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EDITORIAL

Racismo estrutural e
Direitos Humanos no
contexto da Pandemia
Por que este debate é importante
para o exercício profissional de
Assistentes Sociais?

As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas
vamos estar com o punho cerrado falando de nossa existência contra
os mandos e desmandos que afetam nossas vidas.
Marielle Franco

Os meses de junho e agosto foram marcados
por uma agenda em direitos humanos que são
fundamentais para as lutas antirracistas, no Brasil
e no mundo, especialmente o 20/06 o Dia Mundial
da Pessoa Refugiada - Estatuto da Igualdade racial
(20/06); o Dia Nacional de Combate à Discriminação
Racial (03/07); o Dia Internacional de Nelson
Mandela (18/07); o Dia da Mulher Negra Latina
e Caribenha (25/07); o Dia Internacional para
Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição
(23/08).
Nesta publicação especial, organizada
pela Câmara Temática de Direitos Humanos do
Conselho Regional de Serviço Social, são abordados
aspectos centrais em direitos humanos e políticas
públicas, para o enfrentamento da desigualdade
étnico-racial, assim como de classe e gênero.
Importante, nesse sentido, reafirmar que a defesa
intransigente dos direitos humanos, conforme
demarca o Código de Ética da/o Assistente Social,
nos coloca como desafio reconhecer os impactos
do racismo estrutural nas demandas profissionais,
traduzidas como manifestações da questão social,
portanto, engendradas nas relações contraditórias

entre capital e trabalho, bem como das respostas
do Estado e da sociedade, sobretudo por meio de
legislações sociais e políticas públicas. De outra face,
tais expressões da questão social estão associadas
às formas de resistência e de organização dos
sujeitos coletivos. Daí a necessidade de visibilizar
a vocalização das reivindicações e dos processos de
luta pela dignidade, base fundamental dos direitos
humanos.
Neste especial, produzido pela Câmara
Técnica de Direitos Humanos do CRESS-PR, você
encontrará reflexões centrais sobre o contexto de
crise provocada pela pandemia, com consequente
acirramento das desigualdades e violações de
direitos; a visibilidade de ativistas assistentes
sociais negras com repercussão internacional;
os desdobramentos da campanha de Combate ao
Racismo realizada pelo conjunto CFESS/CRESS;
debate sobre o feminismo negro e o protagonismo
de assistentes sociais negras no Paraná.
Boa leitura e reflexões coletivas!
CÂMARA TEMÁTICA DE DIREITOS HUMANOS
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Feminismo negro e a
realidade brasileira
Falar de raça é falar da dominação e escravização de um povo, do apagamento,
silenciamento e retirada da sua humanidade. Falar sobre raça é falar sobre a
desigualdade que estrutura a nossa sociedade até hoje.
Marielle Franco

Daraci Rosa dos Santos
Assistente Social da FAS, militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres
Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Curitiba

Elza Campos
Assistente Social, dirigente feminista da União Brasileira de Mulheres - UBM

Histórico e Necessidade do
Movimento de Mulheres
Negras
Feminismo Negro, como todos os demais
movimentos sociais, surge da auto-organização
das próprias mulheres negras ao longo da
história, no bojo das lutas sociais e políticas
do feminismo mundial, mais especificamente,
assim denominado, no contexto da chamada
Segunda Onda do feminismo, na década de 60
nos EUA. Neste contexto, as pautas feministas
concentravam-se em debates acerca “da
sexualidade, expectativas de gênero, sexismo
e direitos reprodutivos e sociais”, com foco
nas mulheres brancas, mas também no
período “emergia nos EUA o Movimento pelos
Direitos Civis, organizado por comunidades
afro-americanas, em prol da integralidade de
direitos e igualdade entre negros, latinos e
brancos” (QG Feminista).
Adota essa denominação de Feminismo
Negro porque, segundo Angela Davis, “os

movimentos feministas da época eram
essencialmente racistas e elitistas. Deste
modo, visavam a ascensão feminina branca, em
detrimento da total libertação e aquisição de
direitos por afro-americanos” (QG Feminista).
No Brasil, o Feminismo Negro “existe, desde
seu surgimento, para emergir as questões
periféricas repudiadas pelo status quo. Ele
é, em primeiro lugar, um ato de resistência
motivado pela existência livre. A população
negra é mais de 50% do Brasil. Portanto,
o esquecimento dessas mulheres seria, no
mínimo, o esquecimento de uma importante
parcela de cidadãs” (Geledés).
As demandas e pautas das mulheres
negras diferem significativamente daquelas
que vem sendo encaminhadas historicamente
pelo feminismo desenvolvido pelas mulheres
brancas. Trata-se de uma abordagem
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diferenciada do feminismo em que se inclui
a interseccionalidade de classe e raça,
evidenciando-se a dupla discriminação que
as mulheres negras sofrem. Surgiu no Brasil
na década de 70 partindo da evidência de que
o “Movimento Negro tinha sua face sexista,
as relações de gênero funcionavam como
fortes repressoras da autonomia feminina e
impediam que as ativistas negras ocupassem
posições de igualdade junto aos homens
negros. Por outro lado, o Movimento Feminista
tinha sua face racista, preterindo as discussões
de recorte racial e privilegiando as pautas que
contemplavam somente as mulheres brancas”
(Geledés).
Na escala de desigualdades entre as
mulheres, as negras são as que mais sofrem
com as piores condições, estabelecidas pelo
patriarcado e pelo machismo, seja no acesso
a empregos, onde dificilmente acessam altos
cargos e, quando pobres, ainda são maioria
nos subempregos, precários e empregos
domésticos, também precarizados, portanto,
com menores salários. Também são minoria na
política e sofrem diversos tipos de violências,
diferenciadas
das
mulheres
brancas,
apresentando peculiaridades que precisam
ser reconhecidas no conjunto da luta, mas
também, enfrentadas na sua especificidade
e diversidade para elevar o patamar de
igualdade. São as mulheres negras que mais
sofrem com a ausência de políticas públicas,
com a violência obstétrica e violação de direitos
sexuais e reprodutivos, que tem sua imagem
explorada pela mídia e meios de comunicação,
de forma hipersexualizada e erotizada, sofrem
preconceitos por ter sua beleza considerada
“exótica” ou fora do padrão aceitável, além de
serem as que mais sofrem violência familiar
e doméstica, além de abuso e exploração
sexual, entre outras. Assim, a “opressão racial
multiplica a gravidade da opressão de gênero”
(QG Feminista).

O Feminismo Negro vem crescendo e
se fortalecendo em suas lutas, conquistando
direitos em diversas áreas, sendo reconhecido
e respeitado cada vez mais, em vários espaços,
tendo um dia específico na região da América
Latina e Caribenha, que é o dia 25 de Julho.
Este dia é marcado como sendo o dia da
Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha
desde 1992, quando ocorreu o 1º Encontro de
Mulheres Afro-latino-americanas e Afrocaribenhas, criação da Rede de Mulheres
Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas e a
definição do 25 de julho como Dia da Mulher
Afro-latino-americana e Caribenha, em Santo
Domingo, na República Dominicana. No Brasil
essa data também é marcada pela Lei nº
12.987/2014, sancionada pela presidenta Dilma
Rousseff, como o Dia Nacional de Tereza de
Benguela e da Mulher Negra.

Arquivo pessoal: União Brasileira de Mulheres, Elza Campos.
Foto: Arquivo pessoal.
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Entre as principais pensadoras do
Feminismo Negro, temos: Patricia Hill Collins,
Bell Hooks, Ângela Davis, Chimamanda
Ngozi Adichie, Kimberlé Wiliams Crenshaw
e no Brasil, destacam-se alguns nomes,
como Marielle Franco, Djamila Ribeiro, Sueli
Carneiro, Lélia Gonzáles, Conceição Evaristo,
Carolina de Jesus, Luiza Bairros, Maria Beatriz
Nascimento, Ludmila Teixeira.

Marcha Mundial das Mulheres, Dara Rosa. Foto: Arquivo
pessoal.

Dados da realidade sobre as
Mulheres Negras no Brasil
As mulheres negras estão na base da
pirâmide social, impostas às piores condições
de vida e de trabalho, recebendo os menores

salários, ocupando postos de trabalho mais
precarizados e vivendo em territórios
periféricos onde, muitas vezes, o Estado
só chega para cumprir ações de violência e
opressão. Os dados revelam que as mulheres
negras permanecem sendo as mais exploradas
e negligenciadas socialmente, principalmente
quando se observa o mapa da violência ou a
representatividade política, demonstrando
uma forte subrepresentação e a demonstração
de índices e indicadores sociais alarmantes de
exclusão e vulnerabilidade social.
Segundo dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea, 2017), as mulheres
negras eram 55,6 milhões, chefiavam 41,1%
das famílias e recebiam, em média, 58,2% da
renda das mulheres brancas. Diferenças que
são materializadas ao se constatar que as
mulheres negras recebem menos da metade
do salário dos homens brancos. Nesse estudo
considerou-se entre as mulheres negras,
as mulheres pretas e pardas (de diversas
miscigenações, que se autodeclararam). Esse
mesmo estudo aponta que a renda familiar
média das pessoas negras é menos que a
metade da renda de pessoas brancas. Enquanto
os brancos têm um índice de R$ 1.097,00 por
pessoa, a renda de negros é estimada em
R$ 508,90 .
O Atlas da Violência (2019), registrou
4.936 assassinatos de mulheres (dados de

1. Trata-se de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a Fundação João Pinheiro (FJP) o Programa das Nações
Unidas https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30713
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2017), sendo que 66% das vítimas eram negras
e foram mortas por armas de fogo, tendo boa
parte acontecido dentro de casa. Esse mesmo
estudo apontou que das 75,5% das vítimas de
homicídio no País são negras, sendo a maior
proporção da última década.
Ainda mostra que enquanto o homicídio
de mulheres negras experimentou um
crescimento de 54,2% entre 2003 e 2013, no
mesmo período, o homicídio de mulheres
brancas caiu 9,8%. Não bastasse a violência
contra si, a mulher negra também experimenta
com maior intensidade a violência contra seus
filhos, irmãos e companheiros. De acordo com
o Mapa da Violência de 2012, dos cerca de 30
mil jovens entre 15 e 29 anos assassinados
por ano no Brasil, 93% são homens e 77% são
negros.

Representação nos espaços de
poder
De acordo com dados do IBGE, 55,8% dos
brasileiros se declaram pretos (9,3%) ou pardos
(46,5%). Já o relatório do Programa das Nações
Unidas (PNUD - 2019), o Brasil tem menos
mulheres no Parlamento que Níger, país com o
pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
do mundo. Lá, as mulheres ocupam 17% das
cadeiras. Aqui, a representatividade cai para
apenas 15%. O estudo aponta que esse baixo
percentual é um dos fatores que contribuem
para o Brasil ter uma das mais elevadas
desigualdades de gênero do mundo. De acordo
com o documento, o Brasil está na 89ª posição
em um ranking que inclui 162 países para os
quais foi calculado o Índice de Desigualdade de
Gênero (IDG). O indicador utilizou dados como
taxa de mortalidade materna, gravidez na
adolescência e participação no parlamento e no
mercado de trabalho. Em 2018, a representação
de mulheres negras no parlamento brasileiro
2. https://www.politize.com.br/mulheres-negras-em-cargosde-poder-no-brasil/

representou apenas 2,5%, revelando a enorme
distância das mulheres do espaço de poder.
A categoria de assistentes sociais tem uma
representação aguerrida no parlamento
brasileiro: a deputada federal Benedita da
Silva.

Marcha Mundial das Mulheres. Foto: Arquivo pessoal.

Atualmente, as mulheres ocupam apenas
13,5% dos cargos nas câmaras municipais e
12% das prefeituras de todo o País (SPM/ 2016).
Em números absolutos, são 7.782 mulheres
vereadoras. Os homens, que ocupam 86,5% das
vagas, somam 49.825. No que diz respeito às
candidatas eleitas, a quantidade de mulheres
pretas que chegaram a tal nas eleições de 2016
foi de menos de 1% para a função de vereadora
e de vereadoras negras eleitas foi de 5%
indicando a invisibilidade e a necessidade
urgente do rompimento com essa realidade.

União Brasileira de Mulheres. Foto: Arquivo.
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Quando se fala em mulheres no
poder, não podemos deixar de registrar que
além da invisibilidade, ainda as mulheres
são covardemente silenciadas. Assim foi
com Marielle Franco, socióloga, vereadora
pela cidade do Rio de Janeiro, feminista e
periférica. Lutou pelos direitos das mulheres
principalmente negras e periféricas. Também
foi presidenta da Comissão Permanente da
Defesa da Mulher na Câmara de Vereadores.
Seu assassinato, em 2018, ainda impune, foi o
pontapé para inúmeras manifestações, tanto
no Brasil como no exterior, que mostram
indignação com a realidade brasileira.

REFERÊNCIAS

https://medium.com/qg-feminista/feminismo-negrouma-breve-hist%C3%B3ria-85469d357215
https://www.politize.com.br/feminismo-negro-nobrasil/
https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobreminorias-dentro-da-minoria/
https://oglobo.globo.com/celina/sete-livros-paraconhecer-entender-feminismo-negro-23848547
https://www.filosofas.org/post/pensadorasnegras

Marielle Franco. Foto: Mídia Ninja/Reprodução.
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A urgência da Agenda de Direitos
Humanos no enfrentamento da
Desigualdade Racial no contexto
da pandemia
Jucimeri Isolda Silveira
Professora da PUCPR, conselheira do CRESSPR,
Conselheira do Conselho Permanente e Direitos Humanos PR
Integrante da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social

Um dos maiores desafios de combater
o racismo no nosso País é seu caráter
estrutural, normativo e naturalizado. Ou seja,
as expressões do racismo são reproduzidas
estruturalmente, com repercussões em
várias dimensões da vida social e nos espaços
institucionais, engendrando desigualdades e
violações de direitos.
O Atlas da Violência, divulgado no dia 27
de agosto pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, revela a dura realidade de racismo no
País. 75,7% das vítimas, dos 57.956 homicídios
cometidos no Brasil em 2018, eram negras.
Entre as 4.519 mulheres assassinadas, 68%
eram negras. O risco de morte por homicídio
é 74% maior para homens negros e 64,4%
para mulheres negras. Chama a atenção uma
realidade de racismo que se confirma nas vidas
perdidas por mortes violentas. Entre 2008
e 2018, o número de homicídios de pessoas
negras no Brasil cresceu 11,5%, já o de pessoas
não negras caiu 12,9%.
De acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad), feito pelo IBGE,
referente ao período de 1995 a 2015, uma
mulher recebe em média 30% a menos que um

homem. Se essa mulher for negra, ela chega a
receber 40% do salário de um homem branco.
Outro fator apontado é o da precarização do
trabalho, no qual se reconhece uma escalada
de qualificação a partir de gênero e raça. De
acordo com a Pnad, 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%).
A Unesco, responsável pela organização
do Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) de
2017, destacou que, além da má remuneração
e qualidade dos postos de trabalho, as
mulheres negras são aquelas mais sujeitas
à violência. De acordo com o documento,
mulheres negras entre 15 e 29 anos têm 2,2
mais chances de serem assassinadas no Brasil

de
cada

100

pessoas que sofrem
homicídio no País,

71 são negras
Fonte: Atlas da Violência de 2017

3. https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020
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AS MULHERES NEGRAS
de 15 a 29 anos têm

2,2 mais chances
de serem assassinadas no
Brasil
Fonte: UNESCO - Índice de Vulnerabilidade Juvenil, 2017

do que uma mulher branca da mesma idade.
Na atual conjuntura de redução de direitos, de
desmonte de políticas de proteção social, de
crise sanitária, econômica e social, a realidade
se agrava.
O
cenário
de
ampliação
da
agenda neoliberal, especialmente pelas
contrarreformas que destroem as conquistas
parciais em direitos e os sistemas públicos
estatais, revela uma dinâmica de hegemonia
de um projeto reacionário que dissemina ódio,
o racismo, a indiferença, com predomínio de
políticas estatais de morte, de eliminação de
corpos negros e periféricos.
A invenção da ideia de raça por parte
dos colonizadores, elemento fundacional da
conquista colonial, provocou a estruturação
de processos de naturalização da dominação,
das hierarquias, dos lugares preestabelecidos
em sociedade. Assim, o racismo de Estado se
opera nos territórios habitados por sujeitos
sociais com direitos negados. São territórios
que particularizam desigualdades agravadas
pelos efeitos da colonialidade, da acumulação
da riqueza e do poder, com consequente acesso
desigual à renda, riqueza e bens produzidos
socialmente.
A Constituição Federal Brasileira,
de 1988, baseada na dignidade 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 políticas públicas inviabilizam,
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, exclusão,
restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica
que tenha por objeto anular ou restringir
o reconhecimento, gozo ou exercício, em
igualdade de condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou em qualquer
outro campo da vida pública ou privada”
(BRASIL, 2010).
As
legislações
são
conquistas
indispensáveis, mas insuficientes para a
superação das desigualdades históricas.
Constatação que reforça a urgência de
reformas que efetivamente promovam
condições políticas, econômicas, culturais,
sociais e institucionais de relações igualitárias,
com materialização dos direitos humanos
na vida dos sujeitos sociais, o que demanda
a centralidade das lutas pela dignidade, a
10
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partir de projetos coletivos e societários
emancipatórios.
Nosso Código de Ética traz como central
a defesa intransigente dos direitos humanos,
da justiça social, o empenho na eliminação de
todas as formas de preconceito, por meio de
ações concretas nos espaços sócio ocupacionais.
Este processo requer a aliança da profissão
com a população usuária dos serviços sociais
e com as organizações e movimentos que
lutam pela igualdade racial, na direção de uma
sociedade emancipada, com efetiva liberdade
de toda forma de desigualdade, exploração,
opressão e discriminação de classe, gênero,
sexual e étnico-racial.

ACESSE O NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA

O projeto ético-político profissional
do Serviço Social baliza a afirmação e o
fortalecimento de uma agenda em direitos
durante e pós Covid-19. Além da defesa
de políticas e reformas que avancem na
redução das desigualdades, considerem e
potencializem as diversidades, com garantia
do fundo público para a provisão de serviços e
benefício. A realidade requer a implantação de
planos de contingência para o enfrentamento
do Covid-19, o que depende, inevitavelmente,
de medidas urgentes que assegurem
políticas de atendimento da população, com
cuidado, proteção, promoção de autonomia

e participação, o que requer a retomada da
Seguridade Social pública, integrada com
demais direitos e políticas sociais para a
prestação de serviços e benefícios com
qualidade e de modo universal. Significa,
nesse sentido, a superação da programática
neoliberal do Estado racista com suas políticas
de morte.
A agenda de direitos vocalizada pelos
movimentos sociais supõe a construção de um
projeto popular radicalmente democrático, o
que conflita com o cenário atual. Este processo
exige, sobretudo, a reconstrução do Estado
Democrático de Direito, na direção de um Brasil
efetivamente igualitário. Nesse sentido, as
ações e políticas em direitos humanos, durante
e após o Covid-19, representam uma ampla
agenda política, cujo desafio é interromper
as medidas neoliberais, com centralidade dos
direitos humanos na perspectiva da superação
das desigualdades, com efetiva descolonização
do Estado e da sociedade, o que demanda a
revisão dos padrões de sociabilidade e de
proteção social; e exige a afirmação de uma
ética da coletividade, do interesse público, com
defesa intransigente dos direitos humanos.
Vivenciamos um contexto de profundos
impactos das medidas ultraneoliberais nas
políticas públicas brasileiras, tendo em
vista seus efeitos de aprofundamento da
desigualdade, especialmente social, étnicoracial e de gênero. A agenda regressiva em
direitos humanos e políticas públicas, tem
conformado um grave cenário, o que coloca o
Brasil no epicentro da pandemia. Ao mesmo
tempo, este mesmo cenário, escancara falência
do ultraneoliberalismo e desafia a sociedade
civil, os movimentos sociais, a fortalecer as
lutas sociais por direitos humanos e políticas
públicas decoloniais, durante e pós Covid-19.

Indicação de leitura

Capitalismo e a Covid 19: um debate urgente.
http://abet-trabalho.org.br/wp-content/
uploads/2020/05/LIVRO.CapitalismoxCovid19.pdf
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Você sabe o que é racismo
estrutural?
Maria Sylvia, presidente do
portal Geledés, e Helena Teodoro,
voluntária do Instituto de Filosofia
e Ciência Sociais – IFCS, explicam
como o racismo se estruturou
no Brasil, durante e após a
escravidão, e como a imagem do
negro foi associada à vadiagem,
ao subalterno, ao sujo. Não à
toa, as tarefas mais árduas, as
piores remunerações e as formas
mais cruéis de castigo ainda são
reservadas aos pretos.

CLIQUE E ASSISTA

O filósofo do direito e
presidente do Instituto
Luiz Gama Silvio Almeida,
autor de “Sartre: direito e
política” aborda o conceito
de racismo estrutural
neste depoimento à TV
Boitempo. Silvio Almeida é
o coordenador do dossiê so
bre “Marxismo e a questão
racial”.
CLIQUE E ASSISTA
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Coalizão Direitos Valem Mais
Acompanhe as ações da Coalizão “Direitos Valem Mais”, que tem o objetivo
de alertar a sociedade e realizar incidência política pela Revogação da
Emenda Constitucional nº 95/16 que congelou os recursos para as políticas
públicas por 20 anos.

A Coalizão Direitos Valem Mais e o
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a
Agenda 2030 (GT Agenda 2030) lançaram em
26 de maio de 2020 uma campanha pelo fim da
Emenda Constitucional 95/2016.
Idealizada
a
partir
da
hashtag
#AcabaTetoDeGastos e composta por peças
para mídias sociais e vídeos, a ação objetiva
alertar parlamentares, ministros e ministras
do Supremo Tribunal Federal (STF), a imprensa
e a sociedade em geral sobre a urgência de
acabar com essa medida que congelou gastos
sociais e ambientais por 20 anos no Brasil.
O Teto de Gastos causou efeitos
perversos no financiamento de políticas
sociais, principalmente nas áreas de saúde,
educação, habitação, segurança alimentar e
assistência social, agravados pela pandemia da

Covid-19. Somente na área da saúde deixaram
de ser investidos cerca de R$ 30 bilhões nos
últimos dois anos. Dados do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde apontam que,
entre 2007 e 2019, houve uma redução de oferta
de 49 mil leitos de UTI no País, o que afeta
diretamente as estratégias de enfrentamento
à Covid-19. Na educação, foram perdidos
R$ 7 bilhões e o orçamento da assistência social
caiu 9,2%, entre outros impactos.
Como alternativa à EC 95 e para garantir
financiamento público para as políticas sociais,
as organizações apontam, por exemplo, a
implementação de um sistema tributário
progressivo, com mais impostos sobre renda
e patrimônio; a taxação de grandes fortunas;
o aumento de impostos sobre o mercado de
capital e a tributação de lucros e dividendos;
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o fim à elisão e à evasão fiscal; o fim dos
privilégios fiscais e de incentivos, isenções
e benefícios tributários ineficientes; e o fim
de benefícios concedidos a corporações e
empresas não alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A Coalização Direitos Valem Mais,
encaminhou uma petição apresentada ao
STF, pela suspensão imediata da EC 95,
considerando os efeitos da pandemia. Outra
ação foi o envio de uma denúncia à Organização
das Nações Unidas e à Organização dos
Estados Americanos (OEA), o que resultou
na recomendação da ONU de interrupção
das políticas de austeridade, como o Teto de
Gastos, bem como o aumento do investimento
para combate à desigualdade.
As conselheiras Marcia Lopes e Jucimeri
Silveira participam das ações da Coalizão por
meio da Frente Nacional em Defesa do SUAS
e da Seguridade Social, e tem contribuído na
construção dos fundamentos e na produção
dos estuados pela revogação da EC95, e defesa
do fundo público para as políticas sociais e de
defesa de direitos.

Apoie nossa campanha nas
redes sociais

#AcabaTetodeGastos
Compartilhe fotos,
mensagens e vídeos,
usando a hashtag
#AcabaTetodeGastos em
seus perfis ou canais nas

Fonte: Direitos Valem Mais

redes sociais, faça parte
dessa grande roda contra as desigualdades,
em defesa de uma economia a favor da vida
e da dignidade.

Economia: temos o direito de opinar
Neste roteiro, você vai encontrar algumas dicas e ideias
para você realizar rodas de conversa e debates sobre a
situação econômica e as eleições do país. Estamos em um
momento decisivo. Muitas coisas estão em jogo e temos de
unir forças para pensar caminhos para os próximos meses.

Clique aqui e
acesse o roteiro.
Faça uma roda
de conversa
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Junte-se a nós
#AcabaTetodeGastos
A Coalizão Direitos Valem Mais – Pelo fim da Emenda
do Teto de Gastos e Por Uma Nova Economia é uma
articulação ampla de entidades, redes e movimentos
sociais comprometidos com a defesa e a promoção
dos direitos humanos no país, que tem por objetivo
promover o debate público e somar forças em prol
do fim da Emenda Constitucional 95 e da política
econômica de austeridade. Venha fazer parte desta
roda! #AcabaTetodeGastos

ALERTA PÚBLICO.
Acesse, clique aqui.
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Observatório Direitos
Humanos e Crise Covid-19
Conheça e acompanhe as publicações do Observatório Direitos
Humanos e Crise Covid19
ACESSE

O
Observatório dos Direitos
Humanos na Crise da Covid-19 é uma
iniciativa colaborativa de um conjunto
de organizações sociais e movimentos
populares, de um espectro diverso dos
direitos humanos, para monitorar,
formular e sistematizar informações
relativas aos direitos humanos no contexto
da crise.
Integram
o
Observatório
de
Direitos Humanos e Crise Covid-19 a
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexos (ABGLT), Articulação de

Mulheres Brasileiras (AMB), Associação
Juízes para a Democracia (AJD), Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Anistia
Internacional, ARTIGO 19, Centro Feminista
de Estudos e Assessoria (Cfemea), Coalizão
Negra de Direitos, Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (Conaq), Criola, Geledés Instituto
da Mulher Negra, Instituto de Estudos
Socioeconômicos (Inesc), Justiça Global,
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC),
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), Plataforma DHESCA, SOS Corpo e
Terra de Direitos.
16
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Campanha Assistentes Sociais
no Combate ao Racismo: a luta
e as ações antirracistas são
permanentes
Com o objetivo de amplificar e fortalecer
a luta conta o racismo, o conjunto CFESSCRESS iniciou uma campanha com ações de
combate ao racismo, no 47º Encontro Nacional
do Conjunto CFESS/CRESS, que aconteceu
em setembro de 2018, em Porto Alegre. A
campanha “Assistentes Sociais no Combate ao
Racismo” promoveu uma série de atividades

CRESS-PR: II Seminário Serviço Social e Direitos Humanos,
2019.

ligadas à desigualdade racial, enfocando o
exercício da profissão para a garantia de acesso
da população usuária aos serviços públicos,
como educação, saúde, habitação e assistência
social.
No site da campanha você pode conhecer
os relatos de outras/os assistentes e, também,
baixar os materiais de divulgação. Clique aqui.

CRESS-PR, 2019: “Se cortam direitos, quem é preta e pobre
sente primeiro. A gente enfrenta o racismo no cotidiano”

Veja o Vídeo de Encerramento da campanha.

Clique aqui.
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Banalização da Vida Negra
Homicídios de pessoas negras aumentaram em 11,5%

No dia a dia do Brasil é perceptível
que as pessoas negras são mais vítimas de
homicídio do que as não negras. Percepção
essa comprovada no Atlas da Violência 2020,
que traz pesquisa do IPEA, referente à década
2008-2018. O relatório traz números, taxas,
percentuais, que acabam com qualquer dúvida
sobre o racismo no Brasil.
Na década de 2008-2018:
• Casos de homicídios contra pessoas
negras aumentaram em 11,5%. Entre pessoas
não negras, esses casos diminuíram em 12,9%.
Em 2018:
• Do total de homicídios, 75,7% foram
cometidos contra pessoas negras. Para cada
pessoa não negra assassinada, 2,7 pessoas
negras foram mortas.
• A taxa de homicídio entre pessoas não
negras foi de 13,9 para cada 100 mil habitantes.
Entre pessoas negras foi de 37,8 a cada 100 mil
habitantes.
O que está por trás desses números, de
acordo com o relatório passa por questões

socioeconômicas, uma vez que pessoas negras
têm menos acesso à educação, emprego, saúde.
A discriminação racial também foi escancarada
com a pandemia de Covid-19. Dados do Núcleo
de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS),
grupo de estudos formado por pesquisadores
da PUC-Rio, Fiocruz e Grupo DOR, de maio
deste ano, mostraram que a chance de uma
pessoa negra morrer por coronavírus é 38%
maior do que uma pessoa não negra. A cada
três brasileiros negros hospitalizados pelo
vírus, um morre; enquanto a proporção para
os brancos é de um óbito a cada 4,4 casos da
doença.
Em nota emitida em junho a ONU alertou
sobre o impacto desproporcional da Covid-19
entre as pessoas negras, em países como o
Brasil. Na nota, a ONU denunciou que “as
disparidades provavelmente resultam de
múltiplos fatores: desigualdade econômica,
habitação superlotada, riscos ambientais,
disponibilidade limitada de cuidados de saúde
e preconceito na prestação de cuidados”.

Vidas negras importam

VIDAS
NEGRAS
IMPORTAM

Todos estes dados estatísticos mostram
a banalização da vida das pessoas negras, que
vem sendo denunciada pelo Movimento Vidas
Negras Importam mundialmente, inclusive no
Brasil. O movimento iniciado em 2013, nos EUA,
ganhou maior visibilidade em 2016 e explodiu
em 2020 em meio à pandemia. O movimento
foi iniciado com protestos contra a violência
policial, e com a Covid-19 passou a destacar
também as desigualdades em saúde, educação,
emprego e discriminação racial endêmica.
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O Black lives matter foi criado, em 2013,
pelas ativistas negras Alicia Garza, diretora da
National Domestic Workers Alliance (Aliança
nacional de trabalhadoras domésticas);
Patrisse Cullors, diretora da Coalition to End
Sheriff Violence in Los Angeles (Coligação
contra a violência policial em Los Angeles); e
Opal Tometi, uma ativista pelos direitos dos
imigrantes. Elas organizaram protestos contra
a absolvição do policial George Zimmerman,
que atirou e matou o jovem negro Trayvon
Martin, 17 anos. Em 2014, o movimento
ficou nacionalmente conhecido com as
manifestações nas ruas após as mortes de
outros dois jovens negros.
A morte de George Floyd pelo policial
branco Derek Chauvin, em 2020, durante
a pandemia de Covid-19, fez o movimento
ganhar proporções bem maiores com milhares
de pessoas nas ruas, durante dias.
No Brasil as pessoas também aderiram
ao movimento, com manifestações contra
as mortes de João Pedro, 14 anos, no Rio de
Janeiro; o garoto Miguel Otávio Santana da
Silva, 5 anos, em Recife, e Gabriel Geovane,
18 anos, em Natal. Foram criadas campanhas
como a “Vidas negras importam: nós queremos
respirar”, lançada pela Universidade Zumbi dos
Palmares e a Afrobras, com apoio da Agência
Grey, proposto por diversas personalidades dos
meios jurídico, político, empresarial, artístico,
do esporte e da comunicação. O manifesto traz
dez ações estratégicas que visam dar acesso
à educação e à renda, por meio de parcerias e
políticas públicas, para cinco anos.

Manifestantes protestam contra a violência policial e o
racismo em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo
do Rio (maio 2020). Foto: Reprodução/ Instituto Marielle Franco.

Protesto contra a violência policial e o racismo em frente ao
Palácio Guanabara (maio 2020). Foto: Roberto Moreyra / Agência
O Globo

FONTES
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamilch a d e / 2 0 2 0 / 0 6 / 0 2 / o n u - c o v i d - 1 9 - r e v e l o u desigualdade-endemica-no-brasil-e-eua.htm

João Pedro, 14 anos, foi assassinado no dia 18 de mio de 2020,

Atlas da Violência – 2020 IPEA

(RJ), durante operação das polícias Federal e Civil. De acordo

Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde
(NOIS)

contra a casa. Após ser baleado, João Pedro foi retirado sem

Vidas Negras Importam: https://blmbr.carrd.co
www.almapreta.com

dentro de casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo
com relatos, os policiais jogaram granadas e atiraram
permissão ou aviso, num helicóptero da polícia. Seu corpo
só foi encontrado pela família, numa unidade do Instituto
Médico-Legal (IML), no dia seguinte. Foto: Arquivo Pessoal.
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Winnie Mandela
A assistente social que foi
o centro da luta contra o
racismo na África do Sul
Nomzamo Winifred Zanyiwe
Madikizela, conhecida como Winnie
Mandela, tem uma trajetória de
liderança, inconformismo, luta,
pioneirismo, que a fizeram um dos
pilares do combate ao Apartheid na
África do Sul. Em 81 anos de vida,
teve uma trajetória marcada por
diferentes faces. Assistente social
pioneira, atuando em pesquisa
sobre mortalidade infantil com
portadores de HIV/AIDS em situação
de pobreza; uma ativista imbatível
que atuou na clandestinidade, foi
presa e torturada; uma política que
na redemocratização do seu país
ocupou ministérios, foi deputada.
Ficou conhecida como a “mãe da
nova África do Sul”.
A trajetória dessa líder, que
teve papel fundamental na derrubada
do Apartheid na África do Sul, não
pode ser restrita ao de companheira
de Nelson Mandela, como muitas
vezes é retratada. Winnie já era uma
ativista contra a segregação racial
muito antes de conhecer Mandela,
em 1957. E durante os 27 anos de
prisão de Mandela, é Winnie quem
mantém viva a luta contra o regime
racista no país.
O Serviço Social foi a porta de
entrada tanto para a sua formação
20
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política quanto para o início de seu ativismo.
Com apenas 17 anos, entrou para a Escola de
Serviço Social Jan Hofmeyr, em Johanesburgo.
Na década de 1980, se formou também em
Ciências Políticas. Mas o espírito de luta
contra a opressão, a pobreza, a desigualdade
racial começou a ser forjado em Winnie ainda
na infância.
Nascida em 26 de setembro de 1936, na
aldeia de Mbongweni, Bizana, no Transkei,
dois episódios marcaram profundamente a
garota: ser proibida, aos 9 anos, junto com o
pai e os irmãos de participar da festa pelo fim
da Segunda Guerra Mundial, na Prefeitura de
Bizana, por serem negros; e presenciar, junto
com o pai, uma família negra ser escorraçada
de uma loja pelo dono branco.
O desejo de transformar essa realidade
de injustiças em seu país, levou Winnie para
o Serviço Social e também a fez trocar uma
bolsa de estudos nos Estados Unidos, ao se
formar como melhor aluna, por uma vaga de
assistente social no Hospital Baragwanath, em
Johanesburgo. Ela foi a primeira profissional
negra de nível superior naquela instituição.
Se as experiências na infância já a
indignavam, atuando como assistente social,
Winnie passa a ter a dimensão da pobreza em
seu país, que atingia a maioria das pessoas e as
condições terríveis criadas pelas desigualdades
do sistema.
Teve
um
desempenho
brilhante
em sua vida profissional, permitindo que
divulgasse seus estudos sobre pobreza e
desigualdade. Durante seu período no Hospital
Baragwanath, ela desenvolveu uma pesquisa
sobre mortalidade infantil no subúrbio de
Alexandra que a colocou em contato com a
política e com o Congresso Nacional Africano
(CNA), onde conheceu Nelson Mandela. Casou-

Foto: Peter Magubane

11 fevereiro de 1990: Nelson Mandela e sua companheira,
Winnie Mandela, levantam os punhos após sua libertação na
Cidade do Cabo, África do Sul. (Foto: Greg English/AP)

Winnie Mandela em 1985. Foto: David Turnley.
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Winnie Madikizela-Mandela em Johanesburgo em 16 de dezembro de 2017 em uma reunião do Congresso Nacional Africano.
Foto: Siphiwe Sibeko (Reuters).

se com ele em 1958, tendo duas filhas: Zenane
e Zindzi. Com sua prisão por 27 anos, Winnie
cria as duas filhas sozinha, ao mesmo tempo
em que se torna o centro do ativismo contra
a desigualdade racial, articulando as bases,
organizando passeatas e manifestações.
Em 1958 é presa pela primeira vez com
mais de mil mulheres que participaram da
marcha da Liga das Mulheres do Conselho
Nacional Africano. Sua atuação na luta contra
o Apartheid ganha repercussão e ela passa
a ser cada vez mais perseguida. A partir de
1962, ordens judiciais a impedem de trabalhar,
lutar em causas sociais e de sair do distrito
de Orlando, em Soweto, obrigando-a a atuar
clandestinamente no CNA.
Em 1967, Winnie é presa novamente.
Dessa vez, por 20 dias, sem acusação formal.
As perseguições ficam mais acirradas e, para
proteger as filhas, em 1969 as envia para um
internato na Suazilândia. Em seguida ela é
presa de novo, e fica confinada em solitária
na prisão de Pretória, entre maio de 1969 e

setembro de 1970. Os gritos das mulheres
sendo espancadas e a tortura que ela mesma
sofreu foram relatados mais tarde no livro “491
dias – Prisioneira número 1323/69”, baseado no
diário que escreveu na prisão.
Incansável, em 1976, durante as Revoltas
Juvenis, Winnie cria a Federação das Mulheres
Negras e a Associação dos Pais Negros, afiliadas

Livro baseado no diário de Winnie Mandela, que relata o
período em que ela ficou na prisão de Pretória
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ao Movimento da Consciência Negra. Esse
Movimento rejeitava todos os valores brancos
e adotava uma visão positiva da cultura negra.
Esse envolvimento custa a Winnie um novo
encarceramento, em 1977, e seu banimento
para o Estado Livre de Orange.
Na década de 80 suas ações na luta contra
o regime racista passam a ser vistas como
formas de incitar a violência. Em 1986 cria a
equipe esportiva chamada Mandela United
Football Club, que era considerada milícia.
Em 1994, após as primeiras eleições
democráticas, foi nomeada vice-ministra
de Artes e Cultura. Desde então, ocupou
ministérios, a presidência da Liga das Mulheres
do Congresso Nacional Africano, e chegou a
estar entre os cinco políticos mais importantes
do seu país. Ao morrer em 2018 ainda era
referência no Congresso Nacional Africano.

REFERÊNCIAS DE PESQUISA
https://revistaforum.com.br/blogs/quilombo/
winnie-mandela-uma-mulher-que-brilha-noorun-2/
https://www.bbc.com/news/world-africa-43630442
https://www.folhape.com.br/colunistas/mulheresem-movimento/nomzamo-aquela-que-luta-acomplexa-trajetoria-winnie-mandela/17016/
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/winniemandela-lanca-livro-sobre-memorias-de-suaprisao-durante-o-apartheid
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/
internacional/1522678384_244682.html
https://www.almapreta.com
http://www.palmares.gov.br/

Entre as incontáveis homenagens
prestadas
à
Winnie
MadikizelaMandela, a cantora sul-africana Lira
compôs uma música especialmente
para ela. Assista ao vídeo interpretado
por Lira com imagens marcantes da
trajetória de Winnie Mandela. Clique
aqui.

Born Free (Lira)
Forte e ousado, devo ser/ Sem
limites, devo viver/ Poderoso é o que
está dentro, sim/ Mas o mundo vai tentar
me enganar/ Tudo que eu poderia ser/ Já
está contido em mim/ Cego por todas as
mentiras que ouço, sim/ Meu coração vai
querer ser libertado/ E o que significa
nascer livre/ É ser livre para ser eu/ E o
que significa nascer livre/ É viver e ser
feliz/ O universo pode ser abundância/
Sol que brilha incessantemente/ Tudo o
que poderíamos precisar, sim/ Sempre
foi dado gratuitamente/ E aqueles que
procuram controlar tudo isso, sim/
Tiraria nosso direito de viver/ Desloque
as pessoas e prive suas necessidades,
sim/ Mas todos nós temos o direito de
viver/ E o que significa nascer livre, sim/
É ser livre para ser eu/ E o que significa
nascer livre/ É viver e ser feliz.
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Dona Ivone Lara, a mulher
negra que revolucionou a saúde
mental e a cultura brasileira
Deby Eidam
Conselheira do CRESSPR, Assistente Social do CEMEI Maria Cazetta, Articulturista,
Conselheira suplente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres

Para o CRESS-PR, Dona Ivone Lara, a
conhecida “dama do samba”, já é de casa. Nós
que já falamos dela em outras publicações,
gostamos de relembrar que ela foi uma
das primeiras assistentes sociais negras do
Brasil, sim! Isso não pode ser considerado
pouco, considerando a estrutura social
empobrecida e racista, já que estamos falando
de uma mulher preta que superou as diversas
contradições sociais e raciais para graduar-se

numa profissão, que nos anos 40 era acessada,
predominantemente, por mulheres brancas
e religiosas da classe média, que atuavam a
favor do assistencialismo e da moral.
Falar de Ivone Lara da Costa é atual porque
ela não negou os direitos humanos dos usuários/
as do serviço de saúde mental. Ela esteve
à frente do seu tempo rompendo barreiras
do que era tradicional na atuação do serviço
social. Foi funcionária pública no Hospital do

Dona Ivone Lara em 2002. Foto: Leonardo Aversa /Divulgação
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À esquerda, Dona Ivone Lara. À direita, equipe do Conexão Jovem – PUCPR. Saúde Mental e Direitos Humanos (Foto: arquivo pessoal).

Engenho de Dentro por 37 anos, precursora da
terapia ocupacional, onde exerceu um papel
transformador na sua atuação em Saúde
Mental, sento contemporânea e precursora
da luta antimanicomial que teve seu início em
1946, com a conhecida Nise da Silveira.
A atribuição central de Ivone Lara
no serviço social era a anamnese social.
O relato dos familiares eram subsídios

Dona Ivone Lara numa roda de conversa com médicos no
Hospital Engenho de Dentro, onde exerceu as profissões
de enfermeira e assistente social, especialista em Terapia
Ocupacional, tendo sido companheira de trabalho da médica
Nise da Silveira.

para análise clínica, da psiquiatria de Nise.
Percorreu quilômetros de estrada de terra
pelos municípios do Rio de Janeiro e estados
vizinhos, localizando mães, pais, avós e tios
que haviam abandonado seus familiares no
hospital, acreditando que não havia mais nada
a ser feito por eles, com base no que ouviam
dos médicos na época. Sua atuação como
assistente social foi na contramão das práticas
convencionais.
A música sempre esteve presente na
trajetória de Ivone Lara da Costa, no hospital
não seria diferente. Acredita-se que a música
“Sonho meu” teve inspiração nos chamados
clientes do hospital, que desejavam encontrar
seus familiares, tendo somente a saudade
como liberdade, já que se encontravam em
total isolamento. Só a saudade para “buscar
quem mora longe”. Ivone também colaborou
para que a música pudesse fazer parte do
tratamento. Conseguiu patrocínios para a
compra de instrumentos musicais para os
pacientes - clientes do Engenho de Dentro.
Com isso, criou uma oficina de música, que
passou a apoiar festas e eventos de socialização
entre os pacientes-clientes, seus familiares
e os funcionários do hospital, o que hoje
conhecemos como fortalecimento dos vínculos
25

CRESS-PR EM MOVIMENTO - Novembro 2020

familiares e comunitários, já era uma prática
de Dona Ivone. Na oficina estão as raízes mais
profundas de um bloco de carnaval, o “Loucura
Suburbana”, que até hoje desfila anualmente
pelas ruas vizinhas ao hospital, sendo o legado
deixado pela nossa querida Ivone Lara da Costa.
Dona Ivone Lara é uma referência
para o movimento negro no Brasil, herdou o
legado da resistência das mulheres negras,
pelo samba, jongo, danças e religiosidade de
matriz africana, traços que aparecem em suas
músicas, e reforçam a potência da cultura
popular negra na emancipação humana.

Dona Ivone não negou o que a tornou uma
referência da cultura e da saúde mental. Foi
íntegra profissionalmente, ética no cuidado,
em um período onde não tínhamos um Código
Profissional como o atual, e foi transformadora
das relações, num tempo onde não se ouvia
falar em redes sociais. Ter Dona Ivone Lara
como assistente social, é para nossa categoria
uma honra e grande fonte de inspiração. Ela
deixou um valioso legado à Saúde Mental, ao
Serviço Social e, serve de inspiração nas lutas
contra as opressões, pela igualdade racial.

“Um sorriso negro, um abraço negro
Traz....felicidade
Negro sem emprego, fica sem sossego
Negro é a raiz da liberdade
..Negro é uma cor de respeito
Negro é inspiração
Negro é silêncio, é luto
Negro é...a solidão
Negro que já foi escravo
Negro é a voz da verdade
Negro é destino, é amor
Negro também é saudade..
(um sorriso negro!)”
DONA INOVE LARA (1921-2018)

CLIQUE AQUI e ouça Dona Ivone Lara interpretando esta
canção
Arquivo pessoal: Deby Eidam.
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Protagonismo de assistentes
sociais negras/os: organização
política e identidade ético-racial
Tatiana de Fatima Santos
Assistente Social, no Apoio Especializado da Comarca de Pontal do Paraná
Conselheira do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Pontal do Paraná (COMPIR)
Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Pontal do Paraná (CMDM)

Algumas das informações suscitadas
nesta publicação partem de “inquietações”
sobre a ótica da mulher negra, assistente
social e pesquisadora enquanto sujeito
político. As desigualdades de gênero, racial,
social e também econômica, têm sido o grande
desafio durante a pandemia de Covid19. Visto
que causam transformações no contexto das
famílias e que envolvem violações de direitos
dos sujeitos historicamente excluídos.
Assim, algumas famílias, principalmente
as chefiadas por mulheres negras, pobres
e mães solos que durante a pandemia não
conseguem acessar benefícios e serviços,
devido às condicionalidades do Bolsa Família
e o número de metas por município. O que
faz com que muitas famílias, sobretudo dos
estratos mais pobres do país sobrevivam a
partir de uma rede de apoio. Cabe a mobilização
da sociedade civil, instituições públicas e
privadas, entre outras, formar uma rede de
apoio e solidariedade.
Portanto, não podemos deixar de
mencionar alguns interesses por trás das
ações, considerando o período de eleições
municipais. Posto isso, as doações de cestas
básicas, álcool gel, máscaras, produtos de
higiene, entre outros são entregues nas

(Foto: arquivo pessoal)

comunidades e regiões periféricas. Durante
a entrega muitas mulheres são convidadas
a tirar fotos, gravar vídeos e participar de
reportagens. Essas imagens são publicadas
nas mídias sociais em alusão a solidariedade.
As redes sociais recebem essas imagens
que expõem a face da desigualdade social e
ampliam o racismo estrutural, sem que nada a
mais seja feito para elevá-las a emancipação e
a autonomia. O que temos visto é talvez uma
“indústria midiática”, pois a internet a partir
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dos aplicativos de redes sociais é a tecnologia
mais utilizada para a comunicação, e nesse
período de isolamento uma das únicas formas
de interação. Ao mesmo tempo que aproxima
as pessoas, permite que o discurso de ódio,
entre outros discursos, ganhem repercussão.
A divulgação destas imagens, mesmo
que autorizada, é uma forma de agravar a
violência, pois essas, se apresentam como
um estereótipo pensado como representação
racista da pessoa negra. As “imagens de
controle”, para a socióloga estadunidense
Patricia Hill Collins (2019, p. 274), são “imagens
controladoras não como mensagens simbólicas
desencarnadas, mas como ideias designadas a
conferir significado as nossas vidas cotidianas
e aprofunda a desigualdade, bem como as
opressões de raça, gênero, classe, sexualidade”
e outros, diante da interseccionalidade.
As diversas perspectivas de abordagem
no cotidiano de trabalho profissional
e, também, possibilidades objetivas e
subjetivas que promovam a resistência das/
os negras/os assistentes sociais, demandam
a apropriação intelectual que proporcione à
discussão de estratégias de enfrentamento
do racismo estrutural, com suas expressões
de desigualdade, que se intensificam diante
da crise sanitária e da ausência de políticas
públicas.

CRESS-PR, 2019: “Se cortam direitos, quem é preta e pobre
sente primeiro. A gente enfrenta o racismo no cotidiano”
(Foto: arquivo pessoal).

O país vive uma rica discussão sobre
as relações raciais, e nesse momento de
pandemia mais do que nunca os/as assistentes
sociais são convocados/as a atuar fazendo
frente às demandas em alguns espaços sócio
ocupacionais que envolvem desigualdades,
vulnerabilidades e riscos sociais provenientes
de opressões estruturais que permeiam a
pobreza e/ou extrema pobreza de famílias
que se encontram com seus direitos violados,
considerando que as relações de opressões
são estruturais e revelam uma desigualdade
histórica.
Nesse sentido, a desigualdade racial/
social está presente, sobretudo, no contexto das
famílias negras chefiadas por mulheres negras
e pobres. Sendo assim, a intensificação dessas
desigualdades demonstra a emergência de
darmos continuidade a partir de ações efetivas
de enfrentamento e combate ao racismo com
propostas encaminhadas ao CRESS/PR por
profissionais negras/os, um coletivo que pode
fazer ecoar vozes historicamente silenciadas,
apoiadas em um espaço seguro.
A luta antirracista no conjunto CFESS/
CRESS compõe as bandeiras de lutas e as
pautas prioritárias no que tange a defesa
intransigente dos direitos humanos e das lutas
emancipatórias. Nesse sentido, considerando
a emergência da discussão durante a crise
sanitária, o agravamento da desigualdade
social, bem como o combate ao racismo, é que
convidamos as/os assistentes sociais negras/
os de todo o Paraná, a compor um coletivo
de assistentes sociais para fazer frente ao
CRESSPR, na tratativa dessa pauta que é
urgente e necessária, e cresce a cada dia de
acordo com os indicadores.
Faz-se necessário discutir as ações
que possam contribuir para a promoção da
prática antirracista no exercício profissional,
a partir da criação de estratégias coletivas,
cujas principais temáticas discutidas possam
se tornar artigos, notas técnicas, materiais
28

CRESS-PR EM MOVIMENTO - Novembro 2020

(Foto: arquivo pessoal).

para palestras a serem realizadas nas diversas
unidades dos NUCRESS, seccionais, entre
outros.
Além disso, é fundamental que a
proposta, a partir do aprofundamento das
discussões pelo coletivo de profissionais,
possa favorecer as/aos profissionais o
conhecimento das memórias e histórias, por
meio de um espaço de troca de experiências
vividas, e sobre a nossa própria identidade,
ancestralidade, cultura, e outros com o
objetivo de possibilitar uma jornada rumo ao
poder da autodefinição da população negra, de
reconhecimento, de autovalor que contribua
para o enfrentamento do racismo e de todas as
formas de descriminalização e opressões nos
espaços aonde as/os assistentes sociais atuam.
É igualmente relevante contribuir para a
luta antirracista como um todo, considerando

Oficina de tranças no IFPR – Semana da Consciência Negra.
(Foto: arquivo pessoal).

a prerrogativa das discussões que envolvem a
interseccionalidade, entre orientação sexual,
gênero, raça e classe para discussão dos temas,
considerando que os negros podem apoiar
outros/as negros/as nessa luta, e isso vale para
as/os assistentes sociais que estão atuando
na linha de frente da pandemia realizando
a defesa dos direitos humanos, e das lutas
emancipatórias numa perspectiva decolonial
para que de fato a sociedade se torne mais
justa e igual para todas/os.

REFERÊNCIA
LORDE, Audre (et all) HOLANDA, Heloisa Buarque de
(org) Pensamento feminista: conceitos fundamentais.
Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.
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Os territórios, comunidades e
localidades quilombolas
Rosana Mirales
Professora da Unioeste, doutora em Serviço Social (PUCSP)

Introdução

Varação de canoa em Ivaporunduva, Eldorado (SP), na década
de 1990. Foto: Rosana Mirales.

Esse texto traz informações sobre a
organização dos quilombolas, na trajetória
de luta pelo reconhecimento de sua condição
histórica, no processo de buscas institucionais
para o seu reconhecimento formal e a
regularização de suas terras.
Esse é o duro percurso que envolve a luta
pela terra dos quilombolas no Brasil. Caso você
assistente social, tenha interesse em melhor
conhecer a realidade dessas comunidades,
visite uma, dialogue com homens e mulheres,
jovens, crianças, adolescentes quilombolas.
Também busquem nos meios virtuais
informações sobre cada uma delas, pois cada
qual apresenta particularidades nas suas lutas,
as quais, muitas vezes, em nossas trajetórias
são desconhecidas.
As conquistas feitas na educação, por
meio da Lei nº 10.639/2003, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino
a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira”, e a Resolução
Nº 8/2012 do MEC, que define Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola na Educação Básica,
somam-se com importância fundamental nas
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lutas dos quilombolas e dos negros no país,
pois, mudanças culturais poderão construir
relações subjetivas que levem a objetivação
possibilidades de lutas por mudanças
estruturais absolutamente necessárias.

A CONAQ - Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas

A Coordenação Nacional de Articulação
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
- CONAQ – (http://conaq.org.br/) tem 24 anos,
agregando possibilidades históricas à luta em
defesa da causa quilombola no Brasil. Segundo
a CONAQ, o I Encontro Nacional de Quilombos
criou, em 12 de maio de 1996, em Bom Jesus
da Lapa na Bahia, uma comissão provisória
para a criação de uma organização de âmbito
nacional, sem fins lucrativos, para representar
a maioria dos(as) quilombolas do Brasil.
Contam com a participação de representantes
das comunidades quilombolas de Alagoas,
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí,
Paraná (Federação Estadual das Comunidades
Quilombolas do Paraná – FECOQUI), Rio Grande
do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro,
Rondônia, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina e
Tocantins, totalizando 23 Estados.
São objetivos da CONAQ:
Lutar pela garantia de uso coletivo do
território, pela implantação de projetos
de desenvolvimento sustentável, pela
implementação de políticas públicas,
levando em consideração a organização
das comunidades de quilombo; por
educação de qualidade e coerente
com o modo de viver nos quilombos; o
protagonismo e autonomia das mulheres
quilombolas; pela permanência do(a)

Pescador em Ivaporunduva, Eldorado (SP), na década de 1990.
Foto: Rosana Mirales.

jovem no quilombo e acima de tudo pelo
uso comum do Território, dos recursos
naturais e pela vida em harmonia com o
meio ambiente. (CONAQ, s. d. - b)
Em sua trajetória, a CONAQ promoveu o
debate sobre os procedimentos de regularização
de territórios quilombolas, amparados pelo
Artigo 68 das Disposições Transitórias da
Constituição Federal de 1988. Fruto desses
debates, contribuiu na construção do Decreto
4887/2003, que regulamenta o procedimento
para
identificação,
reconhecimento,
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delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades
dos quilombos.
Ao longo dos 20 anos de existência a
CONAQ realizou 04 encontros nacionais em
17 a 20 de novembro de 1995 em Brasília – DF;
29 de novembro a 02 de dezembro de 2000 em
Salvador – BA; 03 a 07 de dezembro de 2003 em
Recife – PE; 03 a 06 de agosto de 2011 no Rio de
Janeiro – RJ; 22 a 26 de Maio de 2016 em Belém
– PA. (CONAQ, s. d.(c))
A CONAQ por ter como fonte a
realidade organizativa das comunidades em
seus processos de identificação quilombola,
enquanto as fontes oficiais tomam por
referência as localidades que, de alguma
forma, cadastram seus processos pelo
reconhecimento formal como quilombolas
e por isso, as vezes se diferenciam os dados
originários nas variadas fontes. “Das mais de
três mil comunidades quilombolas presentes
nas cinco regiões do país, pouco mais de cem
possuem o título.” (CONAQ, s. d.(c).

Quilombolas no Brasil
Em 2019, no Brasil eram 1.674 municípios
com quilombolas: 123 na região norte, 811 na
região nordeste, 514 na região sudeste, 136
na região sul e 90 na região Centro Oeste. Ao
total, no país, são 404 territórios quilombolas
oficialmente delimitados e definidos em
setores censitários, 2.308 agrupamentos
quilombolas definidos em setores censitários,
3.260
outras
localidades
quilombolas,
totalizando 5.972 territórios, agrupamentos e
outras localidades quilombolas no país. (IBGE,
2020).
Sobre a regularização das terras
quilombolas, segundo informa a Cruz (2020, s.
p.), no ano de 2019 somente duas comunidades
tiveram os títulos de suas terras no Brasil,
em 2020 nenhuma e além disso, o número
de processos de titulação abertos pelo no

Relação de Processos Abertos por ano no Brasil

Fonte: INCRA/DFQ, 2018. Disponível em: http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf Acesso
em 19 jul. 2020. Observação: no documento, a soma processos regionais
é 1.715, entretanto, a soma dos processos na descrição de cada um, é de
1.722.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) atualmente é o menor dos
últimos dezessete anos.
Segundo Scharamm (2019), desde a
Constituição Federal de 1988, 44 comunidades
foram tituladas pelo Incra, sendo que, dessas 23
estão tituladas apenas parcialmente. São 3.212
comunidades quilombolas reconhecidas pela
Fundação Cultural Palmares, 1.716 processos
de titulação abertos no Incra. Segundo a mesma
reportagem, a demora na titulação das áreas
compromete a sua sustentabilidade. Além
disso, houve corte de recursos para políticas
sociais necessárias nas áreas, como aquelas
destinadas às escolas e aos serviços de saúde.
Isso não se restringe somente às comunidades,
mas aos serviços públicos essenciais como
o Incra, responsável pela regularização
das terras, que também está submetido ao
desmonte institucional.
Segundo a CONAQ (s. d. - a), são 2.847
comunidades certificadas, 1.533 processos
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abertos no INCRA e 154 com as terras dos
quilombolas tituladas no Brasil, sendo que
80% daquelas regularizadas, foram realizadas
por governos estaduais. Nessa fonte, as
comunidades certificadas se localizam nas
regiões: 442 Norte, 131 Centro-Oeste, 175 Sul,
1.724 Nordeste e 375 Sudeste.
Na atualização do Incra (INCRA/DFQ,
2018), em 2018 eram 977 processos abertos na
região Nordeste, 142 na Região Norte, 118 na
Região Centro-Oeste, 327 na Região Sudeste,
151 na Região Sul, totalizando 1715 processos.
Na mesma fonte, na listagem do Incra que
detalha os processos, são 1.722 processos
abertos, sendo 2005 o ano que teve maior
número de processos iniciados, conforme se
observa no quadro abaixo.

Quilombolas na Região Sul
Na Região Sul são 36 territórios
quilombolas
oficialmente
delimitados
e definidos em setores censitários, 84
agrupamentos quilombolas definidos em
setores censitários, 199 outras localidades
quilombolas, totalizando 319 territórios,
agrupamentos
e
outras
localidades
quilombolas. (IBGE, 2020).

Quilombolas em São Paulo
O reconhecimento dos quilombos
e de seus territórios se dá por meio do
Relatório Técnico-Científico e posterior
publicação no Diário Oficial do Estado. Após
tal reconhecimento, torna-se então possível
a titulação das terras, que não podem ser
vendidas. Das comunidades quilombolas que
já foram apresentadas à Fundação Instituto de
Terras de São Paulo José Gomes da Silva, vinte e
sete foram reconhecidas e 6 delas (não informa
quais) estão tituladas pelo governo, em regiões
de terras devolutas e de proteção ambiental.
São os Quilombos André Lopes; Cangume;

Agricultor na colheita de arroz em Pedro Cubas, Eldorado
(SP), na década de 1990. Foto: Rosana Mirales.

Caçandoca; Brotas; Cafundó; Cambury;
Capivari; Cedro; Galvão; Ivaporanduva; Jaó;
Maria Rosa; Mandira; Morro Seco; Nhunguara;
Pedra Preta; Pedro Cubas; Pedro Cubas de
Cima; Porto Velho; Praia Grande; Pilões; Poça;
Reginaldo; Ribeirão Grande Terra Seca; São
Pedro; Sapatu e Sertão de Itamambuca. (SÃO
PAULO, s. d.).

Quilombolas no Paraná
No Paraná , são 5 territórios quilombolas
em Adrianópolis, 1 em Arapoti, 1 em
Bocaiuva do Sul, 1 em Campina Grande do
Sul, 1 em Campo Largo, 8 em Candói, 2 em
Cantagalo, 5 em Castro, 1 em Carro Azul, 1
em Chopinzinho, 2 em Curiúva, 1 em Foz do
Iguaçu, 1 em Foz Jordão, 1 em Guaíra, 1 em
Guarapuava, 5 em Guaraqueçaba, 2 em Ivaí, 1
em Lapa, 1 em Mangueirinha, 1 em Marquinho,
2 em Ponta Grossa, 1 em São Miguel do
Iguaçu, 1 em Telêmaco Borba, 1 em Terra
Roxa, 1 em Tibagi 1 em Turvo, totalizando 49
territórios, agrupamentos e outras localidades
quilombolas no Estado. (BRASIL, 2020).
No Paraná são 31 agrupamentos
quilombolas, 49 localidades quilombolas e 7
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Andamento dos Processos para fins de regularização das terras - Paraná.

Fonte: IBGE. CONAQ, s. d. - a. Org. pela autora. Fonte: INCRA. DFQ, 2019.

territórios quilombolas regulamentados, num
total de 87, situados em 30 municípios.
Na relação abaixo, do Incra, o PR tem 38
comunidades com processos abertos para o
seu reconhecimento: 3 abertos em 2004, 10 em
2005, 1 em 2007, 3 em 2008, 19 em 2008, 1 em
2013 e 1 em 2015. (INCRA, 2018).
Ainda no Paraná, segundo o Incra, são
sete comunidades que tem processos abertos,
para fins de regularização das terras, o que não
significa possuírem titulação.

CONAQ - Confederação Nacional de articulação das
Comunidades negras rurais quilombolas. Quem somos. S.
d. (c). Disponível em: http://conaq.org.br/nossa-historia/
Acesso em: 26 jul. 2020.
CRUZ, Márcia Maria. Paralisação de titulações por
Bolsonaro dificulta combate à Covid-19 nos quilombos.
https://deolhonosruralistas.com.br/2020/07/16/
paralisacao-de-titulacoes-por-bolsonaro-dificultacombate-a-covid-19-nos-quilombos/

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
BR_LOCAL_QUILOMB_2019.

Disponível:

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-
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“Sem território, estamos à mercê de
promessas vãs”

Ana Maria Santos da Cruz. Foto: Felipe Gusinski/Cohapar.

Ana Maria Santos da Cruz, 71 anos,
mulher negra, professora aposentada, líder da
comunidade quilombola Paiol de Telha, está há
30 anos na luta pelo reconhecimento formal e
a regularização das comunidades quilombolas
no Paraná. Coordenadora executiva da
Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais (CONAQ), membro
da Federação das Comunidades Quilombolas
do PR (FECOQUI) e da Fundação Cultural
Palmares, Ana Maria diz que a luta pelo
território das 38 comunidades quilombolas do
Paraná, onde vivem 20 mil pessoas, se arrasta
por décadas, assim como no Brasil. Segundo
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#VozesDoQuilombo - Depoimento de Ana Maria Santos Cruz. CLIQUE AQUI.

ela, além da certificação das comunidades na
Fundação Quilombo dos Palmares, pouca coisa
mudou.
A certificação é uma certidão de
autorreconhecimento enquanto comunidade
quilombola, emitida pela Fundação. Este
documento é apenas o primeiro passo de longo
processo que passa por elaboração do Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação do
Território (RTID), publicação do RTID no
Diário Oficial da União e dos estados, Decreto
de Desapropriação e finalmente o Título de
propriedade do território.
As comunidades do Paraná estão muito
distantes da etapa final desse processo.
Apenas uma conseguiu o título e outras 4 estão
aguardando publicação do RTID no Diário da
União e dos estados. A Paiol de Telha, da líder
Ana Maria, localizada em Reserva do Iguaçu
(PR), conseguiu o título em 2019, mas apenas de
parte de seu território, 228 hectares.
“Sem o território, as comunidades ficam
à mercê de promessas vãs. Nos últimos 4 anos
perdemos todos os direitos que conquistamos
em 30 anos, desde recursos financeiros para
elaboração do RTID e para pagar indenização
de áreas tituladas, até representação nos
conselhos da sociedade civil.
Tínhamos
representantes em todos os conselhos, hoje

não temos em nenhum. Perdemos o direito a
voz.”
Uma das grandes vulnerabilidades às
quais ficam expostos, de acordo com Ana Maria,
é a ameaça constante de grandes empresas
que querem construir empreendimentos
nos territórios quilombolas. “Querem fazer
exploração de minérios, destruir reservas,
construir pequenas centrais hidrelétricas. Esse
são os maiores problemas que enfrentamos
sem a titulação de nossos territórios.”
Pandemia e Educação
Como professora, embora aposentada,
Ana Maria tem uma atenção também para
as demandas de educação das comunidades.
“Temos uma grande necessidade de escolas
para aplicabilidade das Diretrizes Curriculares
Quilombolas.”
A pandemia de Covid-19 também
preocupa, mas Ana Maria afirma que
ocorreram apenas casos sem gravidade no
Vale da Ribeira e em Palmas. “Temos um
grupo de atuação nos casos de pandemia, com
representantes de todos os movimentos sociais
do Paraná, Conselho de Povos de Comunidades
Tradicionais, Secretaria de Saúde, Incra,
Defensoria Pública, prefeitos e Procuradoria
Federal, que atende rapidamente.”
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