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Todo ano, 

Um a cada 
São 63 

31
jovens negros 

de 15 a 29 anos 
são assassinados.

por dia. 
23 minutos.Entre o 1% mais rico da 

população apenas dois em 
cada dez são negros.

23.100

CONSULTAM 
MENOS MÉDICOS 

E DENTISTAS 

O relatório da Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) de 2015 revelou 
que negros têm desvantagem em 
todos os quesitos pesquisados:

“Acredito que a igreja 
evangélica brasilei-
ra tem sido omissa 
em debater sobre 

a discriminação da 
população negra.”

Agnês Camisão
[Enfermeira, 

pesquisadora em 
saúde da população 
negra, doutoranda]

“Na igreja, tudo acaba 
sendo uma reprodução 
de como a comunidade 

se vê e se entende, 
tudo isso sob a atmos-

fera do sagrado. 
No fim, só reforça 
o que é praticado 
fora do templo.”

Stephen Camilo 
[Programador, membro 

da Congrega Church]

“Nós mulheres negras 
ainda não estamos no 

lugar ideal no ambiente 
eclesiástico. Com 

resiliência e apoio mútuo 
estamos caminhando para 

o lugar da equidade e 
vamos chegar!”

Elizabeth Guimarães
[Pedagoga, integrante do 
Coletivo Pretas Cristãs na 

Resistência]

Confira todas as nossas fontes 
em https://goo.gl/VDzDNV, ou 
utilize o QRCode para acessar.
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RENDA

ESCOLARIDADE

VIOLÊNCIA

ENCARCERAMENTO

SAÚDEIDHM

67%
é o percentual de 
negros, em média, 
nas cadeias brasileiras.

No Acre, Amapá, 
Bahia e Amazonas, 
aproximadamente 

nove entre dez 
presos são negros.

Mesmo na região Sul, 
cuja média da popula-

ção negra corresponde 
a dois em cada dez, as 

taxas de encarceramento 
de negros são maiores 
que as de não negros.

TÊM MENOS ACESSO A 
REMÉDIOS RECEITADOS 

NO ATENDIMENTO 

TÊM MAIS 
PROBLEMAS 

DE SAÚDE QUE 
IMPEDEM A 

ALIMENTAÇÃO 

TÊM MENOS 
PLANOS DE SAÚDE 

PARTICULARES

Em qualquer grupo etário, 
inclusive entre aqueles 
em idade escolar, a taxa 
de analfabetismo entre 
negros representa mais que 
o dobro da taxa relativa à 
população branca. 

Em 2015, 12,8% dos 
negros entre 18 e 24 anos 

chegaram ao nível superior. 
Essa porcentagem equivale 

a menos da metade dos 
jovens brancos com a 
mesma oportunidade.

Entre as pessoas que 
ainda vivem em situação 
de extrema pobreza

70,8%
são negros.

Negros que estudaram até 
o ensino médio ganham em 
média 90% do que ganham 
brancos na mesma situação.

Negros que têm o curso 
superior ganham em média 
80% do que os brancos 
ganham em igual qualificação. 

ANOS DE ESTUDO

TIVERAM MAIS 
DENGUE 

MENOS 
DE 1 ANO

2 ANOS 
OU MAIS

12 ANOS 
OU MAIS 

 14,4%

 12%

9,5%

22,2%

25%

7,4%

Um retrato em 
preto e branco

 [dados de 2015]

 [dados de 2015]

 [dados de 2012]

POPULAÇÃO BRASILEIRA –
COMPOSIÇÃO ÉTNICA

Apenas em 2010 o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) dos negros se 
equiparou ao IDHM dos brancos de 2000. 

Em 2000, o IDHM da população branca era 
27,1% superior ao IDHM da população negra; 
em 2010, a diferença caiu para 14,4%.

Cerca de 30 mil jovens de 15 a 29 anos 
são assassinados por ano no Brasil, 
e 77% são negros. 

RENDA DOMICILIAR 
PER CAPITA MÉDIA

POPULAÇÃO
BRANCA

R$ 1.097

POPULAÇÃO
NEGRA

R$ 509

Dados de 2010

Brasil– 

0,9%
INDÍGENAS
ou AMARELOS

8,6%
NEGROS

45%
PARDOS

45,5%
BRANCOS

Estimada em 203,2 
milhões de pessoas, 
identificadas, por 
autodeclaração, como: 

xxxx xxxxx

Neste infográfico, 
pardos e negros 
são considerados 
como uma única 
categoria de 
“negros”.
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