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DESCRIÇÃO

O objetivo deste curso é fomentar e qualificar o debate público, sobretudo na
esfera de atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre a importância da cultura
e das práticas antirracistas para a construção de uma cidade mais justa e segura.

Os órgãos municipais, atentos ao avanço da violência racial, devem ser referências
no combate ao preconceito e à discriminação contra pessoas negras, atentando
para suas necessidades em função também do gênero, do território, da
orientação sexual, da religião e outros fatores sociais.

A partir de uma perspectiva interseccional e, em um esforço conjunto para a
efetivação da intersetorialidade na formulação de políticas públicas, a SPM-Rio
em parceria com a CEPIR, a FJG e o CEFET/RJ, propõe - de forma pioneira - a
realização do Curso de Extensão em Relações Étnico-raciais e Políticas
Públicas para servidores da Prefeitura, a ser realizado entre os dias 11/11/2021 e
10/12/2021, com carga horária total de 10 horas.

Serão cinco encontros, sendo o primeiro uma Aula Magna presencial. As aulas
seguintes serão realizadas em formato virtual, sempre às sextas-feiras, com
duração máxima de 2h00. O formato será de um painel, com três expositores
especialistas nas temáticas propostas e um mediador ou mediadora.. Todas as
servidoras e todos os servidores públicos municipais estão aptos a se
inscrever via formulário do SIURB. Aqueles e aquelas que completarem 75% do
curso receberão um certificado de conclusão emitido pelo CEFET/RJ em parceria
com a Prefeitura.

https://survey123.arcgis.com/share/1c8005c9025c4d28add30cf9013cc2a7


Estrutura e cronograma:

Aula 1: “Por um Rio Antirracista” - 11/11 (presencial)

LÍVIA CÁCERES, DIOGO LIMA, FLÁVIA OLIVEIRA, THULA PIRES, WANIA SANTANA
MEDIAÇÃO: CEFET/RJ

Tópico: Enfrentamento ao racismo na cidade do Rio de Janeiro - Qual o papel do
poder público municipal?

Descrição: Esta Aula Magna tem por objetivo construir caminhos para o
enfrentamento à discriminação contra cidadãs e cidadãos negros cariocas.
Partindo das contribuições de militantes históricos da pauta antirracista,
especialistas de diferentes áreas trarão suas contribuições sobre como construir
uma cidade livre de preconceito racial e que valoriza e respeita a herança
afro-brasileira.

Aula 2: Raça, gênero e território - 19/11 (virtual)

CARLA AKOTIRENE, WINNIE BUENO, RENATO EMERSON + CEFET/RJ
MEDIAÇÃO: SINARA RÚBIA (SMC)

Tópico: Interseccionalidade

Descrição: O conceito criado pela autora estadunidense Kimberlé Crenshaw na
década 1990, tem-se popularizado no Brasil e foi incorporado pela SPM-Rio como
uma ferramenta norteadora no processo de criação de suas políticas. A teoria
interseccional sugere e procura examinar as diferentes categorias biológicas,
sociais e culturais, tais como gênero, raça, classe, capacidade, orientação sexual,
religião, idade, geolocalização e outros eixos de identidade e como interagem
para conformar estruturas de injustiça e opressão.

Aula 3: Meio ambiente, educação e saúde - 26/11 (virtual)

RENATO NOGUERA, DANI BALBI, RITA ELENA
MEDIADOR: CEFET

Tópico: Impacto do racismo estrutural na capacidade de resiliência da cidade

Descrição: Com a pandemia, acentuaram-se as desigualdades e vieram à tona
indicadores alarmantes sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas negras



para garantir o seu acesso a direitos básicos como acesso a água potável,
educação pública e gratuita e, sobretudo, serviços de saúde e medicamentos.
Como o poder público municipal pode atuar para prevenir cenários de escassez
de recursos básicos e garantir a resiliência dos mais vulneráveis?

Aula 4: Branquitude - 03/12 (virtual)

LIA VAINER SCHUCMAN, ISABEL ROCHA DE SIQUEIRA, LUANA GÉNOT

CEFET/RJ MEDIAÇÃO: JORGE FREIRE (CEPIR)

Tópico: Branquitude

Descrição: O antirracismo não é uma pauta exclusiva de pessoas negras, por isso
é preciso desmistificar, desaprender e reconhecer que há ideologias e narrativas
que corroboram a presença da população negra em posições socialmente
subalternizadas. Redefinir a cidadania a partir de uma discussão aprofundada
sobre a desigual distribuição de recursos, a questão da propriedade e as
condições no mundo do trabalho é imperativo. Como o poder público municipal
pode contribuir para essa transformação social?

Aula 5: Afrofuturismo e gestão pública - 10/12 (virtual)

RAFAELA BASTOS, GIOVANI ROCHA, SILVANA BAHIA.

CEFET/RJ MEDIAÇÃO: SECRETÁRIA JOYCE TRINDADE

Tópico: Afrofuturismo e Gestão Pública: como refletir políticas públicas para a
população negra?

Descrição: Identificada a necessidade de pensarmos metodologicamente em
perspectivas e possibilidades para a construção de um futuro onde exista
igualdade de oportunidades. Servidores serão convidados a refletir sobre como
sua atuação na secretaria e órgão público municipal pode ser mediada pelo
Afrofuturismo como método e contribuir para a elaboração de ações, projetos e
políticas públicas. A Fundação João Goulart propõe a reflexão do Afrofuturismo
como método como parte de uma Gestão Pública efetiva.


