
Como falar de cultura brasileira sem 
levar em conta as inúmeras contribuições 
da cultura africana? Samba, candomblé, 
feijoada, cuscuz e tapioca são alguns dos 
costumes e tradições que, ao atravessa-
rem o Atlântico, contribuíram enorme-
mente para a formação da identidade 
nacional. Tamanha foi a in� uência das 
línguas africanas, que o modo de falar do 
povo brasileiro quase nada se parece com 
o Português de Portugal.

Mesmo assim, a história brasileira se-
gue repleta de racismo e preconceito con-
tra pretos e pardos. E, hoje, passados mais 
de 100 anos da libertação dos negros 
escravizados, o país ainda presencia cres-
cente onda de intolerância racial, alimen-
tada pela grande mídia e redes sociais. 

Se os ataques não perdoam sequer 
personalidades globais, quem dirá pes-
soas de baixa renda e moradores das pe-
riferias? O noticiário mostra o avanço da 
barbárie, inclusive com tentativas de ins-
titucionalização, por meio de parlamenta-
res representantes de setores retrógrados 
da sociedade, que se articulam contra os 

avanços sociais, construídos no país, nos 
últimos 13 anos.

A CUT e entidades � liadas reforçam 
a bandeira contra o racismo e o precon-
ceito. Para o movimento sindical cutista, 
faz-se necessária a reparação histórica ao 
povo negro no Brasil. Assim, são determi-
nantes as políticas a� rmativas do governo 
federal. “A legislação sobre cotas trouxe 
importantes conquistas. Mas é preciso 
continuar avançando na inclusão social”, 
a� rma Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC-CUT/SP.

Com o slogan “Basta de racismo no tra-
balho e na vida”, neste Mês da Consciência 
Negra, a CUT intensi� ca o debate sobre a 
importância da implementação do ensino 
da história e da cultura afro e indígena nas 
escolas, como instrumento para romper o 
preconceito arraigado no país.

Com este mesmo olhar, também 
constam da pauta cutista as mobiliza-
ções pelas reformas política e da mídia, 
desmilitarização da polícia e pela desti-
nação de mais recursos para as políticas 
de inclusão social.

20 de Novembro é Dia da 
Consciência Negra. Escolhi-
da por ser a data da morte de 
Zumbi dos Palmares, foi o� cia-
lizada em 2011, por meio da Lei 
12.519, tendo como objetivo 
avançar no combate ao racismo 
e ao preconceito. 

A data é comemorada com 
feriado o� cial em 1.044 cidades 
brasileiras. Em alguns estados, 
como RJ, RS, MT, AL, AM e AP, 
vigora lei de feriado estadual. 
No Estado de São Paulo, a data 
está no calendário o� cial de 101 
cidades por leis municipais, in-
cluindo a capital paulista.
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A EXCLUSÃO NO 
SETOR BANCÁRIO

MARCHA DAS 
MULHERES NEGRAS

Uma das consequên-
cias diretas do ra-
cismo e preconcei-
to é a exclusão no 
trabalho. Segundo 

levantamento da Fundação 
Seade, apenas um terço da 
população negra no Brasil 
está incluída na PEA (Popula-
ção Economicamente Ativa). 
Nesse grupo, a taxa de de-
semprego, em 2014, atingia 
42,9%, ao passo que o rendi-
mento para quem estava em-
pregado na Região Metropoli-
tana de SP era de R$ 4,36 por 
hora, pouco mais da metade 
dos rendimentos recebidos 
pelos não-negros (R$ 7,98).

A exclusão e desigualda-
de são ainda maiores no setor 
bancário. Conforme o II Censo 
da Diversidade nos Bancos, re-
alizado em 2014, no período 
de seis anos, o aumento de 
contratação de pretos e par-
dos foi de apenas 5,6 pontos 
percentuais. Em 2008, quando 
foi realizado o I Censo, 19% 
dos bancários se reconheciam 
como negros. Na segunda edi-
ção, foram 24,7%. No quesito 
remuneração, o que saltam 
aos olhos são os salários das 
mulheres negras: 31,8% me-
nor do que os dos homens 
brancos.

“A presença de pardos e 

pretos nos bancos não repre-
senta a sociedade brasileira, 
que hoje é composta por 51% 
de negros”, a� rma Crislaine 
Bertazzi, diretora de Políti-
cas Sociais da FETEC-CUT/SP. 
“Mesmo entre os contratados, 
quase não há ascensão para 
cargos de direção. Além disso, 

praticamente, não se veem 
bancários negros no atendi-
mento ao público, numa evi-
dente negação do retrato do 
nosso país”, critica a dirigente. 

“Os bancos têm de cum-
prir o papel social de inclusão, 
de forma a representar a so-
ciedade”, � naliza Bertazzi.

Como parte das come-
morações e protestos do Mês 
da Consciência Negra, diver-
sas entidades do movimen-
to negro e social, inclusive a 
CUT, saíram às ruas no último 
dia 18, em Brasília, durante a 
Marcha das Mulheres Negras 
contra o Racismo e a Violên-
cia e pelo Bem Viver.

Manifestantes de várias 
regiões marcharam por um 
país justo, contra todos os 
tipos de preconceito, e de-
nunciando a violência e o 
sexismo.

No caso das mulheres 
negras, a discriminação é 
dupla: a de raça e de gê-
nero. Outro dado alarman-

te, de outubro deste ano, 
aponta que a taxa de assas-
sinatos de mulheres negras 
é mais do que o dobro de 
mulheres brancas. 

“Esse ato é importante 
para chamar a atenção de 
toda a população sobre as 
várias formas de preconcei-
to enraizadas na sociedade. 
As mulheres negras con-
tinuam recebendo os me-
nores salários e são as que 
mais têm di� culdade para 
entrar no mundo do traba-
lho”, a� rma Crislaine Berta-
zzi, diretora de Políticas So-
ciais da FETEC-CUT/SP. 

A marcha também rei-
vindicou o � m das revistas 

vexatórias em presídios e o 
� m do genocídio da juven-
tude negra. Segundo dados 
da Unicef Brasil, 70% dos 
adolescentes que são assas-
sinados no país são negros.

Conforme o Mapa da Vio-
lência, o Brasil é o 11º país 
onde mais se comete homi-
cídios no mundo. Países com 
largo histórico de tensões 
internas, como o México e 
Iraque, não conseguiram ul-

trapassar o Brasil em tal índi-
ce. “A vulnerabilidade social 
em que se encontra a popu-
lação negra é um dos fatores 
que mais contribuem com 
esses números alarmantes. É 
preciso continuar avançan-
do em políticas públicas e� -
cazes para que esses jovens 
sejam, de fato, inseridos na 
sociedade e assim mudar 
essa triste realidade”, reforça 
a dirigente.


