
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Grupo AfroReggae é uma organização 

que luta pela transformação social e, 

através da cultura e da arte, desperta 

potencialidades artísticas que elevam a 

autoestima de jovens das camadas 

populares. Tem por missão promover a 

inclusão e a justiça social, utilizando a arte, 

a cultura afro-brasileira e a educação como 

ferramentas para a criação de pontes que 

unam as diferenças e sirvam como 

alicerces para a sustentabilidade e o 

exercício da cidadania. 

 

O InfoReggae é uma publicação semanal e 

faz parte dos conteúdos desenvolvidos 

pela Editora AfroReggae. 
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Apresentação 
 
 
Este InfoReggae Especial é fruto do compromisso institucional de chamar a atenção 

para o fato de termos sérios hiatos em relação aos direitos dos negros no Brasil. 

O nome da Instituição já defende este debate, pois somos o AfroReggae. 

O debate comum feito nos bares, esquinas e dentro de nossas casas sempre 

ignorou que o racismo e a segregação racial são uma realidade no Brasil. 

Este racismo escondido consolida-se na verdade, na precariedade de oportunidades 

e nas desigualdades que negros e negras viveram e ainda vivem no Brasil real. 

Os dados que vamos apresentar resumem de forma sintética o panorama de 

desigualdade, fruto do preconceito e consequentemente, da discriminação contra os 

negros. 

O racismo no Brasil é um dos piores possíveis, pois ele se esconde em expressões 

que tentam a todo custo demonstrar igualdade onde é impossível encontrar. A mais 

comum é quando se diz: "Eu não sou racista. Eu até tenho um amigo negro.". Como 

se a convivência e a "amizade" com um negro fosse uma concessão. Ao contrário; 

esta expressão consolida na realidade a verdadeira situação do negro no Brasil. 

O Ativismo Racial no Brasil é recente. Diferente do Ativismo Americano que teve que 

confrontar leis segregacionistas. O racismo nos Estados Unidos e na África do Sul 

era um direito do branco. 

O Racismo no Brasil não era lei mas estava a disposição de quem o quisesse usar a 

tempo e a hora. Os ativistas brasileiros foram despertando dia a dia para uma 

realidade que muitas vezes buscavam esconderijos subliminares. 

No dia 20 de Novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra no 

Brasil. Até muito pouco tempo atrás a data definida para se celebrar a cultura negra 

era 13 de Maio. Data escolhida para esconder o que de fato foi a escravidão no 

Brasil. 

Reafirmar o dia de 20 de Novembro não é uma questão apenas de calendário. É 

uma questão conceitual. É uma interpretação de uma cultura. É a afirmação de uma 

realidade e sobretudo é um dia de luta pelo futuro com igualdade.  

 

Marcelo Garcia 

Consultor AfroReggae e  

Coordenador do Conselho Editorial 

 

 



 

 
 

 

 

 

  
Apresentação Afro Lata – Grupo Artístico do AfroReggae 

Este InfoReggae Especial celebra esta luta, mas antes de tudo, quer afirmar e 

denunciar que o preconceito racial no Brasil é uma verdade que ainda marca a vida 

de muitos brasileiros. 

Vale aqui resgatar a letra do Samba da Unidos de Vila Isabel de 1988 - Kizomba, 

Festa da Raça: 

 
Valeu Zumbi 

O grito forte dos Palmares 
Que correu terras céus e mares 

Influenciando a Abolição 
Zumbi valeu 

Martinho da Vila 
  



 

 
 

A População Negra no Brasil 
 
 
O Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) demonstrava que em 2000 havia 6,2% e 38,5% de pretos e pardos 
respectivamente, ou seja, 44,7% da população brasileira se auto declarava negra. 
 
Já o Censo realizado em 2010, apontou que 7,6% e 43,1% da população brasileira 
se auto declara preta e parda, respectivamente. Isto é, de 2000 para 2010, o 
percentual de pessoas que se auto declarava negra aumentou 6,0 pontos 
percentuais. 
 
Um dos fatores que explicam essa diferença se deve a um processo de valorização 
da raça negra e ao aumento da autoestima dessa população, segundo Jefferson 
Mariano, analista do IBGE. 
 
A partir do momento em que o cidadão se sente orgulhoso de sua história, cultura e 
raça, ele consegue se afirmar pertencente a um grupo, que muito tem contribuído 
para a história desse país. 
 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 
Negar-se negro no Brasil é negar elementos culturais como o samba, a capoeira e a 
feijoada. 
 

Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 
sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, 
em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da 
influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de 
mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolegando na mão o bolão de 
comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de 
mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pé de uma 
coceira tão boa. De que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao 
ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem. Do 
moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo. Gilberto 
Freyre 
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O negro chegou ao novo mundo a partir do tráfico negreiro, quando milhões de 
africanos foram obrigados a deixar seu país e trabalhar como escravos nas lavouras 
de cana de açúcar. O africano sempre foi de suma importância para o 
desenvolvimento econômico do país, através da mão de obra não assalariada. Seja 
nas lavouras de cana de açúcar, seja na extração de minerais, seja na criação do 
gado. 
 
Oriundos de diversas localizações na África, os escravos apresentavam diferentes 
línguas, religiões e expressões culturais. O intercâmbio entre todos esses elementos 
e sua inserção na cultura brasileira formou uma peculiar miscigenação, rica em 
diversidade que muitos brasileiros insistem em negar. 
 

 
Apresentação do espetáculo Gênesis. Afro Circo  

 
O preconceito racial no Brasil existe, mas foi negado durante muito tempo. Talvez 
pelo fato de que a convivência entre brancos e negros não fosse tão espacialmente 
segregada, como nos Estados Unidos. Por muitos anos os brasileiros encobriram o 
preconceito racial e não davam a devida atenção as desigualdades que se 
estabeleciam. 
 
De acordo com a Teoria do Embranquecimento, defendida por diversos autores, 
como Juarez C. da Silva Jr e José Honório Rodrigues, o país já chegou a querer 
apagar de sua história os afrodescendentes.  
 
A partir da década de 1910, acreditando em uma inferioridade da raça negra, o 
governo adotou políticas que objetivavam desaparecer com a população negra e 
desenvolver uma nação branca, através de estímulos para a vinda de imigrantes 
europeus. Especificamente, no campo jurídico, podemos destacar o Decreto de Lei 
nº 7.967 de 1945, dispondo que o ingresso de imigrantes ocorreria por uma 



 

 
 

necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as 
características mais convenientes da sua ascendência européia. (artigo 2º). 
 
Em 1981, os deputados federais Andrade Bezerra e Cincinato Braga propuseram um 
projeto de lei em que um dos artigos dispunha que ficava proibido, no Brasil, a 
imigração de indivíduos humanas das raças de cor preta.  
 
A partir destas propostas de lei e do próprio decreto, fica impossível negar que o 
Brasil não teve o preconceito institucionalizado.  
 
A luta contra a discriminação racial, políticas de afirmação da Cultura Negra e leis de 
proteção e contra o racismo fora construída lentamente no Brasil. Em 195, a Lei 
Afonso Arinos foi aprovada, tornando-se o primeiro código brasileiro de defesa do 
negro. A lei determina que nenhum estabelecimento pode maltratar ou deixar de 
atender o cliente por discriminação racial. 
 
Em 1995, o Movimento Negro Brasileiro conquistou o direito de celebrar o dia da 
Cosciência Negra em 20 de Novembro, por ocasião dos 300 anos na morte de 
Zumbi dos Palmares.  
 
 
 
 

 
1 

 
 

  

                                                           
1
 Imagem retirada do site Uol Educação 

Zumbi dos Palmares 

Zumbi nasceu na Serra da Barriga, Capitania de 

Pernambuco, em 1655 e foi alfabetizado por 

missionários portugueses. Zumbi foi um dos 

principais representantes da resistência negra à 

escravidão. Foi líder do Quilombo dos Palmares, 

responsável por libertar e acolher os escravos 

fugitivos das lavouras de cana de açúcar. 

Capturado em 1695, Zumbi foi morto pelas tropas 

dos bandeirantes. 



 

 
 

Retrato do Negro no Brasil 
 
 
Esta sessão apresenta dados sobre a realidade dos negros em diferentes áreas 
sociais. A partir da análise dos gráficos e das informações apontadas, será possível 
entender, de forma concreta, o preconceito e a discriminação entre negros e não 
negros e alimentar o debate sobre a importância em combater o racismo. 
 

 
 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos - DiEESE. 2013. 

 
Os dados relacionados à taxa de desemprego entre a população negra e não negra 
evidenciam a discriminação da sociedade em relação à população afrodescendente. 
O Gráfico 2 nos mostra que entre 2010 e 2012 as taxas de desemprego são 
significativamente maiores para homens e mulheres negras, quando comparado 
com os brancos. 
 
Os dados também demonstram que existe discriminação em relação ao sexo 
feminino. As mulheres apresentam taxas maiores de desemprego que os homens. 
Sendo assim, o preconceito com mulheres negras é ainda maior que o preconceito 
contra homens negros. 
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Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos - DiEESE. 2013. 

 
O trabalho desenvolvido pelos negros é visivelmente menos valorizado que o de não 
negros. Em cidades como São Paulo, a diferença salarial chega a ser cerca de 
R$4,40, por hora, menor para negros. 
 
De acordo com o relatório do DIESE, Os Negros no Trabalho, as maiores 
desigualdades salariais em relação à cor dos trabalhadores é verificada entre os 
cargos com as remunerações mais elevadas e entre posições onde exista um 
número maior de brancos. Em Salvador, por exemplo, no setor de serviços, não 
negros recebiam, em média, 57,3% a mais que negros.  
 
 

 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos - DiEESE. 

 
Os dados apresentados pelo gráfico acima desmistificam o argumento de que é a 
diferença de escolaridade que explica a desigualdade entre os salários de negros e 
não negros. Mesmo entre um branco e um não branco com a mesma escolaridade e 
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o mesmo cargo, observamos que o fato de ser negro, acarreta desvantagens 
salariais, fruto da discriminação. 
 
De acordo com o professor Mário Maestri, os negros estão em desvantagens 
crescentes e nos mostram que a ideia de uma democracia racial, no Brasil é uma 
falácia que deve ser desconstruída a partir de uma conscientização da população 
em relação aos prejuízos sociais determinados pelo preconceito. 
 
 

 
Fonte: MEC/Inep/Deed, 2012. 

 
Outra desigualdade que merece ser apresentada é em relação à porcentagem de 
negros e não negros matriculados no Ensino Superior. O Censo Escolar realizado 
em 2012, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais – INEP nos 
mostra que apenas um, em cada três alunos universitários é negro, mesmo com a 
política de cotas raciais. 
 
Os negros enfrentam mais dificuldades em se escolarizar. No biênio 2011/2012, 
enquanto 23,4% dos brancos possuíam diplomas universitários, entre os negros, 
apenas 11,8% eram graduados. 
 
Esta é uma realidade que deve pautar reflexões para se entender em que posição 
social estão os negros deste país. É importante lembrar que a maior parte da 
população brasileira é constituída por pretos e pardos. 
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Fonte: Saúde Brasil 2011: uma análise da situação de saúde e a vigilância da saúde da mulher, 
Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. 

 
As causas externas de mortalidade compreendem as lesões ocasionadas por 
acidentes de trânsito, afogamento, quedas ou queimaduras e resultados de 
violências como homicídios, agressões, abusos físicos, sexuais e psicológicos, entre 
outras ocorrências. Causas, normalmente, possíveis de serem evitadas com 
eficientes políticas preventivas. 
 
Em relação aos homicídios, identifica-se uma significativa desigualdade entre a 
população negra e não negra. Em 2011, por exemplo, a Secretaria de Vigilância em 
Saúde identificou um aumento em 11,0% das ocorrências entre os negros e a 
redução em 24%, entre os não negros. 
 
Entre 2000 e 2012, os estados da Bahia, Pará, Maranhão, Paraná e Rio Grande do 
Norte apresentaram um aumento acima de 100% entre os riscos da população 
negra sofrer casos de homicídio. 
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Combatendo o Preconceito 
 
 
É a partir de 2001, quando o Brasil participa da 3ª Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, 
organizada pela ONU, que o governo brasileiro comprometeu-se com a luta contra a 
discriminação racial. 
 
Uma das medidas adotadas pelo país foi a aprovação da lei 10.639/03 que torna 
obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira na formação dos alunos no 
Ensino Fundamental e Médio, ressaltando a importância da cultura africana para a 
cultura brasileira. 
 
Em janeiro de 2013 a lei completou 10 anos, e pode ser entendida como uma ação 
afirmativa, além de conscientizar crianças e jovens nas escolas do Brasil. 
 
Ensinar a história da África é uma forma de quebrar a estrutura eurocêntrica que 
caracterizou a formação dos alunos no Brasil, além de combater o racismo, reforçar 
a cultura afro, recuperar o orgulho de ser negro e recuperar a auto estima. Trabalhar 
a questão de reafirmação da cultura africana na questão social e cultural do Brasil 
nos faz pensar em dias melhores para a maior parte da sociedade. 
 
Outra política adotada a partir de 2001 foi a definição de cotas raciais, a fim de 
promover o ingresso da população negra às universidades. A cota racial é 
considerada uma política afirmativa, ou seja, faz parte de um conjunto de ações que 
tem como o objetivo reparar os aspectos discriminatórios que oferecem 
oportunidades diferentes a grupos sociais e dificultam seu acesso a diversos 
recursos, como a universidade e empregos de boa qualidade. 
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Rosa Parks 
 
 

Rosa Louise McCauley, ou mais comumente 

conhecida como Rosa Parks ficou famosa por 

ter se recusado a ceder o seu lugar, no 

onibus, a um branco. Este episódio é 

conhecido como o estopim do movimento que 

foi denominado Boicote aos Autocarros de 

Montgomery e posteriormente viria a marcar 

o início da luta antissegregacionista Norte 

Americana.  

É importante lembrar que os Estados Unidos 

vivenciou, entre 1876 e 1965, um dos piores 

momentos da discriminação racial, marcados 

em sua história. A segregação racial chegou 

a ser institucionalizada pelas Leis de Jim 

Crow, em vigor nos estados do sul do País. 

Basicamente, essa legislação exigia que as 

escolas públicas e espaços públicos, como 

ônibus e trens, tivessem espaços segregados 

entre brancos e negros.   

Rosa nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos em 1913. Devido a 

problemas de saúde na família, foi obrigada a interromper os seus estudos e 

começou a trabalhar como costureira. 

Em 1932 casou-se com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o 

Progresso de Pessoas de Cor (NAACP), uma organização que lutou pelos direitos 

civis dos negros, da qual Rosa se tornou militante. 

Inspirado nessa atitude, o pastor negro Martin Luther King Jr incentivou os fiéis 

negros a fazerem o mesmo. Rosa Parks inspirou manifestações que mudaram 

completamente a história dos Direitos Civis para os negros americanos e influenciou 

gerações de negros no mundo inteiro. Os anos finais de sua vida foram marcados 

pelo Mal de Alzheimer, e no ano de 2005 morreu de causas naturais. 

  

Rosa Parks e Martin Luther King ao 
fundo. USIA Foto. 



 

 
 

Um Debate a ser Feito 

 
O primeiro debate a ser feito com honestidade é de que o racismo no Brasil existe e 
cada vez que tentamos negar sua existência estamos, na realidade, consolidando 
um mundo que a igualdade é apenas uma formulação mentirosa de quem não quer, 
de fato, enfrentar os problemas do país. 
 
Entre no sistema penitenciário no Brasil e você verá que os presos no Brasil tem cor 
e ela é negra. 
 
Entre em uma favela do Rio de Janeiro e você verá que quem vive nas cariocas têm 
cor e ela é negra. 
 
Entre em um abrigo de população de rua e você verá que quem vive nas ruas no 
Brasil tem cor e ela é negra. 
 
Entre na turma de Medicina da Universidade Federal e você verá que os futuros 
médicos têm cor e ela é branca. 
 
Entre em uma reunião de Secretariado dos Governos Estaduais ou Municipais e 
você verá que quem tem poder tem cor e ela é branca. 
 
Assista as novelas e você verá que os heróis e heroínas têm cor e ela é branca. 
 
Veja as empregadas domésticas e jardineiros de grandes casas e você verá que 
eles têm cor e ela é negra. 
 
A pobreza no Brasil tem cor e ela é negra. 
 
A propaganda de TV tem cor e ela é sempre branca. 
 
As religiões afrodescendentes são consideradas, pela massa dos cristãos, como 
uma religião de demônios. Centros de Umbanda e de Candomblé estão sendo 
dizimados na cidade do Rio de Janeiro em nome de Cristo, que sempre quando 
apresentado se mostra na cor branca. 
 
O Brasil separa de nosso olhar os negros e consolida de fato uma segregação racial 
clandestina, mas profundamente viva no dia a dia. 
 
O Brasil é branco na TV, branco nas Universidades Federais e branco no poder. 
 
Vez por outra é permitido que um negro esteja na TV para que possamos ouvir aos 
brados que não há racismo no Brasil. Nas primeiras fileiras de programas de 
auditório costuma-se colocar 2 ou 3 negros sorrindo para que se diga ou se "prove" 
que não há segregação racial no país. 
 
O preconceito contra os negros no Brasil é histórico e tão real que negar sua 
existência é rasgar os dados que mostramos neste InfoReggae. 
 



 

 
 

O AfroReggae vivencia em seu dia a dia a luta de negros e negras para construírem 
uma nova realidade social para o Brasil sem escamotear verdades. E é por isso que 
defendemos uma profunda discussão sobre a história do Brasil a partir dos vencidos 
e não dos vencedores. 
 
Nossos heróis são sempre brancos pois a história não é revisitada. Os negros em 
nossa historiografia continuam escondidos nos navios negreiros. 
 
Defendemos cotas raciais, pois não é verdade que as oportunidades são as mesmas 
e vale aqui destacar que defendemos cotas raciais e não apenas cotas para pobres 
ou para alunos de escola pública. 
 
Defendemos uma revisão dos livros de história e que conteúdos sobre África, tráfico 
negreiro, escravidão sejam recontados, não na perspectiva da cultura dominante, 
mas a partir da realidade dos fatos e de documentos históricos. 
 
Defendemos a liberdade religiosa e conclamamos o respeito ao Candomblé e 
Umbanda e a todas as religiões de matriz africana.  
 
Defendemos uma TV e um cinema de fato colorido e não apenas na cor branca. 
 
Defendemos oportunidades com qualidade para os negros e negras do Brasil. 
 
Como no Samba de Martinho da Vila queremos que a KIZOMBA de fato seja nossa 
constituição. 
 
Desmontar preconceitos, desigualdades, racismos e segregação ainda vai levar 
muito tempo, mas não podemos mais vacilar em afirmar que no Brasil não pode 
mais existir espaço para mentiras e é por isso que queremos construir um país que 
reconheça sua realidade e aceite com urgência que os negros ainda são tratados de 
forma desigual. 
 
A construção da igualdade se consolida quando de fato, aceitamos que ela ainda 
não existe. 
 
O debate precisa ser feito, enfrentado e estruturado. 
 
O caminho precisa ser construído. 
 
A verdade precisa ser contada. 
 
A vida precisa ser igual para todos. 
 
Valeu ZUMBI. Valeu pelo grito dos Palmares. Um grito que continua correndo terras, 
céus e mares. Um grito que influenciou a abolição. 
 
É um grito forte que não pode parar de ser escutado, até que a igualdade seja real 
para todos. 

Marcelo Garcia 

Consultor AfroReggae e  

Coordenador do Conselho Editorial 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


