
A institucionalização de pré-conceitos. Por Angela Piotto. 

 

De acordo com a infopédia, denomina-se institucionalização, como “um processo de cristalização de procedimentos, 
de comportamentos, quer tenham ou não importância social relevante: aqui não se trata apenas de normas, mas 
também de significados, valores ou conhecimentos”. 

Posto isto, observa-se que, sendo um processo de cristalização de comportamentos, temos uma aceitação velada de 
conceitos pré-concebidos, pondo o ser humano como “objeto” de desvalor.  

A nossa Constituição, em seu capítulo DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CAPÍTULO I, DOS DIREITOS E 
DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS, assegura, em seu artigo 5º, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza...”. 
 
Entretanto, mesmo legalmente assegurados, observa-se de maneira velada, o pré-julgamento, a inversão de valores 
enraizados na sociedade.  
 
A Constituição ainda proíbe em seu artigo 7º, no que se refere aos direitos sociais, inciso XXX, “... a distinção na 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. Mas ainda há enorme caminho a ser trilhado para que aja 
igualdade.  
 
Atualmente há milhões de desempregados, os quais se deparam com exigências absurdas para concorrer a uma vaga 
de emprego. Muitas vezes são desqualificados, justamente por questões que são legalmente proibidas, tais como 
idade, opção sexual, sexo, cor e estado civil.  

A questão ‘idade’ é fortemente um impedimento. É árduo para que ocorra a admissão, algo observado na prática em 
um mutirão de empregos em São Paulo o qual oferecia mais de 6 mil vagas em 30 empresas diferentes, porém, 
“nenhuma das mais de dez pessoas com mais de 50 anos entrevistadas pela reportagem na fila, que dava voltas no 
Vale do Anhangabaú, conseguiu sequer agendar uma entrevista até o fim do dia”. 
(https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47675098) 
 
Independente do regramento jurídico trazer a responsabilidade penal sobre injúria racial e racismo, segundo dados 
do IBGE, pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados, independente de grau 
de instrução. (https://www.brasildefato.com.br/2019/11/13/ibge-64-dos-desempregados-sao-negros-e-
informalidade-alcanca-47) 

Do mesmo modo, isto ocorre com homossexuais. O levantamento feito pela Elancers, empresa de sistemas de 
recrutamento e seleção, com 10 mil empresas, mostra que uma em cada cinco não contrataria homossexuais para 
determinados cargos”. (http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/05/1-em-cada-5-empresas-nao-
contrataria-homossexuais-diz-estudo.html) 

Dentre as questões e dados legais supracitados, surge a questão de aceitação desses comportamentos na sociedade, 
algo como sendo ‘normal’.  

Quem, mesmo sendo pardo, nunca ouviu comentários sobre sua cor? Ou foi questionando ‘o quão moreno’ era? Ou 
brincadeiras agressivas aludindo que o branco, ao se misturar com negros, pardos ou índios, estragou a raça? 

Quem nunca se viu pré-julgado pelo número de filhos ser superior ao ‘aceito socialmente’? Ou por ter tatuagens, por 
estar acima do peso, ou outros elementos julgados como desqualificadores.  

Atualmente o politicamente correto, o aceitável, deixa muitos à margem, a mendigarem esmolas sociais, enquanto 
tantos que praticam ilicitudes são aclamados. A institucionalização da inversão de valores permite que inúmeros 
vivam indignamente, em condições desumanas.  

Desse modo, deixo os questionamentos: Como não aceitar de maneira tão passiva essa distinção entre seres 
humanos? Como viver em sociedade com as mesmas oportunidades e condições de tratamento? 
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