITOS 
A luta contra o racismo é uma luta que requer a mobilização
de aliados(as)(es), e neste ebook contamos com a ajuda e
apoio de aliadas que fizeram toda a diferença, contribuiram
diretamente na construção deste ebook tanto na divulgação
quanto na escrita. 
Tivemos a colaboração da Rede Dandaras -Rede de
Psicólogas Negras de Salvador - Bahia, com destaque para
a psicóloga Laura Augusta que nos honrou partilhando de
seu conhecimento na construção deste ebook. E também
contamos com o apoio da Comissão a Promoção a
Igualdade Racial da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul
que nos apoiou com a divulgação e propulsão da pesquisa,
com destaque especial para a Presidente da Comissão,
Karla Meura. 
Caminhar junto faz toda diferença, e aqui fica registrado o
nosso agradecimento pelo apoio incondicional de vocês. 
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