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APRESENTAÇÃO
SEDF

SIR/CDDN

Video

UnB, 2004
CCN-UnB

PPGDH-UnB

https://www.youtube.com/watch?v=idUqwE1MW7I&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=idUqwE1MW7I


QUESTIONAMENTOS ? 

• CF 88. Art. 5.  

• temos as mesmas oportunidades.

• brancos x negros x povos nativos (aborígenes). 



QUESTIONAMENTOS ? 

• Raça – existe socialmente, mas gera desigualdade

• Racismo – Organização social que produz
desigualdades etnicorraciais utilizando preconceito e 
discriminação. 



Somos todos iguais !
Estamos representados (igualmente) em
todos os espaços na mesma proporção ?

População brasileira: 208 milhões, 192

mil e 122 pessoas

IBGE 53,6% = 111,5 milhões de pessoas.

Brasil é um país negro



Somos todos iguais !
Estamos representados (igualmente) em
todos os espaços na mesma proporção ?

IBGE

População DF = 3.039.444 pessoas

Destes 56% = 1.702.088 pessoas são negras





Mapa da Violência 2016 - agosto

 se no ano de 2003 foram cometidos 96 HAF na
população branca, em 2014 esse número desce para
91, o que representa uma queda de 5%;

 em contrapartida, o número de vítimas negras passa
de 539 para 601, aumento de 11%.

Homicídios por Arma de Fogo (HAF) no Distrito Federal

Raça/cor 2003 2014

Brancos 96 91

Negros 539 601



PLANO JUVENTUDE VIVA 2014
Os homicídios são a principal causa de morte de
jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atingem
especialmente negros do sexo masculino,
moradores de periferias e áreas metropolitanas.
Dados do Ministério da Saúde mostram que mais
da metade (52,7%) das 52.198 vítimas de
homicídios em 2011 eram jovens, dos quais 71,5%
negros* (pretos e pardos) e 93,04% do sexo
masculino. É como se caíssem oito aviões lotados
de jovens por mês.

(Plano Juventude Viva 2014.)



...nos últimos anos, muito se tem discutido e

argumentado, a favor ou contra, do

desarmamento da população. Mas em toda essa

discussão, o que é incontestável é a nua e crua

frialdade dos números. Entre 1979, ano em que

se inicia a divulgação dos dados do Subsistema

de Informações de Mortalidade, até 2003, último

ano disponível, morreram no Brasil acima de 550

mil pessoas vítimas de armas de fogo. Se essa

cifra já representa uma quantidade assustadora, é

ainda mais apavorante saber que 206 mil deles

eram jovens [...].
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O que o governo de Brasília está fazendo:
Denúncia

a) Disque Racismo - Ligue 156 opção 7 (1 -2);

b) Delegacis de Polícia ou na DECRIM, Defensoria
Pública do DF, e MPDFT/NED;

c) Curso escola de governo: Promoção da Igualdade
racial e enfrentamento ao racismo institucional;  

Encaminhamento de denúncias – Polícia Civil e SIR



O que o governo de Brasília está fazendo:
FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS

d) Reativação do CDDN, lei nº 1.453, de 04 nov
1997; 
(SIR/Seppir/Palmares/OAB/C.DH-CLDF)
06 entidades: CERNEGRO, UNEGRO, FEDERAÇÃO UBANDA E
CANDOMBLÉ, NCN, REDE AFRO LGBT e INAO (Instituto

Nacional Afro Origem)

e) I Plano Distrital de Promoção da Igualdade Racial;

f) 2017/2018 Conf.:Promoção da I.R. : 

* Livres; (nov), Distrital; 3 jan 18

* NACIONAL; 27 a 30 de maio



O que o governo de Brasília está fazendo:
FORTALECIMENTO DAS PARCERIAS

g) SEDF, Lei 10.639/03 e 11.645/08, 

h) SES, aproximação com a Gerência de Atenção à 

Saúde de Populações em Situação Vulnerável

i) AFROEMPRENDEDOR/PROSPERA/ SEC. 
TRABALHO. 

j) Unb, IFBs e FEPECS-DF.
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