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Violência contra a população negra



Com a proximidade do Dia Nacional da Consciência Negra, temas 

relacionados às questões raciais entram em cena com toda força, seja 

em noticiários, redes sociais, seminários, escolas, universidades e até 

em roda de amigos. Por toda sua história e seus objetivos, o AfroReggae 
não poderia ficar de fora desse debate.

As edições do InfoReggae deste mês, portanto, abordarão assuntos cujo 

objetivo é enriquecer essas discussões. Nossa última publicação falou 

sobre o estado da saúde da população negra e os desafios vigentes 

para a melhoria de seu acesso aos serviços públicos e para a prevenção 

de doenças. Neste volume, o tema é a violência contra a população 

negra.

Os números divulgados nas pesquisas consultadas revelam uma 

realidade racialmente dividida: negros e negras são as principais vítimas 

de todas as formas de violência praticadas no país. Acredita-se que esta 

informação já seja conhecida pela grande maioria dos leitores. 

Mesmo assim, enquanto os indicadores da violência não começarem a 

mudar de cor, é preciso que esses dados sejam exaustivamente 

repetidos. O gênero é outro aspecto importante quando falamos de 

violência: os levantamentos indicam que as mulheres negras e pobres 

são as mais afetadas. 

Esse volume do InfoReggae teve como base as pesquisas: “Mapa da 

Violência 2015 – Homicídio de Mulheres” (Faculdade Latino-Americana 

de Ciências Sociais).
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Feminicídio
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