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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
294
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
294 | O PSB defende que o recorte racial também seja realizado nas
políticas educacionais, em consonância com a política de cotas, para garantir
que a população preta e parda não seja destinada a subempregos.
Justificativa (Modificativa)
Impactos da escravidão no Brasil
É inegável o fato de que a população negra sofre com o resultado do 4 séculos de
escravidão no Brasil, sendo vítimas de preconceito, desigualdade social e constantes
ataques e homicídios ligados com o passado escrativista.
Primeiramente,mesmo com a abolição da escravidão no Brasil em 1888, com a Lei
Áurea , diferente dos Estados Unidos, onde os ex-escravos foram amparados por uma lei
que lhe deram assistência para que a população negra fosse incluída na sociedade , o Brasil
deixou os negros sem direitos à terras ou meios de indenização pelos trabalhos forçados,
fazendo com que ocorresse grande desigualdade entre população negra e branca nos
tempos presentes, que através da pesquisa do IBGE feita em 2014, pode-se perceber a
diferença ao constatar que os negros ocupava 76% do grupo de 10% mais pobre do Brasil
, e apenas 17,4% da parcela mais rica.
Adepois, podemos observar que a taxa de assassinatos contra negros vem
aumentando constantemente não só no Brasil como no mundo. Segundo estudo que fora
divulgado pelo G1 SP a Globo News ,os assassinatos de negros aumentaram 11,5% em
dez anos . De acordo com o site os negros representavam 75,7% das vítimas de homicídios
. Situação que acontecia a tempos atrás, onde dos 4,8 milhões de africanos que foram
vendidos ao Brasil como escravos , estima-se que 670 mil morreram apenas na travessia
por maus tratos e a situação precária.
Portanto, assim como diz Confúcio,"Não corrigir suas falhas do passado é o mesmo
que cometer novos erros" o preconceito enfrentando hoje é uma luta de muitos anos atrás,
de um povo escravizado e oprimido. Porém que vem sendo vencido ao poucos ,com criação
de leis que os protegem e lhes dão formas acessíveis de conseguirem uma boa educação
e apoiadores que defendem a política de cotas para que negros e pardos não sejam
destinados a subempregos , e sim mais vistos e respeitados na sociedade.

