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20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra
Em 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra e este mês, gostaríamos de enaltecer
a importância da Mulher negra no Brasil.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) com base em dados de 2019, aponta que mais da metade dos brasileiros era de
pretos ou pardos: 56,10%. As desigualdades podem ser verificadas em diversas estatísticas, contudo, elas são
ainda mais gritantes quando se trata da mulher negra.
Isso porque, esse desafio se sustenta com base em três vertentes: o preconceito de gênero (vivido por toda
mulher), o de raça (que versa sobre a população preta e parda) e o de classe (nos quais estão inseridos os mais
vulneráveis).
As mulheres negras são 27,8% de toda a população brasileira. Destas, uma imensa parte vive nas periferias,
são trabalhadoras do setor informal e desempregadas.
O Comitê de Diversidade e Inclusão da SPDM tem desenvolvido ações em uma luta incansável para reduzir
estes abismos sociais, a discussão dessas temáticas promove a diminuição do preconceito social em torno
dessa cultura e ajuda a reconhecer sua dívida histórica para com os africanos e seus descendentes.
Nesta data, queremos reafirmar o compromisso da SPDM em reduzir as desigualdades e
combater o preconceito.
Convidamos a todos a se juntar ao Comitê para participar da Palestra, que ocorrerá em
22/11/2021 às 10h, a ser ministrada pelo Prof. Dr. Ivair Alves dos Santos, que possui
experiência na área de Sociologia, com ênfase em direitos humanos, atuando,
principalmente, nos seguintes temas: direitos humanos, políticas públicas, ação
afirmativa, estudos sobre África contemporânea.
Link da Palestra pelo Microsoft TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzI1NzI1NzQtNWYxYy00ZTUwLWE2ZGMtMjgzMmYyZmEwYTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%2221cde58b-81d9-4703-b1e4-610939b82f19%22%2c%22Oid%22%3a%2232ae35e5-a810-4f62-85c0-37bd8bea98aa%22%7d

