Este documento emprega o feminino - “a estudante”, "a docente" etc. - para referir-se a pessoas de
diferentes gêneros.

FORMAÇÃO
RACISMO INSTITUCIONAL

Como Combater o
RACISMO INSTITUCIONAL
nas Organizações da Sociedade Civil?

Este documento emprega o feminino para referir-se a pessoas de diferentes gêneros

Apresentação
A conjuntura atual, de perda de direitos e de crise do Estado de Direito Democrático,
consolidou de forma radical um deslocamento importante na atuação das OSCs, uma vez
que o campo da defesa de direitos que antes buscava avançar na conquista de direitos e na
melhoria do ambiente de atuação, agora busca não perder direitos conquistados, resistir ao
encolhimento do espaço cívico, à erosão das políticas públicas e ao ataque aos direitos
humanos. A Abong decidiu em Conselho focar na articulação da base associativa, na
construção de redes de apoio e cooperação, e em pautar debates no trabalho de base
sobre mudanças estruturais, de forma que a formação e a comunicação passam a ter seu
potencial ampliado. Parte fundamental de nossos diálogos de convergência é o
reconhecimento dos novos atores da transformação política no Brasil e da
importância do aprofundamento do debate acerca do Racismo Estrutural. Neste
sentido, a Abong, apoiada pela Prefeitura do Município de São Paulo, realizará no período
de

04/11

a

02/12,

a

formação

"COMO

COMBATER

O

RACISMO

INSTITUCIONAL EM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?".

Objetivos
 Contribuir para a ampliação do debate contra o racismo estrutural e institucional entre
as Organizações da Sociedade Civil que atuam em defesa de Direitos;
 Contribuir para uma educação antirracista nas instituições parceiras;
 Criar uma agenda de ações que valorizem a diversidade racial dentro das OSCs.

Público-alvo
Lideranças de organizações associadas (ou não) à Abong do município de São Paulo.
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Carga horária
A carga horária total é de 36 horas distribuídas em 5 semanas:
 12 horas distribuídas em cinco encontros virtuais semanais compostos por acolhida,
aula expositiva e debates (2 horas nos primeiros 4 encontros; 4 horas no último
encontro); e
 24 horas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (média de 6 horas de
estudo/atividade por semana).

Metodologia
1. Quatro encontros via Zoom com acolhida, aula expositiva e debates;
2. Quatro módulos em Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plataforma EaD
Moodle) contendo:
 Material obrigatório: Vídeo-aulas (encontros via Zoom); Textos; e Atividades.
 Material complementar:
o Vídeos, documentários e/ou Podcasts; e
o Indicações de bibliografia complementar.
3. Um encontro via Zoom – Seminário/Evento de Encerramento: apresentações
de Projetos de Ações Antirracistas Institucionais desenhados pelas participantes:
 As participantes desenharão, individual ou coletivamente, propostas de Ações
Antirracistas Institucionais que deverão apresentar no último encontro;
 Cada participante e/ou grupo terá até 10 minutos para apresentação;
 As apresentações poderão ser comentadas e/ou debatidas pelas demais
participantes presentes, não ultrapassando 5 minutos;
 Prevemos 4 horas para essa atividade, no entanto, de acordo com a quantidade de
apresentações, essa carga-horária poderá sofrer alterações;
o Será produzido e divulgado um cronograma de apresentações, de modo,
que a presença na atividade possa ser flexibilizada, assim como a
audiência.
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Cronograma
Aula

1

2

3

4

5

Período
Início
Fim (*)
04/nov
04/nov
às 15h
às 17h

Local

Tema

História do movimento negro - Avanços e
Retrocessos: As quatro ondas do
AVA (Moodle) movimento negro
Zoom

06/nov

13/nov

11/nov
às 15h

11/nov
às 17h

13/nov

20/nov

18/nov
às 15h

18/nov
às 17h

Zoom

20/nov

27/nov

AVA (Moodle)

25/nov
às 15h

25/nov
às 17h

Zoom

27/nov

04/dez

AVA (Moodle)

02/dez
às 15h

02/dez
às 19h

Zoom

O papel das OSCs no combate ao
racismo institucional e Como se tornar
AVA (Moodle) uma organização antirracista
Zoom

Comunicação antirracista

Elaboração de projetos com temática
étnico-racial
Seminário de Encerramento:
apresentação de propostas de projetos
das OSCs participantes

(*) Data fim ideal para estudos no AVA (Moodle) e emissão de certificados

Avaliação e certificação
A certificação será concedida com base no processo de avaliação, feito a cada aula
conforme os seguintes critérios:
 Frequência: Participação em todos os Fóruns de Debates propostos pelas docentes
de cada módulo; acesso a todas as aulas; e
 Notas: realização de todas as tarefas (questionários de cada aula) com nota mínima,
igual a 7 (sete).
Quando cumpridos os critérios acima, os certificados serão disponibilizados na
plataforma Moodle, de modo que cada aluna possa emiti-lo autonomamente.

Inscrições e critérios para o processo seletivo
As inscrições estarão abertas de 05/10 a 28/10/2020
Link para inscrições: https://forms.gle/KrJAr5TxzRMPGis97
O resultado da seleção será divulgado até o dia 30/10/2020.
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