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Segundo os dados do Censo 2010 do IBGE os
negros são a maioria da população brasileira. Dos
190.755.799 milhões de habitantes, 50,7% da
população ou 96,7 milhões se auto-declararam

negros (pretos e pardos). A população que se
auto-declarou branca representou 47,7% ou
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milhões, 2 milhões se auto-declaram amarelos
(1,1%) e 817,9 mil indígenas (0,4%).

FONTE:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1
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Constituição

Federal

de

1988

–

“Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: erradicar
a pobreza e

a marginalização e reduzir

as desigualdades sociais e regionais;

promover

o

bem

de

todos,

sem

preconceito de origem, raça, sexo,
cor idade e quaisquer outras formas
de discriminação.”
(art. 3º, incisos III e IV).
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Valorização da Diversidade Humana como Direito
Fundamental

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
LEI FEDERAL Nº 8069/1990
Art. 3º:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei
aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação familiar, idade,
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem,
condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as
famílias ou a comunidade em que vivem.
(incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º: É dever da família, da

comunidade, da sociedade em
geral

e

do

assegurar,

poder

com

público

absoluta

prioridade, a efetivação dos

direitos referentes à vida, à
saúde,

à

alimentação,

à

educação, ao esporte, ao lazer,

à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à

liberdade

e

à

convivência

familiar e comunitária.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS

Direito à Vida e à Saúde

 Direito à Liberdade, ao Respeito e à
Dignidade

Direito à Convivência Familiar e
Comunitária
 Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte
e ao Lazer
 Direito à Profissionalização e à Proteção no
Trabalho

Direito à Liberdade, ao Respeito e à
Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, ressalvadas as restrições
legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Art. 17. O direito ao respeito
consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e
moral

da

adolescente,

criança

e

abrangendo

do

a

preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos
valores, idéias e crenças, dos

espaços e objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar
pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo
de

qualquer

desumano,

aterrorizante,
constrangedor.

tratamento
violento,

vexatório

ou

Quando a condição étnico-racial funciona como
mecanismo de violação de direitos

RAÇA
A palavra raça é utilizada pelo
movimento negro na luta contra o
racismo
e
abrange
diversas
interpretações:

“A raça

entendida como índice de
diferenças fenotípicas classificatórias,
a raça compreendida como sinônimo
de povo, de grupo e, também, em
menor grau, a raça baseada nos laços
de sangue”. (D’adesky, 2000)
O termo raça é usado hoje sob o ponto de vista sociológico, não mais
biológico.
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ETNIA*
O Termo deriva do grego Ethnikos, adjetivo
de ethos, e refere-se a povo ou nação.

Em sua forma contemporânea, “étnico”
ainda mantém o seu significado básico

no sentido em que descreve um grupo
possuidor de algum grau de coerência e
solidariedade, composto por pessoas

conscientes, ao menos em forma latente,
de terem origens e interesses comuns.

Um grupo étnico não é mero agrupamento de pessoas ou de um setor da
população, mas uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente
relacionadas por experiências compartilhadas.
*Fonte: CASHMRE, Ellis. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais
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A Cor da Pele
Preconceito de ORIGEM é o que existe nos Estados Unidos,
onde é considerado negro todos aqueles que possuem
ascendência próxima negra.
Preconceito de MARCA é o que existe no Brasil,
onde negro é todo aquele que tem a cor da pele
escura, cabelo crespo e características de origem
africana visíveis. É no FENOTIPO que se caracteriza a
diferença racial/étnica e, é através da dos valores
atribuídos a essas “marcas” que o sujeito vai ter mais
ou menos oportunidades de exercer sua cidadania.
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REALIDADE da população negra na EDUCAÇÃO

“Um ingresso mais tardio na rede de ensino por

parte dos negros comparativamente aos estudantes
brancos;

uma

saída

mais

precoce

dos

afro-

descendentes do sistema de ensino; um nível de

aproveitamento da rede de ensino inferior entre os
negros do que os brancos, o que se refletiu nas taxas
de escolaridade líquida, eficácia do sistema de ensino

e de adequação dos jovens às séries esperadas;
um nível de reingresso no sistema escolar, por parte das pessoas de faixa etárias

mais adiantadas, menos intensivo entre os afro-descendentes do que de seus
compatriotas do outro grupo racial”.
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(Paixão, 2008, p. 84).

Indicadores Educacionais
Crianças e adolescentes negros se deparam com dificuldades
decorrentes da condição étnico-racial que influenciam fortemente
para o fracasso escolar. Isso sugere que para as crianças e

adolescentes

negros

incidem

obstáculos

adicionais

para

o

desenvolvimento dos estudos, representados pela discriminação
racial presente nos espaços escolares e que se manifesta de

diferentes formas:
Atitudes discriminatórias de professores, demais profissionais
do ensino e colegas; livros didáticos que transmitem conteúdos

preconceituosos ou que reforçam a invisibilidade dos negros;
conteúdo de ensino antropocêntrico e pouco receptivo à
perspectiva da diversidade e do multiculturalismo etc.
(PAIXÃO; CARVANO, 2008, p. 184)

1
Slide: Roseli Rocha
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•Assistente Social do IFF-FIOCRUZ

REALIDADE da população negra no TRABALHO

Segundo Paixão (2006) no ano de 2001, a taxa de desemprego
dos negros e dos brancos que tinham entre zero e três anos de
estudo era, respectivamente, 6,7% e 5,7%. Entre aqueles que

tinham de quatro a sete anos de estudo, a taxa de desemprego
alcançava 11,7% dos negros e 7,9% dos brancos e para os que
se encontravam na faixa de escolaridade entre oito e dez anos de
estudo, o percentual de negros desempregados era 16,3% e o
de brancos era 11,7%.
A cor da pele funciona, muitas vezes, como um mecanismo de
seleção para a inserção ou não em determinados espaços

ocupacionais.

Pauperização
A parcela da população que não está
coberta pela Previdência Social constitui
parte significativa do público atendido
pela Assistência Social. A grande maioria
dos domicílios que recebem benefícios
assistenciais é chefiada por negros. Os
69% dos domicílios que recebem Bolsa
Família, 60% dos que recebem Benefício
de Prestação Continuada e 68% dos que
participam do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil são chefiados por
17
negros.
Portinari

Slide: Roseli Rocha
•Assistente Social do IFF-FIOCRUZ

VIOLÊNCIA

“Há uma morte branca que tem como causa

as doenças, as quais, embora de diferentes
tipos, não são mais que doenças, essas

coisas que se opõem à saúde até um dia
sobrepujá-la num fim inexorável: a morte
que encerra a vida. A morte branca é uma
“morte morrida”.
(Batista; Escuder; Pereira, 2004)

“Há uma morte negra que não tem causa em
doenças; decorre de infortúnio. É uma morte
insensata, que bule com as coisas da vida, como a
gravidez e o parto. É uma morte insana, que
aliena a existência em transtornos mentais. É

uma morte de vítima, em agressões de doenças
infecciosas ou de violência de causas externas. É
uma morte que não é morte, é mal definida. A
morte negra não é um fim de vida, é uma vida
desfeita(...). A

morte negra é uma morte

desgraçada”.
(Batista; Escuder; Pereira, 2004)

A morte negra é uma morte desgraçada

ALANA EZEQUIEL – 12 ANOS, filha de Edna Ezequiel – morta por bala perdida
- no Morro dos Macacos – RJ - em 2007
RAFAELA CRISTINA SOUZA SANTOS – 15 anos- a família acusa o hospital
Mariska Ribeiro de negligência no atendimento à adolescente, que, segundo
parentes, ficou por mais de cinco horas no hospital, sem atendimento de médicos
especializados, sendo atendida apenas por uma enfermeira e uma téc. enfermagem.
(2015)
EDUARDO DE JESUS FERREIRA – 10 anos, Morro do Alemão- RJ – morto na
porta de casa em 2015.
RYAN GABRIEL - 4 anos – Ryan é 25ª criança morta em troca de tiros no RJ
em 9 anos. (2016)
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA PEREIRA (DG) - 26 anos - morto pela PM no Morro
Pavão-Pavãozinho – zona sul do RJ (2014)
CLAUDIA SILVA FERREIRA – mulher negra, faxineira de 38 anos e mãe de quatro
filhos assassinada pela PMERJ e arrastada por uma viatura policial pelas ruas de
Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. (2014)
AMARILDO DIAS DE SOUZA - 47 anos - um ajudante de pedreiro, ficou
conhecido nacionalmente por conta de seu desaparecimento, desde o dia 14 de
julho de 2013, após ter sido detido por PMs e conduzido da porta de sua casa,
na Favela da Rocinha.

23

A cor das vítimas
Nos diversos Mapas da Violência a questão da incidência da
raça/cor na violência letal, para o conjunto da população,
concluímos que:

a. Com poucas exceções geográficas, a população negra
é vítima prioritária da violência homicida no País.
b. As taxas de homicídio da população branca tendem,
historicamente, a cair, enquanto aumentam as taxas de
mortalidade entre os negros.
c. Por esse motivo, nos últimos anos, o índice de
vitimização da população negra cresceu de forma
drástica.

A cor das vítimas


O número de homicídios de brancas cai de
1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em



2013. Isso representa uma queda de 9,8% no
total de homicídios do período.



•• Já os homicídios de negras aumentam
54,2% no mesmo período, passando de
1.864 para 2.875 vítimas.



Em menor escala, idêntico processo se observa a partir da

vigência da Lei Maria da Penha:


o número de vítimas cai 2,1% entre as mulheres brancas e
aumenta 35,0% entre as negras.



As taxas de homicídio de mulheres brancas caíram
11,9%: de 3,6 por 100 mil brancas, em 2003, para 3,2 em
2013.



Em contrapartida, as taxas das mulheres negras
cresceram 19,5%, passando, nesse mesmo período, de
4,5 para 5,4 por 100 mil.

Dossiê MULHERES NEGRAS (IPEA, 2013)
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Tipo de relação que as mulheres tinham com seus agressores e se este
ator da agressão muda conforme raça/cor da vítima.

“As

mulheres

negras

foram

majoritariamente agredidas por pessoas
da sua rede de conhecidos, ao passo que a

mulher branca foi percentualmente mais
agredida por desconhecidos. Isto pode
revelar tanto que a mulher branca tem

mais

disposição

a

declarar

agressão

quando esta parte de terceiros, quanto
que

as

mulheres

negras

são

mais

agredidas no interior de sua rede de apoio
e conhecimento”.

Slide: Roseli Rocha
•Assistente Social do IFF-FIOCRUZ

Mulher Negra e
desigualdade
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Gênero e Raça/etnia

DESIGUALDADES NO ACESSO ÀS POLITICAS DE SAÚDE

Segundo dados do Ministério da Saúde

de 2009, 73% das gestantes brancas
realizam sete ou mais consultas de prénatal, enquanto a proporção cai para
46% quando as gestantes são negras.
A chance de uma mulher negra morrer
por causas relacionadas à gravidez,
parto e pós-parto pode ser 80% maior do
que

para

as

brancas

e

estas

desigualdades têm se mantido ao longo
das duas últimas décadas (ONU, 2011).
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Índice de mortalidade materna de mulheres negras

Óbitos maternos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro segundo cor/raça*

o número de mulheres negras (pretas e pardas) vítimas de morte
materna é 53,34 % superior ao número de mulheres brancas (em
números

absolutos

são

479

óbitos

maternos

de

mulheres

brancas contra 898 óbitos maternos de mulheres negras).
3

*Fonte: Pesquisa realizada por Jussara Assis (doutoranda em Serviço Social pela UFRJ) por ocasião da elaboração de sua
Monografia de Especialização: "Pelo direito de viver: um estudo sobre as desigualdades raciais experimentadas por
0
mulheres negras em período gravídico puerperal no Rio de Janeiro” (UERJ, 2010)

RACISMO E MIDIA
A construção de estereótipos e o impacto do racismo no
processo de construção da autoestima de crianças negras
http://www.youtube.com/watch?v=15bUmKFWxnw
http://www.youtube.com/watch?v=yCH0u9m88kU
http://www.youtube.com/watch?v=oOZmtcv9WR0&feature=fvwp&NR=1

Apresentador@s de Programas Infantis

[...] o racismo é uma crença na
existência

das

raças

naturalmente

hierarquizadas pela relação intrínseca
entre o físico e o moral, o físico e o
intelecto, o físico e o cultural. [...] De

outro modo, o racismo é a tendência
que consiste em considerar que as
características intelectuais e morais

de

um

dado

consequências

grupo,

diretas

de

são
suas

características físicas ou biológicas
(MUNANGA, 2004, p. 08)
por:
Jussara
Assistente social/doutoranda em Serviço Social-UFRJ)
(Slide

elaborado

Assis,

Fracasso das instituições e organizações

em prover um serviço profissional e
adequado às pessoas devido à sua cor,
cultura, origem racial ou étnica.
Ele se manifesta em normas, práticas e

comportamentos

discriminatórios

adotados no cotidiano do trabalho, os
quais são resultantes da ignorância, da
falta de atenção, do preconceito ou de
estereótipos racistas.
Em

qualquer

caso,

o

racismo

institucional sempre coloca pessoas de
grupos raciais ou étnicos discriminados
em situação de desvantagem no acesso
a benefícios gerados pelo Estado e por
demais instituições e organizações .
(BRASIL, 2001 - Programa de Combate ao Racismo

Institucional).

QUESITO COR
A ausência ou o não preenchimento
do quesito cor nos instrumentos de
registro e geração de informação da
saúde, ou de qualquer outro serviço
público aponta uma das múltiplas
formas de expressão do racismo no
Brasil,

que

informações
como

um

é

o

silêncio

relativas
forte

à

das

cor/raça

mecanismo

de

invisibilidade racial.

3
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CAMPANHA DO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE DE
COMBATE AO

RACISMO
INSTITUCIONAL

NA SAÚDE,

ALGUÉM VIU?!

Na vigência do racismo, outras
formas de inferiorização social a ele
se
associam,
aprofundando
e
intensificando sua ação e seus
efeitos.
Slide elaborado por:
Fernanda Lopes – Bióloga / Mestre e Doutora em Saúde Pública pela USP
Programa de combate ao Racismo Institucional – DFID

Racismo

Misogenia

Sexismo

Homofobia

Lesbofobia
Intolerância
religiosa

Transfobia
Machismo

Pobreza

Adultocentrismo

Slide elaborado por:
Fernanda Lopes – Bióloga / Mestre e Doutora em Saúde Pública pela USP
Programa de combate ao Racismo Institucional – DFID
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Atribuições do Conselho
Tutelar (artigo 136):

I - atender as crianças e
adolescentes nas hipóteses

previstas nos arts. 98 e 105,
aplicando

as

medidas

previstas no art. 101, I a VII;
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Art. 98. As medidas de proteção
à criança e ao adolescente são
aplicáveis

sempre

que

os

direitos reconhecidos nesta Lei

forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da
sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso
dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.
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Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes
medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de
ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à
criança e ao adolescente;
IV - inclusão em serviços e programas oficiais
ou comunitários de proteção, apoio e promoção
da família, da criança e do adolescente;
V - requisição de tratamento médico,
psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar
ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a
alcoólatras e toxicômanos;
VII - abrigo em entidade;
VII - acolhimento institucional;
43
v

MINISTÉRIO PÚBLICO
Instaurar

sindicâncias,

requisitar

diligências investigatórias e determinar a
instauração de inquérito policial, para
apuração de ilícitos ou infrações às
normas de proteção à infância e à

juventude; (ECA, art. 201, VII).

Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e

garantias

legais

assegurados

às

crianças e adolescentes, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis
(ECA, art. 201, VIII)
.
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Resolução nº 01 de 17 de junho de 2004

Na perspectiva de construir um novo modelo educacional,
que contemple a história e a riqueza da diversidade
humana no processo de formação da sociedade brasileira,

a

Lei

10639/2003

se

constitui

em

importante

instrumento politico nesse processo. Sua regulamentação
no ano de 2004 ocorre através da promulgação pelo

Conselho Nacional de Educação, através do seu Conselho
Pleno, da Resolução nº 01 de 17 de junho de 2004,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação
Ensino

de

Africana.

das

Relações

História

e

Étnico-raciais
Cultura

e

para

o

Afro-Brasileira

e
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O artigo 1º desta Resolução
preconiza que essas diretrizes
devem

ser

implementadas

pelas instituições de ensino,
que

atuam

nos

modalidades

da

Brasileira

e,

instituições

que

níveis

e

Educação

especial,

por

desenvolvem

programas de formação inicial e
continuada de professores. Os
parágrafos

desse
que

artigo

descrevem

de

forma

instituições

incorporarão

as

essas

diretrizes:
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Parágrafo 1º - as instituições de Ensino Superior incluirão

nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos
cursos que ministram, a educação das relações étnicoraciais, bem como o tratamento de questões temáticas que
dizem

respeito

aos

afrodescendentes,

nos

termos

explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004.

Parágrafo 2º - O cumprimento das referidas Diretrizes
Curriculares, por parte das instituições de ensino, será
considerado na avaliação das condições de funcionamento
do estabelecimento (Brasil, 2004).
CNE/CP Resolução 1/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004,
seção 1, p. 11.
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Formação continuada
Que os gestores de politicas

públicas de todas as esferas de
governo (federal, estadual e
municipal)

formação

invistam

na

continuada

dos

acerca

das

profissionais

questões de raça/etnia, gênero

e

diversidade

vistas

à

diversidade

sexual,

com

valorização

da

humana

ao

e

combate ao racismo e de todas
as formas de discriminação.

NUCORA
Núcleo contra a desigualdade racial tel:
2332-6186 / 2332-6344

E-mail:
nucleodiscriminacaodprj@gmail.com
Ong SaferNet -recebe denúncias online
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele,
ou por sua origem, ou sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender,
e se elas aprendem a odiar,
podem ser ensinadas a amar”. (ensinadas a
RESPEITAR)

Nelson Mandela
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Lutemos por uma
SOCIEDADE
ANTIRRACISTA

ANTISSEXISTA
ANTI-LESBO-HOMO-TRANSFÓBICA
Que o direito à liberdade, ao respeito e a dignidade de todas
as crianças e adolescentes seja garantido plenamente!

OBRIGADA!
e-mail:

roseli@iff.fiocruz.br
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