
 

 

 

CARTILHA DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

O que são Direitos Humanos? 

Os direitos humanos são direitos inerentes a 

todos os seres humanos, independentemente 

de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outra condição. 

Quais Direitos são alcançados? 

Os direitos humanos incluem o direito à vida 

e à liberdade, à liberdade de opinião e de 

expressão, o direito ao trabalho e à educação, 

entre e muitos outros.  

Para quem os Direitos Humanos são 

feitos? 

Os Direitos Humanos são para todos e todas, 

sem discriminação. 

 

DIREITOS HUMANOS E 

RELAÇÕES RACIAIS 

 O que é Racismo? 

O racismo consiste na atribuição de uma 

relação direta entre características biológicas 

e qualidades morais, intelectuais ou 

comportamentais, implicando sempre em uma 

hierarquização que supõem a existência de 

raças humanas superiores e inferiores.  

  Racismo no Brasil  

O Brasil é um país marcado pelo racismo 

como sistema, uma forma de organização 

social que privilegia um grupo em detrimento 

de outro. O genocídio dos povos indígenas e o 

sequestro, escravização e desumanização dos 

africanos – e seus descendentes nascidos aqui 

– ocupam boa parte da história do país. São 

fatos que deixaram consequências profundas 

tanto na forma coletiva de pensar, quanto nas 
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condições materiais dos descendentes desses 

povos. 

Racismo é Crime? 

Sim. 

RACISMO E A 

DESIGUALDADE NO 

MUNDO DO TRABALHO 

Reformas como a da Previdência intensificam o 

racismo estrutural e institucional, que, historicamente, 

se abate sobre negras e negros brasileiros. 

 

 

 

 

COBERTURA DIRETA E INDIRETA DA 

PREVIDÊNCIA PÚBLICA NA POPULAÇÃO EM 

IDADE ATIVA , SEGUNDO COR/RAÇA E SEXO, 

BRASIL 2015. 

• percebe-se que a população negra tem uma cobertura 

10% menor da previdência do que a população branca. 

Em média, de cada 10 (dez) pessoas negras em idade 

ativa, 4 (quatro) não tem nenhum tipo de cobertura 

(aposentadoria ou pensão). 

A INSERÇÃO NEGRA NO MERCADO DE 

TRABALHO 

• Maior período fora do mercado de trabalho, ou seja, 

maior tempo para se recolocar e mais tempo sem 

contribuir. 

° Alta rotatividade nos empregos, muito ligado à 

vulnerabilidade nos vínculos empregatícios; 

• Maior informalidade (sem carteira assinada), o que 

significa não ter nenhum direito garantido pela previdência 

social. 

• Terceirização. 

*Dados: DIEESE 

 

 

VIOLÊNCIA E SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

O que é violência? 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) 

define a violência como “o uso intencional de 

força ou de poder, real ou potencial, contra si 

próprio ou outras pessoas ou até contra uma 

comunidade, que possa resultar em lesões, 

morte, dano psicológico, deficiência no 

desenvolvimento ou privação”. 

O que é tortura? 

O que é Excesso do uso da força e a 

Arbitrariedade ? 

 



CRIMINALIZAÇÃO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS E 

SINDICAL 

Lei 13.260/2016 - Anti-terrorismo 

Extermínios 

Defensores de Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


