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Março é mês de intensificação das ações contra discrimina-
ção racial, mas a luta é diária. O dia 21 de março faz parte da 
agenda polı́tica em direitos humanos por ser o Dia 
Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação 
Racial. A data foi definida, em 1976, pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em referência ao Massacre de 
Sharpeville, ocorrido em 1960.

O massacre aconteceu em Joanesburgo, na A� frica do Sul, 
quando 20 mil pessoas participavam de um protesto contra a 
Lei do Passe, que obrigava a população negra a portar um 
cartão que continha os locais onde era permitida sua circula-
ção. Durante a manifestação, a polı́cia do regime de apartheid 
abriu fogo contra a multidão desarmada resultando em 69 
mortos e 186 feridos.
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Conselheira Tatiana Santos realizando fala na 
II Semana Acadêmica de Serviço Social da UFPR Litoral

A data remete à forte à organização polı́tica e pressão dos 
movimentos de luta contra o racismo, e significa a resistência a 
todo processo colonizador que atingiu especialmente os povos 
de nações pobres e exploradas pelos paı́ses imperialistas.

Lembrar esta data significa fortalecer a resistência e a luta da 
população negra pelos seus direitos violados, a luta de popula-
ções inferiorizadas pelo poder dominante, pela colonialidade 
instalada no Estado. No Brasil, tais direitos permanecem 
violados e negados, atingindo, principalmente, populações 
oprimidas diante do processo histórico de colonização de base 
escravocrata e opressora de povos originários. 



Nelson Mandela - uma vida
inteira contra a segregação racial 
O lı́der sul-africano Nelson Mandela foi um dos mais importantes sujeitos 
polı́ticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo 
apartheid, na A� frica do Sul, e se tornou um ı́cone internacional na defesa das 
causas humanitárias.  Nascido em 1918, fundou em 1944 a Liga da Juventude 
do Congresso Nacional Africano - CNA, que luta contra o regime racista do 
"apartheid". Liderou a campanha de desobediência civil ao "apartheid". Em 
1960, centenas de lı́deres negros e negras foram perseguidos/as, tortura-
dos/as, presos/as, condenados/as e assassinados/as. Entre eles/as estava 
Mandela. Preso em 1962, foi condenado em 1964 à prisão perpétua. Após o fim 
do regime, em 1990 Mandela foi libertado. Em 1993, Nelson Mandela e o 
presidente Frederick De Klerk, assinaram uma nova Constituição sul-africana, colocando um ponto final em mais 
de 300 anos de dominação polı́tica da minoria branca. Essa nova Constituição simbolizava o fim oficial do 
Apartheid, e preparava a A� frica do Sul para um regime de democracia multirracial. Em 1993 Mandela recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz, dividido com o presidente, que junto com Mandela procurava um caminho para o fim da 
segregação. Em abril de 1994 Mandela foi eleito presidente da República e De Klerk, vice-presidente. Mandela 
governou até 1999. Foi premiado pela Anistia Internacional, em 2006, pela sua luta em favor dos direitos humanos. 
Faleceu em Joanesburgo, A� frica do Sul, no dia 5 de dezembro de 2013.
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Apartheid na A� frica do Sul - foto: Merano arte/Elliott Erwin

O racismo expressa a crença no predomı́nio “natural” de raças, 
hierarquizadas por atributos considerados superiores e 
disseminados como padrões normativos. Num processo de 
ideologização é reforçado, pela lógica de um certo “darwinismo 
social”, a disposição de raças e pessoas inferiores e de outro lado 
superiores, com consequências perversas, como a naturalização 
da discriminação, da desigualdade das violências.

O retrato cruel da realidade da população autodeclarada negra 
no paı́s, segundo o Atlas da Violência 2017, demonstra que de 
cada 100 pessoas que sofrem homicı́dio no Brasil, 71 são 
negras. Segundo o Relatório das Desigualdades: Raça, Gênero 
e Classe, da UERJ, em 2015 os dados de pessoas sem instrução 

autodeclaradas brancas são de 4%, enquanto para negras é de 
9%. No que diz respeito a ter o ensino superior completo, a 
proporção é de 19% para pessoas brancas e 7% para negras. 
Faixas de renda familiar per capita também apresentam 
disparidades que revelam desigualdade de renda associada. 

A população indı́gena também é historicamente marcada por 
violência, desigualdade e opressão. O descaso com a demarca-
ção de terras indı́genas tem sido a principal causa da violência 
no campo e na floresta.  Antes da colonização, haviam cerca 
de 5 milhões de indı́genas, hoje não passam de 850 mil, 
segundo dados do IBGE. De acordo com relatório do 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em 2014 foram 



assassinados 138 ı́ndios/as, a maioria decorrente de conflitos 
com invasores de seus territórios. Outros fatores decorrentes 
de opressão e da ausência de polı́ticas públicas especı́ficas, de 
direitos, contribuem para um aumento dos casos de auto 
violência.  De acordo com o Mapa da Violência do Ministério 
da Saúde, enquanto a média do Brasil é de 5,3 suicı́dios por 
100 mil habitantes, entre indı́genas a média é de 9 suicı́dios 
para cada 100 mil habitantes. (fonte: El Paı́s)

Há relações evidentes também entre desigualdades de 
gênero e raça. A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicı́lios (Pnad), do IBGE, relativa ao perı́odo de 1995 a 
2015, comprova que a desigualdade de gênero é histórica e 
agravada pela questão racial. De acordo com a pesquisa, 
mulheres recebem em média 30% a menos que homens no 
mercado de trabalho e a renda mensal média de uma 
mulher negra não chega a 40% da renda dos homens 
brancos, por exemplo. A Pnad aponta a precarização das 
atividades desenvolvidas por trabalhadoras negras: 
39,08% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em 
relações precárias de trabalho, seguidas pelos homens 
negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens 
brancos (20,6%). 

Outros ı́ndices comprovam a grave situação de violência a 
que estão expostas as mulheres negras. De acordo com o 
I� ndice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) 2017 da Unesco, 
mulheres negras entre 15 e 29 anos tem 2,2 mais chances de 
serem assassinadas no Brasil do que uma mulher branca da 
mesma idade. O cenário pode se agravar, tendo em vista a 
conjuntura de redução de direitos e de desmonte das 
polı́ticas de proteção social e de promoção dos direitos 
humanos no Governo Temer.

O racismo se manifesta de várias formas e âmbitos da vida 
social. Por isso o combate ao racismo é estrutural e cultural, 
institucional, e está vinculado às lutas mais gerais da classe 
trabalhadora e organizações de direitos humanos. 
Compreendemos, nesse sentido, que a redução do racismo 
depende, centralmente, de reformas potentes que permi-
tam a redução efetiva da desigualdade étnico-racial, de 
gênero e de classe. 

O preconceito e a discriminação são fatores que produzem 
violências, extermı́nio e conflitos. A execução da Marielle 
Franco no Rio de Janeiro revelou a face mais aguda e perversa 
do Estado de exceção que estamos vivendo, considerando, 
ainda, a instalação da violência historicamente legalizada, a 
criminalização e opressão dos movimentos de resistência e a 
militarização sem freios. Estes fatores só geram mais violên-
cia e extermı́nio, especialmente da população negra que 
habita os territórios mais desiguais e dos povos indı́genas.

O Brasil é signatário de pactos internacionais de defesa e 
promoção dos direitos humanos e combate ao racismo. A 
Constituição Federal brasileira, de 1988, baseada na dignida-
de humana, estabelece em seu artigo 5º, inciso XLII, que o 
racismo é considerado crime inafiançável. O Novo Código 
Penal estabelece o racismo como crime hediondo e prisão por 
preconceito racial. Entretanto, o racismo institucional e a 

ausência de polı́ticas públicas inviabilizar, cotidianamente, a 
garantia de direitos e a proteção às pessoas e populações 
discriminadas. 

O Estatuto da Igualdade Racial (2010) estabelece como sendo 
discriminação racial ou étnico-racial, “toda distinção, exclu-
são, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendên-
cia ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercı́cio, em igualda-
de de condições, de direitos humanos e liberdades fundamen-
tais nos campos polı́tico, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada” (BRASIL, 
2010). Tal previsão legal, reforça a necessidade histórica de 
reafirmação do Estado Democrático de Direito, com restabele-
cimento da democracia, potencialização das lutas sociais pela 
dignidade, materialização do projeto ético-polı́tico profissional 
no cotidiano de trabalho das/os assistentes sociais. Afinal, 
existe um distanciamento entre as prescrições legais e a 
realidade concreta da população que vivencia a desigualdade e 
as violências cotidianamente.

Frente a esse cenário, os princı́pios do Código E� tica das/os 
assistentes sociais, devem ser materializados nos espaços sócio 
ocupacionais, em sociedade. A defesa intransigente dos direitos 
humanos, o favorecimento da equidade e justiça social e, 
principalmente, o empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito devem nortear o exercı́cio profissional, se 
transformarem em ações concretas. Este processo requer, 
sobretudo, aliança com a população usuária dos serviços sociais, 
das polı́ticas públicas, com os movimentos e organizações da 
sociedade civil, na direção de uma sociedade emancipada, com 
efetiva liberdade de toda forma de desigualdade exploração, 
opressão e discriminação de classe, patriarcal e racial.



Para denúncias de situações de preconceito e discriminação disque 100 (Direitos Humanos)

ou disque 180 para denúncias de violência contra mulheres.

O CRESSPR reuniu em novembro de 2017, um coletivo de 
assistentes sociais e acadêmicos do curso de Serviço Social 
negras/os, para realização de uma análise de conjuntura, 
onde foram discutidas estratégias, que acreditamos que vão 
abrir importantes caminhos para o enfrentamento do 
racismo.

A luta das/os assistentes sociais deve ser por conquistas 
direitos humanos e polı́ticas públicas, o que intensifica 
nossas lutas históricas, mas combater o preconceito 
diariamente, enfrentar a discriminação e a desigualdade, 
avançar em estratégias de educação e cultura em direitos 
humanos, na busca incansável pela reparação de uma 
dı́vida histórica da colonização ainda persente nas 
instituições, na cultura, nas relações. 

Os Núcleo de Assistentes Sociais Negras e Negros é um 
espaço de defesa de direitos humanos, de identificação das 
violações, de enfrentamento da discriminação e da 

desigualdade com outras forças e movimentos sociais, pelo 
combate às violências no combate, às mortes violentas de 
negros e negras, especialmente jovens. 

Com a criação do núcleo, pretendemos mobilizar a 
categoria profissional, e todas/os negros Paraná, a realizar 
rodas de conversas, sobre a história e cultura negra, a fim 
de conhecermos as nossas raı́zes e a partir daı́ criarmos 
núcleos regionais para disseminação e valorização da 
cultura negra, realizando a escuta de negras/os de diversas 
faixas etárias, de forma que possamos resgatar nossa 
identidade e conscientizar os próprios negros da 
importância de conhecermos a própria história. 

Nosso objetivo é intensificar as lutas pela descolonização e 
pela democracia racial, fortalecer o combate à 
discriminação, às violências e à desigualdade, na luta por 
uma sociedade emancipada, com afirmação das diferenças 
em condições e relações igualitárias. 

Coletivos de Assistentes Sociais Negras/os 

No mês em que se intensificam as 
lutas contra a discriminação 
racial reafirmamos que Marielle 
está presente e forte entre nós!

"Eu e minha famı́lia, viemos de uma região do interior 
de Minas Gerais - MG, onde ser negro é bastante 
comum. Na década de 1990, fomos recebidos no 
Litoral do Paraná, região onde haviam poucos negros, 
onde discriminação poderia ser às vezes “oculta”, às 
vezes nitidamente notada. Sou bisneta de escravo. 
Conhecer as minhas origens e saber que tivemos 
avanços fortaleceu os meus ideais para lutar mais e 
mais. Não me sinto totalmente livre, séculos após a 
abolição da escravatura. E�  preciso lutar contra a 
discriminação, a inferiorização, as violências, a 
desigualdade. E�  preciso lutar pela liberdade real!" 
(Tatiana Santos – conselheira do CRESS-PR).

Texto: Jucimeri Isolda Silveira – CRESSPR/PUCPR
Tatiana Santos – CRESS-PR/Prefeitura de Pontal.
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