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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Contudo, desde os 
primórdios da história civilizatória, vemos que a divisão entre “raças” acontece em sociedades, 
uma prática que, historicamente, legitimou situações de racismo, escravidão e domínio de 
determinadas etnias sobre outras. Essa pesquisa científica visa encontrar fontes que contribuam 
e mostrem o quão prejudiciais foram essas práticas para a população afrodescendente brasileira 
e que tais práticas ainda se perpetuam na contemporaneidade, bem como as consequências que 
tais atos deixaram para estas populações. Neste sentido, este estudo tem como objetivo analisar 
historicamente como a construção de culturas racistas e eugenistas tiveram impacto sobre a vida 
dos negros. Diante desta análise, será possível ao entendimento sobre o porquê os negros ainda 
são a população menos favorecida no país e de que maneira esse desfavorecimento os atrasou 
em setores educacionais, sociais e econômicos e como a aplicação de leis do Estado devem 
conduzir esses indivíduos em consonância com os Direitos Humanos que são aplicados pelas 
Organizações Internacionais. No decorrer desta pesquisa serão introduzidos fontes e estudos, 
bem como documentos com dados relevantes para uma argumentação e comprovação da tese 
discorrida neste trabalho. Por meio de informações oferecidas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, comprova-se os argumentos de como o cenário histórico propicia o 
vigente quadro social dos negros no Brasil. 
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