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Apresentação
O Brasil foi fundado nas bases do racismo. Primeiro ocorreu 
a escravização dos povos originários durante a colonização 
portuguesa, depois, com os africanos sendo trafi cados em navios 
negreiros. 

Mesmo com a abolição da escravatura, de ambas as raças, nenhuma 
foi compensada por construírem um país sem nada em troca: 
terras, emprego, saúde, educação, trabalho remunerado, segurança, 
moradia, direitos sociais e políticos foram negados por séculos.

Quando se faz o recorte de gênero, a desigualdade é ainda mais 
profunda. Além do racismo que essas mulheres sofrem, existe o 
machismo. Os índices sociais são os piores para essa parcela da 
população.

Objetivo
Oferecer conteúdo de qualidade com dados e pesquisas, além casos 
de sucesso e boas práticas para que as pré-candidatas tenham as 
ferramentas necessárias para concorrerem preparadas ao pleito 
municipal.  

Racismo 

O racismo no Brasil é estrutural e estruturante

No dicionário, racismo é definido como o preconceito e a 
discriminação contra indivíduos, ou grupos, por causa de sua 
etnia ou cor. Também é entendido como sistema doutrinário ou 
político de exaltação de uma raça em detrimento das demais. 
No Brasil, racismo é tipificado pela Lei nº 7.716, que define os 
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

A escravidão de africanos ocorreu por mais de 300 anos no 
Brasil e fomos o último país do Ocidente a abolir a escravatura, 
em 1888. Contudo, nada mais foi oferecido aos negros em 
reparação, como terras, empregos remunerados, educação, 
segurança e isso se reflete até os dias de hoje. 

Indígenas também foram escravizados durante ao menos 200 
anos, desde a invasão portuguesa no Brasil, e continuam a 
sofrer racismo, sem direito aos seus territórios demarcados, a 
saúde, a educação, a segurança.

Ilustração // Diego

De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), negros 
correspondem a 56,10% dos 
209,2 milhões de  habitantes 
brasileiros. Destes, 19,2 milhões 
se autodeclaram pretos e 89,7 
milhões se assumiram como 
pardos, para o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) são considerados negros 
a soma dos pretos e pardos. 
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O Censo do IBGE, de 2010, registrou que indígenas são 0,47% da 
população total, cerca de 896.917 pessoas, distribuídas em 305 
povos. Na cidade, vivem 324.834 e na zona rual 572.083.

Ainda de acordo Censo do IBGE de 2010, mulheres negras 
representam a maior parte da população brasileira: 25,38%. Já 
mulheres indígenas são metade da população indígena, 448 mil, 
em 305 povos, com 274 línguas.

Quando analisados os dados sobre mulheres desse grupos 
raciais, a exclusão é ainda maior e mais dramática..

Mulheres Negras

Mulheres negras são a base da pirâmide social. Padecem com o 
machismo e racismo simultaneamente. Sofrem com os maiores 
índices de pobreza e violência e menores de ascensão social e 
oportunidades.

No Brasil, 63% das casas comandadas por mulheres negras com 
fi lhos de até 14 anos estão abaixo da linha da pobreza, com renda 
per capita mensal de R$ 420,00 e 23,7% estão abaixo da linha da 
miséria. Vivem nessas residências lideradas por mulheres negras 
7,8 milhões de pessoas, aponta o IBGE.

No entanto, entre mulheres brancas na mesma situação, o índice 
é de 39,6% abaixo da linha da pobreza, 13,9% abaixo da linha da 
miséria e 3,6 milhões pessoas estão nas casas comandadas por 
elas, os dados também são do IBGE.

Mulheres negras têm menos acesso ao saneamento básico, 41,8% 
não possuíam coleta de lixo, água encanada e rede tubular de esgoto. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
92% dos trabalhadores doméstico são mulheres (5,7 milhões), 
e deste total, 68% são negras (3,9 milhões). Entretanto, negras 
ocupam apenas 0,4% dos cargos executivos das “500 Empresas 
mais admiradas”. Negras ainda sofrem mais com o desemprego e 
subemprego.

O IBGE também comparou ao salário da mulher branca com o da 
mulher negra, a primeira ganha 70% a mais que a segunda. A média 
salarial das brancas é de R$ 2.379 a das negras é de R$ 1.394. 
Mulheres negras ganham menos que mulheres brancas, homens 
negros (R$ 1.762) e homens brancos (R$ 3.138).

O acesso a saúde é outro indicador impactado pela cor. A pesquisa 
“Estatísticas de gênero”, do IBGE, mostra que 98% das  mulheres 
brancas foram atendidas ao menos uma vez na última gravidez, 
mulheres pretas ou pardas foram 96,6%. Em consultas gerais, 95,4% 
das mulheres brancas foram a quatro consultas, enquanto 92,8% 

Ilustração // Diego
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mulheres pretas ou pardas tiveram acesso  a mesma quantidade 
de atendimentos. Segundo o Ministério da Saúde, 65,9% das vítimas 
de violência obstétrica e 62,8% das mortes maternas são de negras.

Nas redes sociais o tratamento da mulher negra não é diferente. A 
pesquisa de doutorado do sociólogo Luiz Valério Trindade descobriu 
que 81% das vítimas de discurso discriminatórios no Facebook são 
mulheres negras entre 20 e 35 anos. Em 2018, o Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos) recebeu 615  denúncias de crimes raciais.

O racismo persiste igualmente na violência. O Atlas da Violência de 
2019 mostrou que o assassinato de mulheres negras cresceu 29,9% 
de 2007 a 2017, já de mulheres não-negras o aumento foi de 4,5%. 
Mulheres negras também são as que mais sofrem feminicídio,  61%,  
de acordo  com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019.

Mulheres Indígenas

A invisibilidade da mulher indígena é ainda maior. Isso se reflete em 
dados escassos.

Na primeira “Marcha das Mulheres Indí genas: ‘Territó rio: nosso 
corpo, nosso espí rito’”, que ocorreu na capital federal em 2019, as 
mulheres reivindicaram:

“Demarcação das terras indígenas; o direito à posse plena dos 
territórios; o direito irrestrito ao atendimento diferenciado à saúde; o 
aumento da representatividade das mulheres indígenas nos espaços 
políticos, dentro e fora das aldeias; o direito de todos os seres 
humanos a uma alimentação saudável; o direito a uma educação 

diferenciada para as crianças e 
jovens indígenas; e a necessidade 
de uma legislação específi ca que 
combata a violência contra a 
mulher indígena”, explica matéria 
do Brasil de Fato.

A violência contra as mulher 
indígena também é uma constante, 
tanto a doméstica, quando pela 
disputa de terra. O Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notifi cação (Sinan), do Ministério 
da Saúde, registrou entre 2007 e 
2017, 8.221 casos de violência 
contra mulheres indígenas. Em 
um terço dos casos o agressor 
é próximo, companheiro ou ex-
companheiro da vítima e em dois 
terços dos casos o agressor não 
é uma pessoa próxima da família, 
isso ocorre por conflitos pelas 
terras indígenas.

Ilustração // Diego

A compilação de dados do Sinan, divulgados pela Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai), afi rma que os principais tipos de agressão 
são o espancamento e a ameaça, a maioria ocorre dentro de casa e 
as mulheres de 10 a 19 anos são maiores vítimas. A distância das 
aldeias em relação às delegacias e órgãos competentes também é 
um empecilho para a denúncia e proteção dessas mulheres.
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Mulheres Negras na Política

Um levantamento, realizado pelo jornal Correio Braziliense, apontou 
que nas eleições de 2018, 13 mulheres negras foram eleitas para o 
Congresso Nacional (12 deputadas federais e uma senadora - três 
autodeclaradas pretas e dez  autodeclaradas pardas). 

O resultado equivale a 2% do total de cadeiras da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. Em relação aos cargos de deputados 
estaduais, mulheres negras representam 4,8%  e de vereadores, 5%.

Mulheres Indígenas na Política

Em 2018, foi eleita a primeira mulher indígena para a Câmara dos 
Deputados.

Casos de Sucesso
O Geledés - Instituto da Mulher Negra explica que o Estatuto da 
Igualdade Racial foi instituído pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 
2010. O documento contempla várias áreas: cultura, esporte, saúde, 
moradia, religião e comunicação para assegurar os direitos de 
negras e negros no Brasil.

Ainda de acordo com o Geledés, o Estatuto foi responsável pela 
criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(Sinapir), que difundiu as políticas públicas do governo federal nos 
estados e municípios.  Também por meio dele foi criada a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). A 

Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial é fruto deste regimento. A lei 
que instituiu 20% de cotas para negros no serviço público federal e 
a Lei de Cotas no Ensino Superior também foram feitas a partir do 
Estatuto.

O sistema de cotas foi fundamental para que essas populações 
marginalizadas tivessem acesso a educação. 

“Lei nº 12.711/2012, que reserva 50% das vagas das instituições 
federais de ensino para estudantes egressas/os de escolas públicas, 
de baixa renda, autodeclaradas/os pretas/os, pardas/os e indígenas 
ou pessoa com defi ciência, reunidas/os em subtipos de cotas 
que contemplam diferentes perfi s de candidatas/os, a exemplo de 
“escola pública/qualquer renda/não ppi (pretos, pardos e indígenas), 
sem defi ciência”, Geledés.

Estudo do IBGE, baseado em dados da Pnad 2018, afi rma que negros 
e negras são 50,3% dos estudantes de gradução contra 49,7% de 
brancas e brancos, nas instituições públicas de ensino superior 
(federais, estaduais e municipais). Pela primeira vez na história, 
negras e negros são maioria no ensino superior.

O aumento também reflete nas mulheres indígenas como mostra 
o levantamento da Gênero e Número com dados do Censo da 
Educação Superior. Sete mil mulheres indígenas ingressaram em 
instituições de ensino superior em 2015. Em 2009 eram 2.780, em 
2018, 17.269, um aumento de 620%, segundo pesquisa realizada 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Em 2014, as mulheres indígenas se tornaram maioria 
entre o total de ingressantes indígenas, 52%, até 2018.
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Mobilizações e atendimento 
adequado levando em conta as 
diferenças, culturais, sociais e de 
gênero também são necessárias 
para o combate ao racismo, 
machismo e a promoção da 
igualdade racial e de gênero.

A “Marcha das Mulheres Negras 
contra o Racismo, a Violência 
e Pelo Bem Viver”, ocorreu 
pela primeira vez em 2015, em 
alusão ao Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-americana 
e Caribenha (25 de julho), com 

Boas Práticas
• Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial;
• Destinação de recursos e campanhas voltadas 

para o combate ao racismo, ao sexismo e 
a favor da promoção da igualdade racial;

• Ouvidorias em órgãos governamentais para 
receber e atuar em denúncias de assédio 
moral, sexual, racismo e misoginia;

• Fazer cumprir a Lei nº 10.639, que obriga 
o ensino da cultura afro-brasileira nas 
escolas incluindo e material didático 
que valorize as culturas indígenas;

• Política Públicas para educação, emprego 
e saúde respeitando as especifi cidades 
das mulheres negras e indígenas;

• Projetos de lei voltados para os direitos 
da mulheres negras e indígenas e no 
combate ao  racismo e a promoção 
da igualdade racial e de gênero;

• Indicação e nomeação de mulheres negras 
e indígenas qualifi cadas para cargos 
públicos e em pastas estratégicas, caso 
não seja possível compor 50% da equipe.

participação de 50 mil mulheres negras que caminharam até a 
Esplanada do Ministérios, em Brasília/DF.  A ideia surgiu durante o 
Fórum Afro XXI, em 2011. Diversas organizações foram responsáveis 
pela realização, explica a matéria Agência Brasil (EBC). A Marcha 
ocorre todo os anos desde então.

A tradução das línguas indígenas também são importantes para que 
a mulheres conheçam e tenham acesso aos próprios direitos, pois 
17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa. O Núcleo 
Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) 
da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul traduziu a 
Lei Maria da Penha para as línguas guarani e terena e confeccionou 
cartilhas com informações sobre violência contra a mulher.  A Casa 
da Mulher Brasileira, em Campo Grande/MT,  inaugurou com duas 
tradutoras indígenas para as línguas guarani e terena (maiores 
etnias no estado).

Ilustração // Diego
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