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BATE-PAPO
Discriminação racial

O caminho que leva à igualdade racial ainda parece longo. 
Mas a ativista não mede esforços para chegar lá. 

Quando o propósito 
é mudar a realidade 

PROTESTE ENTREVISTA LUANA GÉNOT
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BATE-PAPO
Discriminação racial

Dia 21 de março. É nessa data que se 
celebra o Dia Internacional contra 
a Discriminação Racial. Ela foi insti-
tuída pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e faz referência a um episódio 
ocorrido em Joanesburgo, na África do Sul: 
tropas militares mataram e feriram várias 
pessoas que participavam de um ato con-
tra o sistema de segregação racial vigente 
à época no país. 

Fundadora e diretora do Instituto Identi-
dades do Brasil (ID_BR), instituição sem fins 
lucrativos que desenvolve a campanha “Sim 
à Igualdade Racial”, Luana Génot acredita 
que a data é propícia para chamar a atenção 
sobre o tema. Segundo ela, a luta contra a 
discriminação até vem ganhando espaço. 
Entretanto, ainda há um longo caminho pela 
frente. “Os negros são os mais atingidos pela 
falta de oportunidades”, pontua. 

Para Luana, a educação é a peça-chave 
contra o preconceito. “Ela é a base para a 
mudança”, afirma. Mas enquanto ele, in-
felizmente, persiste em nossa sociedade, é 
importante que as vítimas de discriminação 
racial saibam o que fazer e a quem recorrer. 

Essas, entre outras informações, como 
a diferença entre injúria racial e racismo, 
fazem parte de um e-book recentemente lan-
çado pelo ID_BR, disponível, gratuitamente, 
no site do instituto. “Nele é possível acessar 
o passo a passo e entender seus direitos e 
deveres”, comenta Luana. Confira, ao lado, 
nosso bate-papo com a ativista. 

Há razões para celebrar o Dia Interna-
cional contra a Discriminação Racial? 
A data é fundamental para a sociedade lem-
brar que a discriminação racial é uma reali-
dade concreta, sobre a qual, muitas vezes, es-
colhemos fechar os olhos. Ter uma data que 
impulsione reflexões e ações relacionadas a 
esse assunto fazem parte de uma luta maior 
e urgente, que é a de reduzir a desigualda-
de racial em nosso país. Segundo o Instituto 
Ethos, 150 anos é o tempo estimado para que 
o número de executivos negros nas empre-
sas se equipare ao de executivos brancos. No 
ID_BR, costumamos dizer que temos pressa. 
Estamos trabalhando para mudar este ce-
nário no menor espaço de tempo possível. 

Quais são os principais obstáculos en-
frentados pelos negros em nosso país? 
Os negros são os mais atingidos pela falta de 
oportunidades, desde o acesso a serviços e 
direitos fundamentais, como educação, 
saúde e emprego. Isso acaba sendo um fa-
tor mantenedor de desigualdade, pois, sem 
estudo, falta oportunidade de emprego. É 
preciso que tenhamos ações propositivas 
para ampliar as chances de acesso à edu-
cação e ao emprego. É neste caminho que 
temos trabalhado junto a empresas parceiras 
e pessoas que se engajam nessa luta conosco.

E ainda temos muito a melhorar? 
Sem dúvida. Dados mostram que menos de 
5% dos executivos no Brasil são negros. Des-
se total, menos de 1% são mulheres negras. 

O ID_BR nasceu justamente com o pro-
pósito de reduzir desigualdades e criar 
um país mais justo em oportunidades 
e acesso para todos. O país de maior 

população negra fora da África não 
pode fechar os olhos para 54% de 

seus cidadãos. Existe muito trabalho a ser 
feito nesse sentido e todas as iniciativas de 
avanço são importantes.

Contudo, a luta contra a discriminação 
racial vem ganhando espaço?
Sim. A mídia vem sendo mais receptiva ao 
tema, assim como as pessoas estão se cons-
cientizando aos poucos sobre a discrimina-
ção racial e os diversos tipos de preconceitos 
que já são velhos conhecidos para nós. Boi-
cotes têm sido mais comuns, por exemplo, 
quando uma marca se posiciona de forma 
equivocada sobre alguma questão social, e 
as cobranças têm sido mais constantes. Mas 
ainda há um longo caminho a percorrer.  

Como lutar contra o preconceito? 
O primeiro passo é entender que todos po-
dem fazer sua parte, independentemente de 
cor ou gênero. A igualdade racial é uma causa 
de todos e, por isso, cada um de nós deve 
assumir a responsabilidade de construir o 
mundo onde queremos viver. E só seremos 
capazes de transformar quando entendermos 
que a educação é a base para a mudança. 

“O país de maior 
população negra fora 
da África não pode 
fechar os olhos para 
54% dos cidadãos”

Luta constante  
Luana participa 

do III Fórum Sim à 
Igualdade Racial, 
um dos eventos 

promovidos  
pelo ID_BR.

DIVULGAÇÃO

Para conhecer o e-book 
lançado pelo ID_BR, acesse 
simaigualdaderacial.com.br e vá 
até a aba “Mergulhe no Tema”. 


