






Origens, Causas, Formas e Manifestações Contemporâneas de 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata 

 

Reconhecemos que a escravidão e o tráfico de escravos, incluindo o 

tráfico transatlântico de escravos, foram tragédias terríveis na história 

da humanidade, não apenas por sua barbárie abominável, mas 

também em termos de sua magnitude, natureza de organização e, 

especialmente, pela negação da essência das vítimas; 

reconhecemos ainda que a escravidão e o tráfico de escravos são 

crimes contra a humanidade e assim devem sempre ser considerados, 

especialmente o tráfico transatlântico de escravos, estando entre as 

maiores manifestações e fontes de racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata; e que os africanos e 

afrodescendentes asiáticos e povos de origem asiática, bem como os 

povos indígenas foram e continuam a serem vítimas destes atos e de 
suas consequências. 

 













Concurso Miss Bahia 2013 



    Conceito ampliado de saúde: 

     Saúde é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 
terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é 
principalmente resultado das formas de organização 
social, de produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida.  

      VIII Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1986. 

(Anais) 

 



 Racismo Institucionalizado: 

É normativo, muitas vezes legalizado, e 
frequentemente manifesto como desvantagens 
naturais. É estrutural vem sendo codificado nas 
normas, costumes, leis, sem a necessidade de 
perpretador identificável. Se evidencia na 
ausência de ação diante das necessidades, e se 
manifesta tanto nas condições materiais, como no 
acesso ao poder. 

 



 Mediado através da relações interpessoais: 

A autora define racismo interpessoal como 
preconceito e discriminação, onde preconceito 
significa suposições sobre habilidades, motivos e 
intenções, de acordo com o pertencimento racial; 
por discriminação entende-se atos 
discriminatórios por critério racial. Pode ser 
intencional ou não, inclui ações e omissões. 

 



 Internalizado: 

A incoporação, por parte dos membros dos 
grupos estigmatizados das mensagens negativas 
sobre suas habilidades e valores 
intrínsecos.(Camara Phyllis Jones; Levels of 
racism: A theoretic framework and a gardener's 
tale; American Journal of Public Health; Aug 
2000; 90, 8; ABI/INFORM Global). 

 







 Discriminação Racial – experiências negativas...ansiedade – estado 
de sempre alerta ... 

 Anos Potenciais de Vida Perdidos -o homem negro perde 1,73 
anos de vida ao nascer e o homem branco 0,71 ano; perda 114% 
maior, em relação aos homicídios (IPEA, 2013)  

 Luto como mãe –no conjunto da população residente nos 226 
municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, calcula-se 
que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de 
homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com os brancos 
(PRVL, 2010). 

 Ausência de dados minimiza ou nega os fatos. 



Perguntar sempre: 
 

 Quem se beneficia? 

 Quem se prejudica? 

 Como fazer de forma a 
garantir os direitos 
humanos em saúde? 

 

 

 





   “Complexidade não é um conceito teórico e sim um 
fato. Manifesta-se na multiplicidade, no 
entrelaçamento e na contínua interação da infinidade 
de sistemas e fenômenos que compõem o mundo 
natural e as sociedades humanas”. 

Humberto Mariotti  



Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana CNE/CP Resolução 1/2004: 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições 

de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação 

Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem programas 

de formação inicial e continuada de professores. 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico- Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 

termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 
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