
Sinttel-DF

preto  é
  a mistura

  de todas
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Negra com turbante fotografada 
por Albert Henschel em 1870



Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e acesse o
site do MNU - Movimento
Negro Unificado 

Contra a 
indignidade, 

O Sinttel-DF reafirma sua disposição para combater toda e 
qualquer forma de discriminação nos locais de trabalho, 
especialmente contra as trabalhadoras e os trabalhadores negros e 
pardos. 

A abordagem das relações raciais no Brasil e a identificação da 
discriminação na cultura, na economia, na política, na sociedade 
como um todo é um evento que ainda causa incômodo, um 
verdadeiro constrangimento nas relações sociais e individuais. Isso 
demonstra quão equivocada é a  concepção social de que o racismo 
e o processo discriminatório dele decorrente é fantasioso. É preciso 
acabar com essa história de que no Brasil não existe racismo. Ele 
existe e se manifesta nos comentários, atitudes e posturas.  

A discriminação racial existe no âmbito das relações de trabalho 
e é exteriorizada das mais diferentes maneiras. Os exemplos são 
vários,  o empregado negro tem mais dificuldade em conseguir uma 
promoção, recebe um salário menor ou não se vê atribuído com 
tarefas importantes, mesmo quando tem qualificação.

a indignação
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O que seria desse país sem a negritude? De cara, já 
não teríamos uma cultura rica e diversificada, assim 
como nunca teríamos luminares das artes, literatura, 
ciências e humanidades. E nem começamos a falar de 
culinária, esportes e do samba. 

Pois é. Não seríamos o Brasil, mas outro país bem 
mais pobre cultural e intelectualmente. E pensar que 
estamos falando apenas da melanina, aquela 
substância que temos em nosso corpo e que reage a 
luz do sol. 

Mas mesmo diante dessa simples evidência 
científica, o Brasil só foi reconhecer que havia racismo 
no país em 1996, quando admitiu na ONU, que  
brasileiros tinham dificuldades no acesso ao emprego 
e profissão, motivados por raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem 
social.

 
Melanina

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e veja o 

discurso de MARTIN 
LUTHER KING legendado 

Entre 1500 e 1856, a cada cinco pessoas 
no mundo que foram escravizadas, 
uma colocou os pés no Rio de Janeiro. 



Brasil, um país que 
quer ser branco
Após o longo período de tráfico escravo, com navios negreiros vindos da África, surgiram políticas públicas de 
branqueamento. Impedir o tráfico de escravos africanos e incentivar políticas de imigração que eram favoráveis 
aos imigrantes vindos da Europa foram meios encontrados, no final do século XIX e início do século XX, para a 
concretização do ideal de tornar a população brasileira mais “clara” fenotipicamente, excluindo dos indivíduos 
“arianizados” aquelas características estigmatizadas do índio, do negro ou do mestiço. Em seguida à imigração 
dos europeus, vindos para substituir a mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado (fosse com pagamento em 
gêneros ou em dinheiro), transcorreram vários anos até que algum tipo de política pública pudesse ser 
implementada visando a integração dos negros que, a partir de sua libertação, se encontravam sem moradia e 
emprego, excluídos do mercado de trabalho e de consumo. 

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e baixe a 
obra completa de 
MACHADO DE ASSIS 

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e veja 
«2 minutos para 
entender o 
racismo no Brasil» 

Ninguém nasce odiando outra pessoa 
pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. 
Para odiar, as pessoas precisam 
aprender, e se podem aprender a 
odiar, elas podem ser ensinadas a 
amar.

« «
NELSON MANDELA



O racismo é parte 
da cultura do Brasil

A injustiça num 
lugar qualquer 
é uma ameaça à 
justiça em todo o 
lugar.

« «
Martin Luther 
King Jr

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e veja 
o depoimento do 
filósofo SILVIO 
ALMEIDA sobre 
o racismo estrutural 



Apesar de o reconhecimento 
formal do país perante outras 
nações, apesar de as políticas e  
leis afirmativas que o Brasil têm 
efetivado, a discriminação racial é 
um problema com profundas raízes 
no subconsciente nacional. 

E x e m p l o s  d e s s a  p o s t u r a 
arraigada dos brasileiros estão nas 
ocor rênc ias  reg is t radas nas 
delegacias de discriminação racial 
que normalmente acabam sendo 
traduzidas pelos atendentes como 
injúria real, ou seja, como um 
atentado à honra da pessoa e não 
como uma discriminação à pessoa 
ou raça. 

Use o scanner 
de QR code 

de seu celular, 
copie o link 

e veja o poema 
Navio Negreiro 

de CASTRO ALVES

 Sousa Breves, 
o  "Rei do Café",   

senhor de  
mais de seis mil 

escravos. 
A maior 

escravaria 
que o Brasil 

já teve.

A maior dívida 

do BRASIL
não é financeira

Região de 
origem 

Número de 
pessoas 

Porcentagem Países na atual região  

Centro-Oeste da 
África 

3.507.222 68,7% 
Angola, República do 
Congo e República Democrát ica do 
Congo 

Golfo do Benim  908.044 17,8% 
Parte leste 
da Nigéria, Camarões, Guiné 
Equatorial  e Gabão 

Sudeste da África 
e ilhas do Índico  

288.390 5,6% Moçambique e Madagascar 

Senegâmbia  177.625 3,4% Senegal e Gâmbia 

Golfo do Biafra  133.431 2,5% Togo, Benim e oeste da Nigéria  

Costa do Ouro  62.170 1,2% Gana e oeste da Costa do Marfim  

Serra Leoa 14.960 0,2% Serra Leoa  

Costa de 
Barlavento 

7.974 0,15% Libéria e Costa do Marfim  

Totais 5.099.816 
  

 



O Censo de 1872 aponta o total da população de estrangeiros no Brasil: 382.132. Separa os brancos por origem. São 
125.876 portugueses, 40.056 alemães e 8.222 italianos, entre outras nacionalidades. Os negros eram considerados todos 

do mesmo grupo: africanos. Eram 176.057 africanos vivendo no país,entre escravos (138.358) e alforriados (37.699).

Escola de Samba

Folia de Reis
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meu-boi

Jongo Maculelê
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Reisado

Tambor de Crioula

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e ouça 
o 1º album de
BOB MARLEYBenguela

Angola

Congo

Monjolo Cabinda Quiloa Mina Rebolla



O português que falamos no Brasil tem 
muitas palavras de origem africana. Isso 
acontece porque - principalmente durante o 
período colonial - os negros foram trazidos 
da África como escravos, para trabalhar na 
lavoura. Os africanos trouxeram consigo 
sua religião - o candomblé - e sua cultura, 
que inclui as comidas, a música, o modo de 
ver a vida e muitos dos seus mitos e 
lendas. Trouxeram ainda  as línguas e 
dialetos que falavam. Os povos bantos, que 
habitavam o litoral da África, falavam 
diversas línguas (como o quicongo, o 
quimbundo e o umbundo). Muitos 
vocábulos que nós usamos  vieram desses 
idiomas, como "bagunça", "curinga", 
"moleque", "dengo", "gangorra", 
"cachimbo", "fubá", "macaco", "quitanda"... 
Outras palavras do português falado no 
Brasil também têm raízes africanas. Muitas 
delas vêm de diferentes povos do 
continente, como os jejes e os nagôs (que 
falavam línguas como o fon e o ioruba). 
Palavras como "acarajé", "gogó", "jabá" e 
muitas outras passaram a fazer parte do 
nosso vocabulário e foram incorporados à 
nossa cultura. Em geral, tratam-se de 
nomes ligados à religião,  família, 
brincadeiras,  música e  vida cotidiana. 
Quer um exemplo bem trivial? "Bunda". 
Essa palavra também é africana, pode ter 
certeza. Se não fosse por ela, teríamos que 
dizer "nádegas", que é efetivamente o 
termo português 

Se não fossem 
os negros
teríamos nádegas 
em vez de  bundas

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e 
veja um show
completo de 
LUIS MELODIA 



Às vezes, o caso de racismo só pode ser resolvido com a 
intervenção da Justiça, mas um julgamento só se estabelece a 
partir de provas concretas. Para denunciar práticas de racismo 
na Justiça é necessário a obtenção de comprovações, tais 
como:  correspondências, e-mail's, testemunhas na empresa, 
a gravação de conversas entre a vítima e o agressor.

Denunciar é o único meio para acabar com o racismo nas 
empresas e fora delas. Como se trata de um enfrentamento 
com a empresa e o agressor por ela representada, o 
trabalhador tem que estar convicto. Além de estar sujeito a 
retaliações, esse tipo de processo tem um custo emocional, 
uma vez que revive-se os momentos de dor e humilhação  no 
decorrer do processo. 

Mas a recuperação da autoestima e do respeito próprio 
passa necessariamente por este enfrentamento. Somente 
encarando o problema sem medo, o trabalhador pode ficar 
livre dessas agressões. A justiça prevê acusação penal para 
esse tipo de delito e o trabalhador não deve hesitar em 
processar seus agressores.

Lute. Resista. Denuncie

Endereços para o envio de denúncias:
http://denuncia.pf.gov.br/
http://new.safernet.org.br/denuncie 
http://cidadao.mpf.mp.br/

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e 
veja TIM MAIA 
O Caminho Do Bem



A história do Brasil já demonstrou que somente as lutas populares e a 
participação política do povo pode ensejar as transformações sociais necessárias.  
Na abolição da escravidão,  o Governo Federal, à época da Constituição de 1891, não 
apontou nenhuma iniciativa que fosse de uma política pública integradora dos 
milhares de negros, alforriados ou beneficiados com a Lei do Ventre Livre e outras, ao 
mercado de trabalho remunerado e, muito menos ainda, quanto à escolarização 
dessas pessoas. Deixaram os negros à margem da sociedade, como se a libertação 
resolvesse todos os problemas. Não fosse a militância dos movimentos negros e dos 
sindicalistas ao longo do século XX, a ponto de apresentar à OIT queixa sobre a não 
implementação da Convenção nº 111 no País, a situação da população negra no 
Brasil continuaria a ser ignorada, ao desconcertante e injusto argumento de que o 
negro não consegue bens da vida por simples incompetência, falta de sorte ou labor 
necessário.

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e 
veja B.B. King e Slash 
"The Thrill Is Gone"

Existe apenas 
duas classses sociais
as do que não comem e as do 
que não dormem com medo da 
revolução dos que não comem

« «Milton Santos

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e 
veja Elis Regina 
 Black is beautiful

Não espere
faça acontecer



Os atos de discriminação por raça e cor são 
considerados crimes no Brasil, desde 1989, 
quando entrou em vigor a Lei 7.716. Pela lei, 
está sujeito a pena de dois a cinco anos de 
prisão quem, por discriminação de raça, cor ou 
religião, impedir pessoas habilitadas de 
assumir cargos no serviço público ou se recusar 
a contratar trabalhadores em empresas 
privadas. Também comete o crime de racismo 
quem, pelos mesmos motivos, recusa o 
atendimento a pessoas em estabelecimentos 
comerciais (um a três anos de prisão), veda a 
matrícula de crianças em escolas (três a cinco 
anos), e impede que cidadãos negros entrem 
em restaurantes, bares ou edifícios públicos ou 
utilizem transporte público (um a três anos). 
Além dos crimes de racismo, também há a 
conduta chamada de injúria racial (artigo 140 
do Código Penal), que se configura pelo ato de 
ofender a honra de alguém valendo-se de 
elementos referentes à raça, cor, etnia, religião 
ou origem. 

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e acessse 
o site com a vida e obra
de ARTUR BISPO DO
ROSÁRIO 

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e 
veja John Lee Hooker, 
Carlos Santana e Etta James 
- Blues Boogie Jam

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e veja 
RAY CHARLES - 
Hit the Road Jack 
on Saturday Live 1996

Black Power

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e ouça 
album completo
O RAP É COMPROMISSO 
(SABOTAGE)



27,3% entre os 
trabalhadores negros  
não tem o ensino 
fundamental completo 

e somente  tem  11,8%
diploma universitário.

O salário  da trabalha-
dora negra continua sen-

do a  do salário metade
da trabalhadora branca. 
Mulheres negras têm um 
índice maior de desem-
prego . 

Na média, o negro brasileiro 

ganha salário  menor 36,11%
do que os brancos  Os negros 
ainda tem maior instabilidade 
no trabalho e buscam emprego 
por mais tempo, além de 
ocupar postos de trabalho mais 
precários e vulneráveis

Edição e Projeto Gráfico : Evandro Sada de Faria

Brasília, abril de 2019
Sindicato dos Trabalhadores 

em Telecomunicações do DF - Sinttel-DF
SAUS quadra 6 , Bloco K (Ed.Belvedere), 

sobreloja - (61) 33216674

Sinttel-DF

a vergonha em números

Use o scanner de QR 
code de seu celular, 
copie o link e veja 
as estatisticas da
 discriminação
racial no Brasil
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