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Neste  grupo  de  trabalho  e  estudos,  abordaremos  as  pesquisas  sobre  a
temática  da  mulher  negra  na  sociedade  brasileira  contemporânea  e
joinvilense. Sua estrutura apresenta duas categorias de análise: inserção da
mulher  negra  nos  espaços  de  poder  e  os  impactos  da  situação
socieconômica  da  população  negra,  com  a  intersecção  de  gênero  e
raça/cor.  Busca  assim,  fazer  uma  reflexão  acerca  da  tripla  opressão
vivenciada pelas mulheres negras por questões de gênero, raça/cor e classe
social. As desigualdades das mulheres negras em Joinville, o racismo e da
discriminação  racial.  Pretende-se  dessa  forma  desconstruir  a  ideia  de
democracia  racial  amplamente  difundida e  a igualdade  de oportunidade
entre  as  mulheres  negras  e  não  negras.  Assim  como,  apresentar  os
impactos  das  desigualdades  e  do  racismo  institucional  no  processo  de
viver,  adoecer  e  morrer  da  popualção negra.  As manifestações  de suas
demandas, lutas e resistências expressas no feminismo negro e movimento
de mulheres negras ao possibilitar o surgimento de uma nova protagonista
política, agora articulada e combatente de sua agenda política. Os avanços
e  desafios  nesse  cenário  serão  juntamente  discutidos  evidenciando
possibilidades  de  novos  rumos  ao mesmo tempo  do combate  a  antigas
pautas para a promoção de justiça social, em uma sociedade inclusiva e



equânime. 
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Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde .  Manual de doenças mais importantes,
por razões étnicas, na população brasileira afro-descendente. Brasília:
Ministério da Saúde, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra : uma política para o SUS. 2 ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2013a. 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Racismo Como Determinante Social de
Saúde. Brasília: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, 2011. 

BRASIL.  Secretaria  de  Política  para  Mulheres.  Relatório  anual
socioeconômico  da  mulher  2014.  Brasília:  Secretaria  de  Política  para
Mulheres, p.185, 2015.
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Temático Saúde da População Negra. 10
ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial.  Situação social da população negra
por estado. Brasília: IPEA, p.115, 2014. 

MARIANO, S. A.; CARLOTO, C. M. Aspectos diferenciais da inserção
de mulheres negras no Programa Bolsa Família.  Sociedade e Estado, v.
28, n. 2, p. 393–417, 2013. 

PETRUCCELLI, J. L.; SABOIA, A. L. Características étnico-raciais da
população: classificações e identidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 


