
Seja bem-vindo, cotista!

Fonte: arquivo do Coletivo Preto 

Nós do  NEABI,  do  COLETIVO
PRETO e  do  Grêmio  Estudantil
estamos  muito  felizes  por  ter  você
conosco  no  IFRJ-Pinheiral.  Esperamos
manter  com você  um diálogo  franco  e
aberto para tornar o IFRJ cada vez mais
plural.

A reserva de vagas é uma grande
conquista brasileira. Usufrua dela!

Sua  presença  é  muito  importante
aqui. O IFRJ – Pinheiral é seu! 

Para falar com o NEABI: 

  neabi.cpin@ifrj.edu.br

  Neabi-IFRJ-Pinheiral

m.me/111886546836973

@nucleoabi

Para falar com o coletivo preto

 @coletivopreto

Para falar com o Grêmio Estudantil

 

@GCCEMF20

Para se achegar



APRESENTAÇÃO

Olá! Tudo bem?

Queremos  conversar  com  você  sobre  o  racismo
estrutural.  O  Brasil  é  um  país  bastante  diverso,
formado por muitos povos, contudo, alguns desses
grupos pouco aparecem em espaços de destaque. O
fato de negros e pardos não comporem os estratos
mais  altos  socialmente  é  chamado  de  racismo
estrutural. 

O PERFIL ÉTNICO BRASILEIRO

O Brasil  é  o  maior  país  do mundo em população
afrodescendente  fora
do continente africano.
Também é o país que
mais  importou
africanos  para  serem
escravizados  e  o
último  a  abolir  a
escravidão.  Por  causa

do  racismo  presente  na  cultura  brasileira,  as
mudanças  que  acompanharam  a  abolição  da
escravidão não foram consequência do provimento
de direitos à população negra, mas se voltaram para
políticas públicas que pregavam o branqueamento, o

que perpetuou uma visão negativa
do que é ser negro fazendo com
que  grande  parte  da  população
afrodescendente  se  definisse
como “parda”. 
Se somarmos o número de pretos
e pardos no Brasil, perceberemos

que 54,9% da população do país é negra.

QUADRO ECONÔMICO

O  racismo  estrutural  fica  explícito  quando
comparamos os dados sociais, realizando o recorte
racial.  

Fonte: https://www.nexojornal.com.br/especial/2018/05/11/130-anos-p%C3%B3s-aboli%C3%A7%C3%A3o

Ao se comparar a faixa salarial de pretos e pardos ao
rendimento  das  pessoas  brancas,  fica  evidente  a
diferença  de  rendimentos.  Os  índices  de  evasão
escolar  são  maiores  entre  negros,  bem  como  a
escolaridade é mais baixa. No gráfico acima, você
pode  observar  a  taxa  de  desocupação  média  no
Brasil. Note que há muito mais pessoas sem trabalho
pretas e pardas. 

EVASÃO ESCOLAR

A  população  negra  é  quem  mais  sofre  com  a
pobreza, e a evasão escolar ajuda a perpetuar essa
desigualdade. Observe mais dados sobre a exclusão
escolar: 

O abandono escolar é um dos maiores entraves do
sistema de ensino no Brasil. Para compreender esse
fenômeno, é preciso saber que a vida dos estudantes
nas  instituições  de  ensino  é  afetada  não  somente
pela  relação  dos  mesmos  com  o  conteúdo  das
disciplinas. São também fatores cruciais as relações
interpessoais diretas e indiretas entre os estudantes e
com  os  profissionais  de  ensino;  a  preparação  da
instituição  para  lidar  com  a  diversidade
étnico/racial,  de  gênero;  além  dos  estigmas
decorrentes da ignorância sobre as raízes históricas e
sociais a respeito disso.

AS AÇÕES AFIRMATIVAS

As políticas de cotas surgiram a fim de garantir o
acesso  e  a  permanência  dos  estudantes  às
instituições formais de ensino. Além disso, é preciso
promover  um espaço  que  acolhe  as  denúncias  de
racismo, realiza debates constantes sobre a temática,
observa  como  esses  estudantes  são  tratados  no
âmbito  da  instituição,  fortalecendo  através  de
parcerias as ações dos coletivos de estudantes e, no
âmbito  do  IFRJ,  do  Núcleo  de  Estudos  Afro-
Brasileiros e Indígenas (NEABI).

As  ações  afirmativas  são  resultado  da  luta  dos
movimentos sociais pelo reconhecimento e garantia
de  direitos  às  populações  marginalizadas  no  país,
mas  infelizmente  ainda  são  insuficientes  para
reduzir  as  desigualdades  porque  “historicamente  o
sistema de ensino brasileiro pregou, e ainda prega,
uma educação formal de embranquecimento cultural
em  sentido  amplo”  (NASCIMENTO,  1978;
MUNANGA,  1996;  SILVA,  1996  e  1988,  apud
SANTOS, 2005, p. 22)1. (p. 22).  

1 SANTOS, Sales Augusto dos. “A lei 10.639/03 como fruto da
luta  antirracista  do  Movimento  Negro”.  In:  Educação
antirracista:  caminhos  abertos  pela  Lei  Federal  10.639/03.
Secad, MEC, 2005, p. 21-37.


