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MULHERES NEGRAS POR DIREITOS! 



CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
ARTIGO 6°

DIREITOS SOCIAIS

• Educação
• Saúde
• Alimentação
• Trabalho

• Previdência social
• Proteção à maternidade e à 

infância
• Assistência aos desamparados

• Moradia
• Transporte
• Lazer
• Segurança

DIREITO À CIDADE



O DIREITO À 
CIDADE  

Você já se perguntou onde e como vivem 
as mulheres negras nas cidades?



Para entendermos, um exercício simples...

• Quem são as principais vítimas das violências urbanas, de 
gênero e LGBTfobia? Seja por parte do Estado, ou de civis?

• Quem são as pessoas que mais dependem dos serviços públicos 
de transporte, saúde e educação?

• Quem são as pessoas que moram nas favelas e cortiços e mais 
dependem das politicas de habitação?

Já tinha parado pra pensar?



Atualmente as mulheres negras representam 25,8% da 
população brasileira (48,4 milhões)

destes,
82,4% (39,9 milhões) vivem nas cidades.

Em Santa Catarina, aproximadamente 7,4% (458,1 mil) da população 
são mulheres negras, e desse total 6,3% (392,8 mil) estão em área 

urbana.

LAGUNA

De 51,6 mil habitantes
26,3 mil são mulheres, onde 

2,7 mil (5,2%) são mulheres negras
e 2,2 mil (4,2%) vivem em área urbana

Encontro Regional de Mulheres 
Negras em Criciúma SC



AS MULHERES NEGRAS ESTÃO NA BASE DA 
PIRÂMIDE SOCIAL BRASILEIRA

E ISSO IRÁ INSIDIR DIRETAMENTE NOS INDÍCIES DE 
VIOLÊNCIA, ESCOLARIDADE, RENDA, SAÚDE, ENTRE 

OUTROS



As pessoas vivem as mazelas da
violação do Direito à Cidade
diferentemente de acordo com sua

raça, gênero e classe.



SEGUNDO DADOS DO IBGE

• 23% (11,3 milhões) das mulheres negras recebem até 1  salário mínimo

• Apenas 1,2% das mulheres negras recebem mais de 5 salários mínimos

• Em Laguna, nenhuma mulher negra recebe mais 15 salários mínimos

NO BRASIL



MULHERES NEGRAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

23,3% das mulheres brancas tem Ensino Superior 

X

10, 4% das mulheres negras e pardas tem Ensino 
Superior

(2,3 vezes menos)

Renda média da população graduada no Brasil:

Homem branco R$ 6.702
Homem negro R$ 4.810 
Mulher branca R$ 3.981

MULHER NEGRA R$ 2.918

27% menos que a mulher branca e 43% menos que o HOMEM 
BRANCO.



Moradia (pra quem?)

Educação (pra quem?)

Segurança (pra quem?)

Trabalho (pra quem?)

Terra (pra quem?)

Mobilidade (pra quem?)

Saúde (pra quem?) 

Cultura (pra quem?)

As condições de moradia no Brasil são 
extremamente precárias para a maior parte 

da população, sobretudo para a negra, que foi 
empurrada para as margens da cidade em 

um projeto de urbanização RACISTA e 
EXCLUDENTE



A ausência de políticas públicas no processo de constituição das periferias, 
tanto de políticas de urbanização como manutenção dos direitos sociais básicos, 
agravou as desigualdades sociais no país, onde 70% da população pobre do país é 

negra.

No contexto atual, o uso da cidade a partir das demandas do capital tem sido 
elemento estruturante da lógica escravocrata onde há a superexploração da força 

de trabalho do negro ou sua exclusão no mercado de trabalho, sua exclusão no 
acesso aos direitos básicos como saúde, educação, cultura, segurança, 

infraestrutura pública, etc.



A CIDADE, SEUS EQUIPAMENTOS , O DESENHO URBANO, 
ETC, SÃO PENSADOS A PARTIR DA LÓGICA PATRIARCAL 

CAPITALISTA

Com o avanço do 
neoliberalismo, a proliferação 

da miséria atinge 
principalmente as “minorias” 

de classe, gênero e raça, de 
maneira interseccionalizada.

Historicamente, como o urbanismo contribuiu para a inserção ou exclusão
dos negros libertos e seus descendentes no território e na cidade? 



A luta pela transformação social e pelo direito à cidade 
passa necessariamente pela luta CONTRA O RACISMO em 

sua dimensão estrutural 



A universidade vai até a periferia? E o que 
oferece? O que os projetos de extensão propõem 
para as periferias e inclusão de mulheres negras 

nas cidades?


