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Contando com uma equipe de psicólogos, juristas, educadores, sociólogos, assistentes sociais e gestores de pessoal, o CEERT faz diagnósticos, elabora e implementa programas de promoção de igualdade
racial em organizações da sociedade civil, fundações, sindicatos, escolas, empresas, órgãos públicos e instituições internacionais, além de
promover ações estratégicas no sistema de justiça.
Desenvolve os principais projetos nas áreas de acesso da população
negra à justiça, ao direito de igualdade racial, à liberdade de crença, de
implementação de políticas públicas, de educação, saúde e relações
de trabalho. Assessora órgãos governamentais, instituições privadas
e movimentos sociais nas áreas de formação política, capacitação de
pessoal e produção de materiais educativos.

Saiba como surgiu a organização
e um pouco de sua história
Criado em 1990, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho
e Desigualdades (CEERT) é uma
organização não-governamental que produz conhecimento,
desenvolve e executa projetos
voltados para a promoção da
igualdade de raça e de gênero,
com vistas a defender os direitos da população negra, com
enfoque especial em juventude
negra e mulheres negras.

Figura 1 - Hédio, Cida e Ivair em mesa do Prêmio Educar em 2010

Em 1988, Cida Bento, Ivair Alves dos Santos e Hédio Silva Júnior desenvolviam projetos de intervenção a partir do Conselho Estadual de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, na área de
mercado de trabalho. Tinham como tarefa trazer o debate sobre a desigualdade racial no trabalho para o movimento sindical, para as empresas e para o poder público, visando o combate ao racismo e a promoção da equidade de raça e gênero.

Foi ampla a atuação nesse período, com produção de vídeos, organização de debates e produção de
materiais. Com as permanentes tensões que marcam o trabalho com
desigualdades raciais a partir de órgãos governamentais, o grupo decidiu atuar de forma mais autônoma.
Figura 2 - Cartilha do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de
São Paulo, produzida por Maurício Pestana, sob orientação do CEERT.

Assim é que, há 30 anos, o CEERT nasceu da intenção de assegurar os
direitos da população negra no mundo do trabalho, realizando pesquisas sobre a situação do trabalhador negro, os mecanismos de discriminação das empresas, a maneira como o Estado estava lidando com
esta questão e como o movimento sindical incorporava ou não a luta
contra o racismo nas suas pautas.
A partir dessas demandas, a organização passou a produzir materiais,
desenvolver metodologias para levantar o debate e criar condições
para implementar propostas de mudanças nessas áreas: Estado, movimento sindical e empresas.
Em um primeiro momento, a organização foi incubada pelo IBEAC (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário), até conquistar a sede
própria em 2002.

Figura 3 - IBEAC

Figura 4 - Sede Atual CEERT

Figura 5 - Jornal Sindical que trazia a notícia
da ação do CEERT

A primeira iniciativa do Programa de Direito e Relações
Raciais ocorreu em 1992,
quando o CEERT realizou a
denúncia do Brasil à Organização Internacional do Trabalho (OIT),em Genebra, na Suíça, pelo descumprimento da
Convenção 111, em parceria
com três centrais sindicais,
devido ao racismo no mundo do trabalho, deflagrando
uma série de ações governamentais. Lançou também a
Campanha Nacional pela Implementação da Convenção
111, sob a coordenação do
jurista e cofundador do CEERT Hédio Silva Júnior. Atualmente o programa é coordenado pelo advogado e um
dos diretores da organização
Daniel Teixeira.

Durante os cinco primeiros
anos, a atuação da organização foi voltada ao mercado de
trabalho e à luta por inclusão e
diversidade. O grupo se dedicava a estudar a realidade e criar
um próprio olhar, visando mudar a forma como o sindicalismo contava a história do trabalho, até então desconsiderando
o negro, escravizado durante
quatro séculos de resistência
no Brasil

Figura 6 - Daniel Teixeira

De 1995 a 2000, a organização abriu novas frentes para
combater o racismo, visando
a garantia do acesso à saúde,
educação e aos direitos humanos fundamentais. Entre muitas
ações, foram publicados documentos que revelavam como a
criança e o adolescente negros
eram impactados pelo racismo, além do desenvolvimento
de cursos de formação.

Figura 7 - Publicações de referência do
período 95 a 00

A petição foi no sentido de solicitar à ONU que fosse feita uma visita in loco ao Brasil, pois o governo
brasileiro não estava e continua não seguindo as
recomendações do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Asssassinato de Jovens,
produzido pelo Senado Federal em 2016, no qual
se afirma que há um genocídio contra a juventude
negra no Brasil. Foi protocolada nas seguintes relatorias da ONU: racismo, Povos Afrodescendentes,
questões de minorias e Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais.

Visando contribuir com uma concepção de educação para a igualdade racial, um dos marcos do período de 2000 a 2005 foi a 1ª Edição do Prêmio Educar
para a Igualdade Racial: experiências de Promoção
da Igualdade Racial e de Gênero no Ambiente Escolar, em 2002.

Em junho de 2017, o FOPIR – Fórum Permanente pela Igualdade Racial,
por meio da assessoria jurídica do CEERT, ingressou com uma Petição
de Denúncia Internacional do Genocídio da Juventude Negra como
Politica Pública do Estado Brasileiro (http://fopir.org.br/denuncia-internacional-do-genocidio-da-juventude-negra-como-politica-publica-do-estado-brasileiro/2212).
Figura 8 - Prêmio Educar: mais de 700 pessoas acompanham a final de uma das edições

A ideia era mapear projetos antirracistas em escolas, que ainda eram desconhecidos, antes mesmo da
alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) pela Lei 10.369/2003, que obrigou a
inclusão do ensino de História da África e dos Afrodescendentes nas escolas públicas de níveis fundamental e médio. Foram identificadas, em sete edições do Prêmio, 3 mil práticas, em 1.100 municípios,
constituindo um verdadeiro acervo de práticas que
inspiraram professores de todo o Brasil e internacionalmente.

No ano de 2000, o CEERT
começou a incidir pela implementação do dado cor-raça
nos cadastros das instituições
públicas e privadas. A partir
disso, com a coordenação do
sociólogo Mario Rogério, um
dos diretores da organização,
o CEERT passa a se dedicar
à produção de dados com
recorte racial, visando gerar
conhecimento e informação
para conscientizar a sociedade
e subsidiar a elaboração de
políticas públicas e programas
institucionais. Atualmente os
dados têm sido divulgados
amplamente, uma vez que
uma das principais premissas
da área é gerar e divulgar informações confiáveis.

Figura 10 - Imagem reconstituida do site do Jornal EXTRA

Em 2004, o emblemático caso do assassinato do dentista
Flávio Ferreira Sant’Ana, de 28 anos, em Santana, na zona
norte de São Paulo, mobilizou o movimento negro. Sant´Ana foi morto pela polícia, após ter sido identificado como
criminoso de forma equivocada. Com a atuação da área
jurídica do CEERT, pela primeira vez, a justiça reconheceu
o racismo como a motivação de um assassinato, sendo um
divisor de águas para o CEERT.

A organização esteve presente em
momentos históricos, como no desenvolvimento do programa Fome
Zero, tendo Cida Bento como conselheira do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar, ao lado
de lideranças de todo o país para
criar um programa de segurança
alimentar para a população negra.
Dessa maneira, o CEERT sempre
aliou suas atuações ao momento
histórico vivido pelo país.
Figura 9 - Mario Rogerio

Figura 11 - Seminário Segurança Alimentar e a
População Negra - Brasília - DF

Em 2005, juntamente com o Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro Brasileira (INTECAB) e
com o Ministério Público Federal
(MPF), o CEERT iniciou uma importante batalha a favor da liberdade de crença, propondo ação
coletiva contra a Rede Record e
a Rede Mulher, devido a enfoques discriminatórios às religiões
de matriz africana em seus programas, que se referiam aos orixás como “símbolos do mal” e às
mães de santo, como “mães de
encosto”, por exemplo.

A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no
país, segundo o Mapa da Violência de 2015. Em 2019,
a reedição do estudo revelou que 75,5% das vítimas
de assassinato em 2017 no Brasil eram negras. A taxa
de homicídios de negros por grupo de 100 mil habitantes foi de 43,1, ao passo que a de não negros foi de
16,0.

Figura 12 - Capa de Jornal produzido
pelo Dep. Tiãozinho-PT

A decisão na justiça federal foi favorável ao direito de
resposta. A emissora recorreu e, em 2019 perdeu mais
uma vez no Tribunal Regional Federal. Para evitar que
o julgamento fosse para a terceira instância, em processo que já completava 15 anos e que poderia ter
outros tantos à frente, as organizações autoras da
ação optaram por um acordo mediado pelo Ministério
Público Federal para que fossem passados os programas de direito de resposta na grade da Record News,
com abrangência nacional. Além disso, a decisão favorável obtida perante o Tribunal Regional Federal da
3a Região ficou mantida como um precedente histórico contra o racismo religioso.
Em 2019, impactado pelos dados assustadores de violência contra
a juventude negra, o CEERT criou o Programa Prosseguir. A iniciativa
é uma resposta a números que revelam o racismo, que é estrutural,
como uma das principais causas de morte violenta de jovens negros
no Brasil.

Além de diversas ações de litigância, advocacy e de atuação junto a
outras instituições, o CEERT entendeu a importância de construir uma
narrativa de jovens negros e negras como potência, em resposta à
violência, por meio do apoio à permanência universitária e desenvolvimento de habilidades de liderança, além de promover o ingresso
qualificado no trabalho, bem como outras aspirações que possuem
nas próximas etapas da vida.
A ideia é fortalecer uma geração que ocupará cargos de liderança nos
diferentes setores da economia brasileira e internacional, a partir de
um conjunto de ações afirmativas, como bolsa de estudos e atividades extracurriculares, além do inglês, destinadas aos estudantes de
graduação negras e negros, nas regiões metropolitanas de São Paulo
e Salvador.
Apesar dos atuais retrocessos sociais, o CEERT acredita que o movimento negro está fortalecido e a juventude negra, bem como o
movimento de mulheres negras, se manifestando de forma cada vez
mas intensa e abrangente. Há vozes ecoando por todo o Brasil, como
frente ao assassinato de Marielle Franco, em 2018, e o combate ao
racismo está ganhando cada vez mais visibilidade.

Nos próximos 30 anos, entende-se que a tendência é de disputa por
outra concepção de mundo. As mulheres negras, indígenas, lésbicas
e trans estão dizendo: queremos outro tipo de sociedade, outro conceito de desenvolvimento que incorpore o bem viver de todas as pessoas.

Figura 13 - O Programa Prosseguir tem como finalidade evidenciar futuras lideranças negras que estão
nas universidades públicas e privadas

Figura 14 - Os universitários do Programa Prosseguir recebem bolsas e também um curso
extracurricular com enfoque em liderança, preparação para o trabalho, equidade racial e inglês

Figura 15 - O programa usa estratégias de fortalecimento e permanência acadêmica, além de
estabelecer diálogos e pontes com o mercado
de trabalho
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