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O Centro de Cultura Negra do Maranhão – CCN/MA é uma organização 
da não-governamental fundada em 19 de setembro de 1979 por negros e 
negras preocupadas com a situação do negro no Brasil e Maranhão.

Tem como missão a “conscientização político-cultural e religiosa para res -
gatar a identidade étnica cultural e autoestima do povo negro viabilizando 
ações que contribuam com a promoção de sua organização em busca de 
cidadania, combatendo todas as formas de intolerância causadas pelo 
racismo, promovendo os direitos da população negra do Maranhão”.

O CCN tem desenvolvido durante quase 40 anos de existência diversas 
ações de caráter político, social, cultural, religioso e educacional para va-
lorização da cultura afro-brasileira. Sendo assim, a entidade destaca-se 
como pioneira no Brasil no que se refere ao desenvolvimento de trabalhos 
e estudos relacionados com as comunidades negras rurais quilombolas 
ou terras de preto no estado do Maranhão e Brasil. Esses instrumentos de 
conscientização são utilizados para lutar pelos direitos humanos e políti-
cas públicas que garantam a qualidade de vida da população negra. 

Desde sua fundação militantes e técnicos auxiliam várias comunidades 
negras da zona rural maranhense, principalmente aquelas onde se acen-
tuavam os conflitos pela posse da terra, e, atos contínuos.  Essas ações 
deram mais visibilidade sobre uma realidade até então pouco conhecida: 
a existência e as lutas das chamadas “Terras de Preto” ou “Comunidades 
Negras Rurais”.

São desenvolvidos estudos e ações que servem de referência a outros 
estados, permitindo atuar em diversas áreas junto a movimentos munici-
pais, estaduais e nacional. Assim, através de seus projetos reivindica o 
espaço da população negra dentro da sociedade, traça um paralelo entre 
o resgate e a valorização da cultura negra e expande cada vez mais sua 
missão.

Este manual foi produzido pelo Projeto Vida de Negro com o objetivo de 
disponibilizar a moradores e moradores das comunidades quilombolas 
atendidas um material com orientações gerais para que Identifiquem e 
denunciem práticas de racismo conforme prevê a Lei.



Atuação do PVN

O Projeto Vida de Negro, realiza um trabalho educativo nas comunida-
des quilombolas incentivando suas organizações com apoio da Misereor, 
CESE e Fundação Ford. São realizados acompanhamentos sócio jurídi-
cos pelo de ações de formação político pedagógico, interlocução direta e 
periódica com órgãos fundiários, bem como incidência política em órgãos 
públicos responsáveis pela promoção das demais políticas públicas em 
áreas quilombolas. Essa atuação também envolve a interlocução com ins -
tituições estatais responsáveis legalmente pelo acionamento dos órgãos 
do executivo para a promoção desses direitos, como o Ministério Público 
e a Defensoria Pública. O acompanhamento baseia-se fundamentalmen-
te em apoio a processos organizativos, mobilizações coletivas e partici-
pação em audiências judiciais ou órgãos fundiários, quando instaurados.

O primeiro mapeamento sistemá�co sobre comunidades negras rurais 
no Brasil começou a ser realizado no Maranhão em 1988 pelo Proje-
to Vida de Negro (PVN), criado a par�r da parceria entre o Centro de 
Cultura Negra (CNN) e a Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos 
Humanos (SMDDH). A equipe do Projeto Vida de Negro é cons�tuída de 
militantes do movimento negro, originados de comunidades quilombo-
las, técnicos, advogados e cien�stas sociais.

Comunidade Quilombola Rio de Peixe  - Serrano do Maranhão ( Fotografia Arquivos PVN)



A Constituição Federal de 1988(CF/88) é conhecida como a Constitui-
ção Cidadã, na medida que garantiu a todos os cidadãos brasileiros, sem 
qualquer tipo de distinção, a garantia de vários direitos.

Promulgada exatamente depois de 100 anos após a dita “Abolição da 
Escravidão” no Brasil, a Constituição Federal de 1988 constituiu num im-
portante marco lega para a garantia dos direitos da população negra do 
país, seja ela urbana, seja ela rural.

Logo início, CF/88, garante no artigo 5°, que:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem dis�nção de qualquer natu-
reza, garan�ndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade

Assim, vemos que a Lei Maior do país afirma expressamente que ninguém 
será discriminando, seja por qualquer motivo, pois todos são IGUAIS pe-
rante a lei. Contudo, apensar da Constituição Federal afirmar que todos 

13 de maio- dia nacional de
denúncia contra o racismo



são iguais perante a Lei, ao mesmo tempo a própria Constituição asse-
gura mecanismos garantindo o respeito às diversidades (étnica, cultural, 
religiosa, etc.)

O Relatório da Conferência de Durban (Conferencia Mundial contra o Ra -
cismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata) afirma 
expressamente que:

Na questão mais especifica de combate à discriminação racial, a CF/88 
é também muito clara ao afirmar que o racismo é crime, vejamos abaixo:

Ar�go 5°, XLII, CF/88 – a pra�ca do RACISMO cons�tui crime inafiançável 
e imprescri�vel, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

“O Racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, 
quando equivalem a racismo e discriminação racial, cons�tuem graves 
violações de todos os direitos humanos e obstáculos ao pleno gozo des-
ses direitos, negam a verdade patente de que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos, cons�tuem um obstácu-
lo para relações  amistosas e pacificas entre os povos e nações  e figuram 
entre as causas básicas de muitos conflitos internos e internacionais , 
incluindo conflitos armados e consequente deslocamento forçado das 
populações.”

Analisando o que o artigo quer nos dizer, é CRIME quando alguém prati-
ca racismo. Esse crime é inafiançável, ou seja, é um crime que ninguém 
pode sair da prisão pagando fiança.  Também é um crime imprescritível 
porque não existe prazo para ser proposta uma ação contra quem prati-
cou o racismo. Isso pode ser feito a qualquer momento.



Racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características 
físicas hereditárias,  como a cor da pele, e determinados traços de cará-
ter e inteligência ou manifestações culturais que distinguem umas pesso-
as das outras que não tem esses traços.

Em outras palavras, racismo assim pode ser conceituado: é o ato de co-
locar uma pessoa em situação de inferioridade, subjugada, por causa de 
sua cor de pele ou etnia, em detrimento de outra que, por causa de sua 
situação racial, se autodenomina de “raça superior”.

Como vistas ao combate da discriminação racial, o nosso sistema jurídico 
estipulou inúmeras condutas que se caracterizam como crimes raciais, 
entre estes, os crimes de Injuria Racial e o Racismo propriamente dito. O 
primeiro está inserido no âmbito do Código Penal, abordando um aspecto 
mais individual, ou seja, uma violação específica a alguém. Desta forma, 
preceitua.



Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro:

§ 3o Se a injúria consiste na u�lização de elementos referentes a raça, 
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora 
de deficiência:  

Pena - reclusão de um a três anos e multa

Art. 20. Pra�car, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei 
nº 9.459, de 15/05/97)

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

O segundo está contido na Lei n° 7716, de 1989, que define quais são os 
crimes resultante de preconceito oriundo de raça ou de cor. O artigo 20 
dessa lei diz que: 

Este crime perfaz uma violação a toda coletividade, ou seja, são condutas 
que atingem todas as negras e negros de forma ampla.

Além dessas condutas violadoras diretamente à honra, a Lei n° 7716, de 
1989 ainda traz outros exemplos de condutas, que se existentes, caracte -
rizam crimes de racismo.



Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negan-
do-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em 
estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Parágrafo único. Se o crime for pra�cado contra menor de dezoito anos 
a pena é agravada de 1/3 (um terço).

Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, es-
talagem, ou qualquer estabelecimento similar.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, ba-
res, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos 
espor�vos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabelei-
reiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento 
com as mesmas finalidades.

Pena: reclusão de um a três anos.



Para que esses crimes sejam enquadrados na Lei 7.716, é importante 
que em todas essas hipóteses haja relação com a discriminação e o pre-
conceito racial. Por exemplo, só se enquadra no crime de negar ou obstar 
emprego ou empresa privada, desde que essa negativa de emprego es-
teja evidenciada pela discriminação racial ou preconceito de cor!

A lei penal é um instrumento de combate repressivo na temática racial. 
Contudo, é no âmbito pedagógico, que as transformações sociais real-
mente acontecem, com o protagonismo das Organizações da Sociedade 
Civil, do Estado e da individualidade de cada cidadão na atuação para a 
reconstrução que visa espaço público socialmente igual e com respeito às 

Se os racismos vêm da pessoa, ela arranjará outra forma de expressar 
isso. E que fique claro que o racismo é crime em qualquer lugar que for 
expressado, seja pessoalmente ou por meios de comunicação.

Se o crime for praticado pela internet, a orientação é imprimir uma cópia 
da página para que sirva como documento comprobatório. Caso aconteça 
numa rede social, recomenda-se imprimir também os dados pessoais do 
ofensor, publicados em seu perfil público.

diferenças biológicas, religiosas e culturais de cada um.

Racismo na internet também é crime



O importante, no caso de vocês ser vítima de discriminação racial, é NUN -
CA FICAR CALADO!

O primeiro caminho é registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia 
mais próxima. NÃO ESQUEÇA: RACISMO É CRIME!!!

Alguns pontos importantes não devem ser esquecidos quando você fizer 
o registro do Boletim de Ocorrência. Sempre que possível, é necessário 
que identifique o autor do crime (quem cometeu a discriminação), apon-
tando as palavras, frases, gestos ou expressões das quais você foi vitima, 
bem como o local e horário da discriminação. Importante também, sem-
pre que possível, estar acompanhada de testemunhas, que presenciaram 
o fato, a fim de poder confirmar a existência do crime.

Em seguida, é importante procurar e fazer a denúncia às entidades e 
organizações do Movimento Negro, de Direitos Humanos, Ministério Pú-
blico e Instituições Jurídicas, a fim de poder prestar a assessoria jurídica 
e psicológica necessária.

Em São Luís e em algumas cidades do interior, existe ainda a Defensoria 
Pública Estadual, que presta assistência jurídica gratuitamente a quem 
não pode pagar um(a) advogado(a). Se na sua cidade existir um Defensor 
Público, procure-o para garantir seus direitos e combater o RACISMO!

Se possível, é importante você procurar o(a) Promotor(a) de Justiça mais 
próximo. O Movimento Público deve ser um importante aliado na investi-

QUANDO OCORRER UM CASO DE 

gação e punição dos autores de crimes de discriminação racial.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL, O QUE EU FAÇO?



Aqui, no Brasil, nesse contexto, podemos citar as Leis n° 10.639/2003, 
que dispõe sobre o ensino da História Africana e da História e Cultura 
Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas de todo o país, hoje tam-
bém vigora a Lei n° 11.645/2008, que também inclui a História e Cultura 
Indígena.

As referidas leis vieram como mais uma conquista da luta organizada do 
movimento negro pelo pais, a fim de possibilitar aos estudantes e socie-
dade em geral a Historias do Povo Negro e das Comunidades indígenas, 
que foi negada ao longo de 500 anos.

Para garantir o acesso à Educação à população negra e ajudar a com-
bater a discriminação racial, algumas Universidades brasileiras (princi-
palmente as públicas) tem estabelecidas políticas que visam garantir um 
percentual das vagas a estudantes de raça negra.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica-RESOLUÇÃO Nº 8, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

EDUCAÇÃO PARA POPULAÇÃO 
NEGRA E INDIGENA COMO FORMA DE 
COMBATE AO RACISMO

Vinagreira Cururupu: Arquivo PVN



Art. 229 - “o Estado reconhecerá e legalizará, na forma da lei, as terras 

COMBATE AO RACISMO ATRAVÉS DA 

ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombolas”.

TITULAÇÃO DAS TERRAS DOS QUILOMBOS

Outra linha para o combate eficaz a discriminação racial, outras políticas 
públicas devem ser concretizadas pelos gestores públicos. Uma dessas 
políticas (além da educação, que já abordamos aqui) é a garantia de ter-
ras às comunidades quilombolas.

Resultado de forte pressão do movimento negro no pais, foi incluída na 
Constituição Federal de 1988 o artigo 68 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias (que faz parte da Constituição). O artigo 68 diz:

Esse dispositivo constitucional irá completar 30 anos, mas até hoje, ape-
nas cerca de 165 títulos de propriedade definitivo foram expedidos às 
comunidades quilombolas em todo o Brasil, no contexto de mais de 6 mil 
comunidades existentes.

Na mesma linha, a Constituição do Estado do Maranhão, no artigo 229, 
quase que repete o artigo da Constituição Federal do Brasil.

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que este-
jam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defini�va, de-
vendo o Estado emi�-lhes os �tulos respec�vos.



Foi sancionada pela Governadora do Estado a Lei n° 9.169, de 16 de 
abril de 2010 (publicada no Diário Oficial do Estado no dia 20 de abril). A 
referida lei dispõe sobre a legitimação de terras dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, regulamentando o artigo 229 da Constitui-
ção Estadual.

No âmbito internacional, o Brasil assina documentos internacionais que 
reconhecem os direitos das comunidades quilombolas quanto a sua terra. 
Um desses documentos internacionais que o Brasil é obrigado a respei-
tar, é a Convenção 169 de Organização Internacional do Trabalho, que 
reconhece aos povos indígenas e comunidades tradicionais o direito a 
posse, usufruto de suas terras e, principalmente, o direito de ser ouvido 
em relação a qualquer empreendimento que influenciem seus territórios.

Comunidade Quilombola Tanque de Valença



O Racismo assim como as doenças afetam de forma mais preponderante 
a população negra. A negação de direitos acaba levando muitas pessoas 
à morte prematura e/ou a uma péssima qualidade de vida, incluindo crian -
ças recém-nascidas, jovens, adultos e pessoas idosas.

Art.197. São de relevância publica as ações e serviços de saúde, caben-
do ao poder público dispor, no termo da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoal física ou jurídica de direito 

SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA

privado.

Quilombo Frechal
Fotografia Jorrimar Carvalho de Sousa 



Lei nº 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde
 Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou priva-
do.

Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recur-
sos financeiros na área da saúde e dá outras providencias  

 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi aprovado 
pelo conselho nacional da saúde em 2006 publicada em 2009 pela por-
taria N°992 de 13 de maio de 2009, com o Plano operativo do Ministério 
da Saúde que se destina a orientação de gestores técnicos e técnicas na 
implementação da politica 

A Política Nacional da Saúde Integral da população Negra (PNSIPN) com -
preende ações formuladas, geridas e operacionalizadas nas três esferas 
de governo que reafirmam os princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) se proposito é garanti a equidade na efetivação do di-
reito humano a saúde, o que envolve a promoção, prevenção atenção, 
tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não-
-transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência entre as pessoas 
negras  

Decreto 33.661 de 27 de novembro de 2017. Instituí a Política Estadual 
de Saúde Integral da População Negra e das Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana e quilombolas do Maranhão e seu primeiro Plano Ope -
rativo com base nos princípios, diretrizes, objetivos e missão da política 
Nacional da Saúde Integral da População Negra.



LOCAIS DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

SOBRE AS LEIS ANTI-RACISMO

1. Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN-MA)

Assuntos: Quilombos, Denúncias de Racismo, Educação, Cultura e Direitos Humanos

Fones: 3249.4938 

E-mail: ccnma@ccnma.org.br 

2. Sociedade Maranhense de Direitos Humanos -SMDH

Assuntos: Quilombos e Direitos Humanos

Fone: (98) 2331.1601

E-mail: smdh@terra.com.br

3. Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – ACONERUQ/MA

Assuntos: Quilombos

Fone: (98) 8143.0890 

E-mail: aconeruq@bol.com.br

4. Conselho Municipal das Populações Afrodescendentes – COMAFRO

Assuntos: Denúncias de crime de Racismo, Educação, Direitos Humanos, proposição, fiscalização e 
controle social de polí�cas públicas.

Fone: (98) 3232.6799

E-mail: comafrosaoluis@gmail.com   



5. Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ

Assuntos: Quilombos, garan�a dos territórios quilombolas e efe�vação das poli�cas publicas.   

Fone: (61) 3551-2164

E-mail: conaqadm@gmail.com 

6. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Maranhão – CEDDH/MA

Assuntos: Quilombos, Denúncias de Racismo, Direitos Humanos, fiscalização, proposição e controle 
social de polí�cas públicas.

Fone: (98)3243.3135 

E-mail: ceddhma@yahoo.com.br 

7. Ministério Público do Estado do Maranhão

Fone: (98) 3219.1600

E-mail: ouvidoria@mp.gov.br

Endereço da ouvidoria: Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro – São Luís - MA   CEP: 65.020.910

8. Ministério Público Federal no Maranhão

Fone: (98) 3213.7100

Endereço da ouvidoria: Rua da Hortas, 223, Centro – São Luís - MA   CEP: 65.020.270

9. Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Fones: (98) 3221.6110 / 3231.6958

Endereço da ouvidoria: Rua da Estrela, 421, Praia Grande, Centro – São Luís



pais), de Hédio Silva Júnior, Editora: oliveira mendes; 1° Edição,1998, CEERT- 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, São Paulo – SP.

RACISMO DO BRASIL: Por que um programa com Quilombos? Coletânea de 

textos. Publicado por Coordenadoria Ecumênica de Serviços(CESE) e Serviço 

das Igrejas Evangélicas na Alemanha para o Desenvolvimento(EED). Salva-

dor,2003.

VIDA DE NEGRO NO MARANHAO: UMA EXPERIENCIA DE LUTA, ORGANIAZA-

ÇÃO E RESISTENCIA NOS TERRITORIOS QUILOMBOLAS. Coleção Negro Cos -

me – Vol. IV. São Luís - MA, SMDH/CCN-MA/PVN 2005.

DECLARAÇÃO DE DURBAN – Relatório da conferencia Mundial contra o Racis-

mo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Durban, 31 de 

agosto a 8 de setembro de 2001. 




