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RESUMO

A presente tese tem como objetivo a análise dos percursos e estratégias para a
institucionalização das políticas de igualdade racial no Brasil, no período de 1986 a
2010, considerando que o Movimento Negro e a organização de mulheres negras têm
sido nas últimas décadas, referências estratégicas de negociação e de tensionamento
com o Estado e a sociedade, visando o atendimento às necessidades históricas da
população negra. A pesquisa teve por base a teoria crítica, os autores são de diversas
áreas – serviço social, ciências sociais, filosofia, história, antropologia, psicologia
social, economia, direito, educação e relações raciais. Os procedimentos metodológicos
adotados foram as pesquisas – bibliográfica; documental; e, de campo, com ênfase na
observação participante. Foi consultada ampla bibliografia nacional, somando-se às
referências internacionais – declarações e relatórios de conferências, leis,
normatizações, discursos dos Presidentes da República, programas e projetos
governamentais, assim como a produção teórico-política do movimento social. Foram
realizadas ao todo 21 entrevistas – oito mulheres e 13 homens, quatro brancos e 17
negros com atuação em diversas áreas: movimentos sociais (negro, organização de
mulheres negras, feminista e sindical), academia, parlamento e executivo federal. As
análises teóricas e empíricas apontam que no período estudado, por parte dos governos,
tendo por base o reconhecimento da existência do racismo e da necessidade de sua
superação, houve a institucionalização das políticas públicas de promoção da igualdade
racial, sob forma de ações afirmativas. Esta institucionalização ainda não está
consolidada, são muitas as dificuldades estruturais e orçamentárias, e, ainda existem
fortes conflitos entre visões tradicionais sobre as relações raciais no Brasil (embasadas
no mito da democracia racial) se opondo àquelas mais progressistas. No entanto, o
estudo identifica mudanças sociais e políticas que traduzem uma maior conquista de
direitos quanto a promoção de justiça sociorracial.

Palavras-chave: Igualdade racial. Movimento Negro e organização de mulheres negras.
Institucionalização das políticas de igualdade racial. Direitos raciais. Justiça social e
racial.
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ABSTRACT

This thesis aims to analyze the trajectories and strategies for the institutionalization of
racial equality policies in Brazil from 1986 to 2010, considering that in recent decades
the Black Movement and the organization of black women have constituted strategic
references for confrontation and negotiation with the State and society with a view to
attending to the historical needs of the black population. The research was based on
critical theory, using authors from several fields – social work, sociology, politics,
philosophy, history, anthropology, social psychology, economics, law, education and
race relations. The methodological procedures adopted were bibliographical and
documentary research, as well as field work with an emphasis on participant
observation. The Brazilian literature was amply consulted, in addition to international
references – conference declarations and reports, legislation, regulations, speeches by
Presidents of the Republic, governmental programs and projects, as well as the
theoretical/political production of the social movement. Twenty-one interviews were
conducted – with eight women and thirteen men, of whom four white and seventeen
black – with people with activities in various fields: social movements (Black
Movement, black women’s organizations, feminist movement, labor movement),
academia and the Legislative and Executive branches at the federal level. The
theoretical and empirical analyses show that during the period studied, governments
have recognized the existence of racism and the need to overcome it. Hence, one has
witnessed the institutionalization of public policies of racial equality promotion, in the
form of affirmative actions. But this institutionalization has not yet become
consolidated. There remain numerous structural and budgetary difficulties, as well as
strong conflicts between more progressive and traditional views on race relations in
Brazil, the latter based on the myth of racial democracy. However, the study does
identify certain social and political changes that reveal greater advances in terms of
rights vis-à-vis the promotion of socio-racial justice.

Key-words: Racial equality. Black Movement and the organization of black women.
Institutionalization of racial equality policies. Racial rights. Social and racial justice.
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INTRODUÇÃO

Os caminhos pessoais, profissionais, políticos e acadêmicos que percorri até o
momento me fazem lembrar a elaboração de Guimarães Rosa (no livro Grande Sertão
Veredas): “Viver é muito perigoso. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo”.
Acrescento que, além de perigosos, os caminhos da vida são, também, fascinantes.
Desenvolver o estudo – Institucionalização das políticas de promoção da
igualdade racial no Brasil: percursos e estratégias - 1986 a 2010, a partir de uma
pesquisa acadêmica com intercruzamentos com a realidade política, e, sobretudo, numa
interlocução com as representações do Movimento Negro e organização de mulheres
negras, demonstrou-se como um caminho mais fascinante que perigoso, embora tenha
concordância com Guimarães Rosa de que viver se aprende vivendo. A partir dessa
referência é possível dizer que pesquisar se aprende pesquisando, e, se embrenhando
por processos desconhecidos.
Em minha vida, mesmo sem que tivesse consciência, o posicionamento
investigativo começa a existir a partir da graduação em Serviço Social, finalizada em
1983. Digo isso porque, na época, o interesse pelos estudos e pela política foi aguçado
pelo conhecimento das intensas mobilizações dos movimentos sociais – pelo fim da
ditadura militar, pela liberdade de expressão, e, pelo fortalecimento da democracia
política.
Foi, então, para mim instalada a “temporada de descobertas” e de atribuição de
novos significados ao aprendizado acadêmico e político. Essa busca começou aos
poucos, mas com muito fascínio.
Após a conclusão da graduação optei pela militância política, de maneira
simultânea no Partido dos Trabalhadores (PT) e no Movimento Feminista. Logo em
seguida foi iniciada a participação no Movimento Negro1 e na organização de mulheres

1 Petrônio Domingues (2007, p. 101) define a luta dos negros (ao que se pode transpor ao Movimento
Negro em sua organização histórica) como perspectiva de resolver problemas em nossa sociedade,
vinculados aos preconceitos e às discriminações raciais (ver II Capítulo desta tese).
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negras2, mais precisamente em 1988, no processo de mobilização dos 100 anos da
abolição da escravidão, e na organização do I Encontro Nacional de Mulheres Negras3.
Nesse meio tempo, fiz alguns cursos de extensão e especialização. Ingressei no
mestrado apenas em 1996 (13 anos após a finalização da graduação). O doutorado foi
iniciado em 2001, com interrupção em 2003, e, reinicio em 2008. A pesquisa de
mestrado, realizada na área de Psicologia Social, teve como eixo principal a questão de
gênero nas políticas públicas. Agora, no doutorado4 houve uma reorientação, onde o a
questão racial passa a ser prioritária. No entanto, as duas situações contemplam o
intercruzamento entre classe, gênero e raça.
Portanto, há três décadas, vivencio o intercruzamento entre as questões sociais
de gênero e de raça por meio de múltiplas atividades – como assistente social, ativista
política, educadora popular, gestora pública, pesquisadora e professora universitária.
Nessa trajetória, atuei profissional e politicamente em administrações públicas5 e em
Organizações Não Governamentais6 (ONGs). Também, prestei e presto consultorias
sobre políticas públicas, com ênfase em gênero e raça, em instituições públicas e
privadas e terceiro setor.
Em 2002, após ter trabalhado por seis anos na Prefeitura de Santo André como
Assessora dos Direitos da Mulher, fui indicada pela Secretaria Nacional de Combate ao

2 A organização das mulheres negras passa a ter um caráter específico a partir de 1988, quando estas
dão um impulso “para a construção de sua organização com fisionomia própria e caráter nacional,
visando intensificar as reflexões e ações para o combate às opressões racial e de gênero. Este processo
foi possível seja pelos aprendizados a partir da resistência de nossas ancestrais, seja pelos acúmulos das
experiências anteriores daquelas mulheres negras e ‘agrupamentos’ que se embrenharam neste processo
atual de organização” (MATILDE RIBEIRO, 1995, p. 450).
3 A considerar o histórico de protagonismo da organização das mulheres negras apontado na nota
anterior, e, o impulso de organização com fisionomia própria e caráter nacional, a opção nesse estudo
foi por tratar separadamente o Movimento Negro e a organização das mulheres negras. No entanto, a
organização específica das mulheres negras não elimina os vínculos, de um lado com o Movimento
Negro, e, de outro, com o Movimento Feminista, conforme se pode verificar de maneira mais detalhada
no II Capítulo dessa tese.
4 A graduação, o mestrado e o doutorado foram realizados na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP).
5 As primeiras experiências em administrações públicas foram em Osasco e São Paulo, entre 1984 e
1987.
6 Entre 1987 e 1997 atuei na Sempreviva, Organização Feminista (SOF) e no Instituto Cajamar
(INCA).
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Racismo (SNCR/PT)7 a compor a Coordenação do Programa de Governo para a
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. No pós-eleição fui
novamente indicada a participar do Governo de Transição, dando sequencia a
representação da SNCR/PT. Assim, contribuí com as formulações para o governo
federal, e, em especial, para a política de igualdade racial, o que resultou na escolha do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que eu ocupasse o cargo de ministra da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a partir de
21 de março de 2003.
Esse processo trouxe um viés de ineditismo, devido à forma de estruturação da
política de igualdade racial, em âmbito federal, tendo por base a negociação entre o
Movimento Negro, as organizações de mulheres negras e o Estado. Fato este que
significou a inserção na condição de gestora pública federal, como ministra da
Igualdade Racial, no período de 2003 a 2008.
A agenda de trabalho nesse período passou a ser diversificada e intensa, o que
me levou ao afastamento do doutorado. A prioridade foi à instalação da SEPPIR, tendo
como principais tarefas a estruturação da política de quilombos, a construção da
transversalidade junto aos demais órgãos de governo e o relacionamento com os
movimentos sociais (em especial o Movimento Negro e a organização das mulheres
negras).
Ao me desligar do governo em 2008, retornei para São Paulo e ao doutorado.
Um novo projeto de pesquisa foi iniciado, partindo da motivação da experiência de ter
contribuído para a construção da política de igualdade racial em âmbito federal.
Assim, o presente estudo se fundamenta pela reflexão teórica e política acerca da
realidade brasileira a partir do reconhecimento, por parte do Estado, da existência do
racismo e das perspectivas para sua superação. O reconhecimento do racismo foi
impulsionado pela atuação do Movimento Negro e da organização das mulheres negras
perante a sociedade e o Estado, por meio do encadeamento de lutas e negociações das
políticas públicas de igualdade racial8.

7 Da qual havia participado como integrante do Coletivo de Negras e Negros por duas gestões entre
1995 e 1999.
8 No II Capítulo é abordada a luta do Movimento Negro e da organização das mulheres negas em suas
várias vertentes, a luta pela liberdade no período da escravidão, por cidadania no período pós-abolição
e pela condição de sujeitos políticos e na contemporaneidade. Dessa maneira foi possível verificar que
os resultados esperados com os processos de luta foram diversificados ao longo dos tempos, a
formulação “promoção da igualdade racial” passa a ser cunhada após a III Conferência Mundial contra
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É imperativo afirmar que o período escolhido (1986-2010) demarca importantes
momentos da realidade social e política brasileira – do processo Pré-Constituinte ao
final da segunda gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda, é importante
registrar que nesses anos o Brasil contou com seis presidentes da República: Tancredo
de Almeida Neves (eleito em 15.01.1985, faleceu antes de tomar posse), José Sarney
(1985-1990), Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Augusto Cautiero Franco
(1992-1995), Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2003) e Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2007 e 2007-2010).
Nesse período, são diversos os posicionamentos políticos a partir das gestões do
governo federal, evidenciam-se conquistas de direitos sociais, mas também fortes
conflitos entre visões tradicionais sobre as relações raciais no Brasil (embasadas no
mito da democracia racial) se opondo àquelas mais progressistas.
A partir da relação Estado-Sociedade são inúmeras as controvérsias em relação
aos poderes das elites brasileiras, do ponto de vista econômico, político e intelectual,
expressando-se em todas as esferas da administração pública e em âmbito federal.
Ressalta-se entre 2003 e 2010 a instalação de uma nova realidade com a atuação de um
governo eleito a partir de forte apoio popular, e, um presidente que emergiu das lutas da
classe trabalhadora, em acordos com amplos setores sociais. Nesse contexto,
desenvolveram-se as experiências de criação da SEPPIR e da construção de um novo
desenho de políticas de igualdade racial.
Como ponto de partida para a pesquisa foram levantadas questões quanto ao
processo de institucionalização das políticas de igualdade racial: a) O Estado brasileiro
inicia o desenvolvimento das políticas de igualdade racial em resposta às pressões do
Movimento Negro e da organização de mulheres negras? b) A construção das políticas
de igualdade racial tem se dado por meio da somatória entre as políticas universais e as
ações afirmativas? c) As políticas de igualdade racial respondem às demandas históricas
do Movimento Negro e das organizações de mulheres negras, como representação das
necessidades da população negra9 brasileira?

o Racismo, a Discriminação Racial, e as Intolerâncias Correlatas (a Conferência de Durban) realizada
em 2001, na África do Sul.
9 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir dos anos 1990, visando caracterizar
a população negra, utiliza o termo “negro” para designar a somatória de pretos e pardos, como parte da
metodologia das pesquisas censitárias. Portanto, será adotado nessa pesquisa o termo “negro”,
legitimado política e academicamente.

22
A tese está assentada no pressuposto de que o Movimento Negro e a organização
de mulheres negras têm sido, nas últimas décadas, referências estratégicas para abertura
de canais de negociações com o Estado e a sociedade, o que tem possibilitado o
desenvolvimento das políticas de igualdade racial, sob a forma de ações afirmativas10
visando atender às necessidades históricas da população negra brasileira.
Esse pressuposto reforça a perspectiva de que um Estado efetivamente
democrático deve levar em consideração a existência de incompatibilidade entre o
racismo e a democracia. Esse posicionamento integra a Resolução 38/04, da
Organização das Nações Unidas (ONU), o que legitima o processo de construção das
políticas de promoção da igualdade racial, como forma do enfrentamento da
desigualdade étnico-racial. Essa resolução soma-se a Declaração e Plano de Ação
(DDPA) da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial e as
Intolerâncias Correlatas (a Conferência de Durban), realizada em 2001 na África do Sul.
Nesse sentido, faz-se importante refletir sobre os percursos e as estratégias
utilizados para negociação e/ou tensionamento político para a conquista dos interesses
por parte do Movimento Negro e da organização de mulheres negras; e, as
possibilidades de avanços no exercício do controle social das políticas de igualdade
racial.
O objetivo geral da pesquisa foi de analisar o processo de institucionalização das
políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, considerando o período de 1986 a
2010, no que diz respeito à ação do Estado, de governos, do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras. Seguido dos objetivos específicos:
 averiguar as estratégias e processos de lutas do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras para conquista de direitos raciais na sociedade
brasileira;
 analisar em que medida a legislação brasileira tem correspondido às demandas e
proposições no campo das políticas de igualdade racial, na maioria das vezes sob
a forma de ações afirmativas, estimuladas pelo Movimento Negro e organização
de mulheres negras;
10 As ações afirmativas, entendidas como medidas, programas e/ou ações em instituições públicas ou
privadas, que buscam promover igualdade de oportunidades focando pessoas e grupos discriminados. As
ações afirmativas são medidas imbuídas de caráter corretivo e temporário, visando à equidade. Nesse
estudo parte-se da proposição de que as ações afirmativas, somadas às políticas sociais universais
constituem as políticas de promoção da igualdade racial, desenvolvidas pelos governos locais (Municípios
e Estados) e pelo governo federal.
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 analisar até que ponto as políticas de igualdade racial em curso correspondem a
Declaração e Plano de Ação (DDPA) da III Conferência Mundial de Combate à
Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância – a
Conferência de Durban;
 refletir sobre o processo de institucionalização das políticas de igualdade racial
no Brasil, entre 1986 e 2010, visando ao atendimento às necessidades históricas
da população negra.

O estudo tem por base formulações no campo da teoria crítica, incluindo autores
da área de serviço social, ciências sociais, filosofia, história, antropologia, psicologia
social, economia, direito, educação e relações raciais.
Fui estimulada pela afirmação de Mário Maestri (1994) a aprofundar
conhecimentos sobre a história e a dinâmica da sociedade desde os primórdios,
considerando a invasão, a escravização, a colonização como bases constituintes da
situação do Brasil atual.

Segundo o autor, “pouco compreenderemos da história

brasileira se desconhecermos o nosso passado escravista” (MAESTRI, 1994, p. 5).
Considera-se que no Brasil a forma como se deu a escravização, a abolição e,
posteriormente, o desenvolvimento do capitalismo, deixou como marca profunda a
desigualdade social e econômica.
Para compreender os efeitos da desigualdade social e econômica sobre a
maioria da população brasileira (que comprovadamente é negra) e as perspectivas de
garantia de direitos e justiça social e racial, serão abordados nesta tese como
conceitos – o racismo; o mito da democracia racial; o Movimento Negro e a
organização das mulheres negras; o reconhecimento e redistribuição como forma de
conquista de justiça social; e, a institucionalização das políticas de promoção da
igualdade racial.
De um lado, constata-se no Brasil a existência do racismo e da falsa democracia
racial. E, de outro lado, nas últimas décadas, verifica-se de maneira crescente o
reconhecimento de que o racismo produz obstáculos sociais para a população negra e
gera barreiras para o desenvolvimento social e econômico do país. As reflexões partem
de autores que exploraram os estudos sobre a escravização, colonialismo e processos de
luta pela abolição, como Jacob Gorender (2010); Octavio Ianni (2004); Clovis Moura
(1987 e 1988); e Joseni Nunes Mendonça (2001). Serão desenvolvidas, também, nesse
momento, reflexões sobre o período pós-escravidão até os dias atuais, considerando as
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questões econômicas, sociais e culturais, tendo como referência Carlos Hasenbalg
(1988); Florestan Fernandes (2008 e 1989); Roger Bastide e Florestan Fernandes
(2008); Aloísio Teixeira (2011); e, Alexandre de Freitas Barbosa11 (2011).
No que diz respeito às análises mais específicas sobre a condição da população
negra e das mulheres negras, desde a escravização até os dias atuais, são importantes as
referências de acadêmicos-ativistas12 como Abdias do Nascimento (2009 e 1997); Hélio
Santos (2001 e 1997); Kabenguele Munanga e Nilma Lino Gomes (2010); e, Lélia
Gonzalez (1982). No que diz respeito à produção sobre o entrelaçamento entre raça,
gênero e classe social, focando o protagonismo da organização das mulheres negras
destacam-se Sueli Carneiro (2003), Matilde Ribeiro (1995), Maria Aparecida Bento
(1995), Cristiano Santos Rodrigues e Marco Aurélio Máximo Prado (2010). E, ainda, a
respeito da produção sobre juventude negra são enfatizadas as formulações de Larissa
Amorim Borges e Claudia Mayorga (2012) e Juliano Gonçalves Pereira (2012).
O reconhecimento e a redistribuição são enfatizados como categorias centrais de
análise sobre as desigualdades sociais e perspectivas de alteração das mesmas, a
considerar o alcance da democracia e justiça social13. Estudos nessa área são realizados
por Nancy Fraser (1999, 2002 e 2007), que promove formulações no campo da filosofia
política contemporânea, com intercruzamento com as questões econômicas, culturais e
políticas. Susana Castro (2010) e Alex Myller Duarte Lima (2010) aprofundam aspectos
pesquisados por Fraser conferindo-lhes uma abordagem nacional.
No processo histórico de luta pela igualdade e justiça social e racial, o
Movimento Negro e a organização das mulheres negras tiveram e têm papel
preponderante, faz-se importante também o conhecimento da relação destes com os
movimentos sociais em geral, com a sociedade e com o Estado (considerando a atuação
das redes dos movimentos sociais), visando ao enfrentamento ao racismo e às

11 O autor coordena o estudo – Cenários do Desenvolvimento do Brasil 2020, que foi promovido pela
Fundação Friedrich Ebert (FES). Esse estudo aprofunda reflexões sobre os caminhos para a democracia e
igualdade (econômica, social e racial), no século XXI.
12 Esse termo foi adotado nesse estudo visando enfatizar o importante papel de mulheres e homens
negros que buscaram e buscam por meio de seus estudos e pesquisas, aproximar os universos políticos
e acadêmicos, como forma de ampliar a capacidade de compreensão da realidade racial do país. Esses,
notadamente reconhecidos como ativistas da “causa negra”. Importante enfatizar que além desses
citados nesse paragrafo, outras/os tantas/os são citados no decorrer dessa pesquisa.
13 Nancy Fraser enfatiza em seus estudos o termo justiça social. No entanto, em algumas passagens
dessa pesquisa, será acrescentado a esse o termo racial, ficando assim – justiça social e racial, como
forma de fortalecer a luta e/ou conquistas por efetiva democracia racial.
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perspectivas de consolidação de justiça social. Nesse sentido, foram adotados como
referências os estudos de Ilse Scherer-Warren (2012 e 2011) somando-se à exploração
de outros estudiosos como Petrônio Domingues (2012), Antônio Sergio Guimarães
(2002), Marcos Antônio Cardoso (2006) e Ivair Augusto Alves dos Santos (2010).
Nos documentos nacionais e internacionais é reafirmada a perspectiva
articulatória dos movimentos sociais ressaltando-se na reflexão as estratégias e formas
de atuação do Movimento Negro e a organização das mulheres negras na relação com o
governo e a sociedade. Importantes fatos como referências para a institucionalização das
políticas de igualdade racial foram: a promulgação em 05 de outubro de 1988 da
Constituição Federal Brasileira (CF), denominada Constituição Cidadã; o Centenário da
Abolição, em 1988; a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e
a Vida (MZP), em 1995; a Conferência de Durban, em 2001.
A partir dos anos 1980 são desenvolvidas em âmbito local e nacional as politicas
de promoção da igualdade racial. As experiências dos governos locais se evidenciam
nas produções de Ivair Augusto Alves dos Santos (2010); Antônio Carlos Arruda da
Silva (1997); Hélio Santos (2001); Athayde Motta e Regina Coeli Benedito dos Santos
(1997); e, Rosana Heringer (2005). Já no que diz respeito às experiências nacionais
destacam-se as produções de Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (2001); Marcelo
Paixão (2006); Mário Theodoro (2008); Luciana Jaccoud (2009); Marcia Lima (2010);
Hédio Silva Jr. (2010); e, Matilde Ribeiro14 (2012).
Ainda, considera-se como sendo importante base para a reflexão a Política
Nacional de Promoção da Igualdade Racial; o Plano Nacional de Políticas de Igualdade
Racial; e, o Estatuto da Igualdade Racial.
Duas experiências de ações afirmativas são tomadas como objeto de análise: a
educação étnico-racial e os quilombos, pois estas foram e são focos de fortes debates
políticos (com posicionamentos favoráveis e contrários) devido às conquistas legais e
interesses políticos de diversos setores da sociedade. Os autores na área de educação
étnico-raciais são: Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e
Silva (2000), Nilma Lino Gomes (2009), Valter Silvério (2005 e 2009); e sobre
quilombos: Barbara de Souza (2012), Givânia Maria da Silva (2012), Alfredo Wagner
(2011) e José Mauricio Arruti (2009). Nos últimos anos, a educação étnico-racial e

14 O livro As Politicas de Igualdade Racial: reflexões e perspectivas, organizado por Matilde Ribeiro,
envolve dezenas de pessoas trazendo o ponto de vista de representantes das universidades, das
organizações populares, do governo, do parlamento e, sobretudo, do Movimento Negro.
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quilombos foram objeto de debates por parte de diversos setores da sociedade civil, que
resultaram em formulação de documentos entregues ao Congresso Nacional (Câmara e
Senado Federal) e ao Superior Tribunal Federal, e, posteriormente foram, também,
matérias dos julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal (STF).
Ressalta-se o sancionamento pelo poder executivo do Estatuto da Igualdade
Racial (2010) e da Lei de Cotas Raciais nas Universidades Públicas (2012). O Estatuto,
como um documento base para a administração pública, enfatiza a importância do
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), como caminho para
consolidação dessa política.
Nota-se que no Brasil tem sido ampliado o campo de pesquisas sobre relações
raciais e racismo, a partir do esforço de mulheres e homens, em sua maioria ativistas
negros que, em geral ingressam na academia e desenvolvem pesquisas voltadas para a
temática15. É possível afirmar que os programas de graduação e pós-graduação,
sobretudo nas áreas de humanas, e, em especial no Serviço Social16, aos poucos têm
sido sensibilizados para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a temática
racial.
Já no campo de políticas de promoção da igualdade racial a produção acadêmica
é ainda mais recente, a considerar que é uma área relativamente nova, nas
administrações públicas. Como citado anteriormente, esforços individuais e coletivos
tem sido feitos nesse sentido, destacam-se a produção do Instituto de Politicas
Econômicas Aplicadas (IPEA)17 e do Laboratório de Análises Econômicas, Históricas,
Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER)18.
15 A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) estimula a realização e divulga a
produção dos estudiosos e pesquisadores por meio de Congressos e de uma revista virtual.
16 Em 2004, foi publicado na Revista Serviço Social e Sociedade o artigo As Abordagens étnicoraciais no Serviço Social, de autoria de Matilde Ribeiro, que traz uma reflexão sobre a inserção das
questões étnico-raciais na área do Serviço Social, buscando inspiração na produção dos assistentes
sociais nos congressos brasileiros de assistentes sociais, a partir de 1989. Nessa perspectiva foi
ressaltado o papel dos movimentos sociais, em especial os movimentos negros e de mulheres negras,
como efetivos partícipes na elaboração das políticas públicas, fato esse captado em especial por
assistentes sociais militantes, interferindo na formulação de novos parâmetros metodológicos teóricos e
práticos para o Serviço Social.
17 O tema igualdade racial passou a ser no IPEA área de produção a partir da Diretoria de Estudos
Sociais, e um dos capítulos permanentes do Boletim Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise
(BPS).
18 O LAESER é vinculado ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
produz o Relatório anual das desigualdades raciais no Brasil.
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A metodologia do estudo seguiu como procedimentos: a pesquisa bibliográfica,
a pesquisa documental e também a pesquisa de campo, com ênfase na observação
participante e nas entrevistas. O trabalho realizado foi uma pesquisa qualitativa.
A pesquisa documental foi extremamente importante, a considerar as fontes
oficiais, de Governos, de Institutos de Pesquisa e da Organização das Nações Unidas,
como, por exemplo: relatórios e declarações de conferências nacionais, regionais e
mundiais; diretrizes, planos e programas, e o Estatuto da Igualdade Racial. Verifica-se,
também, a importância dos documentos elaborados pelo Movimento Negro, por
estudiosos e pesquisadores, e por diversas instituições não governamentais, a partir de
sínteses de eventos, de pesquisas e de ensaios divulgados por meio de relatórios, livros e
instrumentos virtuais.
As referências de que dispunha como pesquisadora19, somadas aos acréscimos
obtidos a partir das leituras e entrevistas, levaram à definição do caminho para a
observação participante em vários fóruns nacionais e internacionais onde o tema
pesquisado foi foco.
Segundo Antônio Chizzotti (1991, p. 90), a observação participante “é obtida
por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as
ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de
vista”.
É importante salientar que a observação participante dá-se de maneira
deliberada, sistemática e instrumentalizada. É distinta de uma observação comum, pois
exige a adoção de procedimentos (como, por exemplo, gravação e tomada de imagens
da atividade; a audição e sentidos dirigidos ao tema, às atitudes dos participantes e às
dinâmicas das atividades) visando “captar” o universo pesquisado. Assim, é reafirmado
que a observação participante permite “experienciar e compreender a dinâmica dos atos
e eventos, e recolher as informações a partir da compreensão e sentido que os atores
atribuem aos seus atos” (CHIZZOTTI, 1991, p. 90).
Carlos Rodrigues Brandão (1999, p. 80) reforça a importância da observação
participante a partir da aproximação do pesquisador com o objeto estudado afirmando
que “só se conhece em profundidade alguma coisa da vida da sociedade ou da cultura,
19 A pesquisa propriamente dita aconteceu após a vivência como Ministra da Igualdade Racial, mas o
papel de ativista política continua presente até os dias atuais, conferindo à pesquisadora informações e
conhecimentos relevantes sobre os temas pesquisados. Ainda, a inserção de longa data da pesquisadora
como ativista e gestora, facilitou o acesso aos entrevistados, a considerar o protagonismo nos movimentos
e instituições, maioria das quais a pesquisadora fez ou faz parte.
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quando através de um envolvimento – em alguns casos, um comprometimento – pessoal
entre pesquisador e aquilo ou aquele que se investiga”.
A observação participante como parte da pesquisa qualitativa caracterizou-se,
segundo Álvaro Pires (2008, p. 90), pela flexibilidade de adaptação durante seu
desenvolvimento, pela capacidade de se ocupar de objetos complexos e englobar dados
heterogêneos, e, ainda, pela capacidade de descrever a experiência vivida, evidenciando
as questões empíricas.
Nesse sentido, a observação participante e a realização das entrevistas, entre
2009 e 2012, propiciaram ampliar conhecimento sobre diferentes percepções da
temática racial, assim como das estratégias de negociação e/ou tensionamento entre
governo e sociedade civil.
As entrevistas foram realizadas em dois momentos diferenciados: a) como teste
de aproximação ao tema a ser pesquisado foram realizadas quatro entrevistas antes do
exame de qualificação (realizado em 2011), tendo duas questões como eixo: a
institucionalização das políticas de igualdade racial e a relação do Movimento Negro
com a sociedade e o Estado; e, b) a partir da análise das quatro entrevistas (que
contribuiu para a montagem do roteiro e dos critérios de escolha das/os
entrevistadas/os20, no segundo momento). Assim, após o exame de qualificação, foram
realizadas 17 entrevistas estruturadas, contendo nove questões21 como referência para a
análise sobre o processo de institucionalização das políticas de igualdade racial.
Todas as entrevistas foram gravadas e realizadas pela própria pesquisadora, com
exceção de duas que foram respondidas por escrito (com envio por e-mail), devido às
entrevistadas residirem em localidades distantes.
Após a transcrição foram realizados: leituras e absorção do conteúdo de cada
entrevista; analise geral do conjunto das entrevistas a partir das questões específicas
contidas no roteiro; e, seleção de trechos a partir da pertinência do tema e da ênfase
dada pelos entrevistados.

20 A partir desse ponto, não mais serão utilizadas as fórmulas a (o) e as (os). Será adotado o genérico
masculino, visando assim à simplificação do texto. Ressalvam-se situações em que haverá o
desdobramento – mulheres e homens, como forma de valorizar o gênero feminino e masculino.
21 Apêndice A – Roteiro de entrevista para a pesquisa de doutorado.
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Aos entrevistados22 foram oito mulheres e 13 homens, quatro brancos e
dezessete negros, totalizando 21. As escolhas dos entrevistados seguiram os critérios23
de inserção profissional e/ou política no movimento social (negro, de mulheres negras,
sindical); parlamento; docência em ensino superior; e gestores públicos federais. Assim,
também foi definido como critério o conhecimento e/ou vivência relativos à questão
racial, atuação do Movimento Negro e organização das mulheres negras, e, ao processo
de institucionalização de políticas de igualdade racial no Brasil.
A partir da análise, as 21 entrevistas foram classificadas em sete subgrupos:
movimento negro; organização de mulheres negras; movimento sindical; parlamento;
docência em ensino superior; gestores públicos federais, e, gestores públicos federais
com ativismo no Movimento Negro24.
No subgrupo – Movimento Negro, quatro entrevistados são participantes do
Movimento Negro urbano e uma entrevistada tem origem em quilombo e está licenciada
da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
(CONAQ).
Os entrevistados do setor público são gestores em diferentes cargos e funções:
ministro da Defesa25; embaixador e diretor no Ministério das Relações Exteriores;
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (vinculado à Secretaria
de Planejamento a Longo Prazo), e assessora no Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome. No grupo de gestores públicos com inserção no Movimento Negro
as funções são: secretario executivo da SEPPIR, assessor no Ministério da
Cultura/Fundação Cultural Palmares, e dois que não estão nas funções que eram
ocupadas na Secretaria Especial de Direitos Humanos e na SEPPIR.
Em todas as situações, o critério principal de escolha foi a experiência dos
entrevistados nas áreas de atuação, considerando as diferentes contribuições e visões
sobre a institucionalização da política de igualdade racial, no período pesquisado.
Importante informar que a classificação seguiu o padrão definido no subgrupo de
entrevistados, isto é, mesmo que o entrevistado tivesse atribuição para mais de um
22 Apêndice B – Quadro 1: Entrevistas realizadas para a pesquisa (entre 2011 e 2012).
23 Apêndice C – Quadro 2: Critérios para escolha dos entrevistados.
24 Apêndice D – Quadro 3: Classificação das questões da entrevista.
25 No período pesquisado foi ministro das Relações Exteriores e coordenou vários processos de
negociação na agenda de igualdade racial em âmbito internacional.
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subgrupo, prevaleceu a primeira escolha, por exemplo: integrante do Movimento Negro
e docente (foi válida a primeira classificação – integrante do Movimento Negro).
Cabe destacar que todas as pessoas entrevistadas, tiveram do ponto de vista
metodológico, a mesma importância, independente de sua raça/cor, escolarização, cargo
ou perfil de participação politica. Ou seja, não houve nesse estudo hierarquização entre
os entrevistados.
Como um exercício de dinamizar as reflexões, dando maior densidade na
interação entre a reflexão teórica e o empírico, as entrevistas permeiam todos os
capítulos da tese. As expressões dos entrevistados explicitam reflexões sobre os
processos de institucionalização das políticas de igualdade racial nas últimas três
décadas, assim como se referem a processos históricos e apontam perspectivas para o
futuro.
No decorrer do trabalho houve a opção de apresentar os entrevistados pelos seus
nomes reais (com autorização dos mesmos) 26/27, uma vez que são pessoas que
defendem publicamente suas ideias e posicionamentos a partir de suas áreas de atuação,
de documentos publicados e/ou dos meios midiáticos. Ainda, parte dos entrevistados
são também fontes bibliográficas, a considerar em vários casos serem ativistas políticos,
estudiosos e/ou formuladores sobre as questões raciais.
A partir da análise de toda a configuração da pesquisa a presente tese está
estruturada em cinco capítulos.
O I Capítulo – Relações sociorraciais no Brasil: aproximações teóricas e
históricas – contém três momentos: problematiza as raízes do racismo, o mito da
democracia racial e seus impactos na valorização da identidade negra; apresenta
reflexões sobre a dinâmica sociorracial na sociedade brasileira desde a invasão até a
contemporaneidade; e, por fim, desenvolve reflexões sobre reconhecimento e
redistribuição, considerando as necessidades de mudanças culturais e econômicas, face
às desigualdades sociorraciais.
O II Capítulo – O Movimento Negro e as lutas por liberdade e justiça social –
enfatiza três momentos: a presença do Movimento Negro na sociedade brasileira; as
vertentes de lutas dos negros em diferenciados períodos (escravização, pós-abolição e

26 Apêndice E – Termo de Autorização para Entrevista.
27 O Termo mencionado na Nota 26 foi complementado com autorização por e-mail onde os
entrevistados declaram concordância da utilização do nome real, conforme explicitado.
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na contemporaneidade); os protagonismos das mulheres e da juventude negra nas
redes de movimentos sociais.
O III Capítulo – As Estratégias de enfrentamento do racismo em âmbito
nacional e internacional: mobilizações e proposições – apresenta a construção de
referências políticas e legais visando ao enfrentamento do racismo; proposições e
estratégias de negociação do Movimento Negro e da organização de mulheres negras
perante o Estado brasileiro; e, ressonâncias da Conferência de Durban na construção de
agendas globais e locais de promoção da igualdade racial. Nesse capítulo são analisados
documentos oficiais e as elaborações do Movimento Negro e da organização das
mulheres negras em âmbito nacional e internacional.
O IV Capítulo – Institucionalização das políticas de promoção da igualdade
racial no Brasil – aborda as construções de estruturas institucionais para as políticas de
promoção da igualdade racial em âmbito local e federal; e a construção de caminhos
para o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Em função da importância
política do período estudado, são feitas referências aos discursos de posse dos
presidentes da República, sendo destacados trechos quando esses se referem à questão
racial, como indicador de prioridade para as políticas públicas. É apresentada uma
síntese sobre as formulações e debates que localizam as ações afirmativas como
instrumentos que estruturam e efetivam as políticas de promoção de igualdade racial.
Destacam-se como exemplo experiências na área de educação étnico-racial e de
quilombos, tendo sido estas pautas dos fortes debates sobre ações afirmativas. Ainda,
são apresentados os julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal (STF),
envolvendo os temas destacados nesse capítulo.
O V Capítulo – Aproximações analíticas sobre a institucionalização das
políticas de igualdade racial – entre o reconhecimento e a redistribuição – está
estruturado em dois itens: Significados das reflexões dos sujeitos de pesquisa sobre a
institucionalização das politicas de igualdade racial; e, Reconhecimento e redistribuição:
desafios, limites e possibilidades das politicas de igualdade racial no período
contemporâneo. Esse capítulo propicia uma análise do percurso da institucionalização
das políticas de igualdade racial, e, assim, focaliza os diversos agentes e fatores que
contribuíram para avanços democráticos, tendo em vista o reconhecimento e
redistribuição como pilares para a justiça social e racial.
Nas considerações finais são desenvolvidas reflexões sobre os percursos e
estratégias adotados na realidade brasileira, seja pelo Movimento Negro ou pelo Estado,
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por meio de negociações e tensionamentos para a institucionalização das políticas de
igualdade racial, processo que se inicia nos idos de 1980 e que no momento atual
suscita debates e análises, dada a importância na agenda das políticas públicas nacionais
e internacionais. A institucionalização das politicas de igualdade racial, é um processo
em curso. Ainda, não é possível afirmar que houve consolidação dessa
institucionalização, são muitas as dificuldades estruturais e orçamentárias, e, ainda
existem fortes conflitos entre visões tradicionais sobre as relações raciais no Brasil
(embasadas no mito da democracia racial) se opondo àquelas mais progressistas. No
entanto, o estudo identifica mudanças sociais e políticas que traduzem uma maior
conquista de direitos quanto a promoção de justiça sociorracial.
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“Esmagam a superfície não extirpam as raízes nem de flores nem de palavras,
Teimosamente numa lei de resistência elas brotam sempre”.
Miriam Alves
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I CAPÍTULO
RELAÇÕES SOCIORRACIAIS NO BRASIL: APROXIMAÇÕES
TEÓRICAS E HISTÓRICAS

1 - Raízes do racismo, do mito da democracia racial e da valorização da identidade
negra
Considerando a análise do processo de institucionalização das políticas de
promoção da igualdade racial no Brasil e seus percursos, torna-se necessário discutir as
raízes do racismo no Brasil, sobretudo, analisando a importância da construção da ideia
de igualdade racial e como nesses contextos tem se dado a forma de valorização da
identidade negra.
É importante constatar que o Brasil, da mesma forma que a maioria dos países
da América Latina e Caribe, caracteriza-se como multirracial, multicultural,
multirreligioso e pluriétnico. Uma grande marca dessa região é o colonialismo, a partir
da invasão europeia com a exploração dos recursos naturais e o estabelecimento do
trabalho escravizado – primeiro dos indígenas e depois dos africanos28.
Carlos Hasenbalg (1992, p. 52), ao analisar a região, argumenta que, entre as
semelhanças e diferenças dos países, é possível identificar nos posicionamentos das
elites políticas, econômicas e intelectuais, sintomas do tipo latino de relações raciais, a
partir da visão da harmonia, tolerância e ausência de preconceito e discriminação racial.
As sociedades são consideradas como preponderantemente brancas e de cultura
europeia. Isso traz como consequência o branqueamento29 implementado nos diversos
países, por uma política de povoamento baseada na imigração30.
28 Para Mario Maestri (1994) e Jacob Gorender (2010), a referência ao processo de chegada dos
europeus em terras brasileiras é definida como invasão (e não como descobrimento), a considerar que
aqui já viviam os indígenas. Portanto, daqui por diante, utilizarei o termo descobrimento apenas
quando parte de citação das/os autoras/es.
29 Para Maria Aparecida Bento (2002, p. 46), “o que se pode observar é que, na questão racial
brasileira, não é coincidência o fato de que os estudos se refiram ao ‘problema do negro brasileiro’,
sendo portanto sempre unilaterais. [...] Ou bem se nega a discriminação racial e em função de uma
inferioridade negra, apoiada num imaginário no qual o ‘negro’ aparece como feio, maléfico ou
incompetente, ou se reconhece as desigualdades raciais, explicadas como uma herança negra do
período escravocrata. De qualquer forma, os estudos silenciam sobre o branco e não abordam a herança
branca da escravidão, nem tampouco a interferência da branquitude como uma guardiã silenciosa de
privilégios”.
30 Segundo Adailton Silva et al. (2009, p. 21), “a aceitação da perspectiva de existência de uma
hierarquia racial e o reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial deram
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Tendo como referência a realidade do território brasileiro no período da invasão,
Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa (1988, p. 45) apresentam a Carta do
Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, que ressalta os seguintes
aspectos:

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais ao sul vimos, até
outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto temos
vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas
por costa [...]. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem
prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém a
terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados com os de
Entre-Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achamos como
os de lá. As águas são muito infindas. E em tal maneira é graciosa
que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que
tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será
salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa
Alteza nela deve lançar (Grifos meus).

Há nas partes grifadas um enunciado do que se concretizará na situação de
colonização, destacando-se dois aspectos – uma terra que “tudo dá” e a intenção de
“salvar essa gente”. A relação com o território e os seres humanos se fez por interesses
totalmente de apropriação de um mundo novo, tudo era visto a partir da lógica de
domínio dos exploradores, como conquista apenas por um dos lados – o europeu.
Cabe, ainda, a reflexão sobre o sentido da palavra salvamento. Na perspectiva
dos europeus, “era preciso salvar essa gente” da vida tribal e primitiva, mas o que
predominou de fato foi a escravização e a dominação.
Olivieri e Villa (1998, p. 6) informam que da maneira como se deram os fatos
para os povos,

[...] desde os tempos mais antigos, o descobrimento do Brasil é
originalmente um episódio da história da Europa e de Portugal, cuja
civilização se impôs à dos índios aqui nascidos. Portanto a chegada de
Pedro Alvares Cabral representa a inclusão de fatos que ocorreriam
aqui na história global das civilizações. Em outras palavras, trata-se da
entrada do Brasil na História Universal.

sustentação não apenas às políticas de promoção da imigração, como também à valorização da
miscigenação. A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, no Brasil, como forma de
conciliar a crença na superioridade branca com a busca do progressivo desaparecimento do negro, cuja
presença era interpretada como um mal para o país. À diferença do ‘racismo científico’, o ideal do
branqueamento sustentava-se em um otimismo em relação à mestiçagem e aos ‘povos mestiços’,
reconhecendo a expressiva presença do grupo identificado como mulato, aceitando a sua relativa
mobilidade social e sua possibilidade de continuar em uma trajetória em direção ao ideal branco.
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Essa inserção se fez por meio de relações sociais de conflitos e exploração, e a
ocupação do território, a partir de interesses antagônicos. Segundo Jacob Gorender
(2010, p. 83), a invasão e, na sequência, a colonização do Brasil se constituem por

[...] duas formações sociais heterogêneas – a dos conquistadores
europeus e a das tribos autóctones. Os primeiros procediam da
sociedade feudal ibero-lusitana, pioneira do mercantilismo e uma das
mais avançadas do Ocidente Europeu na época; ao passo que os
ocupantes presentes no território a ser conquistado constituíram uma
sociedade tribal e comunista primitiva, com um modo de vida
nômade, inferior aos adventícios no que se refere ao estádio do
desenvolvimento das forças produtivas.

Fica explícita a dominação europeia sobre os indígenas, os negros e, também,
sobre os imigrantes pobres. Nas Américas, segundo Mário Maestri (1994), o Brasil foi
um dos primeiros países a escravizar os africanos e o último a abolir a escravidão.
“Até 1888, o escravismo foi o coração do Brasil. Pouco compreenderemos da história
brasileira se desconhecermos o nosso passado escravista” (p. 5).
Ressaltando aspectos da escravização, Abdias do Nascimento31 (1980, p. 149)
alega que o africano foi o primeiro e único trabalhador 32 no Brasil durante três séculos
e meio:

É desnecessário lembrar mais uma vez os vastos campos que os
africanos irrigaram com seu suor, ou evocar os canaviais, os campos
de algodão, as minas de ouro, diamante e prata, e as muitas outras
fases da formação do Brasil alimentadas com sangue martirizado dos
escravos. O negro, longe de ser um invasor ou um estrangeiro, é a
verdadeira alma e corpo desse país. Entretanto, apesar desse fato
histórico irrefutável, os africanos e seus descendentes nunca foram
tratados como iguais pela minoria branca que completa o quadro
demográfico do país, mesmo nos dias de hoje. Esta minoria manteve
um monopólio exclusivo de todo o poder, bem estar, saúde,
educação e renda nacionais.

31 Abdias nasceu em Franca/SP em 14/03/1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 24/05/2011. Em vida
consagrou-se pela defesa intransigente do respeito à dignidade humana, como militante do Movimento
Negro, parlamentar, gestor público, artista e intelectual. Como deputado federal (1983-1987) e senador
(1991-1999) foi incisivo, apresentando projetos de lei que contribuíram para definir caminhos para o
combate ao racismo.
32 O autor afirma que, no processo de colonização, o indígena foi praticamente exterminado.
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Em se tratando da demarcação de poder de um grupo racial sobre outro, Hélio
Santos (2001, p. 181/2) alega que podem ser identificados dois brasis, imagem
simbólica que trata da ausência de harmonia, levando ao convívio da superabundância
com a absoluta escassez de tudo:

Entretanto, o que salta aos olhos de quem observa são os estoques
raciais alocados em cada um desses dois mundos – o do muito e o do
nada. [...] No primeiro Brasil, que poderia ser confundido com um
país europeu, como a Bélgica, onde temos uma população de maioria
branca e amarela. No outro Brasil, atrasado e pobre, temos um povo
marcadamente não branco, onde predominam os pretos e pardos. Os
poucos índios remanescentes também habitam esse segundo Brasil.
Há um outro aspecto que nos chama atenção: apesar de serem dois
mundos nada parecidos, em termos econômicos e sociais, a cultura
vivenciada pelos dois brasis é a mesma.

O regime de escravidão, a abolição e a forma como foi constituída a ideia de
nação brasileira caracterizam a doutrina da supremacia racial e do racismo. E, ainda, o
racismo vincula-se a outros elementos que se configuram como mecanismos de
desigualdades, tais como o preconceito, o estereótipo e a discriminação33. Para
Kabenguele Munanga e Nilma Lino Gomes (2004, p. 179), o racismo é um
comportamento, uma ação resultante da aversão,

[...] por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um
pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como a
cor da pele, tipo de cabelo, formato do olho etc. Ele é resultado
da crença de que existem raças ou tipos humanos superiores e
inferiores, a qual se tenta impor como única e verdadeira.
Exemplo disso são as teorias raciais que serviram para justificar
a escravidão no século XIX, a exclusão de negros e a
discriminação racial.

Ainda, referindo-se à América Latina e Caribe, onde houve escravidão, Santos
(2001, p. 33) considera que o racismo é
[...] dissimulado e por isso perverso, pois apresenta ser mais brando,
exatamente como ocorre no Brasil. Assim se dá com os negros no
Uruguai, Venezuela, Peru, Colômbia e Cuba. Há aqui, por parte das
33 ANEXO A: Racismo, Preconceito, Estereótipo e Discriminação. Fonte: Manual de Capacitação e
informação sobre gênero, raça, pobreza e emprego: guia para o leitor. Organização Internacional do
Trabalho: OIT, 2005. (Adaptação de texto das páginas 53 a 57).
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elites, um entendimento generalizado, mas que raramente tem
coragem de vir a público. Trata-se de entender que o país seria
melhor caso nossos estoques raciais fossem também ‘melhores’.
Melhor aqui significa ter uma população em que a presença de
negros, mestiços e índios fosse menor.

A considerar as formulações de Munanga e Gomes (2004) e de Santos (2001), a
forma aversiva que é o racismo pressupõe a existência de um sistema social e político
dotado de mecanismos que produzem desigualdades sociais e raciais, que, a depender da
abordagem histórica e/ou teórica, apresenta-se como mais ou menos intensa.
Edna Maria dos Santos Roland34 argumenta que no Brasil como em todos os
processos escravocratas os negros eram transformados em coisas, mercadorias. Portanto
são demarcadas três características importantes:

A escravidão brasileira foi a mais longa comparado a outros países das
Américas; foi um empreendimento financiado pelo Estado, tendo por
base a negação da humanidade dos negros; e, por fim, implicou na
desqualificação das culturas, dos valores, das religiões, do panteão de
seus deuses, entre outros. Para manutenção de tão danoso sistema, era
necessário manter a distância entre os senhores e os escravos [...]. Era
importante manter a desqualificação da cultura, desses indivíduos, e
criar barreiras para o acesso à educação e a cidadania (Entrevista).

Esse sistema tão bem engendrado, tendo por base o racismo, vem se
estruturando e modificando ao longo dos séculos, mantendo sua centralidade que é a
dominação e a exploração, permanecendo como um fenômeno arraigado na sociedade.
Segundo João José Reis (2000, p. 96), mesmo que o racismo brasileiro tenha
sido chamado de cordial35 o resultado é perverso, os negros permanecem “em seu
lugar”, não têm representação em espaços políticos e de poder. Portanto, o racismo não
é produto do desvio de alguns racistas, é parte do sistema que tem por base a exploração
e a desumanização dos seres humanos, gerando profundas exclusões.
Verifica-se que a exclusão sociorracial faz parte da doutrina de supremacia
racial, incorpora desigualdades como parte de mecanismos discriminatórios que se
34 Entrevistada para esta tese – Edna Maria dos Santos Roland: Graduada em Psicologia, ativista da
Organização de Mulheres Negras – Fala Preta. Especialista Independente das Nações Unidas para o
acompanhamento do Programa de Ação de Durban. Relatora-Geral da III Conferência Mundial contra
o Racismo; e, coordenadora de Políticas de Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos/SP.
35 A pesquisa do Datafolha (Racismo Cordial, 1995) reafirmou, na opinião pública, a imagem do
Brasil como um país onde vigora a democracia racial, com base em uma relação pacífica entre as raças.
A pesquisa apontou a vigência de um “racismo cordial”, visão fortemente criticada por muitos
estudiosos das relações raciais, segundo os quais a pesquisa tende a reforçar preconceitos raciais.
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expressam além dos indivíduos, o que caracteriza o racismo institucional, também
chamado de estrutural ou sistêmico. Segundo Josenilton Silva et al. (2009, p. 157),

[...] a grande inovação que esse conceito traz se refere à separação
das manifestações individuais e conscientes que marcam o racismo
e a discriminação racial – tal qual conhecido e combatido por lei. O
racismo institucional atua no nível das instituições sociais, dizendo
respeito às formas como estas funcionam, seguindo as forças
sociais reconhecidas como legítimas pela sociedade e, assim,
contribuindo para a naturalização e reprodução da hierarquia
social. Não se expressa por atos manifestos, explícitos ou
declarados de discriminação, orientado por motivos raciais, mas, ao
contrário, atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de
instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na
distribuição de serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes
grupos raciais.

O racismo institucional pode ser definido como fracasso coletivo das
organizações e das instituições, pelo fato de não atender às necessidades das pessoas
por causa da sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Assim, os resultados diretos
do racismo institucional são o acesso desigual a oportunidades, aos bens e serviços
públicos e privados, e a garantia de vida com qualidade. Com isso os negros e
indígenas, e entre esses as mulheres, são os mais pobres entre os pobres.
No caso brasileiro, quanto às relações população-Estado, Reis (2000, p. 96)
apresenta posição crítica ao tratamento dispensado aos negros e alega que “se o Brasil
aprendeu a não ter vergonha do lado negro de sua cultura, se o samba virou símbolo de
identidade nacional, não aconteceu, em paralelo, um esforço do país em promover
social e economicamente seus cidadãos negros e mestiços”. Com isso, a cor da pele
passa a ser um critério determinante de valor social, que seleciona a entrada no mercado
de trabalho, impõe baixo nível de escolaridade, enfim, define que lugar o ser humano
ocupa na estrutura social.
Lélia Gonzalez36 (1982, p. 15) no livro Lugar de Negro traz importantes
contribuições para a reflexão sobre os espaços destinados aos brancos e negros:

36 Lélia Gonzalez foi uma das mais importantes ativistas do Movimento Negro brasileiro
contemporâneo. Nasceu em Belo Horizonte, mas viveu e atuou politicamente no Rio de Janeiro. Entre
1958 e 1962 graduou-se em História e Geografia, e tornou-se professora universitária. Entre 1978 e
1982 esteve à frente da Comissão Executiva Nacional do Movimento Negro Unificado (MNU).
Candidatou-se a deputada federal, em 1982, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas não se elegeu.
Faleceu no Rio de Janeiro em 1994.
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O lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas,
espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e
devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento: desde os
antigos feitores, capitães do mato, capangas etc., até a polícia
formalmente constituída. Desde a casa-grande e o sobrado, aos belos
edifícios e residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo. Já o
lugar natural do negro é o oposto, evidentemente: da senzala às
favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos
‘habitacionais’ (cujos modelos são guetos dos países desenvolvidos)
dos dias de hoje, o critério também tem sido simetricamente o mesmo:
a divisão racial do espaço.

O lugar na estrutura social dito por Reis (2000), ou a divisão racial do espaço,
dito por Gonzalez (1982) faz parte da ideologia racial. Nesse sentido, Fúlvia Rosemberg
(1997, p. 6/7) agrupa três grandes campos de reflexão sobre o pensamento brasileiro
acerca da questão racial, a partir de 1930. A primeira, ligada a Gilberto Freyre , parte
da referência da democracia racial. A segunda, liderada por Florestan Fernandes,
evidencia a profunda desigualdade entre os segmentos branco e negro da população e
interpreta as relações raciais como provenientes do regime da escravidão, tratandoas como incompatíveis com a nova ordem social, numa sociedade de classes
competitiva. Embora reconheça a discriminação racial, postula que esta tenderia a
desaparecer com o desenvolvimento da industrialização. A terceira, representada
especialmente por Carlos Hasenbalg 37, analisa as articulações entre raça e classe,
verificando de forma mais profunda a questão racial na análise das desigualdades
entre a população branca e negra.
Em uma posição crítica às duas primeiras vertentes, Maria Aparecida Bento
(1992, p. 125) argumenta que Gilberto Freyre não contribuiu para uma visão positiva
da presença do negro na sociedade e Florestan Fernandes, embora tenha tido valiosa
contribuição para desmitificar a democracia racial, não escapou ao fortalecimento de
estereótipos já vigentes, inclusive criando outros, como o da deformação do negro,
que dificultaria sua integração à sociedade de classes. A autora considera estranho
que, embora a escravidão tenha envolvido dois segmentos da sociedade, a
personalidade que se teria deformado no processo seria apenas a do negro.
37 Segundo Hasenbalg (1988) as principais conclusões dos estudos de Gilberto Freyre são: 1) há
preconceito no Brasil, mas ele está baseado na classe mais do que na raça; 2) a forte consciência de
diferenças de cor não está relacionada à discriminação; 3) os estereótipos depreciativos e os
preconceitos contra os negros se manifestam verbalmente mais do que no comportamento; e d) outras
características tais como a riqueza, a ocupação e a educação são mais importantes do que a raça na
determinação de padrões de relações interpessoais (p. 164).
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Segundo Octavio Ianni (2004, p. 333), com a constituição da sociedade de
classes, a partir da crise das formas econômicas e sociais escravocratas, verificou -se
a reconstrução das autorrepresentações da nova ordem social: “[...] em
consequência, o mito da democracia racial surge como uma expressão particular do
mito mais amplo da sociedade aberta, em que os homens – pobres ou ricos, de
qualquer raça, sexo ou religião – são definidos ideologicamente como iguais”. Fica
estabelecida a representação da classe dominante como uma condição da
preservação da estrutura de poder.
Quanto à situação de obstacularização para a “integração” do negro na sociedade
brasileira, Adailton Silva et al. (2009, p. 22) afirma que as teorias racistas (após os anos
1930), tendo como central o projeto de branqueamento, foram progressivamente sendo
substituídas pela chamada ideologia da democracia racial. A mistura das raças e a fusão
dos grupos presentes na formação da nação criaram a visão de uma sociedade integrada,
mesmo que socialmente heterogênea, e a farsa da democracia racial influenciou a visão
do ‘povo brasileiro’, a partir de um conceito extremamente conservador.
Também, é necessária a compreensão sobre os efeitos da miscigenação,
impulsionada pela ideologia dominante como uma boa saída para as relações sociais e
raciais. O investimento na miscigenação visou responder a uma minimização da
violência presente no passado colonial, tendo como um dos resultados a diluição das
origens africanas e indígenas da população, tornando-as apenas uma incômoda
lembrança para um grande contingente que luta pela sua valorização.
Assim, além da mistura e da mestiçagem, houve estímulo à imigração, que
longe de serem fatos espontâneos, são partes do projeto de nação, como situações
inevitáveis na história do negro. Segundo Ianni (2004, p. 346), com a intensificação
da imigração europeia, para a oligarquia o índio, o negro e mesmo o branco nacional
eram colocados em segundo plano, e o imigrante, valorizado:

Aproveitou-se a imigração para provocar a redefinição social e
cultural do trabalho braçal, de modo a transformá-la em atividade
honrosa, livre do estigma da escravatura. Tão honrosa que o negro e o
índio somente poderiam exercê-la se a executassem como o imigrante.
As modificações das condições de produção – isto é, forças produtivas
e relações de produção – ocorreram simultaneamente com a
modificação das ideias, princípios ou categorias.
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Importante ressaltar que a miscigenação em si não seria problema, caso não
fossem demarcados prejuízos históricos enraizados por meio da discriminação e da
exclusão, que se traduzem na transformação das diferenças sociais, culturais e étnicoraciais em desigualdades.
Celso Amorim38 menciona que Joaquim Nabuco39 em suas obras alertou que a
escravidão deixaria um legado negativo por séculos, e isso se agravou com a imigração
“que criou um novo nível de discriminação e preconceito até porque os imigrantes
vieram competir na faixa de trabalho que o negro poderia participar – o trabalho
manual. De lá para cá a realidade de exclusão tem sido contínua” (Entrevista).
Diante da exclusão contínua, Darcy Ribeiro (2006, p. 21/2) alega que a vivência
da desigualdade é cristalizada e é espantoso que os brasileiros se orgulhem de sua tão
proclamada, como falsa, ‘democracia racial’:

Raramente percebem os profundos abismos que aqui separam os
estratos sociais. O mais grave é que esse abismo não conduz a
conflitos tendentes a transpô-lo, porque se cristalizam num modus
vivendi que aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas e
guetos. Os privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de
indiferença para com a sina dos pobres, cuja miséria repugnante
procuram ignorar ou ocultar numa espécie de miopia social, que
perpetua a alteridade. O povo-massa, sofrido e perplexo, vê a ordem
social como um sistema sagrado que privilegia uma minoria
contemplada por Deus, à qual tudo é consentido e concedido.
Inclusive o dom de serem, às vezes, dadivosos, mas sempre frios e
perversos e, invariavelmente, imprevisíveis.

Nesse sentido, Hasenbalg (1988, p. 116) argumenta que, o Brasil criou o
“melhor dos mundos”, mantendo de maneira simultânea o privilégio branco e a
subordinação da população negra. Com isso é evitado que a raça se constitua em
princípio de identidade coletiva e ação política e “a eficácia da ideologia racial
imperante se traduz no esvaziamento do conflito racial aberto e da articulação política
da população de cor, fazendo com que os componentes racistas do sistema permaneçam
incontestados, sem necessidade de apelo a um alto grau de coerção”.
38 Entrevistado para esta tese – Celso Amorim: Diplomata atualmente Ministro da Defesa. Foi
Ministro das Relações Exteriores por dois mandatos do Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a
2010). Atuou como representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) e na
Organização Mundial do Comércio (OMC).
39 A menção a Joaquim Nabuco na entrevista para essa tese tem por base o livro publicado por Celso
Amorim – As duas vidas de Joaquim Nabuco: o reformador e o diplomata (2010).
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Para Gilberto Verne Saboia40 argumenta que um dos mecanismos de
perpetuação da visão de harmonia é a tendência de achar que a mistura entre os
grupos raciais resolve todas as disparidades,

[...] quando na verdade, mesmo com a democratização do acesso à
educação, por exemplo, as diferenças entre brancos e negros
continuam. Todos progridem, mas os brancos progridem mais que
os negros. Os escravos libertos não tiveram acesso ao trabalho
livre, e isso gerou os bolsões de pobreza e miséria. Essa situação
definitivamente não condiz com o desenvolvimento do país
(Entrevista).

Dessa forma, são intensificadas as exclusões e o distanciamento das esferas de
poder combinando com a indução para a crença na existência de um comportamento
nacional harmônico, cordial e não violento.
Outro fator importante que revela a construção dos caminhos para a
invisibilidade dos negros e afirmação da desigualdade sociorracial é a classificação
censitária, ou seja, a descontinuidade dessa referência. Segundo Ianni (2004, p. 110),

[...] no recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 1970, não se incluiu uma pergunta sobre a
cor das pessoas. Em 1960, a pergunta havia sido incluída, mas os
dados não foram tabulados. Em 1950 e 1940, incluiu-se a pergunta
sobre a cor e os dados foram tabulados. Portanto, as informações
sistemáticas sobre o negro e o mulato no Brasil datam de 1950. Em
1900 e 1920, não se incluiu a pergunta sobre a cor das pessoas. Em
1889 e 1891, o governo republicano mandou recolher e queimar a
documentação sobre a escravatura. No recenseamento de 1980, voltou
a se perguntar sobre a cor da população. [...] Esses vaivéns são
provavelmente a mais nítida expressão da ideologia racial do branco
brasileiro das classes dominantes; e dos intelectuais e técnicos que
servem nas instituições de pesquisa governamentais e privadas.

Ainda, Ianni (2004, p. 111) alega de maneira enfática que suprimir os dados é
um modo de abafar os fatos, e que a precariedade das estatísticas permite negar ou

40 Entrevistado para esta tese – Gilberto Verne Saboia: Diplomata atualmente integrante da Comissão
do Direito Internacional das Nações Unidas. Entre 2000 e 2003 foi Secretario de Estado dos Direitos
Humanos. Em 2001 foi responsável pela Delegação Brasileira na III Conferência Mundial contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas da Organização das Nações
Unidas (ONU).
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minimizar os fatos41. Assim alimenta-se a estrutura de poder, pois “quem decide sobre
as estatísticas a serem produzidas são os brancos (ou seus subalternos) interessados em
localizar, dramatizar ou resolver problemas”.
Marcelo Paixão (2006) apresenta a reflexão de que uma das maiores
dificuldades, no Brasil, para o tratamento da realidade da população negra e indígena
diz respeito à sistemática lacuna de informações nos censos demográficos.
Verifica-se que as informações sobre cor/raça/etnia são utilizadas como parte
das formulações políticas a contribuir conceitualmente para a superação das assimetrias.
Assim, efetivam-se passos para a construção de debates múltiplos e de agendas
democráticas, o que amplia as possibilidades de mudanças.
Questionamentos sobre a invisibilidade social da população negra nos
remetem ao pensamento sobre o que seria uma verdadeira democracia. Segundo
Munanga (1996, p. 217/8),

[...] um projeto nacional de construção de uma verdadeira
democracia não pode ignorar a diversidade e as múltiplas
identidades que compõem a sociedade brasileira. [...] Mas como
discutir a representação dos outros, se não admitirmos
primeiramente que somos também racistas? Só a partir dessa
confissão corajosa é que o Brasil pode buscar os caminhos da
mudança e procurar instrumentalizar a política de combate às práticas
discriminatórias, incluindo as representações institucionais dos
excluídos.

Segundo Hasenbalg (1988, p. 115), a “democracia racial” como parte da
autoimagem nacional é na prática a sustentação de seu oposto. Portanto, contrapor se a mitos, como o da democracia racial, e admitir a diversidade e múltiplas
identidades, como sugere Munanga (1996), implica reconhecer os efeitos perversos
do racismo para a população brasileira, como caminho para uma real harmonia e
democracia.
O caminho para mudanças é complexo, mas a realidade não é imutável. Assim, o
fortalecimento da identidade negra e da consciência racial são elementos importantes
nessa construção. Neusa Souza (1983, p. 77) argumenta:

41 Além das considerações de Ianni, em vários outros estudos – Paixão (2006), Paixão e Carvano
(2008), Hasenbalg (1992 e 1998) e Rosemberg (1977) – verifica-se que desde a criação em 1872, os
censos se desenvolveram de maneira descontínua.
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É que, no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do
tipo negroide, e compartilhar uma mesma história de desenraizamento,
escravidão e discriminação racial, não organiza, por si só, uma
identidade negra. Ser negro é, além disso, tomar consciência do
processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de
si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona
numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar
posse dessa consciência e criar uma nova consciência que
reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade
alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma
condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro.

Souza (1983) apresenta caminhos para a construção de uma identidade negra
(positiva) dissociada das marcas da escravidão, exploração e discriminação. O
enfrentamento às discriminações históricas deve se dar a partir da consideração das
possibilidades de mudanças visando à valorização da identidade negra, de pressões e
negociações institucionais e de reflexões e ações concretas na sociedade, que
contribuem para que novas visões e posturas democráticas passem a vigorar.
Nessa perspectiva, o conhecimento da realidade da população negra brasileira
torna-se fundamental. A percepção dessa necessidade levou a Fundação Perseu Abramo
(FPA) a realizar, em 2003, a pesquisa42 “Discriminação Racial e Preconceito de Cor no
Brasil”. Foram entrevistadas 5.003 pessoas acima de 15 anos, de áreas urbanas e rurais.
Os coordenadores da pesquisa – Gustavo Venturi e Vilma Bokany (2005, p. 20)
apontam:

Houve uma pequena queda do preconceito de cor no país, mas este
ainda permanece em patamar intolerável. A questão de fundo está
em saber se a queda desses índices reflete uma mudança real de
atitude das pessoas ou se trata de mudança apenas retórica,
expressão de maior preocupação com o discurso ‘politicamente
correto’ – ou, ainda, se o preconceito racial está mudando de
feição, buscando subterfúgios mais sutis, e a escala utilizada na
pesquisa é que estaria se tornando insuficiente para captá-lo.

A pesquisa da FPA apresenta uma tendência à diminuição do preconceito. De
um lado, essa perspectiva pode estar ligada à visão do “racismo cordial”, mencionado
por Reis (2000). Mas, de outro lado, pode significar um sinal para mudanças quanto à
construção e/ou fortalecimento de valores nos campos da justiça e da igualdade.
42 Distribuídas em 834 setores censitários de 266 municípios pertencentes a 25 unidades da Federação.
O questionário foi ampliado para além da captação do preconceito de cor e de indicadores objetivos de
inclusão/exclusão social. Foram buscados os contextos da escola, do mercado de trabalho, dos serviços
de saúde, dos espaços de lazer, do acesso à Justiça e do trato com a polícia.
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Outro exemplo importante é o Censo 2010, realizado pelo IBGE, onde se
verifica aumento do percentual de negros, como uma progressão dos últimos anos. A
população brasileira soma quase duzentos milhões de habitantes (precisamente
190.732.694 habitantes). Entre estes a distribuição racial é de 96.795.294 negros (7,6%
de pretos e 43,1% de pardos); 91.051.646 de brancos (47,73%); 817.963 indígenas
(0,4%); e 2.084.288 asiáticos (1.1%).
Os números demonstram que a maior parte da população passa a identificar-se
como negra. O método utilizado para obtenção desse resultado é a autodeclaração, pois
para caracterizar a população brasileira segundo recorte racial, a pergunta se refere à
composição da população em termos de cor e raça. Segundo Dionísio Baró et al. (2009,
p. 94), “há um quase-consenso no país segundo o qual o melhor modo de fazer a
pergunta é a auto-identificação como uma dentre as cinco categorias: preto, pardo,
branco, indígena e amarelos além da opção não-declarado”.
Constata-se que a utilização da auto identificação contribui para o aumento do
percentual de negros. A esse fenômeno Baró et al. (2009, p. 94) atribui como uma das
explicações a hipótese de que, “em razão do crescimento da consciência racial, as
pessoas estejam mudando a forma como se declaram nas estatísticas oficiais”.
Deve-se considerar as reações positivas da população negra aos investimentos
institucionais, como, por exemplo, a autodeclaração no censo. Mas também existem
fatores históricos, que persistem mesmo acobertados pela lógica do racismo.
Para Maria Inês Barbosa43 a luta protagonizada pelo Movimento Negro é
extremamente importante para a ampliação da consciência racial da população
brasileira:

[O Movimento Negro] tem expressão como ator político no cenário de
disputa por alcançar a implementação de uma agenda que supere a
negação de nosso direito de ser, quer seja no direito a terra, na
visibilidade de quantos somos. Vejo como vitória inconteste do
movimento negro o resultado do Censo de 2010, onde passamos a ser
maioria (Entrevista).

43 Entrevistada para esta tese – Maria Inês Barbosa: Assistente Social e Doutora em Saúde Pública. Foi
Secretaria Adjunta da Secretaria de Igualdade Racial (SEPPIR) e coordenadora do Programa
“Incorporação das Dimensões de Gênero e Igualdade Racial em programas de combate à pobreza” pelo
Fundo das Nações Unidas para a Mulher – UNIFEM Brasil e Cone Sul. Entre 2010 e 2011 atuou como
Assessora para Diversidade, Cultura e Saúde na Organização Panamericana de Saúde no escritório
regional em Washington/Estados Unidos da América.
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A pesquisa da FPA e o Censo 2010 apresentam sinais muito positivos de
mudanças, como resultados de ação coletiva. Várias estratégias têm sido adotadas pelo
Movimento Negro em conjunto com os demais setores do movimento social para
contribuir com o processo de conscientização e alteração de posturas quanto à
valorização do – ser negro.
Um exemplo de ação coletiva dirigida à alteração na aplicação do censo foi a
campanha: Não Deixe sua Cor Passar em Branco, responda com bom censo/senso,
realizada no final dos anos 1990. Essa campanha foi referenciada pelo Censo IBGE2000, e os objetivos foram44: sensibilizar pessoas de origem africana a declarar a sua
cor a partir do seu referencial étnico; contribuir na construção de indicadores nacionais
sobre as condições socioeconômicas da população de origem africana; e, fazer veicular
uma mensagem positiva da população de origem negra tendo em vista a recuperação de
sua autoestima cultural e política45.
Resultados dessa campanha e de tantas outras ações visando à superação do
racismo se expressam no Censo 2010, o que demonstra ser possível, na atualidade,
verificar um panorama em que, ainda que de maneira conflituosa, há a convivência da
desigualdade com formas de reconhecimento da existência do racismo e de estratégias
para sua superação, assim como a valorização do ser negro (por meio da
autodeclaração).
Marcelo Paixão e Luís Marcelo Carvano (2008, p. 20) argumentam que a coleta
de dados sobre cor/raça/etnia apresenta estímulos e possibilidades:
Além da constante realização de campanhas de esclarecimento sobre o
tema, visando desencorajar tais práticas [práticas racistas] e ampliar o
número de pessoas que se engajem na luta contra as discriminações
raciais, um meio adequado de superação do racismo é, justamente, a
promoção da igualdade de condições de vida e acesso às
44 Essa campanha oportunizou uma forte aliança do Movimento Negro com diferentes instituições da
sociedade civil, foi realizada sob a coordenação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) e contou com a participação de Agentes de Pastoral Negros (APNs); Centro de
Articulação das Populações Marginalizadas (CEAP); Centro de Estudos Afro-Asiáticos da
Universidade Cândido Mendes; Núcleo da Cor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Centro de Referência Negro-Mestiça; Instituto de Pesquisas
das Culturas Negras (IPCN); Instituto Palmares de Direitos Humanos (IPDH); e, jornal Maioria
Falante (Fonte: www.eclac.cl/celade/noticias).
45 Esta campanha sobre o Censo é citada, também, por Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (2002, p.
18), como parte da do movimento de “estudos sobre o negro, que já vinha ocorrendo há algum tempo,
empreendido, na maior parte, por centros de estudos e intelectuais negros, revela a opção de filiar a
questão do negro à problemática nacional, ou, antes, tomar a negritude como manifestação essencial de
brasilidade, para só então, contra esse pano de fundo, desenhar o perfil do negro.
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oportunidades e direitos sociais para todos os brasileiros,
independentemente de cor ou raça e sexo. Dessa forma, se estará
combatendo uma das mais significativas causas que podem levar às
atitudes discriminatórias.

Portanto, o resultado do Censo 2010 significou uma nova situação teórica,
censitária e política. Agora de maneira oficial, os negros constituem maioria (no sentido
numérico) da população. Porém, o fato de a população negra ser maioria não altera a
sua situação socioeconômica, que, como já dito, constitui-se a partir de uma profunda
desigualdade. Isso reafirma as perspectivas das lutas por direitos.
Ao longo dos séculos vê-se de um lado a dinâmica de manutenção dos
privilégios dos brancos, e, de outro, a resistência e resiliência dos negros e indígenas.
Estratégia duradoura de manutenção da visão da submissão dos negros e indígenas ao
jugo do poder dos brancos foi o mito da democracia racial. Imposição essa que vai
enfraquecendo com o desenvolvimento da sociedade e das lutas tendo por base a justiça
e igualdade.
Martvs Chagas46, valorizando o caminho de construção de igualdade, argumenta
que apesar do tratamento recebido:

[...] como cidadãos de segunda categoria, há de positivo na vida da
população negra a resistência e a perseverança, do ponto de vista
individual e coletivo. Isso tem permitido uma atuação política e
cultural, com muita luta pela sobrevivência e direitos. Com isso são
construídos caminhos de liberdade, desde a época da escravidão e
também de cidadania, a considerar nosso momento atual. O racismo é
extremamente perverso, mas a referência dos nossos antepassados nos
motiva a luta por justiça social, pois desde o quilombo a lógica foi
criar possibilidades para as novas gerações. Para a garantia da
qualidade de vida, as políticas de igualdade racial são imprescindíveis,
considerando a importância do negro afirmar-se como sujeito de sua
própria história (Entrevista).

Verifica-se pela posição de estudiosos e também dos entrevistados que são
demonstrados sinais de mudança, pois, como mencionado anteriormente, a realidade de

46 Entrevistado para esta tese – Martvs Chagas: Graduado em Ciências Sociais pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi assessor da CUT, Presidente do Partido dos Trabalhadores de Juiz
de Fora e Secretario Nacional de Combate ao Racismo, do PT. Foi Secretario Adjunto da Secretaria
Especial de Política de Igualdade Racial (SEPPIR). Atualmente integra a Coordenação Nacional de
Entidades Negras (CONEN) e é Diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura AfroBrasileira da Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura.
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exclusão não é imutável. Possíveis mudanças são explicitadas a partir do
reconhecimento da realidade e das lutas contínuas pelo fim da escravidão, as ações em
prol da cidadania para a população negra, e da construção de políticas públicas, com a
mediação do Movimento Negro junto ao Estado brasileiro, visando ao seu papel central
de efetivação da democracia e direitos. Segundo Neusa Souza, “ser negro é tornar-se
negro”, e, sem dúvida, a luta pelos direitos raciais demonstra-se ao longo da história,
como um elemento constitutivo de igualdade.

2 - Da invasão à contemporaneidade: a dinâmica sociorracial na sociedade
brasileira

Fato marcante na sociedade brasileira desde a colônia e mesmo depois, já no
regime republicano e capitalista, é que a ordem administrativa do país comporta
elementos estritamente vinculados ao velho sistema senhorial e, posteriormente, tornase exploradora e competitiva. Segundo Sergio Buarque de Holanda (1995, p. 88/9),

[...] essas condições representam o prolongamento de um fato muito
real e sensível, que prevaleceu durante o regime colonial. Durante
largo tempo, de algum modo até a vinda da Corte portuguesa para o
Rio de Janeiro, constituímos uma estrutura sui generis, mesmo
comparados aos outros países americanos, àqueles, em particular,
onde a vida econômica se apoiou quase totalmente, como aqui, no
trabalho servil.

Nessa lógica do trabalho servil, grande contingente de seres humanos que foram
sequestrados, das várias regiões do continente africano chegou ao Brasil na condição de
mercadoria. Gorender (2010, p. 108) alega que, como as demais mercadorias, o negro
escravizado estava sujeito a idênticas relações de compra e venda:

O escravismo implica um mecanismo de comercialização que inclui o
tráfico de importação, os mercados públicos e as vendas privadas de
escravos. O escravo não constitui um bem pessoal vinculado, mas
alienável ao arbítrio do proprietário. Em consequência a família
escrava recebia reconhecimento civil e, mesmo com o casamento
sacramentado pela Igreja, como se dava no Brasil, marido e mulher, e
pais e filhos podiam ser legalmente separados e vendidos a senhores
diferentes. Já na fase de decadência do Império Romano é que a lei
veio a proibir a separação dos membros da família escrava.
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Reis (2000, p. 81) argumenta que a partir dessas condições em que chegaram os
negros escravizados, e, pela forma em que foram envolvidos na dinâmica brasileira,
pode-se começar a entender a contribuição africana para formação histórica e cultural
do país. Desde a chegada dos africanos escravizados, estes foram utilizados não apenas
na produção de açúcar, café, algodão, minérios e outros produtos de exportação, mas
também foram empregados na agricultura de abastecimento interno, na criação de gado,
nas pequenas manufaturas, no trabalho doméstico, enfim, estiveram nas áreas rurais e
urbanas. “Nas cidades eram eles que, até uma altura avançada do Século XIX, se
encarregavam do transporte de objetos, dejetos e pessoas, além de serem responsáveis
por uma considerável parcela da distribuição do alimento que abastecia pequenos e
grandes centros urbanos”.
Segundo Clovis Moura (1987, p. 9), a distribuição e a estrutura de estratificação
se deram a partir de duas classes – senhores e escravos, que viviam os conflitos e
contradições próprios dos interesses antagônicos. “Em outras palavras, a classe dos
escravos (oprimida) e a dos senhores de escravos (opressora/dominante) produziam a
contradição fundamental”.
Luiz Felipe Alencastro (1988, p. 49), ao refletir sobre o processo de
escravização, cita Joaquim Nabuco que como um dos líderes da campanha
antiescravista definiu a escravatura brasileira como a soma de poderio dos senhores e da
aristocracia (como, por exemplo, a indústria, o Parlamento, a Coroa, o Estado) perante a
senzala onde milhares de entes humanos viviam embrutecidos e moralmente mutilados.
Ainda, Gorender (2010, p. 92) alega que o negro escravizado esteve sujeito a
viver a contradição entre ser coisa e pessoa:

O escravo é uma coisa, um bem objetivo. Lembrando Aristóteles,
consideramos nossa propriedade o que está fora de nós e nos pertence.
Nosso corpo, nossas aptidões intelectuais, nossa subjetividade não
entram no conceito de nossa propriedade. Mas o escravo sendo uma
propriedade, também possui corpo, aptidões intelectuais, subjetividade
– é, em suma, um ser humano. Perderá ele o ser humano ao se tornar
propriedade, ao se coisificar?

No entanto, por parte dos escravos sempre esteve presente a condição de ser
humano, assim como a reação ao tratamento enquanto coisas. Mas, para Gorender
(2010, p. 93) o posicionamento dos senhores de escravos com a institucionalização da
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escravidão47 foi de tratá-los como ‘animais de trabalho, como instrumentum vocale,
bem semovente’; com isso, explica-se a prática de “marcar o escravo com ferro em
brasa como se ferra o gado. Os negros eram marcados já na África, antes do embarque,
e o mesmo se fazia no Brasil até o fim da escravidão”.
Segundo Gorender (2010, p. 99), a partir dessa forma de desumanização instituise a dinâmica do trabalho e castigo como ações complementares e indissociáveis, o que
reforça o posicionamento dos escravos: “A reação ao trabalho é a reação da humanidade
do escravo à coisificação. O escravo exterioriza sua revolta mais embrionária e
indefinida na resistência passiva ao trabalho para o senhor”.
O regime escravista confere ao senhor o direito privado de castigar fisicamente o
escravo, coisificando-o e demarcando a opressão em seu próprio corpo. Essa forma de
dominação se efetiva com a obrigatoriedade do trabalho forçado e dos açoites.
Salienta-se a sustentação da escravidão por quase quatro séculos, tendo por base
as relações coercitivas e as leis que se estruturavam pelos interesses dos que detinham o
poder. Como exemplo, o Código Criminal de 1831, que referenciou o colonialismo e o
escravismo no Brasil, continha um significativo número de normas que visavam conter
a rebeldia negra, fosse entre os escravos ou entre os livres e libertos. Segundo Hédio
Silva Jr. (2006, p. 351),

[...] a lei não se limita a garantir o trabalho e a subjugação do negro
escravizado. Ela faz muito mais que isso, se imiscuindo na seara
religiosa, por exemplo. Mais do que escravizar e explorar o africano,
era necessário impor-lhe uma religião, devassar sua identidade
cultural, convencendo-o do poder de vida e de morte de que
dispunham seus algozes.

Desde a demarcação da opressão até as formas de resistência dos escravizados,
vão sendo definidas as mudanças na forma e na dinâmica da escravidão, como os passos
até o fim do tráfico dos escravos, em 1831 (posicionamento legal) e 1850 (com a

47 Que se inicia com o sistema de plantation, primeiramente voltado para a exploração da cana-deaçúcar, utilizando e disseminando a mão de obra africana em substituição à indígena, o que se explica
pela suposta inexperiência e resistência dos indígenas ao trabalho sistemático da lavoura intensiva, mas
também pelo interesse do colonizador de desenvolver atividade mais lucrativa, que passou a ser o
tráfico de escravos.
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suspensão do tráfico negreiro de maneira definitiva), e a própria abolição da escravidão,
em 1888.
Além do tráfico, a lei de 1831 proibia a própria escravização, não somente
assegurando plena liberdade aos africanos introduzidos no país após essa data, como
considerando sequestradores seus eventuais proprietários, sujeitos a sanções penais. Em
1850 foi aprovada a Lei Euzébio de Queiroz, que extinguia o tráfico transatlântico para
o Brasil e autorizava a apreensão dos negros “boçais” (os escravos recém-chegados que
não dominavam o português). Mas, em contrapartida, a lei ignorava os africanos que
foram trazidos ao país desde o tratado de 1826 e a lei48 de 1831.
Mário Theodoro (2008, p. 23) argumenta que “o fim do fluxo de novos
escravos teve como desdobramento, nos anos subsequentes, o enfraquecimento do
sistema escravocrata, devido, principalmente, às más condições de reprodução da
força de trabalho cativa nacional”. Isso acelera a busca de manutenção da grande
propriedade e da economia agrícola de exportação; os fazendeiros e comerciantes
passaram a angariar proletários para substituir os escravos falecidos, fugidos ou
vendidos.
Verifica-se que com a gradativa passagem da escravidão para o trabalho livre,
dá-se a troca dos ex-escravos pelos imigrantes europeus quando do início da
industrialização no Brasil. Segundo Theodoro (2008, p. 38),
[...] no final do século XIX, dois terços da população era formado
por descendentes de africanos. Nesse momento, a questão racial
apresentava-se como temática central no debate sobre
desenvolvimento nacional. Entendendo o embranquecimento como
condição necessária ao avanço do país, o pensamento social da
época apontava a centralidade do tema raça. A imigração era
entendida como etapa imprescindível do processo de afirmação da
nação e dos nacionais. Essa compreensão do problema racial
permitiu não apenas abrir as portas para o imigrante europeu, mas
também determinou a forma como esse foi recebido no país.

Outros fatores importantes foram as leis que trouxeram características
emancipacionistas, levando ao processo de abolição no Brasil. Segundo Joseli Nunes
Mendonça (2001, p. 53), é o que define o ‘etapismo’ como lento, gradual e progressivo.

Quando evocamos esta legislação, nos recordamos especialmente
48 Informações complementares são encontradas no artigo A dívida do Brasil com a África, de autoria
de Luís Carlos Fabbri e Matilde Ribeiro. Revista Teoria e Debate (Fundação Perseu Abramo) n. 94,
nov. 2011. Disponível em: www.teoriaedebate.org.br/materiais/sociedade/divida-do-brasil-com-africa.

54
daqueles elementos que, nelas, foram destacados para definir tal
significado. Lembramos ainda que a lei de 1871 libertou os nascituros,
e a chamamos Lei do Ventre Livre. Lembramos que a lei de 1885
libertou os velhos escravos, e a chamamos ‘dos sexagenários’. A
primeira limitou a escravidão pelos nascimentos, estancando a única
fonte que restara depois da lei de repressão do tráfico, em 1850.
Depois, como dizia Rui Barbosa, limitou-se a escravidão ‘pelo
túmulo’, definindo um tempo da vida em que cada escravo seria
mantido em cativeiro.

Fúlvia Rosemberg e Paulo Vinicius Baptista (2008, p. 75) apresentam reflexões
em relação aos efeitos do etapismo, como resultados das regulamentações legais. Com a
promulgação da lei geral de libertação dos escravos as relações sociais e políticas entre
brancos e negros são marcadas por três processos principais: a não adoção de legislação
de segregação étnico-racial (diferente dos EUA e da África do Sul), não tendo ocorrido,
portanto, a definição legal da pertença racial; o não desenvolvimento de política
específica de integração dos negros recém-libertos à sociedade envolvente, o que
fortaleceu as bases do histórico processo de desigualdades sociais entre brancos e
negros que perdura até os dias atuais; e, o incentivo à imigração europeia branca, de
acordo com a política de branqueamento da população, em consonância com as políticas
racistas eugenistas desenvolvidas na Europa do século XIX.
Portanto, verifica-se que foram várias as situações mediadas por leis – proibição
do tráfico, ventre livre e sexagenário, e a abolição em 13 de maio de 1888 – como
produtos de um moroso e fragmentado processo de liberação dos escravos.
Marcio Pochmann49 alega que desde a independência, em 1822, passaram 66
anos até a abolição da escravidão:

Portanto, o rompimento com o trabalho escravo foi lento e gradual,
pois o Brasil aboliu o trabalho escravo apenas em 1888, justamente
quando quase já não tínhamos mais escravos. Se a abolição tivesse
ocorrido em 1850 teria tido um efeito econômico, social e político
muito superior ao que teve. De qualquer maneira foi feito de modo a
evitar prejuízos ao baronato, pois a abolição da escravatura não
significou a possibilidade de inclusão do negro no mercado de
trabalho livre (Entrevista).

49 Entrevistado para esta tese – Marcio Pochmann: Graduado e Especialista em Economia pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professor livre docente da UNICAMP. Foi
Secretario Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo (20012004) e presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). Atualmente é presidente da
Fundação Perseu Abramo.
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O posicionamento nacional sobre os trabalhadores livres apoiava-se, em geral,
em imagens, constituídas pela “Lei Áurea representada pela princesa que, com rosto
maternal, empunha grilhões arrebentados e tem sob seus pés os libertos prostrados,
cujos gestos demonstram atitude de inequívoca gratidão” (MENDONÇA, 2001, p. 9), o
que se associa também à servidão, como apontou anteriormente Holanda (1995).
Com isso, as elites entram para a história como protagonistas motivadas por
ações humanitárias, e os negros escravizados como recebedores de dádivas. Mendonça
(2001) argumenta que vários estudos demonstram a abolição como um resultado de
benevolência das elites brasileiras. No foco estavam os parlamentares, os ‘homens de
casaca’. Somente quando a abolição foi recuperada pela atuação ‘radical’ são vistos os
escravos como sujeitos na conquista da abolição.
Existia, também, no período pré e pós-abolição uma forte expectativa de como
os libertos viveriam em liberdade. Segundo Mendonça (2001, p. 44), um dos
prognósticos ‘pessimistas’ realizados pelo deputado Andrade Figueira, em 1885, foi que
os ex-escravos não continuariam a trabalhar para os antigos senhores:
[...] lhes repugnará, como em toda parte tem repugnado a cativos
continuarem a servir no mesmo lugar que foi testemunha da sua
desgraça’. Toda ‘a história econômica do país e da sua vida
industrial’, dizia outro parlamentar, vinha mostrando que, ‘na maioria
dos casos, o liberto não presta serviços ao ex-senhor, nem mediante
salário ou outra qualquer condição’.

Mendonça (2001) faz importantes reflexões sobre as compreensões e
encaminhamentos em relação à liberdade, que significou, em muitas situações, para os
ex-escravos a não ruptura com elementos da condição de escravidão; além de realizarem
os mesmos trabalhos, deveriam ser mantidos sob o domínio dos antigos senhores.
De maneira geral, Edward Telles (2003, p. 251) argumenta que, após a abolição,
os "senhores" passaram a não ser mais responsáveis pelos negros escravizados. Se os
atendiam, faziam-no como forma de paternalismo, não por obrigação legal:

Negros e mulatos, libertos formalmente, até perderam alguns poucos
direitos legais conquistados, inclusive o que os anciões tinham de
permanecer nas plantações e a garantia de assistência aos filhos de
escravos, automaticamente extintos em 1872. [...] Foi somente após a
imigração maciça, que produziu uma crescente demanda para trabalho
no final dos anos 1920, que os negros puderam competir por trabalhos
na emergente economia industrial de São Paulo.
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Para Ianni (2004, p. 29), a partir do desenvolvimento da industrialização e do
capitalismo – a contradição entre a mercadoria e o escravo fica explicitada pela
incompatibilidade estrutural, surgida entre o trabalhador livre e o escravo, no processo
de produção de lucro.

Com o advento da industrialização, o trabalho passou a ser tratado como virtude,
com fins de acúmulo de capital, passando a envolver amplamente a mão de obra
imigrante, de acordo com a orientação da elite da época.
Segundo Ramatis Jacino (2008, p. 27) os trabalhadores negros livres da
escravidão, expulsos dos espaços urbanos que ocupavam, tinham que disputar o
“trabalho de negro” 50 com brancos brasileiros empobrecidos e estrangeiros que por
alguma razão não foram absorvidos na indústria e nos serviços modernos. Teria sido no
processo de mediação entre o trabalho escravo e o livre, “que o Estado passaria a
cumprir o papel, até então de responsabilidade dos entes privados, passando a
‘feitorizar’ o novo tipo de escravo que a urbanização impunha”.
Dessa forma, a história do negro passa a ser de invisibilidade e proletarização.
Ianni (2004, p. 304) argumenta que “o dilema que cerca a existência do negro, depois de
1888, se resume nos seguintes termos: nem ele estava preparado para vender a sua força
de trabalho, nem o empresário estava preparado para comprá-la”.
E, assim, dá-se a inserção do negro na sociedade capitalista, ressalta-se que com
muita dificuldade. Uma das justificativas que sustentam a exclusão e a pobreza é o
despreparo do ex-escravo para assumir os papéis de trabalhadores livres, o que mais
uma vez contribui para o escanteamento da população negra, diante de momentos de
mudança na sociedade brasileira.
Marcio Pochmann e Guilherme Dias (2010, p. 112/3) argumentam que a
importância da abolição indicava para a superação do monopólio territorial e a
degradação do trabalho humano. Para tanto,

[...] a construção de uma ordem social moderna deveria ter a primazia
do trabalho sobre o capital, conforme evidenciado por Joaquim
Nabuco em suas manifestações, bem como a democracia social
50 De acordo com a visão elitista que resulta na condição da maioria dos/as trabalhadores estarem
sujeitos aos “trabalho de negros”, como os mais pesados e desqualificados.
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integradora de raças destacada por Rui Barbosa em 1919. Na
passagem no final do século XIX para o século XX, tanto o
movimento abolicionista como o republicano acabaram sendo
indiretamente mais alimentados pelo antagonismo à mudança e pela
autodefesa do setor arcaico, de que por transformações de outra
natureza em curso à época no país.

A ideia de não rompimento com o patrimonialismo é reforçada por Darcy
Ribeiro (2006, p. 204), considerando que o poderio do patrono fazendeiro permaneceu
praticamente intocado. O autor argumenta, ainda, que a perpetuação da opressão tem
uma dinâmica de imposição dos interesses de classe onde os negros são subalternizados
e desprezados:

As atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos
antigos senhores de escravos, guardam diante do negro, a mesma
atitude de desprezo vil. Para seus pais, o negro escravo, o forro, bem
como o mulato, era mera força energética, como um saco de carvão,
que desgastado era substituído facilmente por outro que se comprava.
Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e o branco pobre são
também o que há de mais reles, pela preguiça, pela ignorância, pela
criminalidade inatas e inelutáveis. Todos eles são tidos
consensualmente como culpados de suas próprias desgraças,
explicadas como características da raça e não como resultado da
escravidão e da opressão.

Florestan Fernandes (1989, p. 8), ao recuperar estudos dos anos 50, constata que
os negros e indígenas são testemunhos vivos da persistência de um colonialismo
destrutivo, ao que pode tranquilamente ser acrescentada a vivência do racismo, do
preconceito e da discriminação51. Por isso deveria ocorrer uma priorização do negro,

[...] porque ele sofreu todas as humilhações e frustrações da
escravidão, de uma abolição feita como uma revolução do branco para
o branco e dos ressentimentos que teve que acumular, vegetando nas
cidades e tentando ser gente, isto é, cidadão comum. O negro surgia
como um símbolo, uma esperança e o teste do que deveria ser
democracia como uma fusão de igualdade e liberdade.
51 Pesquisa realizada em 1951, pelo Fundo das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO),
sob a direção de Florestan Fernandes e do professor Roger Bastide, visando sensibilizar governos para
a adoção de medidas legais favoráveis ao negro e ao mulato e demonstrar que negros e brancos podem
conviver “democraticamente”. Foram concentrados esforços para a definição de termos adequados aos
contingentes populacionais, em momentos diferentes: 1947, 1951 e 1964, convocando estudiosos de
áreas diversas (Oracy Nogueira, Virgínia Leone, Renato Jardim Moreira, Octavio Ianni, Fernando
Henrique Cardoso entre outros), que realizaram trabalhos que se tornaram referências acadêmicas e
políticas nacionais. Mas ao final, a própria UNESCO concluiu que cada sociedade deveria ficar li vre
para adotar o conceito que melhor lhe conviesse, desde que mantidos os princípios de igualdade.
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Na perspectiva do pensamento crítico apresentado por vários estudiosos,
anteriormente, será desenvolvida a seguir análise sobre a realidade econômica do
Brasil52 por Aloisio Teixeira (2011), acrescida posteriormente de reflexões de Ianni
(2004) sobre a inter-relação entre o econômico e o racial.
Teixeira (2011) considera cinco processos de ruptura tendo por base a
estruturação do capitalismo brasileiro: colonização; modo de produção capitalista; modo
de produção especificamente capitalista no Brasil; mudanças ocorridas na ordem
mundial; e, mudanças estruturais no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. O
autor condensa informações que ilustram o desenvolvimento nacional a partir de
contextos políticos que apresentam grande importância na constituição da história, que
como se sabe, não é linear.
Ao tratar da colonização argumenta que desde o século XVI estava em curso “o
que Marx chamou de acumulação primitiva, acelerando a desagregação do antigo modo
de produção e de suas instituições”. O modo de produção implantado na colônia não era
capitalista (embora existisse a busca do lucro e as relações mercantis), pois a base era o
“monopólio da terra e trabalho escravo. As consequências dessa peculiaridade se farão
sentir até hoje na configuração de um padrão de desigualdade e de concentração de
renda e de riqueza sem paralelo no mundo” (TEIXEIRA, 2011, p. 342).
Ao referir-se ao modo de produção capitalista e modo de produção
especificamente capitalista no Brasil, afirma que é evidenciado, na segunda metade do
século XIX, um processo que compreende

[...] a independência, a introdução do trabalho assalariado e mudanças
importantes na estrutura jurídico-institucional do país53. E seu êxito,
nos marcos de uma economia em que o centro dinâmico era
constituído pela exportação de produtos primários, retardou a
passagem a um modo de produção especificamente capitalista
(TEIXEIRA, 2011, p. 342).
52 Teixeira (2011) elaborou o Posfácio: Uma agenda para a (re) descoberta do Brasil (p. 329 a 352)
do livro Ecos do desenvolvimento: uma história do pensamento econômico brasileiro, coordenado por
Maria Mello de Malta. Esse livro se propõe a uma releitura do pensamento econômico brasileiro entre
1964 e 1989. Segundo Malta, “nossa causa coletiva sempre foi entender o Brasil. Então, chegamos a
um projeto que conjugasse todos estes esforços: estudar o pensamento econômico brasileiro” (2011, p.
16).
53 Destacam-se o Código Comercial Brasileiro (Lei 556) que cria o sistema de hipotecas sobre a
propriedade fundiária e a Lei de Terras (n. 601) que regula a propriedade da terra determinando que
ela só poderia ser ocupada por compra e venda ou por doação do rei, isto é, a propriedade da terra
torna-se mercadoria.
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Paralelamente há o processo de internacionalização do mercado interno, situação
que, além da necessidade da apropriação do processo de trabalho, leva também à
introdução de maquinaria e à inauguração do modo especificamente capitalista de
produção. Esse processo se completa na segunda metade dos anos 1950 (no pósSegunda Guerra Mundial) estendendo-se até final dos anos 1970, combinando estratégia
de crescimento, padrão de produção e acumulação de capital das empresas
internacionais, concentrados na indústria automobilística e eletroeletrônica.
Por fim, ao tratar das mudanças ocorridas na ordem mundial e mudanças
estruturais no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro, Teixeira (2011, p. 348)
considera que dada a crise internacional dos anos 1980 (final do século XX) ocorreu no
Brasil o trânsito para um novo padrão de acumulação com o desmantelamento dos
mecanismos de crescimento da economia brasileira,
[...] por meio da paralisação do mercado internacional de crédito
voluntário, do redirecionamento dos fluxos de investimento direto
para os Estados Unidos e seu afastamento da rota da periferia, da
transferência maciça de recursos da periferia para o centro, da
mudança do paradigma tecnológico e da globalização financeira.

Diante dessa realidade, embora não existam respostas imediatas, é necessária a
compreensão do atual estágio do capitalismo brasileiro e a importância de “propor
estratégias e políticas de alianças que concedam protagonismo aos atores sociais
verdadeiramente interessados na formulação do ‘projeto nacional’ e de novos padrões
de desenvolvimento para o país” (TEIXEIRA, 2011, p. 352).
Verifica-se que após a década de 1980, o processo de democratização se
desenvolveu com barreiras ligadas a uma estrutura econômica mista com referências do
passado. Para Ianni (2004, p. 286), “perpetuam-se as medidas discriminatórias vigentes
nos setores econômicos, político e social. São essas as condições, pois, que também
conduzem às investigações científicas dos valores e padrões socioculturais que
interferem nas relações raciais no País”.
Avançando em relação às perspectivas apontadas por Teixeira (2011) e Ianni
(2004), Alexandre de Freitas Barbosa (2011) 54 aponta numa visão projetiva a
54 Conforme cita o autor, o estudo partiu da metodologia de elaboração de cenários, foram realizadas
reuniões com representantes do pensamento acadêmico e da sociedade civil com o intuito de construir
um horizonte de questões estratégicas para o desenvolvimento brasileiro. Como desafio partiu-se da
seguinte questão: “Como adentrar este cipoal de ideias e fatos e apontar para uma visão do conjunto da
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importância da adoção de medidas que levem à construção de “um Estado mais
soberano e democrático; uma sociedade mais justa e progressiva; um país em acelerado
desenvolvimento sustentável” (BARBOSA, 2011, p. 17).
Sabe-se que essa construção não é uma meta a curto prazo, devendo haver
mudanças metodológicas e políticas para esse desenvolvimento do ponto de vista
interno e na relação do Brasil com o mundo. Barbosa (2011, p. 17) relembra que se trata
de um país moldado inicialmente pela escravidão e depois pela precariedade do
mercado de trabalho, em que

[...] o Estado se construiu, mesmo quando se modernizava,
redefinindo as relações de clientela; no qual a inserção externa
assumiu um caráter de subordinação às demandas das potências de
ocasião, o que não impediu em alguns momentos ‘fugas para frente’; e
onde as ideologias nacionais, na maioria das vezes, importaram os
modelos em voga, sem as devidas adequações críticas.

Essa situação gera desigualdade e a lógica que corresponde à estrutura de classes
e exploração, tendo por base as relações econômicas, sociais, culturais e raciais.
Verifica-se que no período da colonização o negro escravizado foi tratado como
mercadoria e/ou coisa, “marcado com ferro em brasa como animais” (GORENDER,
2010), e, quando desgastado, “substituído como saco de carvão” (DARCY RIBEIRO,
2006). Com o desenvolvimento do trabalho livre, após a abolição da escravidão, não há
inclusão no negro no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, o que se
agrava com o investimento nacional na imigração e o aceleramento da industrialização.
Como já dito, a história não é linear, mas a situação de não inclusão e
desigualdade é uma persistente realidade. E, embora, a resposta não seja imediata, na
atualidade, o grande desafio é o enfrentamento dos mecanismos que constituem a
desigualdade.
Barbosa (2011) cita a possibilidade de “fugas para frente”, o que, do ponto de
vista do enfrentamento da desigualdade e da efetivação da democracia, significa uma
reorganização das relações econômicas, sociorraciais, entre outras.

floresta, lançando um olhar sobre os caminhos abertos face às contradições do nosso desenvolvimento?
Como buscar, a partir do emaranhado de temas e projetos, aqueles com potencial para se viabilizarem
enquanto portadores de futuro? Como transcender a contenda eleitoral e as disputas políticas
localizadas, elencando os fatores com suficiente envergadura para promover mudanças qualitativas na
economia e na sociedade?” (BARBOSA, 2011, p. 7).
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Zélia Amador de Deus55 demonstra de maneira enfática o que cria barreiras às
perspectivas de “fuga para frente”, pois,

[...] a herança da escravidão e da exploração é nefasta, não apenas pelo
fato de prejudicar a população negra, vítima direta do racismo e da
discriminação racial, mas sobretudo, porque impede que mais da
metade dos brasileiros tenha acesso à cidadania plena. O racismo tem
impedido que a nação se desenvolva plenamente. Nessa medida, o
prejuízo não é apenas para a população negra, mas para a sociedade que
fica impedida de se desenvolver na sua totalidade (Entrevista).

Desenvolvimento econômico e social são perspectivas para o Brasil de hoje e do
futuro, o que pressupõe o fortalecimento da democracia; no entanto, importante se faz
considerar que para a vivência de uma efetiva democracia racial, é imperioso quebrar a
visão mitificada da não violência, da tolerância e da ausência de preconceito e da
discriminação racial, como aponta Hasenbalg (1992) no início deste capítulo.

3 - Reconhecimento e redistribuição face às desigualdades sociorraciais

Para Alexandre de Freitas Barbosa (2011) a considerar a evolução histórica,
econômica e social a palavra-síntese para o Brasil é desigualdade. Aproximando-se
da afirmação de Barbosa, Carlos Hasenbalg e Nelson do Vale Silva (1988, p. 9)
analisam os traços gerais do desenvolvimento econômico brasileiro, considerando:
[...] “a) as rápidas mudanças na estrutura social ocorridas dentro
dos limites de um modelo de modernização conservadora, com
todos os custos sociais que lhe são inerentes; b) a reordenação dos
perfis de estratificação e os processos decorrentes de mobilidade
social, que coexistem com fortes desigualdades distributivas e
persistente pobreza; e, c) o papel desempenhado pelas
diferenciações raciais na alocação de posições na estrutura social.

Ao analisar a estrutura de classes sociais Hasenbalg (1988, p. 140) afirma a
premente necessidade de garantia de igualdade de direitos e condições de vida e
indica que a diminuição das desigualdades implica em modificar os parâmetros
55 Entrevista para esta tese – Zélia Amador de Deus: Doutora em Ciências Sociais, professora da
Universidade Federal do Pará, e, ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros
(ABPN). Integra o Centro do Desenvolvimento do Negro do Pará (CEDENPA).
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institucionais do sistema a partir da implementação de políticas que interessem
diretamente aos grupos racialmente dominados, por meio de mecanismos de
mobilidades social, que visem à promoção diferencial desse grupo.
Para Hasenbalg (1988), é importante como um posicionamento político
ideológico a desvinculação de raça como intrínseca a classe. A questão racial,
embora relacionada à classe, têm existência específica.
A mesma situação de desvinculação pode ser conferida a gênero 56,
reafirmando, ainda, o entrelaçamento raça-gênero e classe social. Essas dimensões,
expressas material e simbolicamente, são específicas, porém, são indissociáveis
umas das outras e não se sustentam isoladamente. É importante considerar a
diversidade57 na sociedade, valorizando a existência simultânea das várias
dimensões.
No que diz respeito à modificação de parâmetros institucionais do sistema
sugerida por Hasenbalg (1988), verifica-se relação com a produção de Nancy
Fraser58, que a partir das vertentes econômica, política e cultural, apresenta
caminhos para o reconhecimento e a redistribuição como instrumentos democráticos,
visando à justiça social.
A autora defende que o reconhecimento representa um alargamento da
contestação política e um novo entendimento da justiça social:

56 As relações de gênero referem-se à construção do ser mulher e ser homem, relações sociais baseadas
nas diferenças percebidas entre os sexos (“sexo” se refere às diferenças biológicas), diferenças estas
que passam a ser naturalizadas e transformadas em desigualdades. Ainda segundo Joan Scott (1995, p.
86), “gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. As mudanças na
organização das relações sociais correspondem sempre à mudança de representações de poder, mas a
mudança não é unidirecional”.
57 Para o tratamento da diversidade é importante a consideração de que na situação de emprego e
desemprego, qualificação e remuneração, lugares nos postos de trabalho, são importantes também
variáveis como a nacionalidade, idade, gênero e raça como definidoras da posição relativa dos
trabalhadores (VALERIA PENA, 1981); o desenvolvimento da ideia de que a classe trabalhadora tem
dois sexos (ELISABETH LOBO, 1991); e a explicitação de que os trabalhadores também não são de
uma só cor (MARCHA ZUMBI DOS PALMARES, 1995).
58 Nancy Fraser é filósofa e feminista formada pela City University of New York, e, é aliada à escola
de pensamento conhecida como teoria crítica. Atualmente é titular da Cátedra Henry A. and Louise
Loeb
de
Ciências
Políticas
e
Sociais
da
New
School
University
(Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nancy-fraser). No campo do feminismo ao lado de Sheyla Benhabib e Iris
Young situam as questões de gênero num universo filosófico político e da teoria da justiça social,
principalmente nas democracias ocidentais. No campo da filosofia política dialoga com John Rawls
(Teoria da Justiça), Axel Honneth (Teoria do Reconhecimento) e Charles Taylor (Teoria do
Reconhecimento).
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Já não restrita ao eixo da classe, a contestação abarca agora outros
eixos de subordinação, incluindo a diferença sexual, a ‘raça’, a
etnicidade, a sexualidade, a religião e a nacionalidade. Isto constitui
um claro avanço relativamente aos restritivos paradigmas fordistas
que marginalizavam tal contestação. Para além disso, a justiça social
já não se cinge só a questões de distribuição, abrangendo agora
também questões de representação, identidade e diferença. Também
neste aspecto constitui um avanço positivo relativamente aos redutores
paradigmas economicistas que tinham dificuldade em conceptualizar
males cuja origem reside, não na economia política, mas nas
hierarquias institucionalizadas de valor (FRASER, 2002, p. 9).

O conceito de distribuição deve ter por base a estrutura econômica da sociedade
capitalista, onde a injustiça surge na forma de desigualdades semelhantes às da classe, e
se expressa na má distribuição das riquezas e/ou acúmulos, englobando não só a
desigualdade de rendimentos, mas também a exploração, no mercado de trabalho e em
outras esferas da vida.

Dessa forma o caminho para a construção da justiça social está na redistribuição,
considerando não apenas a transferência de rendimentos, mas também a reorganização
da divisão do trabalho, a reorganização de posses e propriedades e as possibilidades de
vivência da democracia.
Já no reconhecimento, a injustiça se dá pela hierarquização e subordinação de
estatuto, portanto, como produto das relações sociais e culturais, expressando-se pelo
não reconhecimento e o desrespeito. Nesse caso o caminho deve ser o reconhecimento e
valorização de identidades desrespeitadas e da diversidade, resultando em esforços de
transformação da ordem simbólica e de desconstrução dos termos que estão subjacentes
às diferenciações de estatuto existentes, com isso alterando as relações sociais.
A considerar as dimensões do reconhecimento e redistribuição, Fraser (2002, p.
11) indica a importância de conceber a justiça social de maneira bifocal, usando duas
lentes diferentes simultaneamente – como distribuição justa e reconhecimento
recíproco59. Portanto, para se ter justiça, é importante o tratamento do reconhecimento e
da redistribuição de maneira conjunta:

59 Segundo Susana Castro (2010, p. 2) os estudos de Fraser reafirmam que na atualidade corre-se o
risco de vigorar a crença de que as questões de distribuição dizem respeito somente à moral e às
políticas econômicas, e que as questões de reconhecimento dizem respeito à ética e busca de felicidade
pessoal. Para Fraser não há dicotomia, existe a possibilidade de unir as duas questões.
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A partir do momento em que se adota essa tese, entretanto, a questão
de como combiná-los torna-se urgente. Sustento que os aspectos
emancipatórios das duas problemáticas precisam ser integrados em um
modelo abrangente e singular. A tarefa, em parte, é elaborar um
conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as
reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as
reivindicações defensáveis de reconhecimento da diferença (FRASER,
2007, p. 103).

A partir das considerações de Fraser, constatam-se como necessárias
mudanças, visando à garantia de reorganização da sociedade de maneira simbólica e
estrutural.
Em estudo sobre as formulações de Fraser, Susana de Castro (2010, p. 2)
argumenta que a estudiosa vislumbra uma “reforma não reformista” para a
sociedade, “não defende em seus textos um modelo distributivo liberal, mas sim uma
via média, entre as políticas socialistas transformadoras e as políticas reformistas
liberais”.
Também Alex Myller Duarte Lima60 (2010, p. 59), quando reflete sobre as
perspectivas transformadoras da sociedade à luz das formulações de Fraser, argumenta
que a estudiosa, em 1995, afirmava categoricamente o socialismo como uma saída
promissora para as injustiças distributivas contemporâneas; já em 2003 há uma nova
afirmação de que muito do conteúdo do socialismo se provou problemático.
Segundo Lima (2010), a considerar as buscas de como institucionalizar a justiça,
Fraser apresenta três diretrizes ou linhas-guia: na primeira, mesmo considerando o “póssocialismo”, a globalização acelerada e o capitalismo neoliberal expansionista, a
“redistribuição permanece como um aspecto indispensável de qualquer programa
defensável de mudança social e movimentos que a ignorem seguramente exacerbarão a
injustiça econômica, a despeito de seus outros objetivos progressistas” (p. 66 e 67).
Na segunda diretriz, Fraser chama atenção para o lugar do reconhecimento,
considerando-se que as discussões contemporâneas não poderiam levar ao

[...] erro de pressupor uma pirâmide estável de status, na qual existe
um local determinado para cada indivíduo. Ao contrário, deveriam
assumir um regime progressivo de lutas por reconhecimento, onde os
indivíduos estão multiplamente posicionados por eixos cruzados de
subordinação de status (LIMA, 2010, p. 67).

60 Lima realizou dissertação de mestrado, em 2010, em Ética e Epistemologia da Universidade Federal
do Piauí, denominada Justiça em Nancy Fraser.
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Na terceira diretriz é reafirmada por Fraser a estrutura; para cada tema de justiça
é importante verificar quais os sujeitos relevantes. Com as transformações institucionais
e a importância crescente dos processos transnacionais e subnacionais, o Estado passa a
ser visto como uma estrutura entre outras. Nesse caso, “as deliberações sobre a
institucionalização da justiça precisam atentar para o levantamento adequado das
questões, determinando que matérias são genuinamente nacionais, locais ou globais”
(LIMA, 2010, p. 67).

Avançando nas reflexões, Fraser propõe o tratamento de reconhecimento como
uma questão de status social – ao que chama de modelo de status. Dessa maneira, o não
reconhecimento não significa depreciação e deformação da identidade de grupo, mas
sim subordinação social no sentido de ser privado de participar como igual, na vida
social.
No modelo de status evidenciam-se as formas de impedimento institucional para
a paridade de participação como, por exemplo: as leis matrimoniais que excluem a
união entre pessoas do mesmo sexo, por serem ilegítimas e perversas; as políticas de
bem-estar que estigmatizam mães solteiras como exploradoras sexualmente
irresponsáveis; e, práticas de policiamento tais como a categorização racial que associa
pessoas de determinada raça com a criminalidade. Essas situações são emblemáticas,
pois há de comum a negação das potencialidades das pessoas envolvidas para o
desenvolvimento a partir da igualdade de condições:
[...] em todos os casos, consequentemente, uma demanda por
reconhecimento é necessária. Mas note precisamente o que isso
significa: visando a não valorizar a identidade de grupo, mas superar a
subordinação, as reivindicações por reconhecimento no modelo de
status procuram tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na
vida social, capaz de interagir com os outros como um par. Elas
objetivam, assim, desinstitucionalizar padrões de valoração cultural
que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões
que a promovam (FRASER, 2007, p. 109 – grifos da autora).

Dessa forma, o reconhecimento não se baseia simplesmente na identidade
específica de um grupo, mas na condição dos membros do grupo como parceiros
integrais na interação social. Portanto, reparar a injustiça requer uma política de
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reconhecimento, mas isso não significa mais uma política de identidade61, interfere
diretamente nos caminhos para a justiça, alterando formas de tratamento grupal e social.
As alterações se relacionam com as condições objetivas e subjetivas,
considerando assim o tratamento conjunto dessas duas dimensões e a necessidade de
paridade de participação. As condições objetivas estão associadas à teoria da justiça
distributiva, que se relaciona à estrutura econômica da sociedade e às diferenciações de
classes. As condições subjetivas se relacionam, com o reconhecimento, ao status da
sociedade e às hierarquias de status culturalmente definidas. “Dessa forma, uma
concepção ampla da justiça, orientada pela norma da paridade participativa, inclui tanto
redistribuição quanto reconhecimento, sem reduzir um ao outro” (FRASER, 2007, p.
120).
As perspectivas de paridade de participação têm que ser demonstradas do ponto
de vista econômico (redistribuição) e também de mudanças institucionais socioculturais
(reconhecimento). A participação plena daqueles a quem as condições econômicas,
políticas e culturais são negadas, deve ser transformada de acordo com as necessidades
demonstradas e também negociadas.
Considerando a paridade de participação, Castro (2010, p. 3/4) reforça as
formulações de Fraser e alega:

O desenho institucional, isto é, as normas e regras que organizam as
instituições públicas, quaisquer que elas sejam, só será justo na
medida em que todos os segmentos da sociedade, sejam eles de grupo
majoritário ou de grupos minoritários, tenham a possibilidade de
participar de maneira igualitária na formação dessas regras. Essa é a
única forma de combater os padrões culturais excludentes que
perpassam as regras das instituições. Não compete aos formuladores
de política pública interferir nas crenças e no imaginário dos
indivíduos, eles podem ser tão homofóbicos, racistas ou sexistas
quanto queiram, no entanto os padrões culturais excludentes devem
ser banidos das instituições. Esse banimento dos padrões culturais
excludentes não se dará apenas por sabedoria ou benevolência dos
dirigentes e gestores públicos. Na medida em que os cargos públicos
de representação sejam ocupados exclusivamente pelos segmentos
hegemônicos da população, a tendência é que não haja moralização
das regras institucionais.

61 Nesse contexto, importante se faz destacar que o feminismo e antirracismo são lutas pela identidade
e diferença, e estão na esfera da globalização (capital) e da politização generalizada da cultura. Nancy
Fraser (2002) denomina as ações que envolvem identidade e diferença como ‘lutas pelo
reconhecimento’ que se ampliaram nos últimos anos e impulsionam muitos conflitos sociais.
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Para a garantia da paridade de participação é importantíssima a reflexão sobre a
necessidade de mudança das normas e regras que organizam as instituições públicas,
assim como assumir a visão de que, se não houver representação de grupos que não
façam parte dos setores hegemônicos, não existirá democracia.
Essa formulação aproxima a visão crítica ao conceito de racismo institucional,
quando é aprofundada a reflexão sobre a exclusão sociorracial como parte da doutrina
de supremacia racial.
Evidencia-se que a cor da pele como critério determinante de valor social define
o lugar que o ser humano ocupa na estrutura social. Daí a necessidade de mudança de
normas institucionais e de paridade de participação. Com isso, presume-se a busca de
garantia de direitos e de democracia.
O conceito de ações afirmativas utilizado no Brasil aproxima-se das análises de
Fraser sobre reconhecimento e redistribuição. As ações afirmativas se apresentam como
caminhos por meio de leis e mecanismos inclusivos de políticas de igualdade racial.
Segundo Hédio Silva Jr. (2010, p. 25), as ações afirmativas devem ser contextualizadas
a partir da compreensão de que,

[...] em uma sociedade como a brasileira, desfigurada por séculos de
discriminação generalizada, não é suficiente que o Estado se abstenha
de praticar a discriminação em suas leis. Incumbe ao Estado esforçarse para favorecer a criação de condições que permitam a todos
beneficiarem-se da igualdade de oportunidades e eliminar qualquer
fonte de discriminação direta ou indireta. A isso se dá o nome de ação
afirmativa ou ação positiva, compreendida como comportamento ativo
do Estado, em contraposição a atitude negativa, passiva, limitada à
mera intenção de não discriminar.

As formulações de Hédio Silva Jr. (2010) dialogam diretamente com conceitos
de reconhecimento e redistribuição como alavancas para a democracia e justiça social.
Pode-se constatar que a adoção de ações afirmativas, no que diz respeito a perspectivas
de garantia de direitos étnico-raciais, não significa somente uma política de identidade,
mas, acima de tudo, leva à alteração de formas de tratamento grupal e social.
Essas perspectivas de mudanças serão abordadas também no II Capítulo – O
Movimento Negro e a luta por liberdade e justiça social, que traz importantes
informações sobre o protagonismo e as escolhas políticas do Movimento Negro, e a
organização de mulheres negras nos processos das lutas sociais, visando à construção da
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democracia e às estratégias de combate ao racismo, a partir de pressão e negociação
com instituições públicas e privadas.
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“Das acontecências do banzo brotará em nós o abraço à
vida e seguiremos nossas rotas de sal e mel por entre salmos, Axés e aleluias
Conceição Evaristo
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II CAPÍTULO
O MOVIMENTO NEGRO E A ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES
NEGRAS NAS LUTAS POR LIBERDADE E JUSTIÇA SOCIAL

1 - Aspectos mobilizatórios do Movimento Negro e da organização das mulheres
negras na sociedade brasileira

As trajetórias do Movimento Negro e da organização de mulheres negras
correspondem à dinâmica e ao desenvolvimento do país. Portanto, para a compreensão
desse processo é necessária a conexão com a história e a memoria, e, também, com a
elaboração teórico-política sobre os movimentos sociais (em especial o negro) e as
redes de movimentos sociais, desde o período da escravidão até a contemporaneidade.
Segundo formulações de Fraser (2007, p. 120), pode-se considerar o Movimento
Negro e a organização de mulheres negras como porta-vozes das proposições e
reivindicações da população negra e propagadores das perspectivas de paridade de
participação, entendendo essa perspectiva como um canal para justiça social e racial,
buscando garantir redistribuição e reconhecimento, de maneira simultânea.
Essa condução histórica gera novos indicativos para a construção da
democracia. Nesse sentido, Bento (1992, p. 5) considera que, a despeito da ideologia
da democracia racial brasileira impregnar parte da produção acadêmica sobre relações
raciais, vários estudos têm sido produzidos, recorrendo especialmente aos indicadores
sociais, para evidenciar aspectos específicos da discriminação racial. Paralelamente ao
avanço na área de pesquisa, a discriminação também “vem sendo sistematicamente
denunciada e combatida pelos movimentos antirracistas que compõem o chamado
movimento negro, nas suas diferentes formas de organização e expressão".
É importante ressaltar que grande parte do esforço no tratamento da questão
racial como tema de estudo tem sido desenvolvido pelas mulheres e homens negros
(militantes ou não), que ingressam na academia; ou, por iniciativas de instituições
(em geral vinculadas ao Movimento Negro ou Feminista); e, ainda, em alguns casos,
a partir do envolvimento de estudiosos e pesquisadores brancos.
Para valorização da historicidade do Movimento Negro, é importante recuperar
informações e realizar reflexões de como se desenvolvem os processos organizativos, de
formulação, negociação e de tensionamento, a considerar que estes promovem
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influências na institucionalização das políticas de igualdade racial e nas posturas
teórico-políticas que permeiam o comportamento da sociedade brasileira.
Tendo como referência o período da escravidão e pós-abolição, Roger Bastide
e Florestan Fernandes (2008, p. 224) alegam que o preconceito de cor representa uma
“dimensão incômoda” do sistema sociocultural brasileiro. Não há um tratamento
aberto sobre a questão, mas as formas de expressão do confronto entre brancos e
negros ocorrem sistematicamente:

É patente que nem brancos, nem os indivíduos de cor se sentem à
vontade quando se discutem as diversas modalidades de
manifestações do preconceito e da discriminação com base na cor. E
é claro que todos prefeririam ignorar a natureza, o alcance e os
efeitos reais das restrições que afetam os negros e os mulatos.

Os autores mencionam a existência de “reações espontâneas contra preconceito
de cor” que têm se desenvolvido tanto entre os brancos quanto entre os negros.
Consideram que tais reações e manifestações assumiram “forma de movimentos
sociais” 62, entre os negros, devido a seus interesses específicos. Assim, apresentam a
reflexão de que entre os brancos ou negros, as reações têm produzido efeitos positivos
“contribuindo seja para combater o sentimento de inferioridade dos indivíduos de cor,
seja para uni-los através da consciência social de interesses comuns” (BASTIDE e
FERNANDES, 2008, p. 225).
A referência à “consciência social de interesses comuns” pode ser verificada,
também, nos estudos de Eder Sader (1988, p. 45), enfocando a reflexão sobre a relação
entre o sujeito (não mais apenas o indivíduo) e a sociedade63:

Os sujeitos estão implicados nas estruturas objetivas da realidade. Se
considerarmos que a chamada ‘realidade objetiva’ não é exterior aos
homens, mas está impregnada dos significados das ações sociais que
a constituíram enquanto realidade social, temos também de considerar
62 Essas formulações constam do livro Brancos e Negros em São Paulo, de Roger Bastide e Florestan
Fernandes – Capítulo V (4ª edição ampliada, 2008). É importante ressaltar que a 1ª edição é de 1955;
portanto, passados mais de 50 anos, existem mudanças significativas na sociedade em relação à
construção teórica e política sobre os movimentos sociais. Como processo histórico, é significativa a
menção sobre os movimentos sociais no contexto dessa obra, possibilitando diálogo com a produção
atual.
63 Sader (1988) ao estudar sobre as lutas de populares e dos trabalhadores na Grande São Paulo no
curso da década de 70, tomou como referência quatro tipos de organização em São Paulo (capital e
ABC): o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, a Oposição Metalúrgica de São Paulo, os Clubes
de Mães da periferia sul e as Comissões de Saúde da periferia leste.
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os homens não como soberanos indeterminados, mas como produtos
sociais.

Nessa mútua determinação entre sujeito e sociedade a ideia de classe social
não deve ser considerada a única categoria a agregar e contrapor sujeitos. Assim, o
autor reflete sobre a identificação de coletividades políticas. “E, é na elaboração
dessas experiências que se identificam interesses, constituindo-se então coletividades
políticas, sujeitos coletivos, movimentos sociais” (SADER, 1988, p. 44/5).
Seguindo a lógica de identificação de sujeitos coletivos e/ou coletividades
políticas, Ilse Scherer-Warren64 (1987, p. 13) caracteriza movimento social como um
“grupo mais ou menos organizado, sob uma liderança determinada ou não; possuindo
programa, objetivos ou plano comum; baseando-se numa mesma doutrina, princípios
valorativos ou ideologia; visando um fim específico ou uma mudança social65”.
Scherer-Warren (1998, p. 16) informa, ainda, que o processo dos movimentos
sociais tem levado à busca de espaços alternativos às formas de opressão (a considerar a
ditadura militar) e os processos geraram movimentos de contracultura e dão início às
“teorizações sobre os novos movimentos sociais. A seguir, a proliferação de muitos
movimentos em torno de causas específicas (de gênero, ecológica, étnica) dá origem às
teorias sobre identidades sociais”.
A partir dessas referências, Scherer Warren estabelece diálogos com as
argumentações de Bastide e Fernandes (2008) e Sader (1988) contribuindo com o
enfoque sobre identidade social e política, a partir da consciência de interesses comuns,
destacando as questões étnico-raciais, entre outras.
A relação movimentos sociais e Estado não se estabelece sem conflitos. E,
também, nem Estado e nem movimentos sociais são homogêneos. Na maioria das vezes,
os interesses são antagônicos.
64 Dada a importância dos estudos de Scherer-Warren, o Núcleo de Estudos sobre Movimentos Sociais
(NEMOS) do Programa de Estudos Pós‑Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), coordenado por Maria Lucia Carvalho da Silva (2012), elaborou
importante artigo denominado Movimentos sociais e redes: reflexões a partir do pensamento de Ilse
Scherer‑Warren. Nesse referido artigo, é a partir das pesquisas de Scherer-Warren que é necessário
compreender os movimentos sociais nesse novo contexto político (Século XXI) como produtos de
conexões entre várias frentes, e de um amplo processo e articulação.
65 Scherer-Warren (1993) tem como principais bases teóricas Allan Touraine, Alberto Merlucci e
Manoel Castells, a partir dos quais trabalha respectivamente as concepções e análises dos movimentos
sociais, identidade coletiva, política dos movimentos sociais e a formação das redes sociais. A autora
considera que não existe entre os estudiosos sobre movimentos sociais uma concordância acerca do seu
conceito, sendo toda ação coletiva de caráter reivindicatório ou de protesto tida como movimento
social, independente do alcance ou do significado político ou cultural de luta.

74
Portanto, a busca de conquista de direitos pressupõe vivências complexas,
possibilitando simultaneamente o convívio entre as relações mais horizontalizadas e os
conflitos. Por exemplo, uma mescla entre solidariedade e disputa, o que é próprio das
lutas sociais, e que ocorre interna e externamente aos grupos que conformam os
movimentos sociais e as redes de movimentos sociais. Nesse caso há uma busca de
construção de equilíbrio e superação de fragmentação e conflitos, podendo levar à
equação das diferenças entre os movimentos sociais.
Ao examinar como e através de quais demandas materiais e simbólicas se
expressam os movimentos sociais, Scherer-Warren (2008, p. 506) reflete que “as
demandas materiais têm como referência objetiva as exclusões e carências cotidianas
dos sujeitos-base das lutas e são, portanto, histórica e especialmente referenciadas”.
No que se refere a demandas materiais e objetivas que conformam o Movimento
Negro, Antônio Sergio Alfredo Guimarães (2002, p. 91) formula:

A impermeabilidade da estrutura social brasileira à mobilidade dos
afrodescendentes de traços negroides (mas não dos mais claros, que
podiam se classificar como ‘brancos’) foi, certamente, se não o
estímulo maior, ao menos a grande justificativa para que se formasse
um movimento social negro com objetivo de educar e integrar
socialmente os negros.

Focando na importância da participação social e garantia de direito e justiça
sociorracial, o Movimento Negro imbrica-se ao processo histórico do país. Nesse
contexto, Petrônio Domingues (2007, p. 101) analisou essa organização durante a
República (1889-2000)66 e definiu como luta dos negros a perspectiva de resolver
problemas em nossa sociedade,

[...] em particular os provenientes dos preconceitos e das
discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho,
no sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento
negro, a ‘raça’, e, por conseguinte, a identidade racial, é utilizada não
só como elemento de mobilização, mas também de mediação das
reivindicações políticas.

66 O autor apresenta reflexões a partir de quatro períodos: a primeira fase do Movimento Negro
organizado na República (1888-1937): da Primeira República ao Estado Novo; a segunda fase do
Movimento Negro organizado na República (1945-1964): da Segunda República à ditadura militar; a
terceira fase do Movimento Negro organizado na República (1978-2000): do início do processo de
redemocratização à República Nova; e, quarta fase do Movimento Negro da República (2000 - ?): uma
hipótese interpretativa.

75
Assim, diante do papel político do Movimento Negro a ‘raça’ determina a
atuação em torno de um projeto comum de transformação social. As formulações de
Domingues (2007) aproximam-se das reflexões de Guimarães (2002, p. 101), no que se
refere a estratégias de intervenção como todo movimento político, “o movimento negro se
nutre de tradições e de elos com movimentos contemporâneos, internos e externos ao país,
retirando daí sua atualidade e eficácia ideológica. Foi o que fizeram as principais lideranças
intelectuais e políticas, como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez”.

Zélia Amador de Deus considera o Movimento Negro como o mais antigo
movimento brasileiro, que muito tem contribuído para o processo de democratização:

Ainda hoje, a sociedade move-se entre dois polos: o branco no topo e
o negro na base. À medida que o polo negro se move, todos os
segmentos que se encontram esmagados também se movem. Significa
dizer que os avanços nas políticas que favorecem a população negra
favorecem a sociedade em seu conjunto. A luta do Movimento Negro
tem sido incessante (Entrevista).

Também com o intuito de aprofundamento de conhecimentos e de conferir
visibilidade ao Movimento Negro, outros dois estudos trazem reflexões sobre questões
teórico-políticas que dialogam com as definições sobre o papel desse movimento e a
agenda racial a ser estabelecida no país.
Marcos Antônio Cardoso (2002, p. 9) em sua pesquisa buscou compreender o
Movimento Negro contemporâneo como uma continuidade das lutas travadas pela
população negra no passado, tendo como eixo de análise o “significado da resistência
negra que, a partir da experiência histórica do quilombo, buscou visibilizar a
importância do movimento negro no processo de revisão crítica da história da
população negra de origem africana no Brasil”. O autor tratou mais diretamente da
realidade de Belo Horizonte, mas também refletiu sobre um panorama global do
Movimento Negro no Brasil, em especial o Movimento Negro Unificado (MNU).
Ivair Augusto Alves dos Santos (2010) pesquisou sobre o Movimento Negro e o
Estado no período de 1983-1987, destacando o caso do Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra no Governo do Estado de São Paulo. Santos
alega que a importância da pesquisa está em contribuir com resgate de conhecimento
sobre o Movimento Negro, uma vez que este conviveu com a solidão e o anonimato, ao
longo da história.
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Nos estudos sobre os movimentos sociais, é fundamental considerar as reflexões
a partir das críticas às posturas economicistas, que ao longo da história não levaram em
consideração as especificidades das organizações – como as questões raciais, étnicas, de
gênero, de geração, as ambientais, entre outras – em detrimento da luta de classes.
Sandra Azeredo (1994) adverte sobre a necessidade de busca da compreensão de
que raça, assim como gênero, se constitui em relações de poder e, portanto, determina
tanto a vida de mulheres e homens brancos como a de mulheres e homens negros.
Sendo assim, impõe-se que as questões raciais e étnicas sejam consideradas como parte
da estrutura social, não devendo ser vistas apenas como responsabilidade das mulheres
negras (ao que se pode acrescentar que não é de responsabilidade também só dos
negros, e sim de toda a sociedade).
Kimberlé Crenshaw (2002, p. 173) destaca a importância da interseccionalidade
entre gênero e raça e da coexistência entre ambas. Para a autora, a incorporação de
gênero “põe em destaque as formas pelas quais homens e mulheres são diferentemente
afetados pela discriminação racial e por outras intolerâncias correlatas”.
A partir da produção de estudiosas feministas67, mais diretamente, sobre a
crítica à invisibilidade imposta às mulheres negras68/69 do ponto de vista da sociedade e
do Movimento Negro e Movimento Feminista, são apontadas suas potencialidades
políticas e organizativas.
67 Como exemplos, encontram-se referências sobre o tema em estudos internacionais e nacionais. Em
âmbito internacional: Kia Lilly Caldwell (2007 e 2010); Kimberlé Crenshaw (2002); Sonia Alvarez
(2000 e 2009). E no Brasil: Cida Bento (1995 e 2002); Fatima Oliveira, Nilza Iraci e Matilde Ribeiro
(1995); Luiza Bairros (1995 e 2002); Sandra Azeredo (1994); Sueli Carneiro (2002, 2003 e 2006), e
Vera Soares (2004).
68 A imposição da invisibilidade tem sido considerada como contramão histórica, pois as mulheres
negras foram e são pilares principais da luta pela qualidade de vida e garantia de direitos, desde a
escravidão. Do ponto de vista profissional, na atualidade, as mulheres negras são a maioria entre as
empregadas domésticas. Segundo Solange Sanches (2011, p. 97), no Brasil, em 2007 (com base no
PNAD/IBGE), o trabalho doméstico remunerado empregava 6.731.197 pessoas, das quais 94% eram
mulheres – dentre as mulheres, 61% eram negras e 39%, brancas.
69 O caderno A Mulher Negra na Década: a busca de autonomia (1995, Geledés, São Paulo/SP) foi
elaborado em coautoria com Nilza Iraci e Fatima Oliveira. Sueli Carneiro, ao apresentar a publicação
alega que “há pouco mais de uma década. Aconteceu em São Paulo um importante evento na história
do movimento de mulheres: o Tribunal Berta Lutz, que julgou as discriminações sofridas pelas
mulheres no mercado de trabalho. Nesse Tribunal, Abdias do Nascimento, diante da ausência da
temática da mulher negra e da ausência de voz das mulheres negras lá presentes, emprestou-nos o seu
prestígio pessoal. Invocou suas ancestrais negras e fazendo-se cavalo de todas elas e de todas nós ali
presentes, falou por nós, contou nossa história, representou as nossas dores, a nossa opressão. Foi a
primeira vez que eu ouvi um homem negro dizer: nós mulheres negras”. Para as autoras, o caderno
teve como objetivo contribuir para as reflexões no processo organizativo das mulheres brasileiras rumo
à IV Conferência Mundial de Mulheres, que ocorreu em Beijing/China em setembro de 1995. Foram
recuperados fatos e informações marcantes para a qualificação da atuação política das mulheres negras.
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No que diz respeito à realidade brasileira, Sueli Carneiro (2003, p. 58) ressalta
que nos últimos períodos, as mulheres negras brasileiras

[...] encontraram seu caminho de autodeterminação política, soltaram
suas vozes, brigaram por espaço e representação e se fizeram
presentes em todos os espaços de importância para o avanço da
questão da mulher brasileira hoje. Foi sua temática a que mais cresceu
politicamente no movimento de mulheres do Brasil, integrando,
espera-se que definitivamente, a questão racial no movimento de
mulheres. O que impulsiona essa luta é a crença ‘na possibilidade de
construção de um modelo civilizatório humano, fraterno e solidário,
tendo como base os valores expressos pela luta antirracista, feminista
e ecológica, assumidos pelas mulheres negras de todos os continentes,
pertencentes que somos à mesma comunidade de destinos’. Pela
construção de uma sociedade multirracial e pluricultural, onde a
diferença seja vivida como equivalência e não mais como
inferioridade.

Carneiro (2003) valoriza o resultado do enegrecimento do Movimento
Feminista, e da ampliação do protagonismo das mulheres negras no Movimento Negro
(e movimento social de maneira geral), e na sociedade, como um aspecto altamente
positivo.
Somando-se à construção teórico-política sobre raça, gênero e classe social,
verifica-se a necessidade de tratamento da temática de geração, destacando-se a
juventude negra e seus processos organizativos, que também são invisibilizados na
sociedade.
Numa visão geral, ao tratar das políticas públicas de juventude, Maria Virginia
de Freitas e Fernanda de Carvalho Papa (2003, p. 7) argumentam que os jovens foram
vistos como vítimas ou protagonistas de problemas sociais, os projetos iniciais focaram
questões como desemprego, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na
adolescência, drogas e particularmente violência. “E à medida que esta última ganhava
destaque entre as preocupações na sociedade, mais os jovens eram com ela
identificados, reforçando no imaginário social a representação da juventude como
problema”.
As autoras informam que, com o reconhecimento de que a juventude vai além da
adolescência e “pela ação dos próprios jovens, assim como de ONGs e outros
segmentos, um amplo processo de afirmação da necessidade de reconhecê-los enquanto
sujeitos de direitos começa a ganhar força e legitimidade” (FREITAS e PAPA, 2003, p.
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7). A partir dessa abordagem sobre juventude, como sujeitos políticos, é imprescindível
a referência sobre a juventude negra.
Segundo Larissa Amorim Borges e Claudia Moyorga (2012, p. 197), o
reconhecimento da juventude negra como foco das políticas públicas é recente:

Se para a instituição de políticas públicas é fundamental que se
reconheça e de defina um problema a ser enfrentado; o
reconhecimento e a delimitação das dificuldades que marcam as
experiências diversas de jovens negros e negras no Brasil tem sido um
complexo exercício que coloca em questão as próprias lentes que
frequentemente são utilizadas para analisar a experiência de
juventude: por um lado, a experiência da juventude foi amiúde
nomeada a partir de análises de experiências de jovens das classes
médias e altas, e não das classes populares; por outro lado, identificase um foco nas experiências de jovens brancos e não de jovens negros.

As autoras argumentam que o descaso para com a juventude negra remete à
forma como o mito da democracia racial produz exclusões em nossa sociedade,

[...] um forte exemplo dessa forma de invisibilidade é o debate sobre
cotas raciais na universidade que consiste numa proposta de
democratização do acesso e permanência a partir da inclusão de
jovens negros nessa instituição, historicamente constituída como uma
instituição das e para as elites brasileiras (BORGES e MOYORGA,
2012, p. 198).

Dada a realidade múltipla e heterogênea do movimento social e em particular
do Movimento Negro (abordando as organizações de mulheres negras e juventude
negra), desvela-se a importância do conhecimento mais direto das mobilizações e
articulações sob a forma de “redes de movimentos sociais”.
Neste capítulo serão destacadas, a partir da vinculação com o Movimento
Negro, as organizações de mulheres negras, de juventude negra, no período
contemporâneo, como exemplos de atuação no formato de redes de movimentos
sociais. Os processos articulatórios das mulheres negras e juventude negra remetem
mais uma vez às formulações de Scherer-Warren (2008, p. 515), referindo-se à ação
conjunta entre vários sujeitos ou organizações. Em artigo sobre as redes de
movimento social na América Latina, a pesquisadora argumenta que na atualidade as
redes
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[...] caracterizam-se por articular a heterogeneidade de múltiplos
atores coletivos em torno de unidades de referências normativas,
relativamente abertas e plurais. Compreendem vários níveis
organizacionais – de agrupamentos de base às organizações de
mediação, aos fóruns e redes políticas de articulação. Essas redes ora
têm como nexos uma temática comum (terra, moradia, trabalho,
ecologia, direitos humanos etc.), ora uma plataforma de luta política
mais ampla (a altermundialização, a soberania nacional, um projeto de
nação, ou a luta contra o neoliberalismo, contra a hegemonia mundial
do capitalismo, as guerras imperialistas, contra o monopólio dos
meios de comunicação, dentre outras).

Estabelecendo vínculos com as formulações sobre movimentos sociais, Ilse
Scherer-Warren (2006, p. 113) reflete sobre as diferentes situações de associativismo70,
que se apresentam cada vez mais como necessidade de articulação entre grupos com a
mesma identidade social ou política, visando adquirir visibilidade na esfera pública. E,
desse processo de articulação resultam no que é teoricamente denominado de rede de
movimentos sociais, buscando “apreender o porvir ou o rumo das ações de movimento,
transcendendo as experiências empíricas, concretas, datadas, localizadas dos
sujeitos/atores coletivos”.
A combinação de formas de atuação e, em especial, as redes de movimentos
sociais produzem visibilidade e impacto na esfera pública, o que é muito positivo no
que diz respeito às lutas por direitos; no entanto, não estão isentas de conflitos e
limitações quanto à absorção de posturas ideológicas ou políticas conflitivas, podendo
ser rompidas diante de impasses (SCHERER-WARREN, 2006, p. 113).
Maria Cristina Bunn (2006, p. 30) argumenta que, em âmbito nacional, as redes
de movimentos sociais se mobilizam e articulam-se tentando enfrentar os desafios da
atual conjuntura,

70 A autora refere-se a associativismo local como um primeiro nível, como as associações civis, os
movimentos comunitários e sujeitos sociais envolvidos com causas sociais ou culturais do cotidiano, ou
voltados a essas bases – movimentos de sem-terra, sem-teto, piqueteiros, empreendimentos solidários,
associações de bairro (organizam-se também nacionalmente). Num segundo nível, encontram-se as
formas de articulação interorganizacionais, dentre as quais se destacam os fóruns da sociedade civil,
as associações nacionais de ONGs e as redes de redes, que buscam se relacionar entre si para o
empoderamento da sociedade civil e relação com o Estado. O terceiro nível organizacional é a
mobilização na esfera pública, como articulação de atores dos movimentos sociais localizados, das
ONGs, dos fóruns e redes de redes, que buscam transcendê-los por meio de grandes manifestações em
meio aberto, com sentido de produzir visibilidade através da mídia e efeitos simbólicos para os
próprios manifestantes (no sentido político-pedagógico) e para a sociedade em geral, a exemplo do
Grito dos Excluídos, da Parada do Orgulho Gay, da Marcha Mundial das Mulheres, da Marcha Zumbi
dos Palmares (SCHERER-WARREN, 2006, p. 110 a 112).
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[...] procurando implementar suas agendas e manter posições flexíveis,
diante, por exemplo, das contradições do governo. Tentam manter a
independência e autonomia de seus Fóruns em relação à ingerência de
partidos políticos e do próprio Estado, buscando explicitar diferenças
de posições dos movimentos sociais para o debate democrático [...].

Pelo conjunto de reflexões apresentadas, verifica-se que mulheres e homens
negros não ficaram inertes às discriminações a que foram submetidos, seja por meio
da atuação do Movimento Negro ou pelas redes de movimentos sociais, desde o
período da escravidão, após a abolição, até a atualidade.
A construção da luta por direitos étnico-raciais e cidadania, por parte do
Movimento Negro, tem enfrentado o desafio de organização por múltiplos caminhos
na relação com governos, agências multilaterais e outras instituições públicas e
privadas nacionais e internacionais.
Conforme demonstrado no Quadro Comparativo da Trajetória do Movimento
Negro na República71/72, são muitas as estratégias, métodos de lutas e soluções
apresentadas para a superação do racismo, destacando-se a perspectiva política “negro
no poder”, isto é, de construção de paridade de participação, como aponta Fraser.
É importante destacar que o Movimento Negro assentou e afirmou a questão
racial, e atua a partir do propósito de sua consolidação perante a população negra e as
instituições públicas e privadas, e em toda a sociedade brasileira. Nesse processo de
luta, foram demarcados lastros para uma nova identidade racial e cultural para a
população negra (de maneira positiva), e, também para a construção de políticas
públicas de igualdade racial.

71 Anexo B: Quadro comparativo da trajetória do Movimento Negro na República, elaborado por
Petrônio Domingues (2007, p. 117 a 119).
72 Domingues (2007, p. 119) informa que o quadro apresenta numa avaliação esquemática a trajetória
do Movimento Negro no período republicano. Portanto “para fins analíticos, buscaram-se apontar as
linhas gerais que caracterizaram a ideologia, a dinâmica interna, a atuação política, os métodos de luta,
o discurso, em suma, alguns elementos da vida orgânica daquele movimento. Trata-se, na verdade, de
uma tentativa de sinalizar as principais tendências que nortearam a luta anti-racista no país”.
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2 - O Movimento Negro em suas variadas vertentes

2.1 - A luta pela liberdade no período da escravidão

Abdias do Nascimento utilizava comumente em suas palestras e discursos uma
emblemática frase: “A luta pela liberdade inicia-se desde o momento que a primeira
negra e o primeiro negro foram escravizados no Brasil, após terem sido capturados na
África” (minhas anotações pessoais). A lembrança de Nascimento, sem dúvida,
conecta-se com o importante arsenal teórico por ele deixado, no que diz respeito à
análise sobre a escravidão e à realidade da população negra.
Os negros escravizados construíram parte importante da vida nacional, porém,
não são reconhecidos em sua humanidade. Segundo Gorender (2010, ver p. 41 – I
Capítulo), houve por parte do regime de escravidão o posicionamento de “coisificar” as
negras e os negros, e, de certa forma, essa postura continuou depois da abolição.
Ainda, faz-se importante destacar a condição vivida pelas mulheres negras
escravizadas, que como parte da luta geral contra o regime da escravidão, enfrentavam
em particular os aspectos patriarcais e sexistas, a considerar o necessário e cotidiano
repúdio à exploração sexual. Paixão (2006, p. 31) alega:

O escravismo foi especialmente cruel com as mulheres. Gilberto
Freyre, em Casa-grande & senzala, já admitira que não havia
escravidão sem depravação sexual. As mulheres negras durante
séculos foram vítimas de múltiplas formas de exploração que
incidiram no plano da produção e da reprodução da vida doméstica e
por meio de estupros cotidianamente cometidos nas casas-grandes e
nas senzalas.

As mulheres e os homens negros foram e continuam sendo persistentes na
reação ao inaceitável regime de escravidão. Os processos de luta foram demarcados de
várias maneiras, por revolta coletiva e/ou por manifestações individuais cotidianas,
como respostas aos tratamentos desumanos e criminosos na relação entre a casa-grande
e a senzala. Nesse sentido, segundo João José Reis (2000, p. 84), a fim de se livrarem da
dominação, os escravos,

[...] principalmente os nascidos na África, revoltaram-se com muita
frequência em movimentos grandes e pequenos, ora longamente
planejados e visando à abolição geral, ora por meio de golpes mais
modestos que previam punir um feitor ou senhor mais tiranos, as fugas
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representaram um estilo mais constante de rebeldia, tanto por aqueles
que as empreenderam como aventura individual, misturando-se à
massa negro-mestiça livre, como pelos que se juntaram para formar
quilombos, os quais floresceram em grande número, em cada lugar
onde a escravidão fincou raízes, fosse no mato, na montanha ou nas
vizinhanças de fazendas e vilas, pequenas e grandes cidades. Ainda
mais frequente seria a chamada resistência cotidiana, caracterizada
pelo fingimento de doenças, o trabalho malfeito, as estratégias de
negociação para extrair pequenas vantagens, materiais e outras, dos
senhores. Nesta modalidade de resistência brilharam os escravos
nascidos no Brasil, mais familiarizados do que os africanos com os
meios e modos senhoriais, mais envolvidos pelo estilo paternalista de
dominação escravocrata.

Em geral, ao se tratar da referência histórica das lutas contra a escravidão
destacam-se os quilombos, e, entre eles, o Quilombo de Palmares, como o mais
importante e continuado foco de resistência no período da escravidão. Essa frente de
luta sofreu permanentes ataques, resultando em um deles no assassinato de Zumbi dos
Palmares, em 1695.
Décio Freitas (1996, p. 14) informa que para a constituição mais visível dos
quilombos, em fins do século XVI e no início do século XVII, a rebelião escrava se
apresentava como fugas em:

[...] direção ao reduto livre que sabiam existir nas serras do sul
pernambucano. [...] Nem sempre estas turbas desesperadas de homens
e mulheres, velhos e crianças, achavam o caminho para os Palmares.
Padeciam de fome ou exaustão antes de poderem alcançar o seguro
refúgio. Por muito tempo, esqueletos espalhados na mata contaram a
lúgubre história desta marcha para a terra prometida.

Clovis Moura (1988, p. 103) analisa as formas de organização dos quilombos no
território brasileiro, demonstrando-os como unidade básica de resistência do escravo. O
autor considera que os quilombos se identificam como forma contínua de protestos
contra o escravismo, configurando-se como uma manifestação de luta de classes que
surpreendeu pela capacidade de organização e pela resistência. O quilombo foi
“destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo, em outros locais,
plantando a sua roça, construindo suas casas, reorganizando a sua vida social e
estabelecendo novos sistemas de defesa”.
Ubiratan Castro de Araújo (2006, p. 9/10) analisa a formação dos quilombos
como busca dos negros escravizados numa atitude de “parar de fugir” e assegurar a
consolidação de uma cidade-estado em que fosse possível a vida em liberdade:
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[...] para melhor compreendermos essa opção política, é preciso ver
em Palmares muito mais do que um refúgio de escravos. Ao longo de
100 anos de resistência, os palmarinos construíram um território
amplo, formado por vários mocambos ligados em rede. Várias foram
as gerações nascidas em Palmares, fora da escravidão. [...] Além de
território, povo e identidade, desenvolveu-se em Palmares um modelo
de economia autossustentável, regulada por instituições sociais de
justiça e de governo.

Em relação à organização dos quilombos, o autor afirma que estava em curso um
processo de estado multiétnico, fundado

[...] na cooperação do trabalho livre e organizado a partir das
referências culturais africanas. Esta foi a primeira formulação de um
projeto de estado nacional brasileiro, em um momento em que a
sociedade colonial portuguesa, mesmo após a vitória de Guararapes
contra os holandeses, estava inteiramente empenhada na reconquista
da África e na reconstrução do Império Atlântico Português. [...] O
exemplo de Zumbi é vivo, hoje, não pelo aspecto guerreiro, mas pelo
aspecto político. Afinal, sabemos todos que a guerra é uma dimensão
terminal da política. Os milhares de quilombos que se organizaram
nos 200 anos seguintes resistiram e enfraqueceram a escravidão, mas
nenhum deles conseguiu formular um projeto de estado e de sociedade
alternativos à monarquia escravista (ARAUJO, 2006, p. 10).

Verifica-se por diferentes perspectivas abordam a existência de quilombos, de
maneira positiva. Os africanos escravizados relutavam aos mandos dos senhores, e os
quilombos significavam a possibilidade de vida em liberdade.
Outra forma importante de organização foi pela via religiosa, seja pela origem
africana ou pelo sincretismo religioso (a fusão entre catolicismo e manifestações
africanas) e as expressões que resultaram na conformação atual do Candomblé,
Umbanda e demais expressões religiosas de matriz africana.
Ressalta-se que no período colonial as leis puniam severamente as pessoas que
discordassem da religião imposta pelos senhores de escravos, pois “o Código criminal
de 1830, considerava crime: o culto de religião que não fosse a oficial; a zombaria
contra a religião oficial; a manifestação de qualquer ideia contrária à existência de
Deus” (CEERT, 2004, p. 4). Posteriormente, desde a primeira Constituição brasileira,
de 1891, não há religião oficial73; portanto, o Estado não apoia nem adota nenhuma
73 “A lei proíbe de eleger esta ou aquela religião como verdadeira, falsa, superior ou inferior; daí
porque se diz que o Estado brasileiro é um Estado laico. [...] A constituição vigente, de 1988, não deixa
dúvida quanto a isso: todas as crenças e religiões são iguais perante a lei e todas devem ser tratada s
com igual respeito e consideração” (CEERT, 2004, p. 5).
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religião, mas isso não impediu o desrespeito no trato às manifestações religiosas de
matriz africana.
Outras frentes relevantes de luta devem ser destacadas entre o século XVII e
XIX: como expressões da luta pela liberdade e emancipação dos escravos, ressaltam-se
a Revolta dos Alfaiates e a Revolta dos Malês.
Katia Maria de Queiroz Mattoso (2004), ao referir-se à Revolta dos Alfaiates74,
informa que foi um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no século XVIII.
Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos e a instauração de um governo
igualitário. Em 12 de agosto de 1798, houve uma reação das autoridades a uma
manifestação, resultando em prisões e assassinatos. Posteriormente, em 1821, esse
movimento emergiu, culminando na guerra pela Independência da Bahia, concretizada
em 2 de julho de 1823, um ano após a independência do Brasil.
A Revolta dos Malês ocorreu em janeiro de 1835, na cidade de Salvador, onde
cerca de metade da população era negra (escravos ou libertos), pertencendo às mais
variadas culturas e procedências africanas, dentre as quais a islâmica, como os haussas e
os nagôs. Segundo Reis (2003), essa rebelião voltou-se contra a escravidão e as
imposições da religião católica sobre a vida da população negra, reforçando as lutas pela
liberdade e pelos direitos.
Entre as várias lutas desse período, a mais abrangente e duradoura foi a
organização abolicionista, incorporada por negros escravizados e livres e setores
médios brancos inconformados com o violento regime da escravidão.
Ramatis Jacino (2008, p. 27/28), em diálogo com outros pesquisadores sobre o
período da abolição, considera:

O movimento abolicionista urbano foi a vanguarda das agitações que
se davam nas fazendas e o caracterizavam como um ‘movimento
popular’ dirigido pelos negros livres e intelectualizados e apoiados
pelos setores médios brancos [...]. Afirma que a luta abolicionista
teria tido duas fases: uma entre 1850 e 1871, com atuação
predominante parlamentar, outra de 1871 a 1880, com caráter de
campanha popular.

Buscando referências sobre o processo da abolição tendo por base a visão
parlamentar e a legislação emancipacionista, Mendonça (2001, p. 11) informa que é

74 A denominação Revolta dos Alfaiates deve-se ao fato de que os líderes exerciam o ofício de
alfaiates. Essa revolta também ficou conhecida como Conjuração Baiana.
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produto da visão conservadora que apresenta os escravos como “receptores
agradecidos da ação magnânima dos abolicionistas e da princesa, ou como vítimas
inertes de um processo que para eles foi devastador”. Portanto, faz-se necessário tratar
da abolição sob a visão da resistência aberta à escravidão.
Seguindo o indicativo de Mendonça (2001) sobre a necessidade de tratar da
“resistência aberta à escravidão”, deve-se retomar as reflexões de Reis (2000), Freitas
(1996), Moura (1988) e Araújo (2006), pois há uma ênfase às formas de lutas dos
negros escravizados por meio dos ataques aos feitores, às fugas, às revoltas, à
organização para compra de carta de alforria, à estruturação de quilombos, entre
outras.
A abolição da escravidão, realizada em 13 de maio de 1888, foi muito almejada
pelos que viviam na condição de escravizados e pelos aliados, mas não resultou apenas
como solução, trouxe também como problema social a falta de ações políticas por parte
do Estado brasileiro para o grande contingente que deixou de ser “coisa” ou
“propriedade”, e passou a ser “população livre”. Segundo Bastide e Fernandes (2008, p.
63),

[...] apesar dos ideais humanitários que inspiravam as ações dos
agitadores abolicionistas, a lei que promulgou a abolição do cativeiro
consagrou uma autêntica expoliação dos escravos pelos senhores. Aos
escravos foi concedida uma liberdade teórica, sem qualquer garantia
de segurança econômica ou de assistência compulsória; aos senhores e
ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação com referência às
pessoas dos libertos, abandonados a própria sorte daí em diante. Em
suma, prevalecem politicamente os interesses sociais dos proprietários
dos escravos, à medida que aqueles interesses não colidiam com o fim
explícito da lei abolicionista. No passado, definira-se no Brasil toda
uma orientação que estabelecia nitidamente a responsabilidade do
senhor e do governo na transformação do escravo em trabalhador
livre.

Várias são as análises sobre as contradições desenvolvidas entre a escravidão e a
abolição, desde meados do século XIX, quando começam a vigorar os ideais de
liberdade.
Diante desse contexto, Flávia Piovesan e Matilde Ribeiro (2008) alegam que,
embora a abolição tenha propiciado a alteração de um sistema de colonização para o
início do processo de mecanização da lavoura e da industrialização, na passagem do
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século XIX para o XX, esta não foi completa75. É importante ressaltar que há uma
atitude por parte das elites dominantes de apagar a escravidão da história do Brasil,
assim como a luta pela liberdade, por parte dos negros escravizados. Esse
posicionamento omite a responsabilidade do Estado para com os ex-escravos,
isentando-o de seu papel de responder às demandas dos trabalhadores livres.
Portanto, a abolição da escravatura trouxe ambiguidades para a estrutura da
sociedade de “trabalhadores livres” e, além disso, há um posicionamento por parte do
Estado de omitir ou minimizar fatos históricos nacionais.
Ivair Augusto Alves dos Santos76 reflete que na atualidade há pouco
conhecimento e/ou interesse sobre a escravidão:

[...] quando as pessoas são perguntadas sobre o que sabem da
escravidão, respondem a partir do que é mostrado na televisão (de
maneira romanceada), muitas vezes, são realçados o sofrimento e a
dor. Esquecem a complexidade que foi aquilo tudo. Para podermos
passar a história a limpo é importante a compreensão da escravidão
como um regime extremamente violento, de assassinato, e de tortura.
Não podemos esquecer ou minimizar a violência que foi o regime de
escravidão (Entrevista).

Givânia Maria da Silva77, em concordância com as reflexões anteriores,
apresenta possibilidades e limites para a vivência dos negros, como trabalhadores livres:

[...] há uma tendência de esquecimento sobre os efeitos da escravidão.
Mas, para os que já usufruíram do trabalho escravo restou o legado do
domínio econômico e das demais esferas da vida, e, para os
escravizados restaram as ausências de acessos e direitos. Para as
comunidades quilombolas restou a invisibilidade e o abandono por
parte do Estado. [...] Embora a abolição tenha sido importante, o povo
75 Em 2010 o Dossiê 120 anos da Abolição da Escravidão no Brasil: Um processo ainda inacabado
(2008, Revista Estudos Feministas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) –
Florianópolis/SC) foi organizado por Flávia Piovesan e Matilde Ribeiro. Esse dossiê contém duas
partes: Ações Afirmativas: debates, desafios e perspectivas; e, Faces e fases da vida de homens e
mulheres negros no Brasil. A formulação dos autores condensa as mais diferentes experiências e
formulações no prisma da afirmação da igualdade e da justiça racial.
76 Entrevista realizada para esta tese – Ivair Augusto Alves dos Santos: Doutor em Sociologia pela
Universidade Federal de Brasília. Assessor Especial na Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República (2003-2010); foi Secretario Executivo do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação.
77 Entrevista realizada para esta tese – Givânia Maria da Silva: Mestre em Educação pela Universidade
de Brasília e integra (como licenciada) a Coordenação Nacional de Quilombos (CONAQ). É
coordenadora do Programa de Regularização Fundiária do Instituto de Colonização e Reforma Agraria
(INCRA).
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negro continuou vivendo os reflexos de uma “abolição que não
aboliu”. A abolição teria que ter vindo acompanhada de um conjunto
de ações de inclusão social, como isso não aconteceu, permanecemos
em luta pela igualdade racial até hoje. (Entrevista).

A permanência da luta pela igualdade enfatizada por Givânia Maria Silva
vincula-se à síntese feita por Paixão (2006, p. 32), considerando:

Ao contrário de certa tradição que permeou a historiografia brasileira
no século XX, que interpretava o escravizado e o negro como seres
passivos, os avanços recentes da pesquisa mostram que os
afrodescendentes sempre foram participantes ativos da vida nacional,
estando presentes em todos os momentos de nossa história.

Verifica-se que a reação à exploração por meio do trabalho forçado, combinando
com a intencionalidade de “coisificação” humana, levou a diversificadas estratégias pela
conquista da liberdade. Tais estratégias realçam que os negros escravizados
impulsionaram, em conjunto com aliados, luta contínua, como expressão de repulsa ao
hediondo regime da escravidão, conquistando a abolição.

2.2 - A luta por cidadania no período pós-abolição

No período pós-abolição, não foram criadas condições para a neutralização de
posicionamentos racistas impulsionados pela dinâmica do trabalho forçado e a
desvalorização dos negros, imposta desde a escravidão.
Com a instalação da República, Domingues (2007, p. 104) aponta que na busca
de reverter o quadro de marginalização, os ex-escravos e seus descendentes criaram
diversas entidades voltadas para a mobilização dos negros. Segundo o autor isso se
expressou em vários estados brasileiros78: “Pinto computou a existência de 123
associações negras em São Paulo79, entre 1907 e 1937. Já Muller encontrou registros da

78 O autor se baseia em estudos de Regina Pahim Pinto (1993); Liane S. Muller (1999) e Beatriz Ana
Leoner (1999).
79 Quanto à realidade política em São Paulo, Santos (2010, p. 13) informa que com o crescimento da
classe trabalhadora, na década de 1920, “ocorreu uma profunda sensação pública de alienação da
República, criada em razão da esperança de mudanças e que acabou frustrando a classe média. A
comunidade negra também se ressentiu e procurou se integrar na resistência à República, mas foi
impedida, como, por exemplo, nos movimentos operários dominados por imigrantes. A comunidade
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criação de 72 em Porto Alegre, de 1889 a 1920, e Leoner, 53 em Pelotas/RS, entre 1888
e 1929”.
De um lado, verifica-se nos anos 1900 a organização dos negros, mas de outro
lado, apresentavam-se dificuldades devido à instalação de novas perspectivas de
sociedade. Num grande esforço organizativo, construíram imprensa de negros para
negros e associações recreativas contribuindo para a autoafirmação da comunidade e
dos ex-escravos. Destacaram-se os jornais – O Menelick, criado em 1915; A Rua e O
Xauter, em 1916; O Alfinete, em 1918; O Bandeirante e A Liberdade, em 1919; A
Sentinela, em 1920; O Kosmos e O Getulino, em 1922.
Seja por meio das organizações políticas ou da imprensa negra, evidencia-se que
as mobilizações no período pós-abolição buscavam responder às precárias condições de
vida, mas em especial ao não acesso à posse da terra e ao mercado de trabalho formal.
Segundo Paixão (2006, p. 40),

[...] a situação de absoluta precariedade nas condições de existência
voltaria a trazer a população negra a arena política nas primeiras
décadas do regime republicano, sendo os mais conspícuos exemplos a
Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata (liderada pelo almirante
negro João Cândido), a Revolta da Vacina (liderada, entre outros, por
Prata Preta) e parcialmente, no levante do Contestado.

Pelas considerações de Domingues (2007), Santos (2010) e Paixão (2006)
verifica-se que durante e depois da escravidão o processo organizativo dos negros foi
incessante. Nesse sentido, Maria Aparecida de Laia (2011, p. 13) considera que desde
14 de maio de 1888, dia seguinte à abolição da escravatura brasileira, os negros se
viram na necessidade de se unir e se organizar para conseguir sobreviver; “geração
após geração, os brasileiros descendentes de africanos têm se organizado para
resistir”.
Vale destacar após a abolição, que na Primeira República (1889 a 1930), os exescravos, vivenciando a condição de trabalhadores livres, não foram absorvidos pela
crescente industrialização, sendo substituídos pelos imigrantes, que passaram a
integrar-se como trabalhadores fabris.
Nesse contexto, em 1931, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB), um dos
primeiros protestos de caráter nacional, que no início do século XX mobilizou a

negra sofreu rejeição, pois a esmagadora maioria das lideranças operárias era formada por
estrangeiros”.
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população negra. A FNB inicia sua atuação por São Paulo e depois se expande para
outros estados, propondo-se a congregar a população negra, e, em um de seus
documentos anuncia:

[...] o escopo de nossa organização é cuidar da educação coletiva,
quer entre adultos, em vários graus e aspectos, como, principalmente
entre crianças, desde o curso primário até as noções necessárias ao
alto padrão de conhecimentos para as lutas cotidianas do trabalho
(BASTIDE e FERNANDES, 2008, p. 233).

Segundo Ianni (2004, p. 348), a FNB teve também significado de educar,
orientar e fortalecer a população negra, além das reivindicações de cunho político e
cultural com a pretensão de construir condições mais justas para os trabalhadores livres.
“A Frente Negra foi dentre muitos outros movimentos sociais e associações criados com
a finalidade de lutar contra o preconceito e a discriminação do trabalho, escola, família,
igreja e outros lugares”.
A FNB tornou-se um partido político, a fim de capitalizar o voto da “população
de cor”. Santos (2010, p. 56) considera que no Brasil, a legislação eleitoral de 1932
reconhecia os partidos como legítimos: “isso foi muito importante para a decisão da
Frente Negra Brasileira [...] de se transformar em Partido da Frente Brasileira – FNB.
Inicialmente, o Tribunal Eleitoral alegara inconstitucionalidade, mas depois acabou
aceitando”.
Porém, em curto espaço de tempo o partido criado pela FNB foi cassado por
Getúlio Vargas/Estado Novo, junto com os demais partidos, em 1937. Naquele
momento, os integrantes da FNB tinham dificuldades de exercer suas atividades
políticas, sendo acusados de exercerem o racismo ao contrário, o que levou por força
de pressão política à necessidade de a entidade criar várias estratégias de atuação.
Paralelemente, Domingues (2007, p. 107) chama a atenção para o fato de que
outras entidades floresceram visando promover a integração do negro à sociedade mais
abrangente, “dentre as quais se destacam o Clube Negro de Cultura Social (1932) e a
Frente Negra Socialista (1932), em São Paulo; a Sociedade Flor do Abacate, no Rio de
Janeiro, a Legião Negra (1934), em Uberlândia/MG, e a Sociedade Henrique Dias
(1937), em Salvador”.
Conforme já mencionado, desde a época da escravidão, os negros divulgavam os
anseios, as ações da população negra da época, por meio de jornais, caracterizando a
imprensa negra, que variava desde pretensões literárias a posturas mais diretamente
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combativas quanto ao racismo. Eram inúmeros jornais escritos por negros e aliados,
desnudando o problema racial. Nesse contexto foi lançado o jornal A Voz da Raça, mas,
da mesma forma que os partidos, em função da censura da imprensa o jornal foi extinto,
em 1937.
José Correia Leite (1992), um destacado dirigente negro, ao referir-se à
relevância desses instrumentos de informação, mas também de mobilização, afirmou
que “os jornais da época, os pequenos jornais, circulavam nesse tipo de concentração de
rua, mas o forte de distribuição eram os bailes80”. E ainda argumentou:

[...] houve jornais que não duraram mais que 2 ou 3 números. Outros
tinham vida longa, como por exemplo o Kosmos, o Menelick, o
Alfinete. Aconteciam também as paradas por dificuldades financeiras.
O Clarim d’Alvorada mesmo teve suas paradas, de modo que ele teve
várias fases e também vários formatos, até mesmo como revista
(LEITE, 1992, p. 47).

Como reflexo do conjunto de organização e suas atividades constata-se que no
período após a abolição houve uma movimentação diversificada, que alimentou décadas
de resistência dos negros às estruturas do Estado e da sociedade, considerando que não
foram integrados à vida brasileira, com direitos de cidadão livres.
Mais adiante, em 1944 surgiu o Teatro Experimental do Negro (TEN),
organizado por Abdias do Nascimento, no Rio de Janeiro81. O propósito do TEN era o
resgate dos valores da pessoa humana e da cultura negro-africana, atuando pela
valorização social do negro no Brasil, através da educação, da cultura e da arte. Um
fórum de ideias, debates, propostas e ação visando à transformação das estruturas de
dominação, opressão e exploração raciais implícitas na sociedade brasileira dominante.
Junto à atividade artística o TEN promovia a alfabetização de seus participantes, que
eram recrutados entre os moradores das favelas, os operários, os empregados

80 Quanto à importância dos bailes como espaço de socialização José Correia Leite comentou: “O
indivíduo que frequentava salões de bailes, acabava se tornando popular pois o baile era algo
indispensável. Só os que não tinham condição nenhuma de se apresentar é que não iam. Tinham de se
contentar com as festas de quintal, batizados, casamentos (p. 45).
81 A decisão de criar o TEN ocorreu quando Abdias do Nascimento participava de uma apresentação
teatral, em 1941, em Lima/Peru: “Ao fim do espetáculo, tinha chegado a uma determinação: no meu
regresso ao Brasil, criaria o organismo teatral aberto ao protagonismo do negro, onde ele a scendesse da
condição adjetiva e folclórica para a de sujeito e herói das histórias que representasse. Antes de uma
reivindicação ou um protesto, compreendi a mudança pretendida na minha ação futura como a defesa
da verdade cultural do Brasil e uma contribuição ao humanismo que respeita todos os homens e as
diversas culturas com suas respectivas essencialidades” (NASCIMENTO, 1997, p. 72).
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domésticos, os funcionários públicos, entre outros. A organização procurou desenvolver
mecanismos de apoio psicológico para que o negro pudesse dar um salto qualitativo
diante do complexo de inferioridade da sociedade que o condicionava.
O TEN baseava-se no princípio de que deveria ajudar a construir um Brasil
melhor, efetivamente justo e democrático, onde todas as raças e culturas fossem
respeitadas em suas diferenças, mas iguais em direitos e oportunidades. Dentro desse
objetivo, o propósito era combater o racismo. Pela resposta da imprensa e de outros
setores da sociedade foi constatado, aos primeiros anúncios da sua criação, que

[...] sua própria denominação surgia em nosso meio como um
fermento revolucionário. A menção pública do vocábulo ‘negro’
provocava sussurros de indignação. Era previsível, aliás, esse destino
polêmico do TEN, numa sociedade que há séculos tentava esconder o
sol da verdadeira prática do racismo e da discriminação racial com a
peneira furada do mito da ‘democracia racial’. Mesmo os movimentos
culturais aparentemente mais abertos e progressistas, como a Semana
da Arte Moderna, de São Paulo, em 1922, sempre evitaram até mesmo
mencionar o tabu das nossas relações raciais entre negros e brancos, e
o fenômeno de uma cultura afro-brasileira à margem da cultura
convencional do país (NASCIMENTO, 1997, p. 72).

Somando à questão cultural e educacional o objetivo foi de gerar uma nova
atitude, conscientizando sobre a condição da população negra no contexto brasileiro.
Um passo importante foi a organização do Comitê Democrático Afro-Brasileiro,
ampliando a atuação do TEN visando à construção da nova democracia, que se
articulava após a queda do Estado Novo.
Nesse período, foi também realizada a Convenção Nacional do Negro (em São
Paulo, 1945, e Rio de Janeiro, 1946), o que gerou formulações para a Constituição
Federal de 1946 com o propósito de inserir a discriminação racial como crime de lesapátria, apontando para importância de sua superação82.

82 Em resumo, as demandas elaboradas na Convenção Nacional do Negro, foram: “Que tornasse explícita
na Constituição de nosso País a referência à origem étnica do povo brasileiro, constituído das três raças
fundamentais: a indígena, a negra e a branca; que se tornasse matéria de lei penal, ou crime de lesa-pátria,
o preconceito de cor e de raça; que se tornasse matéria de lei penal e crime praticado nas bases do
preceito acima, tanto nas empresas de caratê particular, como nas sociedades civis e nas instituições de
ordem pública; enquanto não fosse tornado gratuito o ensino em todos os graus, que fossem admitidos
brasileiros negros como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de
ensino secundário e superior do País, inclusive nos estabelecimentos militares; isenção de impostos e
taxas tanto federais como estaduais e municipais, a todos os brasileiros que desejassem se estabelecer em
qualquer ramo comercial, industrial e agrícola, com capital não superior a CR$ 20.000,00; e, que se
considerasse como problema urgente a elevação do nível econômico, cultural e social dos brasileiros”
(NASCIMENTO, 1982).
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Ainda, o 1º Congresso do Negro Brasileiro, realizado em 1950 no Rio de
Janeiro, propiciou a formulação de críticas à situação social, econômica e cultural vivida
pela população negra de maneira desvantajosa, em detrimento da branca. Segundo Ianni
(2004, p. 117), os protestos eram contra a discriminação racial, “o exclusivismo racial
do branco e a ideologia da superioridade física, moral ou intelectual de uns sobre os
outros. Para lutar por melhores condições de vida e de competição com o branco, pedem
que sejam realmente garantidos a todas as liberdades públicas asseguradas pela
Constituição Brasileira de 1946”.
Esse 1º Congresso deu visibilidade aos debates e elaborações do TEN. As
produções e proposições do grupo no período de 1948 e 1950 foram divulgadas pelo
jornal Quilombo: Vida, Problemas e Aspirações do Negro83, dirigido por Abdias do
Nascimento. Mais adiante, em 1968, o TEN lançou no Museu da Imagem e do Som a
primeira exposição do Museu de Arte Negra, projeto que foi interrompido em razão da
perseguição política no regime militar.
Além da atuação nacional, o TEN passou a se relacionar internacionalmente com
a participação no I Festival Mundial de Artes Negras, realizado em Dacar/Senegal em
196684. Assim, foi encampada a linguagem e a postura política do movimento da
negritude, liderado pelos senegaleses, no sentido de priorizar a valorização e cultura
específicas do negro como caminho de combate ao racismo.
Nesse processo muitas foram as influências no que dizia respeito à libertação dos
povos de origem africana em todas as Américas. Com a conquista da independência do
Senegal, Dacar havia se tornado a capital da negritude, movimento político-estético
protagonizado pelos poetas antilhanos Aimée Césaire e Léon Damas e pelo presidente
do Senegal, poeta Léopold Senghor. “A négritude proporciona ao movimento de
libertação dos países africanos grande impulso histórico e fonte de inspiração”
(NASCIMENTO, 2007, p. 77).

83 A Editora 34 e a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo publicaram em 2003 uma edição
fac-similar do jornal Quilombo (Rio de Janeiro, números 1 a 10 – dezembro de 1948 a julho de 1950).
84 O objetivo de participar do festival foi de conhecer o Senegal e os protagonistas da negritude,
propiciando “trocar experiências com os colegas no exterior, engajados que estávamos na mesma luta.
Nada mais natural, aliás, do que nossa presença num festival cujo primordial sentido era o de marcar o
momento da conquista da independência dos países africanos com uma homenagem ao papel de sua
cultura, mundialmente difundida, como catalisadora do processo libertário – pois era exatamente nesse
sentido que o TEN trabalhava a cultura negra no Brasil” (NASCIMENTO, 2007, p. 78).
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Mas, no final dos anos 60, por perseguições políticas, ocorreu o autoexílio de
Abdias do Nascimento para os Estados Unidos. Com isso o teatro teve sua atuação
nacional diminuída, possibilitando continuidade em âmbito internacional.
No período histórico entre os anos 1930 e 1960, verifica-se que a Frente Negra
Brasileira (FNB) e o Teatro Experimental do Negro (TEN) tiveram grande importância,
mas não foram os únicos grupos atuantes nesses anos após a abolição da escravidão.
Essas duas formas de organização tiveram maior abrangência em sua ação e se tornaram
mais conhecidas, sendo mais presentes nos registros acadêmicos e políticos quando a
referência é a resistência dos negros.
Nesses anos foram criadas e deixaram de existir inúmeras instituições que
estimulavam a participação política e cultural (DOMINGUES, 2007, p. 110 e
CARDOSO, 2002, p. 33) – a União dos Homens de Cor (UHC) fundada em Porto
Alegre, em 1943; o Conselho Nacional das Mulheres Negras, em 1950; em Minas
Gerais, o Grêmio Literário Cruz e Souza, em 1943 e a Associação José do Patrocínio,
em 1951; em São Paulo, a Associação do Negro Brasileiro, em 1945, a Frente Negra
Trabalhista e a Associação Cultural do Negro, em 1954; no Rio de Janeiro, o Comitê
Democrático Afro-Brasileiro, em 1944. Surgiu, o Museu de Artes Negras; e o Centro de
Cultura Afro-Brasileira, em Pernambuco, em 1936, criada por Solano Trindade.
Segundo Lélia Gonzalez (1982, p. 24), esse período se caracterizou pela
intensificação das mobilizações culturais, intelectuais e políticas de diversas entidades

[...] que, agora, tratavam de redefinição e implantação definitiva da
comunidade negra. [...] Vale notar que é também a partir do período
1945-1948 em diante que vamos encontrar a presença de
representantes de setores progressistas brancos junto às entidades
negras, efetivando um tipo de aliança que se prolongaria, de maneira
mais ou menos constante, aos dias atuais.

Essa trajetória confere à luta pela pertença dos negros como cidadãos um sentido
amplo e diversificado. O principal objetivo foi a integração e participação da população
negra na sociedade, que se encontrava em fase de estruturação da industrialização e de
busca de definições de lugares na sociedade.
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2.3 - A luta pela condição de sujeitos políticos na contemporaneidade

A partir de 1964 com a ditadura militar, o Movimento Negro, como os demais
movimentos sociais, foi alvo das investidas repressivas por parte do Estado. Esta foi a
primeira vez que o povo brasileiro passou a viver situação tão repressiva, diferente de
países latino-americanos e outras localidades. Segundo Marcelo Ridenti (2006, p. 30),
as circunstâncias históricas internacionais que antecederam o golpe de 1964 no Brasil
eram de processos de revoluções de libertação, com vitórias e/ou possibilidades:

[...] por exemplo a Revolução de Cuba (1959), a independência da
Argélia (1962) e a guerra anti-imperialista em desenvolvimento no
Vietnã. O êxito militar dessas revoluções é fundamental para se
compreender as lutas e o ideário contestador nos anos 1960: havia
povos subdesenvolvidos que se rebelavam contra grandes potências,
para criar um sonhado mundo novo. Em especial, a revolução Cubana
era uma esperança para os revolucionários latino-americanos,
inclusive no Brasil.

Naquele período, em paralelo com a dinâmica política internacional85, vários
fatos nacionais demarcaram as lutas da esquerda brasileira, visualizando processos de
democratização política e social, a partir de mobilizações populares por reformas,
considerando as questões – agrária, educacional, tributária, entre outras. No entanto,
esses processos de luta eram cerceados e/ou desmobilizados sob a visão de que
ameaçavam a ordem estabelecida pelos militares86.
As lutas com caráter democrático que estavam em curso sofreram profundos
retrocessos. Segundo Emir Sader (2010, p. 20), o movimento popular brasileiro havia
chegado ao momento de maior força entre as massas, demonstrando-se firme nos
propósitos democráticos, o que a ditadura golpeou em todas as formas:

85 Também, verifica-se que em contraposição à repressão, as entidades negras em âmbito nacional
inseriram-se nos movimentos sociais contestatórios, e, em âmbito internacional, buscaram algo de
positivo, como as “lutas dos afro-americanos por direitos civis nos EUA e com as lutas de libertação
nacional dos países africanos, gerando uma forte solidariedade com o pan-africanismo” (CARDOSO,
2006, p. 19).
86 Um dos marcos da repressão foi a instituição do Ato Institucional 5 (AI-5) em 13/12/1968 pelos
militares afirmando o terrorismo de Estado, o que ficou conhecido como “o golpe dentro do golpe” e
deu margem para a criação do slogan oficial “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Ridenti (2006, p. 33) informa,
ainda, que: “nos porões do regime, generalizava-se o uso da tortura, do assassinato e de outros
desmandos. Tudo em nome da ‘segurança nacional’, indispensável para o ‘desenvolvimento’ da
economia, do posteriormente denominado ‘milagre brasileiro’”. A partir daí ocorreram prisões,
cassações, torturas e exílios de estudantes, intelectuais, políticos e outros oposicionistas.
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[...] dos sindicatos urbanos aos rurais, das universidades às escolas
básicas, dos intelectuais aos artistas, dos jornais cotidianos às revistas,
dos parlamentares progressistas aos juízes, das editoras de livros aos
teatros e aos produtores de cinema, dos militantes aos simpatizantes
de esquerda. Quebrou-se o eixo do campo popular, assim como suas
extensas raízes de massa, instalando-se pela primeira vez em muitas
décadas, um Estado antipopular.

No que diz respeito especificamente à luta antirracismo Gonzalez (1982, p. 30)
alega que a repressão trouxe como resultado, em alguns momentos, o refluxo e a
desmobilização das lideranças do Movimento Negro, “lançando-as numa espécie de
semiclandestinidade, isoladas das organizações propriamente clandestinas – sabemos
hoje que foi pequeno o número de negros participantes dessas organizações;
principalmente no que se refere aos que militavam no movimento negro”.
Nesse contexto, os movimentos sociais brasileiros se colocam, como afirma
Sherer-Warren (2012, p. 79) “de costas para o Estado” 87, como reação à repressão,
passando a priorizar a autonomia política e organizacional em relação às estruturas
estatais e governamentais.
Em particular, em concordância com Sherer-Warren (2012), Flavio Jorge
Rodrigues da Silva88 reafirma as reflexões sobre o posicionamento do Movimento
Negro – “de costas para o Estado”, como estratégia de reação e crítica à repressão
estatal e também à omissão quanto ao racismo:

Na década de 70 a principal tarefa do movimento negro foi a
estratégia de desconstruir o mito da democracia racial, o grande acerto
dessa geração [de militantes] foi exatamente atacar essa construção
perversa que a elite brasileira fez desde o império, passando pela
abolição, república e períodos sequentes [...]. Durante muito tempo o
movimento negro se posicionou contra o Estado, aliás, de costas para
o Estado. Não só o movimento negro, mas os movimentos sociais que
contestavam o autoritarismo e a repressão da ditadura militar, dos
quais nós temos influência muito direta. Houve época que negávamos
a Arena [como representação político-partidária]. A opção mais
87 Com o forte esquema de repressão política, os movimentos foram impulsionados a explicitar sua
relação com o Estado: “além das lutas específicas em torno de suas temáticas, também se opunham ao
autoritarismo estatal. [...] Algumas análises concluíam que os movimentos de base ‘davam as costas ao
Estado’, mas muito mais do que a busca de uma separação nítida em relação ao governo, rejeitava -se o
regime opressor e restritivo à participação popular em sua totalidade” (SHERER-WARREN, 2012, p.
79).
88 Entrevistado para esta tese – Flavio Jorge Rodrigues da Silva: Graduado em Contabilidade, foi
Secretário Nacional de Combate ao Racismo, do Partido dos Trabalhadores (PT). Atualmente é
membro da Soweto Organização Negra (entidade filiada à Coordenação de Entidades Negras –
CONEN). É diretor da Fundação Perseu Abramo e conselheiro do Instituto Cidadania (Instituto Lula).
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coletiva por partido é feita a partir do momento que há a abertura
partidária no Brasil, de 1982 pra cá. [...] A ação da ditadura naquele
período era forte, por isso tínhamos uma posição contra o regime,
contra as formas de desenvolvimento das políticas de atendimento à
população, por parte daquele Estado. Era um movimento corporativo
que alguns estudiosos chamam de movimento autônomo, e algumas
correntes que preservam isso até hoje (Entrevista).

O entrevistado argumenta, ainda, que conforme o Movimento Negro lutava para
a desconstituição do mito da democracia racial, foi crescendo a visão crítica quanto à

[...] inexistência para os negros de trabalho formal, inserção
educacional, distribuição de renda e de emprego. Outro aspecto era, e,
ainda é, a violência policial. Essas questões foram chaves para uma
ação concreta, uma cobrança sobre o papel do Estado, que nada tinha
de democrático. Essas são grandes matrizes desse pensamento contra
o Estado, a polícia, e os patrões (Flavio Jorge Rodrigues da Silva Entrevista).

A forma como é apresentada a situação dos movimentos sociais, e, em especial,
do Movimento Negro, a partir do posicionamento durante a ditadura militar, e, também,
posterior a ela de se colocar – “de costas para o Estado”, define muito do que foi e tem
sido na sociedade brasileira, em relação aos esquemas repressivos, e, em particular, à
imposição da falsa democracia racial.
Assim, a construção da democracia pressupõe não apenas a contestação à
ditadura e à não inclusão histórica dos setores considerados subalternos, mas também
abarca a luta histórica pela liberdade, visibilidade e direitos, tendo os movimentos
sociais como mediadores na esfera pública. Em muitos momentos, a postura militante
provoca reações de descontentamento e distanciamento das estruturas estatais e oficiais,
mesmo que estas em dado momento também passem a ser consideradas como espaços
de necessária negociação e atuação conjunta.
Mesmo com o investimento conservador presente no período da ditadura, com o
objetivo de desarticular as forças sociais, pode ter havido retrocessos (como aponta
Emir Sader, 2010), mas não houve a desconstituição dos movimentos sociais.
Importantes setores políticos continuaram atuantes, e no final da década de 70,
vivenciaram a ascensão dos movimentos populares, sindical, estudantil e do Movimento
Negro (que buscava diante dos outros e de toda a sociedade apresentar as perspectivas
de enfrentamento ao racismo). Assim, por parte do Movimento Negro verificam-se
vários processos organizativos em todo o país:
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[...] em São Paulo, por exemplo, em 1972, um grupo de estudantes e
artistas formou o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN); a
imprensa negra, por sua vez, timidamente deu sinais de vida, com os
jornais Árvore das Palavras (1974), O Quadro (1974), em São Paulo;
Biluga (1974), em São Caetano/SP, e Nagô (1975), em São Carlos/SP.
Em Porto Alegre, nasceu o Grupo Palmares (1971), o primeiro no país
a defender a substituição das comemorações do 13 de Maio para o 20
de Novembro. No Rio de Janeiro, explodiu, no interior da juventude
negra, o movimento Soul, depois batizado de Black Rio. Nesse mesmo
estado, foi fundado o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras
(IPCN), em 1976 (DOMINGUES, 2007, p. 112).

Importante iniciativa foi o lançamento da proposta do 20 de Novembro (em
alusão ao dia de morte de Zumbi dos Palmares) como data nacional de luta negra, em
contraposição ao 13 de Maio (dia da abolição da escravidão), o qual passa a ser
entendido como referência para reflexão sobre o racismo. Essa ação foi idealizada e
impulsionada pelo Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, e, posteriormente,
disseminada em âmbito nacional.
Oliveira Silveira89 (2006, p. 12) relembra como foi à realização da primeira
comemoração de 20 de Novembro, em 1971:
[...] um sábado à noite, no Clube Náutico Marcilio Dias [...] ‘Zumbi, a
homenagem dos negros do teatro’, foi o titulo da Folha da Tarde para
a nota pública do dia 17. E nessa época de ditadura, em que os
militares eram chamados de gorilas, o teatro era muito visado. O
grupo foi chamado à Sede da Polícia Federal para, através de um de
seus integrantes, apresentar a programação do ato e obter liberação da
censura no dia 18. A homenagem a Palmares em 20 de novembro de
1971 foi o primeiro ato evocativo dessa data que, sete anos mais tarde,
passaria a ser referida como dia nacional da consciência negra.

A motivação do 20 de Novembro e também as mobilizações contestatórias
estimulam a criação de novas entidades. Com isso se inicia no Brasil um novo ciclo,
enfatizando o caráter cultural e político, reafirmando a relação com o continente
africano e valorizando as raízes negras brasileiras. Nesse sentido, cabem alguns
exemplos emblemáticos.
Em 1974, foi criada a Sociedade Cultural Bloco Afro Ilê Aiyê, no bairro do
Curuzu – Salvador/Bahia como uma organização não governamental sem fins lucrativos
89 Oliveira Silveira (1941-2009) nasceu no Rio Grande do Sul, foi professor, escritor e poeta. Foi um
dos idealizadores do 20 de Novembro – Dia Nacional da Consciência Negra. Integrou o Conselho
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), no período de 2003-8.
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e de utilidade pública. Esse bloco se estrutura pela afirmação cultural em homenagem à
história das nações africanas e cultura afro-brasileira, tendo como missão institucional:

[...] preservar e expandir a cultura negra na sociedade, visando agregar
todos os afrodescendentes na luta contra o racismo e suas mais
diversas formas de discriminação, desenvolvendo projetos
carnavalescos, políticos culturais e educacionais, resgatando a
autoestima e elevando-a em nível da consciência crítica’. Tal missão
vem sendo vivenciada através da arte e da cultura, principalmente
ligadas à música e dança e das ações educacionais formais, informais,
voltadas prioritariamente para crianças e adolescentes da comunidade
na qual está inserida: o bairro do Curuzu, na Liberdade (CADERNO
DE EDUCAÇÃO DO ILÊ AIYÊ, 2006, p. 1).

Assim, são desenvolvidas de maneira continuada diversas ações, como: Projeto
Educacional; Escola Profissionalizante; Escola de Percussão, Canto e Dança; Banda,
Coral e Bloco Erê. No carnaval, a cada ano é escolhido um tema referente ao universo
negro, que motiva os trabalhos cotidianos, como, por exemplo, em 2006, o tema
escolhido foi “O negro e o Poder”.
Segundo Cardoso (2006, p. 19), o Ilê Aiyê provocou a sociedade racista da
Bahia, cantando no carnaval: “Que Bloco é esse, eu quero saber, é o mundo negro que
viemos cantar pra você. [...] Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro,
somo Black-power”. O Ilê Aiyê foi precursor da criação de inúmeros blocos afros como
o Olodum, Malê de Malê, Muzenza e outras agremiações afro-brasileiras. Como
enfatizado, o Ilê Aiyê inspira outras ações e grupos para a luta contra o racismo, é visto
como uma referência de cruzamento entre a produção cultural e política, visando à
afirmação da identidade da população negra na sociedade.
Ainda, outro aspecto a ser destacado nos anos 70 é a presença de estudantes
universitários negros na criação dos grupos do Movimento Negro:
A aquisição de um melhor nível educacional por parte da população
negra não livrou o jovem negro universitário de continuar a enfrentar
situações de discriminação racial, criando mais conflitos entre a
posição social e a maneira de a sociedade tratá-lo. O estudante
universitário, de modo geral, incorporava uma autoimagem de
descompromisso com uma ampla liberdade social de ação,
diferentemente do estudante universitário negro, que continuava a ser
identificado por sua marca racial. Ao mesmo tempo a mudança de
nível cultural o aproximava de uma postura crítica, aumentando sua
percepção e a consciência da necessidade de defender seus interesses
enquanto negro em ascensão (SANTOS, 2010, p. 37).
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Nesse campo universitário/acadêmico ocorreu, em 1978, a Semana de Cultura
Afro-Brasileira, na Universidade de São Paulo (USP), organizada pelo professor
Eduardo Ferreira de Oliveira. Esse importante evento reuniu diversos pesquisadores de
vários estados do Brasil, causando impacto por acontecer no interior de uma das mais
prestigiosas e tradicionais instituições de ensino do país.
Destaca-se a criação do Grupo Negro da PUC-SP90 que atuou entre 1979 e 1988.
Segundo publicação da Soweto Organização Negra (2008, p. 4), que concentra
inúmeros ativistas que foram integrantes desse grupo, os estudantes negros “estavam
unidos pela compreensão de que havia uma luta a ser travada a favor dos direitos do
negro no Brasil e o espaço universitário era estratégico nessa perspectiva”.
O Boletim n. 2 do Grupo Negro da PUC, publicado em 1982, diante da
conjuntura da abertura política, demonstrou incerteza quanto aos rumos da política
nacional, e dessa forma se posicionou
[...] favorável à luta geral do negro por emprego, educação e moradia
para se implantar uma democracia substancial e ao papel estratégico
dos movimentos sociais na construção de uma sociedade democrática.
A luta contra o racismo ao lado dos movimentos sociais em defesa das
mulheres, dos homossexuais e dos trabalhadores em geral demostra o
início da concepção do direito à diferença. Eram os primeiros
contornos da visão de que os trabalhadores brasileiros tinham
condições sociais específicas de exploração e opressão num contexto
onde imperava apenas a compreensão da contradição entre capital e
trabalho. A classe trabalhadora tinha raça, sexo e opção sexual.
Imbuídos dessa objetividade os componentes do grupo conquistam seu
lugar no movimento negro paulista (SOWETO, 2008, p. 6).

Registra-se, ainda, a iniciativa acadêmica e política de Lélia Gonzalez (1982, p.
40), no Rio de Janeiro, com o início do primeiro curso de Cultura Negra no Brasil, em
1976, na Escola de Artes Visuais. Além do curso teórico “que visava analisar as
instituições e os valores culturais negros, assim como sua presença na formação cultural
brasileira, o espaço da Escola também foi aberto para a expressão viva de artistas e
intelectuais negros”.
Foi, também, em 1976 que se iniciaram os contatos políticos entre os militantes
do Movimento Negro do Rio de Janeiro e São Paulo, lançando bases para a criação do
Movimento Unificado contra a Discriminação Racial (MUCDR). “Esse foi o primeiro
encontro de uma série que se realizaria em São Paulo, Rio Claro, São Carlos etc. As
90 O Grupo Negro da PUC teve aproximadamente 10 anos de atuação. A última atividade foi no dia 13
de maio de 1988, na passeata de protesto contra as comemorações oficiais do Centenário da Abolição.
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discussões se dariam em torno de uma questão fundamental: a criação de um
movimento negro de caráter nacional” (GONZALEZ, 1982, p. 42).
O Movimento Unificado contra a Discriminação Racial (MUCDR) teve como
primeiro passo de criação a reunião em 18 de junho de 1978. A partir desse ato, é
convocada manifestação pública contra o racismo nas escadarias do Teatro Municipal,
em São Paulo, no dia 07 de julho de 1978, tendo como foco o protesto contra a morte do
jovem negro Robson Luís:
[...] o jornal Versus, que noticiou com detalhe o caso, informou que
Robson Luís, 21 anos, casado, morador da Vila Popular, havia
roubado com amigos que vinham bêbados de uma festa três caixas de
frutas. O rapaz morreu dia 28 de abril de 1978 no Hospital das
Clínicas; seu rosto estava desfigurado e seu escroto fora arrancado na
44ª Delegacia de Polícia em São Paulo. Segundo apurou o jornal
enquanto batia, o delegado dizia: ‘Negro tem que morrer no pau’. O
ato público reuniu, além disso, atletas indignados com o Clube de
Regatas Tietê em São Paulo, que impedira quatro adolescentes negros,
atletas de voleibol, de treinarem no clube. O jornal contou como os
meninos foram barrados pelo porteiro e que o técnico, ao reclamar,
ouviu um dos diretores: ‘Se deixar um negro entrar na piscina cem
brancos saem’ (LATINOAMERICANA, 2006, p. 818).

O manifesto lançado em 20 de novembro de 1978 traduz o conteúdo da luta que
esse movimento passou a assumir, como se pode ver no trecho a seguir:

Dia da morte do grande líder negro nacional, ZUMBI, responsável
pela PRIMEIRA E ÚNICA tentativa brasileira de estabelecer uma
sociedade democrática, ou seja, livre, e em que todos - negros, índios,
brancos – realizaram um grande avanço político e social tentativa esta
que sempre esteve presente em todos os quilombos. [...] Hoje, estamos
unidos numa luta de reconstrução da sociedade brasileira, apontando
para uma nova ordem, onde haja a participação real e justa do negro,
uma vez que somos os mais oprimidos dos oprimidos, não só aqui,
mas em todos os lugares onde vivemos (MNUCDR, novembro de
1978).

Constata-se pelo manifesto que esta entidade de caráter nacional se estruturou a
partir de forte denúncia contra o racismo e das condições vivenciadas pela população
negra no Brasil, e com isso emergiu uma nova perspectiva política nacional. Durante o I
Congresso, realizado em 1979, no Rio de Janeiro, a organização foi lançada
nacionalmente e passou a chamar-se Movimento Negro Unificado (MNU).
Segundo Domingues (2007, p. 114 a 116), o MNU significou um marco na
história do protesto negro, a partir da proposta de unificação da luta de todos os grupos
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e organizações antirracistas em escala nacional; a tônica era contestar a ordem social
vigente e, simultaneamente, denunciar o racismo. “Pela primeira vez na história, o
movimento negro apregoava como uma de suas palavras de ordem a consigna: ‘negro
no poder!’”. Visando incentivar o negro a assumir sua condição racial, o MNU
fortaleceu a visão positiva em relação ao povo negro: “[...] resolveu não só despojar o
termo “negro” de sua conotação pejorativa, mas o adotou oficialmente para designar
todos os descendentes de africanos escravizados no país”. Com esse posicionamento, o
uso do termo “negro” passou a ser usado com orgulho pelos ativistas, e, posteriormente,
por amplos setores da sociedade.
Como produto de ações políticas da luta dos negros pela liberdade e direitos, o
MNU, com mais de trinta anos, mantém-se ativo nacionalmente, divulgou diversos
manifestos, a partir de seus encontros e congressos, provocando discussões e ações
voltadas ao combate ao racismo, porém a contundência do I Manifesto continua
presente. Hoje, o MNU convive com inúmeras outras entidades negras de caráter
nacional, com perspectiva de transformação da sociedade e de combate ao racismo.
Paralelo à atuação do MNU, nos anos 1980, Abdias do Nascimento provocou
um novo debate, no interior do Movimento Negro e na sociedade, a partir da visão sobre
o Quilombismo – um conceito científico emergente do processo histórico cultural das
massas afro-brasileiras. Com isso reafirma a denúncia sobre o racismo presente no
Estado brasileiro:

[...] não nos interessa a proposta de uma adaptação aos moldes da
sociedade capitalista e de classes. Essa não é a solução que devemos
aceitar como se fora mandamento inelutável. Confiamos na
idoneidade mental do negro, e acreditamos na reinvenção de nós
mesmos e de nossa histórica. Reinvenção de um caminho afrobrasileiro de vida fundado em sua experiência histórica, na utilização
do conhecimento crítico e inventivo de suas instituições golpeadas
pelo colonialismo e o racismo. Enfim reconstruir no presente uma
sociedade dirigida ao futuro, mas levando em conta o que ainda for
útil e positivo no acervo do passado. [...] Precisamos e devemos
codificar nossa experiência por nós mesmos, sistematizá-las,
interpretá-las e tirar desse ato todas as lições teóricas e práticas
conforme a perspectiva exclusiva dos interesses das massas negras e
de sua respectiva visão de futuro. Esta se apresenta como a tarefa da
atual geração afro-brasileira: edificar a ciência histórico-humanista do
quilombismo (NASCIMENTO, 1980, p. 263).

Segundo Nascimento, o quilombismo como proposição de ação política se
baseia nas referências do Quilombo de Palmares, apontando para a implantação de um
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Estado Nacional Quilombista, onde as desigualdades raciais, em conjunto com as
demais, seriam extirpadas.
Antônio Sergio Guimarães (2002, p. 100) alega que o quilombismo foi uma das
“principais matrizes ideológicas que permeava o Movimento Negro nos anos 1980,
aliando radicalismo cultural e radicalismo político”. Vincula a esse pensamento duas
influências – o Afrocentrismo91 e o Marxismo:

[...] do Afrocentrismo vem o projeto de filiar os negros brasileiros a
uma ‘nação’ negra transnacional, de cuja matriz teria evoluído a
civilização ocidental, cujas raízes mais profundas se encontram no
Antigo Império egípcio e na presença africana na América précolombiana. Trata-se, evidentemente de um movimento de invenção
de tradições e reivindicação de um processo civilizatório negro. A
outra influência foi sem dúvida o marxismo, principalmente através da
vertente mais próxima ao nacionalismo brasileiro dos anos 1960.
Deste, Abdias retira não apenas as analogias formais e palavras de
ordem, mas a ideia fundamental de que a emancipação do negro
brasileiro significa a emancipação da exploração capitalista de todo o
povo brasileiro.

Também, a partir dos anos 80, em outra área, como reflexo do envolvimento da
Igreja Católica na luta contra o regime autoritário no Brasil, tendo como referência as
Comunidades Eclesiais de Base e os teólogos da libertação, foram desenvolvidas
estratégias como suporte às ações políticas do Movimento Negro. A movimentação a
partir da fé cristã resulta na ação do Movimento Negro na criação de entidades como os
Agentes de Pastoral Negros:

[...] com uma preocupação muito específica de trabalhos ligados à
sociedade civil, com o movimento negro. Não se criou uma pastoral
negra porque, de um lado, a CNBB entendia que era necessária uma
organização mais autônoma e, se criada, estaria subordinada aos
bispos locais, dentro da organização da igreja católica. O bispo, se
entendesse que a questão fosse relevante, daria peso e avanço
importantes; entretanto, se fosse conservador e tivesse outra maneira
de ver o problema, seria um grande entrave. Esse embate no interior
da igreja católica, com o surgimento do Movimento União e
Consciência Negra e dos Agentes de Pastoral Negros, trouxe uma
combinação importante na luta contra a discriminação racial
(SANTOS, 2010, p. 49).

91 Doutrina presente nos anos 1950, influente entre intelectuais africanos e afrodescendentes,
radicados na Europa e nos Estados Unidos.

103

No ano de 1988 a Campanha da Fraternidade, coordenada pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), focalizou a questão do negro com a chamada –
Ouvi o Clamor desse povo! Com isso houve uma aproximação entre os setores mais
ligados à Igreja Católica, com as religiões de matriz africana e outros setores do
Movimento Negro e da sociedade. Destaca-se nesse processo a “Missa dos Quilombos”
tendo como referência fortes cânticos exaltando de maneira positiva o negro na
sociedade brasileira.
Entre tantas outras expressões, Gonzalez (1982, p. 25) ressalta a criatividade
poética e literária a partir de Solano Trindade e dos Cadernos Negros. Ainda, como
complemento ao destaque cultural, é importante ressaltar as Escolas de Samba, os
Clubes Negros e a Capoeira, que como manifestações e/ou espaços culturais e políticos
(combinam entretenimento, lazer e convívio comunitário) perpassam longos períodos da
história brasileira, e, na atualidade, são referência para a população negra, para o
Movimento Negro e sociedade.
Solano Trindade92 lançou em conjunto com Edson Carneiro o Teatro Popular
Brasileiro (TPB), em 1950. Raquel Trindade (2010, p. 88) resgata a obra do pai –
Solano Trindade, e quanto ao TPB informa que a atuação deu-se a partir da arte popular
e seu elenco era formado por domésticas, operários, estudantes e comerciários.
“Praticavam batuques, lundus, jongo, samba, pastoris, bumba-meu-boi, chegança,
guerreiros de Alagoas, folia de reis, baião, candomblé, dança das fitas, liam textos
teatrais e declamavam poemas formando jograis”. A experiência do TPB inspirou
Raquel Trindade a criar, anos depois, Teatro Popular Solano Trindade (TPST), em
Campinas. Hoje o TPST é situado em Embu das Artes, onde Solano Trindade passou a
viver no final dos anos 1960.
A publicação Cadernos Negros93 foi lançada em 25 de novembro de 1978, pelo
grupo Quilombhoje Literatura. São antologias de contos e poesias editadas, publicadas
por autores negros e direcionadas para um leitor negro e público em geral. Em 2008 foi
realizada a publicação comemorativa de 30 anos: Cadernos Negros – Três Décadas –
92 Poeta, pintor, teatrólogo, nasceu em 24 de julho de 1908, em Recife/PE e faleceu em 1974.
93 O grupo passou por várias transformações e na atualidade é coordenado por Márcio Barbosa e
Esmeralda Ribeiro. Informações no site: HTTP://www.quilombhoje.com.br.
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Ensaios, poemas e contos, ressaltando a veemência da produção poética e literária como
ação transformadora. Florentina Souza (2008, p. 44), como forma de qualificar a
produção do Quilombhoje, expressa: “No campo estético ou no campo do sagrado, a
palavra falada, nas tradições africanas, foi e é espaço profundamente utilizado como
performático e pedagógico; sinal de autoridade e instrumento para transmissão e
atualização de saberes de toda ordem”.
Constata-se,

pelas

referências

anteriores,

que

foi

impulsionado

o

desenvolvimento de um intenso debate entre as dimensões culturais, políticas e
organizativas94 das manifestações sobre a questão racial. No entanto, considera-se que
nem a política nem a cultura vistas isoladamente são eficazes.
De um ponto de vista geral, contando com a participação de mulheres e homens
negros, no período contemporâneo, destaca-se a existência de diversas instituições e
articulações de caráter nacional e local, como a Coordenação Nacional de Entidades
Negras (CONEN); a União de Negros pela Igualdade (UNEGRO); os Agentes de
Pastoral Negros (APNs); a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN); a
Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).
Ressaltam-se as articulações nacionais de empregados domésticos, mulheres negras e
juventude negra, religiosos de matriz africana95 e o ativismo na área cultural, do
trabalho, de saúde, entre outras.
Constata-se que, entre os anos 1980 e 1990, foram criadas muitas Organizações
não Governamentais (ONGs) correspondendo à diversidade temática e de mobilização

94 Olívia M. G. Cunha (2000, p. 354) chama a atenção às redefinições vivenciadas pelo Movimento
Negro promovendo alterações das práticas culturais e políticas: “Esse diálogo entre um plano de
participação local e um referencial político mais amplo resulta numa primeira experiência de intervenção
local, na qual a questão da discriminação racial foi confrontada com outros problemas relacionados à vida
cotidiana dos bairros/favelas dos grandes centros urbanos brasileiros: a violência policial, miséria,
desemprego, marginalização, inexistência de serviços públicos, falta de escola etc”.
95 Os terreiros (denominados também como comunidades religiosas ou de terreiros) passam a ser
considerados a partir de seu papel socializador e de gerador de demandas para as políticas públicas,
buscando combater a intolerância religiosa, pois, “até hoje são encontradas muitas dificuldades para
legalizarem os templos, assim como para lhes assegurar seus direitos constitucionais, sendo exigido
destes os mesmos parâmetros organizacionais encontrados nas demais religiões, não levando em co nta
que a realidade das demais religiões é consequência de uma vasta política pró-cristã, patrocinada pelo
Estado durante séculos, o que nunca aconteceu com as religiões de matriz africanas” (JORNAL DA
MARCHA, 1995, p. 3). Dessa forma, inúmeras entidades locais e nacionais de expressão de
religiosidade de matriz africana têm atuado na perspectiva de fortalecimento de diálogo e ação conjunta
com os demais setores do Movimento Negro, setores governamentais e sociedade em geral (ver
Rodrigo Marques Leistner, 2012).
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nacional e internacional96, o que passou a ser chamado teoricamente por alguns como
processo de ONGuização dos movimentos sociais97, gerando várias vertentes de
pensamento.
Maria Gloria Gohn (2011, p. 22) traz informações sobre o papel das ONGs nos
anos 1990 como diferentes das que atuavam nos anos 1980 junto aos movimentos
populares:
[...] agora são ONGs inscritas no universo do Terceiro Setor, voltadas
para a execução de políticas de parceria entre o poder público e a
sociedade, atuando em áreas onde a prestação de serviços sociais é
carente ou até mesmo ausente, como na educação e saúde, para
clientelas como meninos e meninas que vivem nas ruas, mulheres com
baixa renda, escolas de ensino fundamental etc.

Para Scherer-Warren (2011, p. 117) as ONGs realizam um trabalho de mediação
junto aos movimentos populares. A autora menciona pesquisa realizada pelo Instituto de
Estudos de Religião (ISER) onde foi apresentada a definição de que as ONGs estavam
“a serviço de determinados movimentos sociais de camadas da população oprimidas ou
exploradas ou excluídas, dentro da perspectiva de transformação social”.
As ONGs são uma realidade na sociedade brasileira e, em particular, na
organização do Movimento Negro, o que tem propiciado, também, o incremento de
fóruns e redes de movimentos sociais.
Os formatos organizacionais são diversos, e, pela intensidade política da época,
fica evidente a complexidade das questões organizativas e os confrontos a partir de
diferenciados posicionamentos políticos entre sociedade civil e Estado.
Segundo Hédio Silva Jr.98, a intensidade política desse período trouxe ao
Movimento Negro uma extraordinária capacidade de atuação, fortalecendo sua
identidade política:

96 É importante a vinculação do crescimento das ONGs com o cenário político mais geral dos anos
1980 e 1990, em que o Estado brasileiro passa por importantes transformações, dado as crises
econômicas e políticas que levam à tendência de esvaziamento de seu papel, o que favoreceu em alguns
casos o posicionamento de terceirização de questões sociais para organizações da sociedade civil.
97 Sonia Alvarez (2000, p. 385) utiliza o termo onguização quando se refere à atuação do movimento
feminista na Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing/1995.
98 Entrevista realizada para esta tese – Hédio Silva Jr.: Doutorado em Direito, entre 2005-6 foi
Secretario da Justiça e Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo. Integra o Centro de Estudos sobre
Trabalho e Desigualdades (CEERT) e é coordenador Pedagógico da Universidade Zumbi dos
Palmares.

106
A expressão da negritude – caracterizada como movimento de
libertação entre colonialistas e africanos – acabou de certa maneira
sendo assumida pelo movimento negro brasileiro. Mas não significou
logo de início, o posicionamento de ascensão ao poder. O discurso da
Frente Negra Brasileira era de integração, depois vem com Solano
Trindade, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e, o Movimento
Negro Unificado com outra orientação ideológica – a crítica ao
racismo com subproduto capitalista, com um tom de radicalização. O
movimento negro no início padeceu de isolamento, hoje luta pelo
poder e representação política, com a utopia de uma sociedade
igualitária (Entrevista).

Na atualidade, a considerar a ação coletiva, em que o Movimento Negro tem
protagonismo, são várias as correntes de pensamento e de ação política visando à
superação do racismo impulsionando, também, o debate junto a outros segmentos
discriminados e à sociedade.
Nota-se que o ponto de convergência entre as diferentes formas de organização é
o confronto com a visão elitista e assimilacionista da presença dos negros na sociedade
brasileira (do ponto de vista da sociedade e do Estado), tendo como principal foco o
desmonte do mito da democracia racial e a superação do racismo.

3 - Mulheres e juventude: protagonismos nas redes de movimentos sociais

Diante do acúmulo de lutas do Movimento Negro ao longo dos anos, constata-se
que antigas formas convivem com novas (ou reformuladas) estruturas organizacionais.
As definições de Scherer-Warren (2006 e 2008) sobre redes de movimentos sociais
contribuem para a compreensão do processo articulatório de mulheres negras e
juventude negra, e, sua incidência na esfera pública, como por exemplo: a) por parte das
mulheres negras em conjunto com o Movimento Feminista e setores do Movimento
Negro, o direito ao aborto é defendido nacionalmente em meio aberto – por meio de
passeatas e caminhadas, e em atividades internacionais como o Marcha Mundial de
Mulheres e o Fórum Social Mundial (FSM) 99; e, b) por parte da juventude negra, pela
garantia das ações afirmativas, em especial, as cotas nas universidades públicas.
Do ponto de vista nacional e internacional, desde 2001, tornou-se contínua a
99 Maria Gloria Gohn (2010, p. 98) exemplifica a partir do FSM, em 2009: “Mulheres de diferentes
organizações e países lançaram um manifesto onde se posicionaram, entre outras demandas e protestos,
contra a crise econômica e financeira mundial”.
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intervenção do Movimento Feminista e do Movimento Negro no FSM, nos espaços
denominados – Planeta Fêmea e Quilombo; e, os jovens organizam o Acampamento da
Juventude. Esses espaços são pontos de encontro, fortalecendo intercâmbios e redes.
3.1 – A organização das mulheres negras

As mulheres negras, nos anos 80, fortaleceram o seu papel como sujeitos
políticos incrementando, a partir da ênfase do caráter específico de sua organização, a
denúncia sobre a condição de vida precarizada (enquanto mulher, negra e trabalhadora)
do ponto de vista econômico, social e político. Afirmam que sempre estiveram
presentes nos movimentos negro e feminista, porém suas questões específicas foram
secundarizadas.
Em relação à vida das mulheres, e às mulheres negras em particular, destacam-se
duas publicações – Mulher Negra (Sueli Carneiro e Thereza Santos, 1985) e A Mulher
Brasileira nos Espaços Público e Privado (Gustavo Venturi, Marisol Recamán e Suely
de Oliveira, 2004). Os dois trabalhos se baseiam em dados socioeconômicos e sociais
com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a mulher, como sujeitos políticos.
Na publicação Mulher Negra Carneiro e Santos100 (1985, p. 50) apresentam
dados socioeconômicos e de participação política que explicitam a secundarização
atribuída às mulheres negras, como, por exemplo: “A mulher negra não participa no
processo produtivo em igualdade de condições com homens brancos, negros, amarelos e
mulheres brancas e amarelas, situando-se assim na base da hierarquia social, penalizada em
relação a oportunidades e mobilidade na estrutura ocupacional”.

Dessa forma, apresentam como caminhos e necessidades para a reversão das
desigualdades,

[...] entre outras coisas, de um esforço educacional centrado na
população negra: da instauração de medidas legislativas e punitivas
eficazes no combate à discriminação racial em todas as suas
manifestações, e, em especial, no mercado de trabalho; do combate
sistemático aos estereótipos negativos veiculados sobre o negro nos
meios de comunicação de massa, nos livros didáticos etc.
(CARNEIRO e SANTOS, 1985, p. 52).

100 Thereza Santos nasceu no Rio de Janeiro em 07 de julho de 1930 e faleceu em 20 de dezembro de
2012. Foi militante do partido comunista, do movimento negro e feminista com múltiplas funções –
teatróloga, atriz, professora, filosofa e carnavalesca.
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Na publicação A Mulher Brasileira nos Espaços Público e Privado,
praticamente vinte anos após o estudo sobre mulheres negras, apresentado
anteriormente, foi observado por Venturi, Recamán e Oliveira (2004), a partir da
pesquisa em caráter nacional101 que na abordagem sobre direitos sociais, as mulheres,
de um lado, apresentam possibilidades de mudança; de outro, refletem sobre
dificuldades para romper as barreiras.
Diante dessa pesquisa, também, Matilde Ribeiro (2004, p. 93) reflete que a partir
de uma tendência de melhora na condição de vida das mulheres, os olhares das
mulheres negras e brancas permanecem diferenciados:

Entre as entrevistadas, 65% avaliam que houve melhora em suas vidas
(mulheres de ascendência racial só negra 54% e de ascendência racial
só branca 67%); a reclamação de que os direitos sociais para a mulher
não estão sendo respeitados partiu de 24% das entrevistadas
(afirmação de 33% das mulheres de ascendência racial só negra e de
21% das mulheres de ascendência racial só branca), e apenas 7% das
entrevistadas colocam o fator político como importante para suas
vidas – mulheres de ascendência racial só negra 10% e de ascendência
racial só branca 6%.

Sem dúvida, as mulheres negras apresentam a partir de suas respostas uma maior
criticidade em relação ao não respeito dos direitos sociais. Essa perspectiva soma-se à
explicitação de situações de conflitos políticos da relação entre feminismo e a
organização das mulheres negras, tanto em âmbito nacional como internacional102.
Em seu artigo Nossos feminismos revisitados, Luiza Bairros (1995, p. 461)
faz uma reflexão crítica sobre a teoria feminista e seus possíveis intercruzamentos
com a questão racial, defendendo a multidimensionalidade das relações sociais.
Referindo-se à discussão sobre a prioridade do movimento de mulheres negras —
luta contra o sexismo ou contra o racismo? —, a autora considera-a “supérflua”, “já
que as duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e da
ação política, uma não existe sem a outra”. Para Bairros, apenas a consideração
dessas duas dimensões poderia permitir “dar expressão às diferentes formas de
101 Foram ouvidas 2.502 mulheres, com sistematizações por idade, em áreas urbanas e rurais de 187
municípios de 24 estados brasileiros.
102 Segundo Carneiro (2003), o enfrentamento aos conflitos apresentou novos caminhos, ampliando
horizontes na luta pela igualdade e justiça social, considerando o entrelaçamento entre raça, gênero e
classe social, com ênfase no protagonismo da mulher negra, resultando no enegrecimento do
feminismo.
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experiência de ser negro (vivida ‘através’ do gênero) e de ser mulher (vivida
‘através’ da raça)”.
Cristiano Santos Rodrigues e Marco Aurélio Máximo Prado (2010, p. 449), em
diálogo com as elaborações de Bairros (1995); Carneiro (2003); e Ribeiro (1995),
argumentam que em ambos os movimentos – negro e feminista, ao longo dos tempos,
[...] as mulheres negras foram consideradas apenas como ‘sujeitos
implícitos’. Tais movimentos institucionalizaram-se, partilhando uma
ideia de igualdade – entre as mulheres a questão racial não é
fundamental; e entre os negros as diferenças entre homens e mulheres
são desconsideradas. [...] Desse modo, esses movimentos acabaram
produzindo formas de opressão internas, na medida em que
silenciaram diante de formas de opressão que articulassem racismo e
sexismo, posicionando as mulheres negras em uma situação bastante
desfavorável. [...] A suposta igualdade preconizada dentro dos
movimentos negro e feminista levou as mulheres negras a lutarem por
suas especificidades, gerando conflitos e rupturas nas formas
incipientes em que tais movimentos se apresentavam nas décadas de
70 e 80.

Na atualidade, em âmbito nacional, uma experiência decisiva que fortaleceu a
atuação das mulheres negras para sua organização autônoma e também para a interação
nas redes de movimentos sociais foi a intervenção no VIII Encontro Nacional Feminista
em Garanhuns/Pernambuco, em 1987. A participação já ocorria anteriormente em
fóruns nacionais e internacionais, no entanto, a partir dos anos 1980 foi explicitado
pelas mulheres negras o debate com o Movimento Feminista, e, também, com o
Movimento Negro e o Estado brasileiro, visando ao empoderamento destas, como
sujeito político, articulador e negociador de suas próprias demandas sociais.
As mulheres negras, em seu processo organizativo, buscaram junto as suas
entidades de origem, e também fomentaram novas instituições em âmbito local e/ou
nacional. Rodrigues e Prado (2010, p. 451) argumentam:

Desde o princípio houve setores do movimento de mulheres negras
que não se desvincularam organicamente do movimento negro “como
ocorreu, por exemplo, com o GM (Grupo de Mulheres) do MNU da
Bahia; houve outros grupos que se articularam em ONGs, como foi o
caso do Geledés e da Casa de Cultura da Mulher Negra, no Estado de
São Paulo; o Criola, no Rio de Janeiro e o Maria Mulher, no Rio
Grande do Sul; e houve ainda mulheres negras que permaneceram
mais ligadas ao movimento de mulheres.
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Quanto ao processo de organização específica nacional, até o momento são
contabilizados três “Encontros Nacionais de Mulheres Negras” – ENMN (1988, 1991 e
2001), ressaltando-se a partir desses a criação de três formatos de organização nacional
– Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras; o Fórum Nacional de
Mulheres Negras e a Coordenação Nacional de Mulheres Negras.
Ainda, em 1988, ressalta-se a atuação no Conselho Nacional da Condição
Feminina (CNCF) a partir da criação da Comissão da Mulher Negra103, relacionando-se
com o Conselho Estadual da Condição Feminina/SP e o Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Sueli Carneiro104
como uma das protagonistas do processo de criação do Conselho Nacional da Condição
Feminina (CNCF), informa:

[...] minha presença no CNCF como Secretaria Executiva foi
determinada pela organização em São Paulo que teve o Coletivo de
Mulheres Negras como uma articulação política importante. Aquele
momento não foi fácil, ocorreram disputas e muitas dificuldades
políticas. Por fim, tomaram posse a Tereza Santos e uma suplente.
Como eram duas negras no meio de dezenas de brancas, para adquirir
maior capacidade de trabalho, foi criada a Comissão para Assuntos
das Mulheres Negras, com isso foram sendo ampliados os temas –
educação, saúde, trabalho entre outros. Amplia-se a estratégia de fazer
o recorte racial de todas as áreas de interesse da questão da mulher.
Realizamos o primeiro Dossiê sobre a Mulher Negra no Brasil que
mapeava as situações de discriminação que as mulheres negras
vivenciam no cotidiano, o 1º calendário de mulheres negras, e, foi
introduzindo a dimensão racial em todas as áreas de interesse
(Entrevista).

Em 1988, em âmbito nacional, o CNCF define ações no calendário do
Centenário da Abolição, e, por meio do Programa Nacional da Mulher Negra, diversas
atividades foram realizadas. Ainda, segundo Sueli Carneiro, a igualdade racial foi
intencionalmente debatida, estratégia que buscou incidir na realização, em diversas
áreas da política pública (o que hoje é chamado de transversalização):

103 O processo histórico do CNCF, incluindo a organização das mulheres negras, é tratado em texto de
Jacqueline Pitanguy (2002), localizado no site da Cepal – Comissão Econômica para a América Latina
(ONU) – www.cepal.org/mujer/projectos.
104 Entrevistada para esta tese – Sueli Carneiro: Doutora em Filosofia pela Universidade São Paulo
(USP). Integrante da direção de Geledés Instituto da Mulher Negra e do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher (gestão 2010-2014).
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[...] entre várias atividades, destacou-se a realização do Tribunal
Winnie Mandela, um evento simbólico que teve o objetivo de julgar a
Lei Aurea, considerando que ela não foi capaz promover uma
verdadeira libertação e inclusão, com isso denunciamos a existência
do racismo no Brasil, e, do apartheid na África do Sul. Foi um marco
de negociação com o governo federal, o Itamaraty foi acionado e
tivemos que explicar que relação tinha esse tribunal com a África do
Sul e o apartheid, ao que respondemos com críticas sobre a
desumanização dos negros. A pressão política em relação a essa
atividade foi muito forte, e realmente só foi possível ser realizada
porque houve uma firmeza muito grande por parte das Conselheiras,
para a sua realização (Entrevista).

A partir dos anos 1990, destaca-se também a participação das mulheres negras
no Ciclo de Conferências da ONU (mencionado no III Capítulo desta tese, com ênfase
na Conferência de Durban), numa relação mais direta com o Movimento Feminista,
mesmo antes da participação mais efetiva do Movimento Negro105. As organizações
das mulheres e das mulheres negras em particular, passam a ter também
internacionalmente sua relevância em si mesmo, mas também, incidem nas agendas da
sociedade brasileira, do governo e das agências multilaterais do sistema da ONU, entre
outros.
Essas relações fazem a diferença, no que diz respeito ao processo organizativo e
ao monitoramento da execução das políticas públicas. Sonia Alvarez (2000, p. 397)
trouxe como exemplo a Conferência de Beijing onde as feministas afro-brasileiras
persuadiram o governo a enfocar a questão étnico-racial no relatório oficial a ONU.
“Elas desempenharam um papel chave em Mar del Plata e Beijing no sentido de incluir
raça e etnia nas Plataformas de Ação regionais e global e estavam representadas entre as
delegadas oficiais às duas conferências”.
Em reconhecimento à intensidade desse processo organizativo, duas entrevistas
ressaltam a relação das mulheres negras com o feminismo e luta antirracismo, nacional
e internacional.

105 O Dossiê Mulheres Negras (1995, REF/PPCIS/UERJ - Rio de Janeiro/RJ) foi organizado por Matilde
Ribeiro com a colaboração de Mary Garcia Castro e Maria Luiza Heirborn. Refere-se à reflexão posterior
à Conferência de Beijing e é composto por 11 artigos de ativistas e especialistas, e enfatiza o ano de 1995
como significativo para a visibilidade para a questão racial e de gênero. A partir da agenda negociada
pelo Movimento Negro com a sociedade comemoram-se os 300 anos de imortalidade de Zumbi dos
Palmares; e também as mulheres negras por meio da participação no processo de preparação da IV
Conferência Mundial sobre a Mulher conseguiram destacar e incluir várias propostas relativas à questão
racial no documento da Conferência de Beijing. Dessa forma o conteúdo desse dossiê promoveu um
debate público contextualizado nas formulações provocadas pelos movimentos sociais.
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Ivair Augusto Alves dos Santos argumenta que desde 1993, com a Conferência
Mundial de Direitos Humanos, em Viena, “as mulheres negras protagonizaram os debates
políticos e acumularam conhecimentos da política internacional por meio das várias
Conferências (Cairo, Beijing, Viena e Durban). Elas trazem um saber e uma forma de olhar, do
qual o movimento negro só foi se dar conta a partir de 1999, que é quando começa a
mobilização para Durban” (Entrevista).

Também, Zélia Amador de Deus, ao considerar a incessante luta do Movimento
Negro e das mulheres negras em particular, afirma que nas últimas décadas a “participação
nacional e internacional das mulheres negras é um dado novo e importante, como por exemplo –
o protagonismo no processo preparatório, de negociação, e de monitoramento da aplicação da
Declaração da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia
e a Intolerância Correlata em Durban” (Entrevista).

As posições dos entrevistados afirmam o potencial aglutinador e de formulação
das mulheres negras106, nos fóruns internacionais, onde diversos grupos enquanto
sociedade civil defenderam bandeiras unificadas perante representantes governamentais
e das agências multilaterais.
Outra importante referência internacional tem sido a intensificação da
organização das mulheres negras na região da América Latina e Caribe, a partir de
1992, com a realização do I Encontro Latino-Americano e Caribenho das Mulheres
Negras, na República Dominicana, tendo como principais resultados a instituição do
Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe (celebrado em 25 de julho) e a
criação da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora.
No que diz respeito à participação e incidência das mulheres negras na esfera
federal, por meio das Conferências Nacionais dos Direitos da Mulher (CNDM) e do
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), no artigo de Matilde Ribeiro
(2012, p. 61) é apresentada a visão de Nilcéa Freire (Ex-Ministra da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres – SPM):

106 Em períodos recentes, setores de mulheres negras brasileiras, a partir de reflexões sobre seu processo
organizativo, elaboram importantes publicações: o documento Mulheres Negras Brasileiras na II
Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, produto da reunião ocorrida no período de 16 e
17/08/2007, com a participação de representantes de diferentes regiões e movimentos do país, com o
apoio do UNIFEM e da Agência Espanhola de Cooperação Internacional (AECI); e o Dossiê sobre a
situação das Mulheres Negras Brasileiras elaborado pela Articulação de Organizações de Mulheres
Negras Brasileiras (AMNB) com o apoio da Fundação Ford e do UNIFEM. Esse Dossiê foi preparado
para apresentação na audiência da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos, realizada em 17/07/08 em Washington/EUA.
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Desde 2003 ocorreram três Conferências Nacionais dos Direitos das
Mulheres – CNDM. Na II CNDM, em 2007, dois segmentos vieram
extremamente organizados: as mulheres negras e as lésbicas –
independentemente dos seus recortes político-partidários – trouxeram
uma agenda absolutamente definida, o que incidiu na elaboração do II
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) com a criação
de um capítulo exclusivo sobre a questão do racismo, da lesbofobia e
da discriminação geracional.

A ex-ministra da SPM (Nilcéa Freire) argumentou sobre a necessidade de, além
de tratar a questão racial nas políticas públicas gerais, considerar a questão do racismo e
machismo de maneira estruturante:

No início, eu mesma não tinha esse entendimento, achava que o
recorte racial deveria estar em todos os demais capítulos, mas fui
convencida de que as estratégias para superação do racismo têm de
constituir um ponto da agenda, enquanto processo próprio, não basta a
inclusão da questão racial nas outras políticas. Todos esses debates e
formulações conjuntas propiciaram vencer obstáculos da própria
estrutura federativa do país, as atribuições e competências, por isso foi
estratégico o II PNPM (RIBEIRO, 2012, p. 62).

Os pressupostos e diretrizes do II PNPM são: igualdade e respeito à diversidade,
equidade, autonomia das mulheres, laicidade do Estado, universalidade das políticas,
justiça social, transparência dos atos públicos e participação e controle social107. As
negociações feitas pelas mulheres negras junto à Secretaria Especial de Políticas para
Mulheres (SPM), com o apoio da SEPPIR, resultaram na elaboração do Capítulo 9 do II
PNPM – Enfrentamento do Racismo, Sexismo e Lesbofobia, com o objetivo geral de
“instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do racismo, sexismo e
lesbofobia e assegurar a incorporação da perspectiva de raça/etnia e orientação sexual
nas políticas públicas direcionadas às mulheres” (II PNPM, 2008).
A partir desse processo, foi estruturado um Grupo de Trabalho com a tarefa de
detalhar o Capítulo 9 do II PNPM. Esse GT teve a participação de mulheres de

107 No que diz respeito à diversidade o II PNPM traz como definição: “Mulheres e homens são iguais em
seus direitos. Sobre este princípio se apoiam as políticas de Estado que se propõem a superar as
desigualdades de gênero. A promoção da igualdade requer o respeito e atenção à diversidade cultural,
étnica, racial, inserção social, da situação econômica e regional, assim como aos diferentes momentos da
vida. Demanda o combate às desigualdades de toda sorte, por meio de políticas de ação afirmativa e
considerando as experiências das mulheres na formulação, implementação, monitoramento e avaliação
das políticas publicas” (PNPM, 2008, p. 27).
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diferentes entidades do Movimento Negro, do Movimento LGBT e durante um ano
foram realizadas reuniões para traçar um conjunto de propostas e formulações para
serem encaminhadas pelo governo federal, tendo como referência o diálogo com as
organizações de mulheres negras.
Diante de todas essas passagens, que definem uma longa trajetória organizativa
das mulheres negras, Rodrigues e Prado (2010, p. 453) alegam que estas

[...] possibilitam pensar em redes de equivalência, nas quais, a partir
de um complexo jogo de se relacionar igualdade e diferença, se
constroem práticas articulatórias entre demandas distintas, e os
agentes sociais se tornam mais democráticos na medida em que
aceitam a particularidade e limitação de suas reivindicações. O que as
organizações de mulheres negras trazem de fôlego novo ao
movimento negro é a possibilidade de se pensar a categoria negro
como um articulador central, mas que também não é um dado
homogêneo e isento de divergências internas.

Com o fôlego novo apresentado pelas organizações de mulheres negras é
mantida a centralidade destas nas articulações autônomas, e também com as instituições
governamentais e multilaterais, fortalecendo o protagonismo das mulheres negras no
Movimento Negro e Movimento Feminista e nas redes de movimentos sociais.

3.2 – A organização da juventude negra

Na atualidade, a juventude negra, também como forma de reação à invisibilidade
e à afirmação do protagonismo político, tem ampliado o diálogo com a sociedade
brasileira e administrações públicas. Reflexões sobre essa questão são feitas por Borges
e Mayorga (2012) no primeiro item deste capítulo.
Juliano Gonçalves Pereira (2012) afirma a importância do reconhecimento da
organização da juventude negra como

principais agentes nesse repensar e nesse alargamento da concepção
de movimento. Desse modo, o que a juventude negra brasileira tem
feito hoje é a continuidade dessa luta bem como o acréscimo de novas
ferramentas e formas de resistência que tem conseguido mesmo com
dificuldades, dissolver paradigmas e estabelecer novas fronteiras e
formas de se pensar a juventude brasileira e sua própria concepção de
identidade juvenil (p. 11).
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Um dos aspectos para a dissolução dos paradigmas que resultam em dificuldades
organizativas para a juventude negra é a busca de conhecimento da realidade dos
jovens, entre esses, os negros. Nesse sentido, a Fundação Perseu Abramo (FPA)
realizou a pesquisa Perfil da Juventude Brasileira108, partindo do consenso de que os
jovens devem ser considerados como sujeitos de direitos, o que justifica a adoção de
políticas públicas específicas para esse setor.
Segundo Helena W. Abramo (2005), a pesquisa aponta para importantes
situações da condição juvenil, destacando os aspectos econômicos e sociais:

74% dizem que há mais coisas boas do que ruins em ser jovem [...].
Tal positividade pode ser vista nas respostas relativas ao grau de
satisfação com uma série de itens da sua vida – saúde, aparência
física, capacidade de tomar decisões, família, amizades, relações
afetivas, educação, lugar onde moram. “Só a satisfação quanto à
possibilidade de trabalho é que divide os jovens: enquanto 50% se
dizem satisfeitos, 49% se declaram pouco (24%) ou nada (25%)
satisfeitos". [...] As piores coisas de ser jovem estão, com índices e
citações muito semelhantes, conviver com riscos (23%), falta de
liberdade (22%) e falta de trabalho e/ou renda (20%). Os outros
agrupamentos são imaturidade/irresponsabilidade (juntando frases
como ‘não ter experiência’, ‘não enxergar os perigos da vida’, ‘fazer
as coisas sem pensar’), com 9%, e desrespeito/incompreensão
(juntando ideias referentes à falta de compreensão, confiança e
respeito de adultos pelos jovens), com 5% (p. 55/56 e 58).

No que diz respeito ao trabalho, ou melhor, à falta dele, é citada por Abramo
(2005, p. 58) como pior condição pelos jovens. Para os homens e mulheres “que estão
no grupo etário intermediário, entre 18 e 20 anos de idade: 25% deles fazem essa
avaliação, ao lado de 16% dos adolescentes. Vemos pelas categorias internas que tal
avaliação é feita, sobretudo, pela referência à falta de experiência para conseguir
trabalho”. Na área educacional, a questão central parece ser a de “possibilitar uma
retomada que possa ser conciliada com as outras esferas em que o jovem já vive a sua vida e
que possa fazer sentido na sua trajetória. Também não se pode esquecer que a presença
significativa de casados e/ou com filhos, principalmente as moças, nesse grupo etário...” (2005,
p. 68).

Como aprofundamento dessa pesquisa, considerando a questão racial e a vida
dos jovens brasileiros, Gevanilda Santos et al. (2005, p. 297) advertem para o fato de

108 A pesquisa constituiu-se a partir de um levantamento quantitativo de dados sobre jovens de 15 a 24
anos. Foram entrevistados 3.501 jovens nos espaços urbano e rural (pequenas, médias e grandes
cidades na capital e interior).
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que “ser jovem negro” não é o mesmo que ser “ser jovem branco” no Brasil. As autoras
destacam situações ligadas a trabalho, em que “os jovens negros defrontam-se com um
mecanismo discriminatório, vulgarmente denominado seletivo, como 'boa aparência' ou
'ter um bom currículo', que são quesitos desclassificatórios para admissão no emprego".
Ainda, as autoras informam que os jovens entrevistados demonstram preocupação com
a violência existente, e também alegam já ter experimentado “tal situação, na medida
em que 46% disseram ter perdido alguém próximo de forma violenta, realidade mais
vivenciada pelos jovens negros, 52%; 49% dos pardos e 42% dos jovens brancos
confessam o mesmo infortúnio” (SANTOS, p. 300).
Na pesquisa os jovens manifestam, de maneira geral, ainda que ressaltando
muitas dificuldades cotidianas, uma avaliação positiva de sua condição, quando se
estabelecem comparações com períodos anteriores, em que o tratamento dispensado às
questões ligadas a preconceitos, discriminações, machismo e racismo era bem menor.
Essa perspectiva de mudança é sem dúvida produto de lutas sociais e pelo fato
de existir algum tratamento junto à questão da juventude negra no campo das políticas
públicas, como tratado por Freitas e Papa (2003), o racismo ainda é forte e um dos
temas tratados é o combate à violência.
Portanto, com a intenção de reverter essa situação de discriminação, vários são
os formatos organizativos da juventude negra – os grupos culturais, o hip-hop109, a
organização em partidos, sindicatos, coletivos de estudantes entre outros que
estabelecem presença nos mais variados setores da sociedade e se expressam por meio
da participação no Movimento Negro e nos movimentos sociais de maneira geral110.
A partir do protagonismo dos jovens negros com o apoio da SEPPIR, Secretaria
Nacional de Juventude e diversas outras organizações, foi realizado o I Encontro
109 O hip-hop tem origem norte-americana e se desenvolveu no Brasil de diferentes formas. Também o
hip-hop foi incorporado na agenda de políticas públicas como, por exemplo, a Casa do Hip-Hop, em
Diadema, como um espaço social e de convívio e fomento à cultura juvenil. Há, também, a motivação
para a ação de ONGs como – Geledés Instituto da Mulher Negra e a CUFA – Central Única das
Favelas, entre outras.
110 Maria Gloria Gohn (2010, p. 104) trata em seu estudo sobre movimentos sociais, destaca a
organização da juventude alegando que “o número de movimentos e entidades que desenvolvem
trabalhos com jovens tem crescido muito na última década no Brasil, assim como projetos sociais
voltados para os jovens. Esses projetos têm se transformado no eixo básico de muitas ONGs e, em
alguns casos, ele passa a dar nome à própria ONG, como Projeto Axé na Bahia, ou o Projeto Arrastão,
por exemplo, desenvolvido na região do Campo Limpo/São Paulo, atrai jovens para a dança, esportes,
artes etc., ou o Projeto ‘Cala Boca Já Morreu”, uma rádio para crianças e adolescentes; “Meninos do
Morumbi” e centenas de outros” (p. 104). Embora a autora não trate especificamente da juventude
negra, por focar projetos populares, entende-se que eles estão direta ou indiretamente envolvidos.
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Nacional de Juventude Negra (ENJUNE) 111, na cidade de Lauro de Freitas/BA, em
julho de 2007. O ENJUNE teve como lema “Novas perspectivas na militância
étnico/racial” e contou com a participação de delegações de 17 estados brasileiros.
Como desdobramentos foram criados o Fórum Nacional de Juventude Negra
(FONAJUNE) e a Campanha Nacional Contra o Extermínio da Juventude Negra.
Em 2008, motivados pelo ENJUNE, grande número de jovens negros
participaram da I Conferência Nacional de Políticas para Juventude, promovida pela
Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Presidência da Republica. Essa
Conferência produziu indicativos para a política nacional de juventude de maneira
ampla, e, no que diz respeito às questões raciais e étnicas, há um foco para povos e
comunidades tradicionais; jovens negros e negras 112.
Nessa I Conferência ampliou-se o diálogo entre os diversos setores de militância
referente à juventude e aos negros. A partir do resultado do ENJUNE, foi apresentado
um “mapeamento nacional e expressivo de suas demandas, questões e perspectivas”
(ENJUNE, 2008). As propostas relativas à questão étnico-racial foram elencadas como
prioridade naquela Conferência.
O ENJUNE e a I Conferência Nacional de Juventude contribuíram para o
fortalecimento do protagonismo da juventude negra a partir de sua organização
enquanto rede de movimentos sociais, que pauta a sociedade e o Estado brasileiro.
Segundo Pereira (2012, p. 4), o reconhecimento e a aplicação, pelo poder público, das
resoluções I ENJUNE, visando à priorização de diretrizes étnico-raciais na política de
juventude, traduzem que a I Conferência Nacional de Juventude

[...] foi um espaço importante [...] a Juventude Negra conseguiu sair
vitoriosa deste processo com a prioridade 01. [...] Esta proposta
provocou no ano de 2009 a estruturação do Grupo de Trabalho
Juventude Negra e Políticas Públicas no âmbito do CONJUVE.
Apesar dos esforços, pouco se viu ser desenvolvido frente à prioridade
01 da I CNPPJ nos anos seguintes.

111 Segundo Pereira (2012, p. 7), “na ocasião, a juventude negra presente representando os estados
brasileiros, protagonizou uma das grandes ações de juventude das Américas rumo à garantia dos
direitos constitucionais que reuniu delegados/as de quase todos os estados brasileiros, depois das
prévias estaduais. Tal esforço negligenciado pela mídia conseguiu estruturar a plataforma política deste
segmento, compilada no documento intitulado “Relatório Final do ENJUNE”, publicado em 2008 [...]”.
112 Mais informações constam do Texto: As políticas de igualdade racial no Brasil (item: Exercícios
de gestão participativa em âmbito nacional, p. 27 e 28), de autoria de Matilde Ribeiro, publicado pela
Fundação Friedrich Ebert (FES, 2009).
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Nesse sentido, BORGES e MOYORGA (2012, p. 215) destacam importante
reflexão sobre as evidências deixadas pelo ENJUNE e a I Conferência Nacional de
Juventude:

A juventude negra precisa em caráter de urgência VIVER. Por isso a
principal bandeira e reivindicação da juventude negra é o fim do
genocídio. A urgência desta demanda é evidenciada pelos números
de jovens mortos e encarcerados a cada dia. Defuntos não exercem
direitos e não acessam nenhuma outra política além dos necrotérios e
cemitérios públicos. A juventude negra quer existir, pois a
possibilidade e o poder de construir continuamente o mundo em que
estamos é que nos faz gente e cria condições para que possamos
exercer direitos, acessar políticas públicas e ocupar os espaços
sociais historicamente negados.

Flavio Jorge Rodrigues da Silva e Jean Tible (2012), em artigo sobre o
Movimento Negro que contou com representação de lideranças de diversas entidades
nacionais, ao destacarem a questão da juventude negra, alegam que mesmo com o
avanço da organização da juventude negra e dos canais de diálogo conquistados, as
disparidades persistem em diversos indicadores e em muitos casos representam
verdadeiros abismos, quando a referência é qualidade e garantia à vida. Mas, ressaltam a
visão de Luís Inácio Silva Rocha (representante do FONAJUVE), que apresenta como
um contraponto a essa situação de violência a demonstração de novas perspectivas de
vida:

A violência é uma realidade cruel que representa um verdadeiro
massacre de sonhos, possibilidades e de vidas. Por isso, é preciso
criar mecanismos para afirmar a juventude negra como sujeito de
direito e buscar um contraponto ao processo de extermínio em curso.
Nossas vidas estão em jogo e o placar até então é bastante
desfavorável (SILVA e TIBLE, p. 113).

Em 2011, ocorreu a II Conferência Nacional de Juventude113, momento em que
foi demonstrado o amadurecimento das formulações visando à efetivação de políticas
públicas.

113 A partir dessa Conferência o Plano Nacional Contra o Extermínio de Jovens Negros foi aprovado
como prioridade como base para o que veio a ser o Plano Juventude Viva.
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Posteriormente, a considerar a formulação da SEPPIR 114, verifica-se o
reconhecimento do governo federal de que “a Juventude Negra tem assumido papel
cada vez mais relevante na cena política brasileira, demonstrando forte poder de
mobilização e incidindo de maneira qualificada nos processos de formulação e
monitoramento de políticas públicas” (SEPPIR, 2011, p. 5).
No que diz respeito ao crescimento da participação política da juventude negra,
a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) tem como base a visão de que é “recente no
Brasil o reconhecimento de que os jovens são sujeitos de direito e ainda é um desafio
para o Poder Público articular políticas voltadas para o atendimento das necessidades
e demandas específicas desta etapa da vida dos brasileiros e brasileiras” (SNJ, 2012,
p. 1).
Em 2012, o governo federal – sob a coordenação da Secretaria-Geral da
Presidência da República, por meio da SNJ, com a participação da SEPPIR, lançou em
caráter piloto o Plano Juventude Viva em Alagoas 115. Esse plano é fruto de uma
intensa articulação interministerial para enfrentar a violência contra a juventude
brasileira, especialmente os jovens negros, principais vítimas de homicídio no Brasil.
Segundo publicação da SNJ (2012, p. 1) o Plano Juventude Viva foi construído

[...] por meio de um processo amplamente participativo, o Plano
reúne ações de prevenção que visam a reduzir a vulnerabilidade dos
jovens a situações de violência física e simbólica, a partir da criação
de oportunidades de inclusão social e autonomia; da oferta de
equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em
territórios que concentram altos índices de homicídio; e do
aprimoramento da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao
racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para o
problema.

114 São apresentadas proposições de que a situação de desigualdade e discriminação em relação à
juventude negra deve ser enfrentada em todas as áreas, “a partir de políticas públicas a serem
desenvolvidas tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e locais. [...] Temos obtido
alguns avanços, com a implementação de políticas tais como o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, o Projovem e suas vertentes, as ações afirmativas para o acesso ao ensino superior, entre outras.
A população negra é público prioritário de iniciativas como o Programa Nacional de Qualificação Planseq, o Bolsa Família, o Programa Universidade Para Todos. Foi instituído o Pronaf Jovem, há ações
de incentivo à iniciação científica, bem como a ampliação das vagas no ensino superior e
profissionalizante” (SEPPIR, 2011, p. 4).
115 Estado que atualmente ocupa a primeira posição em taxas totais de homicídios e em taxas de
homicídios contra negros no país.
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Verifica-se a ampliação do processo organizativo da juventude negra, e também
da negociação dos interesses desta junto a outros setores da juventude e do movimento
social. A juventude negra adquiriu protagonismo junto às Conferências Nacionais de
Juventude, conquistando direitos étnico-raciais perante governos locais e o governo
federal.
Constata-se pelas informações apresentadas uma forte dinâmica das mulheres
negras e juventude negra, visando demonstrar à sociedade e aos setores de governo suas
reivindicações, cumprindo fortemente com o papel articulatório.
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“Diz-lhe que vale a pena viver, que a grandeza está
no ser e é preciso acreditar que a vida é causa maior”.
Esmeralda Ferreira Ribeiro
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III CAPÍTULO
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO RACISMO EM
ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL: MOBILIZAÇÕES E
PROPOSIÇÕES

1 - Proposições de referências políticas e legais para o enfrentamento do racismo

As formulações por parte do Movimento Negro e organização e mulheres negras
visando à inclusão da população negra na sociedade brasileira são tão antigas quanto as
discriminações e repressões. Sherer-Warren (2012) apresenta a reflexão de que em
reação aos processos ditatoriais e de pobreza no Brasil e na América Latina e Caribe, os
movimentos sociais nos anos 70 se colocaram “de costas para o Estado” buscando
reforçar a conquista de autonomia e ampliação da intervenção política.
Em diálogo com essa proposição, Sonia Alvarez, Evelina Dagnino e Arturo
Escobar (2000, p. 42) demonstram a emergência dos movimentos sociais nessa região,
relacionando a expansão da noção de democracia para além das instituições e aparatos
formais do Estado. Nesse sentido, afirmam:

Para apreender o impacto político cultural dos movimentos sociais e
avaliar suas contribuições para minar o autoritarismo social e a
democratização elitista, não é suficiente examinar as interações deles
com ambientes públicos oficiais (tais como parlamentos e outras
arenas políticas nacionais e transnacionais). Devemos ampliar nosso
olhar para abranger também outros espaços públicos – construídos ou
apropriados pelos movimentos sociais – nos quais políticas culturais
são postas em prática e se modelam as identidades, demandas e
necessidades subalternas.

No que diz respeito ao Movimento Negro, Flavio Jorge Rodrigues da Silva
soma-se às reflexões de Sherer-Warren (2012) e de Alvarez, Dagnino e Escobar (2000),
quanto ao posicionamento avesso à repressão estatal e à valorização da emergência de
expressão política dos movimentos sociais. O entrevistado informa que com o
enfraquecimento da ditadura e no início do processo de abertura política, por parte do
Movimento Negro,
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[...] foi fortalecida a denúncia contra o racismo, o que abriu
caminho para o debate sobre a necessidade de políticas públicas,
e propiciou a ampliação de participação nos partidos. Não vou
falar em um partido só, mas é importante ressaltar o
posicionamento crítico, como desaguadouro dessa nova
estratégia de luta que a gente começa a desempenhar no Brasil
(Entrevista).
As reflexões apresentadas pelos pesquisadores e entrevistados demonstram
perspectivas de mudanças de posicionamentos dos movimentos sociais, no sentido de se
autoafirmarem a partir da luta política como sujeitos históricos e culturais, e, com isso,
passam a se relacionar com as estruturas estatais sob a forma de pressão e negociação
segundo seus interesses (o ponto de vista dos trabalhadores). No caso do Movimento
Negro, passam a ser construídas aos poucos as proposições para construção de políticas
públicas de igualdade racial.
Também, na ação articulatória, o Movimento Negro autônomo adotou já há
algumas décadas a estratégia de intercruzamento de proposições junto aos sindicatos,
aos partidos políticos e demais instituições públicas e privadas, principalmente no
campo progressista.
A compreensão é de que a luta antirracismo deve ser liderada pelos negros e
negociada com aliados, envolvendo amplos setores políticos nacionais e internacionais.
Entre tantos exemplos, destacam-se as mobilizações no período Pré-Constituinte
(1986/88), a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida
(MZP - 1995) e a III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a
Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.
Diante dessa perspectiva articulatória, Scherer-Warren (2011, p. 116) argumenta
que no Brasil há três principais categorias de agentes políticos que têm buscado se
articular com organizações populares e contribuir para ação conjunta entre
organizações, no sentido de formação de um movimento mais abrangente, como agentes
oriundos “do movimento sindical, principalmente através da linha de atuação da CUT
(Central Única dos Trabalhadores); outros vindos dos partidos políticos das
denominadas esquerdas, entre os quais o PT (Partido dos Trabalhadores) têm um
destaque especial; e, por fim, aqueles que realizam um trabalho de mediação junto aos
movimentos populares [...]”.
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Na área sindical Adi dos Santos Lima116 reflete sobre as mudanças na
construção do sindicalismo com um vínculo mais forte com a questão social, com a
cidadania:

Isso leva ao fortalecimento de nosso papel social, fazendo crescer as
buscas e saídas para a melhoria de atendimento e acesso às escolas e
ao mercado de trabalho, por exemplo. Do ponto de vista racial, temos
um marco com a Marcha Zumbi dos Palmares, que trouxe
desdobramentos para as políticas de igualdade racial. Não tenho
dúvida que o combate ao machismo e ao racismo tem que ser
fortalecido, como ação conjunta com o movimento negro e sociedade
(Entrevista).

No campo partidário, Ivair Augusto Alves dos Santos (2010) considera que ao
longo da história nacional, de busca de construção de relação por parte do Movimento
Negro, há ambiguidades e emperramentos, em especial, junto aos partidos de esquerda
que sempre estiveram presentes na relação com o Movimento Negro.
Gevanilda dos Santos (2009, p. 62) mais enfaticamente reflete sobre a orientação
social-democrata ou classista de alguns partidos, possibilitando o reconhecimento das
desigualdades raciais. Há a incorporação da questão racial nos discursos programáticos
e práticas legislativas, mesmo que de maneira tímida, e “tratadas como ‘questão de
minoria’ e não como um dos eixos centrais para formação contra-hegemônica. Em
outras palavras, a reprodução histórica e cotidiana do racismo na formação social
brasileira não é reconhecida como estruturante das relações sociais. Esse ponto de
discussão é polêmico”.
Ainda, Santos (2009, p. 62) indica para reflexão a aproximação entre as forças
político-partidárias de esquerda e o Movimento Negro, afirmando que é uma relação

[...] tensa e invisível, e contém a disputa sobre a organização e direção
de luta contra o racismo no Brasil, e, nesse jogo, poderá definir a
natureza do movimento negro, sua cosmovisão, alianças, perfil de
lideranças, projeto político nacional de mudança e a tendência
reformista ou marcada por ruptura (o que anos atrás se denominava
tendência revolucionária). A mudança nos partidos políticos estimulou
a participação eleitoral de negras e negros em busca da ampliação da
cidadania na política e nos levou a interrogar a história e verificar qual
o partido político era o melhor aliado do MN.

116 Entrevistado para esta tese – Adi dos Santos Lima: Graduado em Letras, metalúrgico, presidente
da Central Única dos Trabalhadores (SP), e, integrante do Colegiado Ampliado de Direção do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
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No que diz respeito, especificamente, ao Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo
com dificuldades programáticas e/ou organizativas, por meio dos Encontros Nacionais
de Negras e Negros Petistas têm sido forjadas as estratégias políticas para a agenda
interna, e na relação com a sociedade, destaca-se, em 1995, a criação da Secretaria
Nacional de Combate ao Racismo (SNCR-PT), seguida das Secretarias Estaduais
(SECR) e Municipais (SMCR).
Em recente publicação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo (SNCRPT) são apresentadas como bandeiras de luta: a aprovação do Estatuto da Igualdade
Racial; a defesa da política de cotas raciais; o combate à intolerância religiosa; a
regulamentação e titulação de territórios quilombolas; e a defesa dos direitos da mulher
negra (SNCR-PT, 2009).
Luiz Alberto Silva Santos117 opina quanto ao processo de organização dos
parlamentares no Congresso Nacional:
A atuação no Congresso Nacional como Deputado Federal pelo
Partido dos Trabalhadores (PT) permite uma visão panorâmica sobre a
atuação dos partidos quanto à questão racial. A representação de
negros em todos os partidos é muito baixa, e, atuar tendo como
prioridade a questão racial é muito difícil, porque essa agenda não
entra na ordem de prioridades. Mas, por outro lado é extremamente
importante que tenhamos parlamentares que enfrentam esse desafio,
pelo PT hoje atuamos por meio da Frente Parlamentar pela Igualdade
Racial e pelo Núcleo de Parlamentares Negros do PT (NUPAN), com
isso conseguimos apoiar projetos no campo da igualdade racial e
sensibilizar as/os parlamentares brancos para nossos interesses. Mas
repito, é uma tarefa muito difícil (Entrevista).

É possível identificar uma mudança de postura e ampliação de estratégias
mobilizadoras e articulatórias por parte do Movimento Negro, mantendo o ideal crítico
às estruturas do Estado e das instituições políticas. A questão central, do ponto de vista
racial, é a crítica contundente à falsa democracia racial e à exclusão histórica dos negros
da vida política, social e econômica nacional.
No que diz respeito à elaboração de leis, verifica-se a necessidade de quebrar a
lógica de neutralidade e/ou imparcialidade que tem sido desempenhada pelo Estado em
relação aos problemas gerados pela escravidão, monarquia e não inclusão dos negros
117 Entrevistado para esta tese – Luiz Alberto Silva dos Santos: Deputado Federal pelo Estado da
Bahia, integra a Frente Nacional pela Igualdade Racial da Câmara dos Deputados e o Grupo de
Parlamentares Negros do Partido dos Trabalhadores. Foi Secretario de Promoção da Igualdade do
Governo Estadual da Bahia.
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após a abolição (e de certa forma até os dias atuais).
A busca de compreensão dos caminhos da neutralidade e/ou imparcialidade leva
à identificação de fatos que vão sedimentando os posicionamentos da elite brasileira.
Nesse sentido, Octavio Ianni (2004, p. 112) retoma marcante fato, ocorrido logo após a
Abolição da Escravidão:

Em decreto de 14 de dezembro de 1890, assinado por Rui Barbosa,
que na ocasião era Ministro da Fazenda, e na Circular nº 29, de 13 de
maio de 1891, o governo manda que se queime a documentação
relativa à escravatura no Brasil. Tratava-se de apagar da memória
histórica das gentes a funesta instituição. Era um modo de tornar ainda
mais nobre o gesto da abolição e estabelecer a fraternidade,
solidariedade e comunhão dos brasileiros. Tentava-se conferir
cidadania aos ex-escravos, negros e mulatos. Para isso, pois, havia que
se queimar papéis, livros e documentos relativos ao elemento servil,
matrícula de escravos, ingênuos, filhos livres de mulher escrava e
sexagenários. A consciência liberal dos donos do poder encontrava
uma solução simples, sublime como o gesto da abolição: queimam-se
os documentos para abolir os fatos.

Destaca-se importante expressão – queimam-se os documentos para abolir os
fatos. Porém, além de não ser possível apagar a história, ao omitir a informação, buscase enfraquecer os efeitos dos fatos – como a própria escravidão. Esse posicionamento,
próprio das elites brasileiras, vigora como forma de passar um verniz na realidade,
contribuindo assim para a omissão e/ou imobilismo frente às desigualdades raciais.
Após um longo período da abolição, apenas em 1951, passa a existir o primeiro
instrumento federal voltado ao enfrentamento do problema da discriminação. Segundo
Ianni (2004, p. 113), “a única lei brasileira ditada exclusivamente contrária à
discriminação racial é a Afonso Arinos, de 1951. Ela define como contravenção penal
qualquer discriminação racial das pessoas no comércio, ensino, hotéis, restaurantes e
outras situações”.
Anterior a 1951, existiam cinco Constituições Federais e, após, passaram a
existir outras três – a de 1967, 1969 e a de 1988 (em vigor), totalizando oito
constituições ao longo da história do Brasil118. As Constituições Federais119, de certa
118 As Constituições brasileiras foram instituídas nos anos de: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, e a
atual de 1988. Em 1969 foi aprovada a Emenda n. 1 que altera a Constituição de 1967. (informações do
documento – Constituições Brasileiras, 2005 – Centro de Documentação e Informação –
Coordenadoria de informação da Câmara Federal – www.camara.leg.br).
119 Bastide e Fernandes (2008, p. 226/7) buscam nas Constituições de 1891, 1934 e 1946 referências
relativas ao combate do preconceito de cor: “A Constituição de 1891 dispunha apenas: ‘Todos são iguais
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maneira, imprimem o princípio da igualdade; no entanto, vivem-se as ambiguidades e
omissões que geram uma distância entre a lei e a vida, permitindo a convivência entre o
princípio geral da igualdade e a escravidão, ou a não inclusão do negro na sociedade
enquanto trabalhador livre.
Mais recentemente, entre 1986 e 1988, dá-se o processo da Constituição Federal
(CF)120. Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Magna brasileira foi
promulgada em 5 de outubro de 1988, pelo presidente da Assembleia Nacional
Constituinte (ANC)121, Ulysses Guimarães. A CF demarca a busca de estabelecimento
do Estado democrático reconhecedor de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais.
Segundo Gilberto Bercovici (2008, p. 129), a CF “coloca o dedo na ferida“, pois
o objetivo da República é garantir o desenvolvimento nacional. Dessa forma, argumenta
sobre os significados das formulações nela contidas:

Quando a Constituição diz que é objetivo da República reduzir as
desigualdades, erradicar a miséria, o que ela está dizendo? Que o país
é desigual e miserável. Quando diz que é objetivo da República
eliminar os preconceitos de raça, cor, sexo, idade, diz o quê? Que o
país é preconceituoso. Quando diz que é objetivo da República
construir uma sociedade livre, justa e solidária, significa o quê? Que
não há sociedade nem livre, nem justa e nem solidária no país. Ou
seja, ela diz o que tem de ser feito e que não foi feito, e que resume
perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece os foros de nobreza, e
extingue as ordens honoríficas existentes e todas suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos
nobiliárquicos e de conselho’ (art. 72, 2). A Constituição de 1934 é bem mais clara a respeito dos tópicos
que nos interessam: ‘Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios nem distinções, por motivo de
nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias
políticas’ (art.113, alínea I). A Constituição de 1946 proíbe finalmente de maneira expressa o preconceito
de raça: “Todos são iguais perante a lei” [...]. Não será, porém tolerada propaganda de guerra, de
processos para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou classe (art. 141 inciso 1º
e 5º).
120 Hédio Silva Jr. (1998, Introdução, no livro Antirracismo – Coletânea de Leis Brasileiras
(Federais, Estaduais e Municipais) alega: “O constituinte de 1986 não apenas tornou mais severa a
punição da prática do racismo e da discriminação como também inscreveu um pequeno leque de
preceitos, reconhecendo a pluralidade racial brasileira [...]. De outro lado e ao que tudo indica, a Carta
de 1988 impulsionou um processo nacional marcado pela edição de normas programáticas e normas de
conduta destinadas ao enfrentamento do racismo e/ou a promoção da igualdade racial nas esferas
estadual e municipal”.
121 Importante destacar que a ANC foi instalada no dia 1° de fevereiro de 1987 e contou com 559
membros – dos quais 23 eram senadores eleitos em 1982, 46 senadores eleitos em 1986 e os demais,
deputados eleitos em 1986. Esse processo deu-se logo após a campanha Diretas Já, que deve ser analisada
à luz de uma conjuntura política de mudanças, rumo à abertura política, que teve um caráter centralmente
político como demonstração de crises das mais diversas ordens. Pelo menos dois elementos foram
estruturais nesse processo: a crise do modelo econômico e o ressurgimento da sociedade civil.
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todo o projeto nacional, aquilo que pode ser feito para construir algo
ou, como diria o Celso Furtado, o projeto necessário para a retomada
da construção da nação.

Os questionamentos em relação ao alcance da CF foram e são muitos; no
entanto, no processo de revisão, um aspecto visto como positivo, de maneira regimental,
foi a participação social, que teve o papel de intermediar o diálogo da sociedade mais
ampla com os congressistas.
Ainda que com grandes passos a serem dados no sentido de concretização de
direitos, a Constituição brasileira está no rol de uma das mais avançadas do mundo. E
isso confere às instituições brasileiras legitimidade de atuação perante os fóruns
internacionais, como na III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação
Racial e as Intolerâncias Correlatas (Conferência de Durban). Essa Conferência como
um evento internacional de grande envergadura teve incidência no posicionamento e
dinâmica nacional sobre as políticas de igualdade racial e ações afirmativas.
Segundo Celso Amorim, os processos nacionais influenciam os internacionais e
vice-versa:
[...] no que diz respeito à promoção da igualdade racial, em âmbito
internacional o debate mais intenso, que contou com a participação do
Brasil, foi anterior ao Governo Lula, acontece desde 2000 com a
preparação da Conferência de Durban. Foi um processo grandioso,
muitas pessoas envolvidas nas estruturas internacionais diziam – não
somos dessa área, como vamos fazer? Mas a partir de um trabalho
coletivo, envolvendo o Itamaraty, outros órgãos de governo, e também
o movimento social, foram impulsionadas as possibilidades e a
capacidade de realização de debates nacionais e internacionais, que
indicaram novos passos para a política de igualdade racial. Então, com
um canal de comunicação mais amplo, passamos a ter o reflexo de
uma política externa nessa área (Entrevista).

Para além da Conferência de Durban, Celso Amorim reafirma a intrínseca
relação entre o internacional e o nacional:

À medida que nós assumimos compromissos nacionais e defendemos
posições internacionais que são progressistas, aumenta a obrigação de
desenvolvermos em âmbito nacional um trabalho efetivo e
continuado. Isso é muito positivo. A dinâmica do nacional e
internacional é conjugada em todas as áreas da política pública, e na
agenda racial também – como é o caso da relação do Brasil com o
Haiti, com o Continente Africano, estamos contribuindo para
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balancear a relação política (com componentes econômicos, sociais e
culturais), aqui no Brasil e em âmbito internacional (Entrevista).

Além da Declaração e Programa de Ação de Durban (DDPA), produto da III
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as
Formas Conexas de Intolerância, destacam-se outros importantes instrumentos
internacionais visando ao fortalecimento global, regional e local, tendo por base o
desenvolvimento sustentável e a garantia da democracia.
Do ponto de vista racial e étnico, destacam-se três instrumentos: a Convenção
Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD), a Convenção
111 da Organização Internacional do Trabalho e a Resolução – A Incompatibilidade
entre a Democracia e o Racismo. Esses três instrumentos foram impulsionados pela
ONU, contando com a colaboração crítica da sociedade civil e dos Estados/Governos.
Esses instrumentos, depois de aprovados, passam a ser compromisso dos Estados
Membros, visando contribuir para a superação de violações dos direitos humanos que
resultam em racismo e discriminação étnico-racial.
Portanto, o Movimento Negro construiu posicionamentos firmes, na defesa de
direitos e justiça social. A herança organizativa vem desde os processos de luta pela
abolição da escravidão, energia esta que na efervescência de luta contra a ditadura e nos
períodos recentes somou-se aos processos democráticos e populares, culminando em
proposições e estratégias inovadoras de negociação com o Estado brasileiro e também
situações internacionais como na Conferência de Durban.

2 - Proposições e estratégias de negociação do Movimento Negro e organização das
mulheres negras perante Estado brasileiro

Na contemporaneidade, o Movimento Negro tem elaborado e reelaborado
proposições por direitos e justiça social. O período entre 1986 e 2010 foi momento de
grande protagonismo do Movimento Negro demarcando importantes situações e
estratégias de pressão e negociações políticas com o Estado brasileiro.
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Quadro I – Proposições do Movimento Negro entre 1986 a 2010122

Terra
Educação
Condições de vida e saúde
Trabalho
Segurança/Violência Policial
Cultura e Comunicação
Relações Internacionais
Democratização da
Informação
Religião
Juventude
Mulher
Menor123
X – Tema consta do documento

Documento 1:

Documento 2:

Documento 3:

Declaração da
Convenção o Negro
e a Constituinte
(CNC) 1986

Programa de
Superação do
Racismo e da
Desigualdade Racial
(MZP) 1995

Programa Brasil sem
Racismo (PBR)
2003-6

X
X
X
X
X
X
X
N/C

X
X
X
X
X
X
N/C
X

X
X
X
X
X
X
X
N/C

N/C
N/C
X
X

X
N/C
N/C
N/C

N/C
X
X
N/C
N/C – Tema não consta do documento

O Quadro I contêm indicativos para as políticas públicas de igualdade racial a
considerar três importantes documentos. O Documento 1 – Declaração da Convenção:
O Negro e a Constituinte, realizada pelo Movimento Negro Unificado, em 1986, em
Brasília, retrata as mobilizações do Movimento Negro para a revisão constitucional
(1986/88); o Documento 2 – Programa de Superação do Racismo no Brasil foi
elaborado pela Coordenação da Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela
Cidadania e a Vida, realizada em 1995, em Brasília; e, o Documento 3 – Programa
Brasil sem Racismo foi elaborado pelo Grupo de Trabalho da coordenação da campanha
eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que resultou no Programa Brasil sem
Racismo (PBR).
Essas proposições expressam formas articulatórias e mobilizatórias a partir de
esforços coletivos e referências históricas do Movimento Negro. São destacados 12

122 As informações do Quadro I foram organizadas pela pesquisadora.
123Após a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em 1990, o termo menor, sob crítica
de conotação de inferioridade, foi substituído pelo termo criança e adolescente. A partir dessa
consideração, daqui por diante, toda vez que aparecer o termo “menor” será substituído por “criança e
adolescente”.
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temas124 com importância e legitimidade para a construção das políticas públicas, seis
constam nos três documentos (terra, educação, condições de vida e saúde; trabalho;
violência policial; e, cultura e comunicação), retratando convergência e fortalecimento
de um núcleo de prioridades125/126, e, ainda, uma agenda para pressão e negociação do
Movimento Negro junto às instituições públicas, privadas e multilaterais.
A seguir, será feito um detalhamento, a partir do histórico de construção das
proposições e estratégias, e, da atuação do Movimento Negro na busca de alianças e de
negociação com o Estado e amplos setores da sociedade.

2.1 - Declaração da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte

O Documento 1 – Declaração da Convenção Nacional do Negro pela
Constituinte (CNC)127 é produto de uma importante mobilização que antecedeu a
elaboração do Antiprojeto de Revisão e a promulgação da Constituição Federal (em 05
de outubro de 1988). A CNC foi realizada no período de 26 e 27/08/1986, em Brasília,
tendo como principal organizador o Movimento Negro Unificado (MNU) e contou com
a presença de 63 entidades de 16 estados brasileiros, totalizando 185 participantes.
A partir da realização da CNC houve o fortalecimento da relação com os
deputados constituintes com vinculação com o Movimento Negro – Benedita da Silva
(PT/RJ), Carlos Alberto Caó (PDT/RJ), Edmilson (PCdoB/RJ), Paulo Paim (PT/RS) e
outros com os quais eram mantidas relações políticas, como, por exemplo, Luiz Inácio
Lula da Silva (PT/SP), o que dinamizou os debates e proposições políticas.

124 Além dos 12 temas, constam duas questões: Direitos e garantias individuais (formulação para a
Constituição Federal), no Documento 1; e, Gestão Pública (indicativos para o executivo federal) no
Documento 3.
125 Os temas terra e educação serão detalhados no IV Capítulo, dada a relevância no debate público
sobre direitos, no campo das ações afirmativas, envolvendo o executivo, o legislativo e o judiciário e
amplos setores da sociedade, em especial o acadêmico e o político.
126 Mulheres negras e juventude negra são na atualidade temas trabalhados no rol das políticas
públicas. No entanto, não constam no núcleo dos seis temas comuns nos três documentos. Isso se
explica devido ao momento conjuntural e aos formatos de cada documento, a considerar o agrupamento
dos temas.
127 Registrado em Cartório do 1. Ofício sob o nº. 106880 de 17.10.1986.
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Como ponto de partida, a Declaração apresentou a “incerteza” do Movimento
Negro diante das possibilidades de representação política no processo de revisão da
Constituição:
Embora conscientes de que a “CONSTITUINTE-87” não terá
participação democrática do brasileiro, uma vez que o “Grupo”
daqueles que serão encarregados da nova Carta Magna, vem sendo
formado através de alianças entre as elites que sempre dominaram e
designaram, em consequência, tanto cultural quanto economicamente,
os destinos do Povo, nós negros, entendemos que deveríamos nos
esforçar para, conjuntamente, trazermos a baila as nossas necessidades
enquanto um segmento étnico-social, politicamente definido dentro
deste imenso Brasil multiétnico (DECLARAÇÃO DA CNC, 1986, p.
1).

Por parte dos organizadores da CNC foi demonstrada grande expectativa quanto
à garantia de direitos, a considerar a importância do Movimento Negro, que

[...] é formado por todos aqueles que conscientes, de nossa condição
enquanto cidadãos brasileiros, nos encontramos politicamente
organizados em Grupos que sistematicamente, combatem o racismo
no Brasil, e, ainda por aqueles outros que lutam por preservar os
valores espirituais, morais, sociais e culturais que nos foram legados
pelos incontáveis filhos apartados da Mãe-África. [...] Vimos
trabalhando e contribuindo para a efetiva formação e consolidação
dessa Nação, indicamos a seguir aos dirigentes do País, e, em especial
deferência, a todos os membros da ‘Assembleia Nacional
Constituinte-87’, as nossas reivindicações (DECLARAÇÃO DA
CNC, 1986, p. 1).

A Declaração da CNC traz como reivindicações: terra, educação, condições de
vida e saúde, segurança/violência policial, cultura e comunicação, relações
internacionais, mulher, criança e adolescente, e direitos e garantias individuais128.
Estes temas compõem a realidade dos anos 80, momento de ampliação do leque de
atuação do Movimento Negro. Essa Declaração somou-se às mobilizações e
formulações que visavam interferir no processo de revisão da Constituição, buscando
assegurar formas legislativas e normativas quanto aos direitos democráticos.
No que diz respeito à questão quilombola, o Centro de Cultura Negra do
128 A considerar o foco para os Direitos e Garantias Individuais foram detalhadas como
recomendações: que o §1º do Artigo 153 da Constituição Federal, passe a ter em sua redação, um
acréscimo, ficando com o seguinte teor – “todos são iguais perante a Lei, sem distinção de sexo, raça,
trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido pela Lei o preconceito de raça, como
crime inafiançável, com pena de reclusão e para o referido processo adota-se o rito sumaríssimo”
(DECLARAÇÃO DA CNC, 1986, p. 1/2).
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Maranhão em São Luís do Maranhão realizou, em agosto de 1986, o I Encontro de
Comunidades Negras Rurais do Maranhão129. O tema central do Encontro foi “O negro
e a Constituição”, o que possibilitou debates e elaboração de proposições sobre a
criminalização do racismo e o direito à posse de suas terras pelas comunidades
quilombolas. A articulação desse evento deu-se em conjunto com outras entidades,
como o Centro de Estudos e Defesa do Negro (CEDENPA) do Pará, e a Associação
Afro-Brasileira do Rio de Janeiro, com o intuito de fortalecer essa temática no processo
de revisão constitucional e coibir a expulsão dos quilombolas de seus territórios
seculares.
Telles (2003, p. 71) alega que os grupos negros e feministas130, especialmente,
conseguiram incluir importantes leis antirracistas e antissexistas na Constituição de
1988, trazendo alterações nas “bases legais da defesa dos direitos humanos no país e
também reconheceu os princípios de tolerância, do multiculturalismo e da dignidade
individual. Direitos e identidades tornaram-se a base de centenas de leis antirracistas em
vários níveis jurisdicionais”.
Para Sueli Carneiro, o período anterior à revisão constitucional foi muito
importante, as ações e conquistas serviram de referência para as formulações daquele
tempo:

Ressalta-se o esforço de institucionalização da questão racial nas
políticas públicas que começa com o Governo Montoro no Estado de
São Paulo. Esse foi o primeiro momento de criação de órgãos voltados
para essa demanda política colocada pelos movimentos sociais,
primeiro foi organizado o Conselho da Condição Feminina e depois o
Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra.
Logo após, em âmbito nacional, é criada a Fundação Cultural
Palmares, e, também multiplicam-se organizações de mulheres negras
no Brasil, como o Geledés e tantas outras (Entrevista).

129 Informações contidas no site do Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA) –
www.ccnma.org.br.
130 A respeito da atuação do Movimento Feminista, Pitanguy (2002, p. 6/7) alega que “ao longo das
últimas décadas, o movimento de mulheres tem enfrentado desafios no sentido de construir ou integrar-se
a espaços institucionais sem ceder à cooptação, de trabalhar com partidos políticos sem “partidarizar“ sua
agenda, e ainda de responder com agilidade a obstáculos e pressões. A profundidade e extensão de seu
sucesso têm variado ao longo dos anos 80 e 90, dependendo de fatores conjunturais, nacionais e
internacionais, de características mais estruturais da distribuição do poder na sociedade brasileira, e da
sua capacidade de manter sua presença no cenário político enquanto um ator visível e coeso em meio a
interesses conflitantes.
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Para Benedita Souza da Silva Sampaio (2012, p. 100) o Movimento Negro,
diante de seu acúmulo organizativo, e, em conjunto com outros setores do movimento
social, exerceu fortes pressões na revisão constitucional; foi possível abrir canais para a
intervenção (mesmo com dificuldades e disputas), o que foi de grande contribuição para
todo o processo:
Alinhei-me a outros Deputados Federais como Edmilson (do PCdoBRJ), o Caó (do PDT-RJ), o Paim (PT-RS), e tantos outros que não
eram negros como o Luiz Inácio LULA da Silva (PT-SP). A
contribuição de Abdias do Nascimento, que tinha sido Deputado
Federal no período de 1983-6 foi fundamental, os conteúdos
desenhados por ele deram qualidade a nossa tribuna política nacional.
[...] A defesa dos direitos étnico-raciais na Assembleia Nacional
Constituinte exigiu um esforço imenso, foi muito importante que
tivéssemos uma atuação coletiva. Foi uma ousadia e tanto! Naquele
momento, Brasília estava efervescente, conseguimos reunir todos os
setores do movimento negro, foi firmado um compromisso
envolvendo todos os Estados.

Também, destaca-se a inserção na Comissão Pré-Constituinte (conhecida como
Comissão Afonso Arinos ou Comissão de Notáveis)131, que teve o papel de formular
um anteprojeto de constituição.
Hélio Santos132 foi indicado para compor essa comissão, naquela época era
presidente do Conselho da Comunidade Negra de São Paulo133. Imbuído dessa
representação, alega:

A Comissão Pré-Constituinte, presidida pelo Professor Afonso Arinos
representou um foco para o debate sobre a questão racial entre tantas
outras. Essa Comissão nasceu a partir de compromissos do Presidente
Tancredo Neves de criar uma Comissão de alto nível pra fazer um
esforço de ampliação dos debates e formulação visando a construção
de uma Constituição democrática. Também naquele ano fui candidato
a Deputado Federal, não fui eleito, mas me entranhei nesse trabalho a
partir de uma perspectiva nacional (Entrevista).
131 O presidente Tancredo Neves durante o processo de transição após sua eleição no Colégio Eleitoral
planejou a formação dessa Comissão Nacional. No entanto, com seu falecimento o presidente José
Sarney montou a Comissão com 50 pessoas.
132Entrevistado para esta tese – Hélio Santos: Economista e doutor em Administração pela FEA/USP.
Professor da Universidade São Marcos e Fundação Visconde de Cairú, colunista da Revista Fórum, e,
presidente do Instituto Brasileiro da Diversidade (IBDL).
133 A construção da participação de Hélio Santos na Comissão de Notáveis foi feita a partir de
manifestação do Conselho da Comunidade Negra de São Paulo, por meio de um pedido de
intermediação do governador Montoro junto ao presidente José Sarney, uma vez que, a princípio, não
incorporava nenhum negro.
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No entanto, segundo Marco Antônio Natalino (2009, p. 84) houve recusa do
anteprojeto elaborado por Afonso Arinos, de maneira que, “ [...] formam-se oito
comissões, que se dividiram em 24 subcomissões, as quais tinham por papel elaborar, a partir do
zero, pareceres que embasariam uma primeira versão do texto constitucional.

Dentre as subcomissões, a de Negros, Populações Indígenas, Deficientes e
Minorias propiciaram o enfrentamento dos debates e formulações quanto à demarcação
de terras (quilombolas e indígenas); racismo, discriminação, direitos dos negros e o
mito da democracia racial; isonomia nas relações de trabalho, entre outros. Dessa
maneira, resultou num significado positivo, no sentido de elaboração de proposições
para estabelecimento de um Estado democrático de direito e garantidor dos direitos
fundamentais.
Sampaio (2012, p. 100) informa que foram realizadas audiências públicas nas
comissões temáticas da Câmara Federal, e, embora com ânimos muito acirrados,

esse intenso e enriquecedor processo resultou em iniciativas
importantes na Constituição Federal, que deram lugar, depois da
regulamentação, aos projetos de lei – como por exemplo, a
qualificação de crime para a prática de racismo. Todo o processo foi
muito rico para os negros, as mulheres, os indígenas, os
homossexuais, os religiosos. Foi muito emocionante toda a construção
dos debates sobre a questão racial, mas em relação aos direitos das
comunidades quilombolas e dos religiosos de matriz africana o
trabalho exigiu um esforço muito maior, pois o Brasil desconhecia
esses temas como parte da agenda política.

O texto final da CF expressa: “A prática do racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei” (Artigo 5º). E, ainda, que
a cidadania e a dignidade da pessoa humana passam a ser princípios estruturantes do
Estado Democrático de Direitos. Destacam-se também os artigos: 7º – Estabelece a
“proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”; 227º – Afirma ser dever da família, do
Estado e da sociedade assegurar à criança e ao adolescente a proteção de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e, 231º –
Determina que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios passem a ser definidas
como “bens da União” e são “inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas
imprescritíveis”.
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Do ponto de vista formal foram garantidos avanços no que se refere à questão
racial, e, também, assegurados como princípios os direitos humanos, com a
consideração da pluralidade racial, étnica e cultural do povo brasileiro. Proclamou-se a
promoção do bem de todos, "sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação". Importante formulação se deu com a
definição de que a “lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e
liberdades individuais” e reconhece o direito dos quilombolas às suas terras (Artigo 68 Ato das Disposições Transitórias).
Os questionamentos quanto às questões econômicas, sociais e raciais, que
compõem o complexo leque de problemas nacionais, estavam todos “postos sobre a
mesa” e os debates que permearam todo o processo, de um lado, continham os anseios
da elite, e de outro lado, com forte representação institucional e da população, cujos
interesses foram demostrados a partir da organização dos movimentos sociais, de
parlamentares e instituições progressistas.
No decorrer da década de 1990, analistas e militantes da questão racial passam a
apresentar avaliações sobre o enfrentamento da discriminação racial na legislação.
Segundo Luciana Jaccoud (2009, p. 271) aponta-se que:

[...] ao atacar sobretudo o resultado da discriminação, esta legislação
afeta pouco suas causas: o preconceito, o estereótipo, a intolerância e
o racismo. Ao mesmo tempo, deixa intocada a forma mais eficaz e
difundida de discriminação: aquela que opera não por injúria ou atos
expressos de exclusão, mas por mecanismos sutis e dissimulados de
tratamento desigual. A chamada discriminação indireta, largamente
exercida sob o manto de práticas institucionais, atua também nas
políticas públicas por meio da distribuição desigual de benefícios e
serviços. Estas preocupações estarão progressivamente presentes no
debate sobre o tema do combate à discriminação.

É nesse contexto de conquistas e necessidade de regulamentação e/ou
sedimentação de direitos, que se dá a relação entre os movimentos sociais (em especial
do Movimento Negro) e das redes de movimentos sociais. Um dos principais
enfrentamentos é da dicotomia entre investimentos legais, mesmo que “truncados” ou
com certo grau de neutralidade, e as expressões cotidianas contra a igualdade. O
conteúdo apresentado pelas constituições demonstra a necessidade de reação
organizada, não apenas no tocante à violência explícita, à desconsideração da cidadania,
mas, acima de tudo, à luta pela garantia da condição de respeito ao ser humano e à vida.
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Assim, como a consolidação da democracia é um processo moroso e inconcluso,
a Constituição como um instrumento legal, também apresenta debilidades, brechas e
possibilidades. Uma das questões é a necessidade de regulamentação em várias áreas,
porém, não se pode negar as conquistas. Marco Antônio Natalino (2009, p. 84) alega
que é possível afirmar que os constituintes se viram pressionados a aprovar uma carta
mais progressista do que desejariam em vários tópicos.
Segundo Santos (2010, p. 149), a importância jurídico-política da Assembleia
Nacional Constituinte foi
[...] a restauração da legalidade e da legitimidade do poder, fazendo-o
passar de um poder de fato, de um regime de força, a um poder de
direito, a um regime legal. A constituinte foi um momento específico
de transição da ordem política, uma alternativa de reforma política. Na
avaliação política das lideranças do Conselho, eram necessários
mobilização, envolvimento da comunidade negra e um trabalho de
informação do significado de convocação de uma Assembleia
Nacional Constituinte.

Dessa maneira, verificam-se várias referências de propostas para a revisão
constitucional – da Declaração da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte
(CNC), da Comissão de Notáveis e das atividades estaduais e Comissões no Congresso
Nacional. Em síntese, foram significativos os esforços para assegurar formulações sobre
questões raciais na Constituição Federal - CF de 1988 e a abertura de caminhos para a
regulamentação134 de leis antirracistas.
Constatam-se no período de 1986-1988, paralelo à Revisão Constitucional, as
mobilizações do Centenário da Abolição. De um lado o presidente José Sarney instalou
a “Comissão do Centenário” com a finalidade de dar visibilidade às comemorações. E,
de outro lado, em aliança com amplos setores da sociedade civil, o Movimento Negro
desenvolveu ações contestatórias ao posicionamento comemorativo por parte do
governo federal.
Foi realizado por parte do movimento negro o 1º Encontro Nacional do
Centenário da Abolição, em Salvador, na Bahia, de 27 a 30 de novembro de 1987,
134 Um exemplo de regulamentação é a Lei Caó (nº 7.716 de 05/01/1989) que passou a definir os
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, tipificando condutas que obstem o acesso a
serviços, cargos e empregos. No entanto, essa lei ainda deixou questões em aberto e foi alterada pela
Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, conhecida como Lei Paim, que amplia as formas de
discriminação, acrescentando ao lado de cor e raça os critérios de etnia, religião e procedência
nacional. Quanto ao crime de injúria, a nova lei acrescenta um parágrafo ao artigo 140º do Código
Penal, prescrevendo pena de reclusão de um a três anos e multa “se injúria consiste na utilização de
elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou de origem”.
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resultando na Carta de Salvador que reivindicava inclusão socioeconômica para a
população negra, o que deu base para as negociações com o governo e orientou as
manifestações em todo o Brasil.
Na sequência foram realizadas atividades estaduais no formato de seminários e
protestos públicos. Para Osmundo Pinho (2006, p. 15) a Marcha contra a Farsa da
Abolição 1888-1988. Nada mudou, vamos mudar, realizada no dia 13 de maio de 1988,
no Rio de Janeiro, foi um ponto referencial, “ao levar para as ruas todo o aparato do
Exército brasileiro no afã de interromper centenas de ativistas, que caminhavam pela
mais importante artéria da cidade (RJ), a Av. Presidente Vargas, reivindicando direitos e
denunciando o racismo. Os discursos arrematavam os longos meses de preparação
logística para a sua realização”.
A partir dessa movimentação foram adotadas como estratégias: a ampliação do
debate público em relação às desigualdades políticas, sociais e econômicas impostas à
população negra e a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas. Uma das
ações foi a busca dos meios de comunicação como forma de contestar de maneira mais
ampla as políticas apresentadas pelo governo e as comemorações oficiais. Em relação a
esse momento, Abdias do Nascimento (1988) argumentou:
Como esquecer que a República, logo após a abolição, cassou do exescravo seu direito de votar, inscrevendo na Constituição que só aos
alfabetizados se concedia a prerrogativa desse direito cívico? Como
esquecer que, após nosso banimento do trabalho livre e assalariado, o
Código Penal de 1890 veio definir o delito de vadiagem para aqueles
que não tinham trabalho, como mais uma forma de manter o negro à
mercê do arbítrio e da violência policiais? Ainda mais, definiram
como crime a capoeira, a própria expressão cultural africana.
Reprimiram com toda a violência do estado policial as religiões afrobrasileiras, cujos terreiros se viram duramente invadidos, os fiéis e os
sacerdotes presos, pelo crime de praticar sua fé religiosa. Temos
vivido num estado de terror: desde 1890, o negro vem sendo o preso
político mais ignorado desse País.

Nesse clima de pressão por parte do Movimento Negro, e, também, de repressão
às manifestações públicas, ocorreram negociações.
Além da Constituição Federal, em 13 de maio de 1988, foi anunciado por parte
do presidente José Sarney, a criação da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao
Ministério da Cultura (MinC).
Entre diversas avaliações, há uma importante expressão que confere a esse
momento legitimidade no campo das alianças e negociações políticas. O Movimento
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Negro manteve seu posicionamento de protesto, mas a manifestação pública do dia 13 de
maio de 1988 enfrentou repressão policial no Rio de Janeiro

No campo institucional saiu da constituinte vitorioso porque o cenário
brasileiro de concentração da terra foi questionado por parlamentares
que incluíram na Constituição de 1988 dispositivo que garantiu o
direito da população remanescente de quilombo à titulação da terra.
Desde então, os quilombolas têm se articulado nacionalmente para
exigir títulos de propriedade das terras e políticas econômicas,
educacional e cultural em seus territórios. No aspecto jurídico e
político os parlamentares conseguem a aprovação da Lei Caó que
criminaliza o racismo. Nesta década as manifestações de ruas e ações
institucionais dão seus primeiros passos para o fim do mito da
democracia racial (JORNAL DA MARCHA, 1995).

Constatam-se nesse período intensas mobilizações do Movimento Negro, o que
resultou em conquistas do ponto de vista legal, a considerar a Constituição Federal, e
acúmulo organizativo, a considerar os processos de negociações das agendas políticas.

2.2 - Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial
O Documento 2 – Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade
Racial (publicado no Diário Oficial da União na edição de 21/11/1995) é produto da
Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada em
20 de novembro de 1995, em Brasília, com o protagonismo do Movimento Negro e
apoio de outros setores do movimento social (CUT - Central Única dos
Trabalhadores135; PT - Partido dos Trabalhadores; CMP - Central de Movimentos
Populares; MST - Movimento dos Sem Terra; entre outros).
A Marcha Zumbi dos Palmares (1996, p. 9), que teve o propósito de marcar o
Tricentenário da Morte de Zumbi dos Palmares, é reafirmada pela Comissão
Executiva136 como iniciativa do Movimento Negro em parceria com entidades
135 Nessa época Vicente de Paulo da Silva (Vicentinho) era presidente da CUT, e foi o primeiro negro
a exercer esse cargo.
136 A Comissão Executiva foi formada por: Agentes de Pastoral Negros (APNs); CENARAB; Central
de Movimentos Populares; CGT; Comunidades Negras Rurais; Central Única dos Trabalhadores
(CUT); Força Sindical; Fórum Nacional de Entidades Negras; Fórum de Mulheres Negras; Movimento
Negro Unificado (MNU); Movimento pelas Reparações (MPR); CONUN, UNEGRO e GRUCON.
Pelos depoimentos registrados na publicação da Marcha Zumbi dos Palmares, destacam-se importantes
lideranças políticas integrantes da Comissão Executiva: Edson Lopes Cardoso (MNU); Hédio Silva
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democráticas, constituindo-se num “ato de indignação e protesto contra as condições
subumanas em que vive o povo negro deste país, em função dos processos de exclusão
social determinados pelo racismo e a discriminação racial presentes em nossa
sociedade”.
A realização da Marcha traz ao Movimento Negro frutos políticos e
dinamização dos processos organizativos da luta contra o racismo:

[...] esta é uma das vitórias resultantes do fortalecimento das

organizações do Movimento Negro, quando da multiplicação e
interiorização das entidades. [...] As novas formas de articulação e
de expressão da militância nos locais de trabalho, no campo, nos
sindicatos, nos movimentos populares, nos partidos, nas
universidades, no parlamento, nas entidades religiosas, nos órgãos
governamentais etc., vêm nos últimos anos acrescentando melhores
armas no combate ao racismo. Há de se destacar ainda, nessa
empreitada, a emergência do Movimento de Mulheres Negras, com
fisionomia própria e caráter nacional, que duplamente luta contra a
opressão racial e de gênero (MARCHA ZUMBI, 1996, p. 9).

O posicionamento foi, também, de intensificação de mudança de relação entre
Estado e sociedade: “Já fizemos todas as denúncias. O mito da democracia racial está
reduzido a cinzas. Queremos agora exigir ações efetivas do Estado – um requisito de
nossa maioridade política” (MARCHA ZUMBI, 1996, p. 9).
Com esses propósitos a Marcha Zumbi dos Palmares contou com cerca de 30 mil
pessoas de todo o país e apresentou à sociedade e ao governo o Programa que contém
diagnóstico que identifica a exclusão, o genocídio e a descaracterização da população
negra, destituída de sua cidadania; elabora uma crítica sistemática à institucionalização
do racismo e ressalta a necessidade de coibi-lo e superá-lo; e apresenta, também, um rol
de reivindicações e indicações para o desenvolvimento de políticas públicas (terra,
educação, condições de vida e saúde, trabalho, segurança/violência policial, cultura e
comunicação, democratização da informação, religião).
Esse Programa indica que a adoção de políticas de promoção da igualdade deve
levar em consideração vários elementos, e

[...] só terá eficácia na medida de sua sincronia com um modelo de
desenvolvimento comprometido com a geração de emprego, a
distribuição da terra e da renda, a justiça social, a preservação da vida
Junior (CEERT); Sueli Carneiro (Geledés); João Antônio Motta (CUT); Ivair dos Santos (CEAP); Luiz
Alberto (MNU); Ana Lucia Pereira (APNs); Fernando Conceição (MPR); Luiza Bairros (MNU).
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e a construção de novos horizontes para gerações futuras. Mas
constitui, por si só, a ampliação das possibilidades de novos consensos
capazes de potencializar a ação política voltada para a superação das
iniquidades sociais e a consolidação da democracia. Por esse ângulo, o
presente documento se inscreve na luta histórica do povo negro
brasileiro, na esperança e na certeza de que da nossa ação nascerá a
sociedade idealizada por Zumbi dos Palmares (MARCHA ZUMBI,
1996, p. 26).

O principal resultado das negociações propiciadas pela Marcha Zumbi dos
Palmares foi a criação do Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da
População Negra (GTI População Negra), ligado ao Ministério da Justiça. Mas, além
disso, o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial é importante
referência para a elaboração de políticas públicas de igualdade racial até os dias atuais.
Para Hédio Silva Jr. (2010, p. 21) a Marcha representou um momento promissor
de ação unificada, gerando um consenso em torno de políticas de promoção da
igualdade,

[...] terminologia cunhada no aludido documento, que representou
algo de enorme importância se levamos em consideração a influência
de certo pensamento de esquerda na concepção e prática do
Movimento Negro, em função do qual uma parcela importante de
liderança via com desconfiança a reivindicação por políticas de
inclusão racial – tidas como ‘integracionistas’ e supostamente
divorciadas de uma proposta de transformação social.

Para Cardoso (2006, p. 17) a Marcha foi muito mais que um evento, pois,
“entronizou Zumbi dos Palmares como herói nacional. Essa conquista do Movimento
Negro contemporâneo representa a nacionalização da consciência dos descendentes de
africanos e constrói o mito de herói Zumbi de baixo para cima”.
Segundo Zélia Amador de Deus, a Marcha Zumbi dos Palmares impulsiona
importantes ações governamentais: “A partir da existência do GTI o termo ‘política de
ação afirmativa’ passa a ser utilizado. Em seguida veio o processo preparatório para a
III Conferência de Durban e as negociações para implementação dessas políticas com o
governo federal” (Entrevista).
Hélio Santos ressalta que a Marcha Zumbi dos Palmares foi o maior esforço que
o Movimento Negro brasileiro realizou até hoje:

Imagine o que foi o esforço para o movimento social que é
reconhecidamente pobre de recursos ter levado mais de 30 mil pessoas
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do Brasil inteiro a Brasília. Daí resulta o GTI com a missão de
apresentar propostas no campo da igualdade racial ao Estado
brasileiro. A tarefa de coordenar esse trabalho foi muito intensa,
envolveu mais oito pessoas da sociedade civil. Para formar o grupo
tive a preocupação com a diversidade partidária (entre oito três eram
do PT), representação de todas as regiões do país e também a presença
significativa das mulheres. Essa foi a base para a ação do GTI
(Entrevista).

Para Flavio Jorge Rodrigues da Silva a Marcha Zumbi dos Palmares representou
uma composição do Movimento Negro,
[...] o grupo mais próximo do PMDB que depois entrou no PSDB e o
grupo mais da esquerda. A hegemonia na Marcha foi do grupo mais à
esquerda, com o protagonismo do movimento negro (Édson Cardoso,
Hédio Silva Jr. e Sueli Carneiro tiveram efetiva participação e
influência naquele momento) envolvendo a CUT, o PT e outras
centrais sindicais, partidos e movimentos. É dessa articulação política
que sai a Marcha de 1995 e a plataforma que é construída a partir dos
dois setores mencionados. O documento da Marcha é decisivo e
define a aproximação do movimento negro com o Estado a partir de
uma plataforma política. Não foi um diálogo entre iguais, foi uma
negociação com a oposição. [...] O grupo com proximidade ideológica
com o governo Fernando Henrique é o que se aproxima do GTI
(embora a resposta à Marcha tenha sido tímida, a criação do GTI, foi
importante). O chamado grupo de esquerda não participa da Palmares
e não participa do GTI, embora algumas pessoas individualmente
tenham participado (Entrevista).

De maneira enfática, pesquisadores e entrevistados citam a Marcha Zumbi dos
Palmares como um momento chave para impulso das políticas de igualdade racial e
amadurecimento do Movimento Negro.
Posteriormente, a partir das estratégias de pressão e negociação política, o
Movimento Negro realizou em 2005 duas versões da Marcha Zumbi + 10 contra o
Racismo e pelo Direito à Vida (reedição da Marcha Zumbi dos Palmares de 1995). As
duas Marchas ocorreram em Brasília – uma no dia 16 de novembro, e outra no dia 22 de
novembro de 2005. A qualificação mais dez (+10) na denominação da Marcha de 1995
indica uma postura de continuidade da estratégia, mesmo que o resultado tenha sido
dois eventos, em 2005.
A mobilização do dia 16/11/05 enfocou a desigualdade socioeconômica e o
baixo orçamento público destinado à população negra por parte do Estado. A
Coordenação Nacional da Marcha Zumbi dos Palmares + 10 contra o Racismo e pelo

144
Direito a Vida137 apresentou como inaceitáveis: o assassinato em massa da juventude
negra; mortes evitáveis de homens, crianças e mulheres negras; o trabalho precário e
desemprego; exclusão educacional; a intolerância religiosa e violação de direitos
culturais; a não titularização das comunidades quilombolas; a situação das mulheres
negras; e o custo do racismo.
E, ainda, são apresentados desafios decorrentes do quadro de exclusão da
população negra:
O atual patamar de organização da sociedade brasileira, no contexto
de uma economia globalizada em que interesses hegemônicos em
nível mundial operam acima das nações; do padrão de condução da
vida pública que subjuga o interesse do conjunto da população,
especialmente os mais pobres, aos interesses do capital financeiro –
nacional e internacional – em nome do equilíbrio das contas públicas;
a insuficiência das ações empreendidas pelo governo federal, a
ampliação do gap entre negros/as e brancos/as no país
(DOCUMENTO DA MARCHA, 16/11/2005, p. 2).

A manifestação do dia 22/11/05, coordenada pela Comissão Organizadora
Zumbi dos Palmares + 10: II Marcha contra o Racismo, pela Igualdade e a Vida138
apresenta como principais objetivos: a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e das
Cotas (pela mudança da política racista do Estado brasileiro); Contra a Intolerância às
religiões de Matriz Africana; Direito à terra para as comunidades quilombolas; e
enfatiza a anistia a João Cândido – O Almirante Negro139, a exclusão social e a
necessidade de combate à violência contra a população negra (sobretudo em relação às
137 O documento da Marcha 16/11/2005 não detalha a composição da Comissão Organizadora. No
entanto, Rosana Heringer (2006) informa que essa Marcha teve como principal organizador o jornal
Irohin – Comunicação a Serviço dos Afro-Brasileiros – DF, liderado por Edson Lopes Cardoso,
envolvendo várias representações de entidades em âmbito nacional.
138 Composta por Agentes de Pastoral Negros (APNs); Centro de Articulação das Populações Negras
(CEAP); Comissão Nacional contra a Discriminação Racial da Central Única dos Trabalhadores
(CNCDR/CUT); Coordenação Nacional de Entidades Negras (CONEN); Fórum Nacional de Mulheres
Negras; Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira (INTECAB); Movimento Negro
Unificado (MNU); Setorial de Negros e Negras da Central dos Movimentos Populares (CMP); União
de Negros pela Igualdade (UNEGRO).
139 Um dos documentos elaborados pela Comissão Organizadora foi o Dossiê: João Candido – O
Almirante Negro – Anistia e Homenagens para o Líder da Revolta da Chibata, com a pretensão de
“sensibilizar os Poderes Brasileiros para a história e as causas dos oprimidos. [...] Pretendemos acabar
com a história que é transmitida: que somente os oficiais das Forças Armadas são tidos como heróis de
guerra. Os marujos, os praças do Exercito e Aeronáutica, não passam de bucha de canhões. São
tratados pelas elites, da mesma forma com que tratam os operários e o povo, com desprezo” (Dossiê).
Ainda, é relembrada frase elaborada pelo homenageado: “Contra a violência e a injustiça, é sempre
justa a luta e a resistência”.
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mulheres negras e jovens negros). Diante das formulações e indicativos para ação, são
apresentadas perspectivas para superação dessa situação, como exigência de:

[...] mudança na política econômica do atual governo, com o objetivo
de distribuir renda e enfrentar a pobreza, estancando o vertiginoso
enriquecimento do setor financeiro. O neoliberalismo implantado no
Brasil tem significado para a população negra, atraso político e social.
O enxugamento do Estado significa a desqualificação da educação e
degradação da saúde pública. Doenças que já se encontravam sobre
certo controle voltam a ameaçar a população negra e pobre, como
tuberculose, cirrose, desnutrição e a AIDS (MANIFESTO MARCHA,
22/11/2005).

Por fim, foi formulada pela coordenação da Marcha de 22 de novembro a síntese
de que esta foi uma oportunidade que objetivou o reconhecimento por parte do Estado
brasileiro do conceito de reparação como eixo principal para superação do racismo e
acompanhamento às orientações da Declaração e do Programa de Ação da III
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância Correlata (MANIFESTO MARCHA, 22/11/2005).
Por meio de suas coordenações as duas Marchas foram recebidas pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva140, momento em que foram apresentadas as reflexões e
reivindicações e se efetivou a entrega de documentos propositivos. Os documentos
apresentavam reflexões, críticas e proposições sobre a implementação da política de
promoção da igualdade racial, demandando a aceleração de medidas para superação do
racismo (RIBEIRO, 2012, p. 24).
Importante se faz ressaltar que em 1995 a Marcha Zumbi dos Palmares foi
unificada abrangendo a diversidade do Movimento Negro e parcerias com outros setores
do movimento social, o que conferiu grande potencialidade na relação com a sociedade
e o governo federal. No que diz respeito às Marchas de 2005, Rosana Heringer (2006, p.
14) avalia que ressaltam a vitalidade e a diversidade do Movimento Negro:
Embora tenham sido duas manifestações, levando ao enfraquecimento
de uma bandeira que ecoaria ainda mais forte se tivessem sido
unificadas, as manifestações revelaram também as disputas e a
diversidade de posições. [...] Resta para o futuro ampliar as
conquistas, consolidar as políticas já implementadas, encontrar as
convergências possíveis entre diferentes correntes do movimento e

140 Entre os representantes governamentais que acompanharam o presidente estava o ministro Luiz
Soares Dulci da Secretaria Geral da Presidência da República, responsável pela relação com os
movimentos sociais; e, a ministra Matilde Ribeiro, da SEPPIR.

146
afinar as demandas que contribuam para a ampliação dos direitos e
oportunidades da população afro-brasileira.

As análises dos processos da Marcha Zumbi dos Palmares (em 1995 e em 2005)
apontam que mesmo com acirramentos e diversidade de estratégias por parte do
Movimento Negro (com participação de demais movimentos sociais), houve um diálogo
e estreitamento de canais de negociação e monitoramento, fortalecendo o protagonismo
da sociedade civil junto aos órgãos governamentais.

2.3 - Programa Brasil sem Racismo

O Documento 3 – Programa Brasil sem Racismo – PBR foi elaborado em
2002, pela Coligação Lula Presidente (Luiz Inácio Lula da Silva – candidato a
presidente e José Alencar – candidato a vice-presidente)141, representada pela Comissão
do Programa de Governo que contou com 32 integrantes142. Como produto elaborado
por essa comissão o PBR teve a coordenação da Secretaria Nacional de Combate ao
Racismo do PT (representada por Martvs Antônio das Chagas e Matilde Ribeiro) e a
participação de colaboradores de diversas entidades e setores do Movimento Negro. O
PBR foi lançado em 09 de agosto de 2002, em Salvador, com a presença de amplos
setores do Movimento Negro nacional.
Maria Aparecia Abreu e Jean Tible (2012, p. 41) no texto – Políticas inovadoras
no cenário federal, a visão dos ministros de igualdade racial apresentam reflexões de
Martvs Antônio das Chagas sobre o processo de construção do PBR:
Em 2002, o PT organizou seis seminários (um em cada região do país
e um nacional) a fim de incentivar o movimento social, e em
141 Essa Coligação foi composta por cinco partidos: o PT (Partido dos Trabalhadores, presidente –
José Dirceu de Oliveira e Silva); o PC do B (Partido Comunista do Brasil, preside nte – José Renato
Rabelo); PL (Partido Liberal, presidente – Valdemar Costa Neto); PMN (Partido da Mobilização
Nacional, presidente – Oscar Noronha Filho); e PCB (Partido Comunista Brasileiro, presidente –
Zuleide Faria de Melo).
142 Coordenador : Antônio Palocci Filho. Membros: Aloízio Mercadante, Gilney Viana, Jorge Bittar,
Luiz Dulci, Luiz Marinho, Marcel Frison, Marcelino Pires, Marcelo Déda, Márcio Meira, Marco
Aurélio Garcia, Maria da Conceição Tavares, Maria Victória Benevides (Ouvidora), Marina Silva ,
Marta Suplicy, Matilde Ribeiro, Miguel Rossetto, Nelson Pelegrino, Oded Grajew, Patrus Ananias,
Ronald Rocha, Tania Bacelar, Tarso Genro. Convidados: Gilberto Carvalho, Ivete Garcia, Newton
Lima Neto, Ricardo Carneiro, Ana Maria Fonseca e Glauco Arbix. Coordenação Executiva: Antônio
Prado e Clara Ant.
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particular o movimento negro, a se posicionar sobre o futuro governo
do Presidente Lula. Esse processo resultou no Programa Brasil sem
Racismo, que indicou a necessidade de criação de um órgão federal
para o desenvolvimento das políticas de igualdade racial. O principal
desafio do movimento social, para além do processo reivindicatório,
era e continua a ser o de criar condições para formar líderes com
capacidade de assumir os postos de governo, de comando na
administração pública: a tarefa tem sido desafiadora.

Conforme apontado, a elaboração do PBR demandou grande esforço coletivo, o
que foi reafirmado pelo coordenador do Programa de Governo da campanha eleitoral:
“Nunca é demais ressaltar que o combate ao racismo deve ser feito por todos, pois uma
sociedade verdadeiramente democrática, sem racismo é uma utopia que podemos
começar a concretizar desde já, como uma tarefa coletiva de todo o povo brasileiro”
(PBR, 2002, p. 5).
Cabe destacar que o PBR refere-se à gestão pública, considerando a importância
da igualdade de oportunidade e de tratamento como prerrogativa da ação do governo
federal em representação ao Estado brasileiro, não devendo esta circunscrever-se à
atuação de órgãos isolados na administração, mas tornar-se responsabilidade do governo
em conformidade com os dispositivos legais, estabelecendo relação de cooperação entre
os poderes executivo e legislativo, buscando garantir aprovação e/ou fortalecimento de
leis que “busquem a igualdade de oportunidades e tratamento para a população negra,
como por exemplo: o Projeto de Lei – Estatuto da igualdade Racial e o Projeto de Lei
Complementar sobre o Fundo Nacional para o Desenvolvimento das Ações
Afirmativas” (PBR, 2002, p. 19).
Foi ressaltada a necessidade de criar instrumentos e canais efetivos no governo
com a função de diagnosticar, propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução de
políticas de igualdade racial, possibilitando a elaboração de
[...] um mapa de distribuição da população negra para, feito o
diagnóstico, possibilitar um melhor aproveitamento das políticas
públicas a serem desenvolvidas; intensificar a introdução do quesito
cor nos sistemas de informação das áreas de atendimento aos usuários
em todos os setores do serviço público (PBR, 2002, p. 20).

Dessa maneira, o PBR anunciou a ação do governo federal para o período de
2003-2006, e como uma peça de campanha expressou acúmulos e encaminhamentos das
políticas de promoção de igualdade racial, o que a partir da eleição do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva foi importante indicativo para o Plano de Governo. O PBR resulta
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como a mais forte expressão das proposições para as políticas de igualdade racial,
relacionando-se com os Programas de Governo setoriais (igualdade racial) nas últimas
campanhas eleitorais – 2006 e 2010.
É importante, ainda, frisar que o PBR foi elaborado um ano após a III
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância
Correlata (a Conferência de Durban), o que balizou as propostas nacionais e
internacionais. O posicionamento apresentado foi de que

[...] a Conferência de Durban refletiu positivamente na política
nacional. O governo brasileiro desencadeou uma série de iniciativas e
estratégias compreendidas como ações afirmativas. O Plano Nacional
de Direitos Humanos, lançado no primeiro semestre [2002], trouxe
algumas das propostas relacionadas à eliminação do racismo. Medidas
de ação afirmativa foram sugeridas pelos Ministérios da Cultura, da
Educação, do Trabalho e do Desenvolvimento Agrário, mas ainda
dependem de aprovação para serem implementadas, o que não se
concretizará na atual gestão (PBR, 2002, p. 12).

Foi enfatizado no PBR que a Declaração e Plano de Ação de Durban (DDPA)
deveriam ser colocados em prática de maneira mais integral, partindo do
reconhecimento do governo da criminalização do racismo e da urgência de medidas que
coíbam manifestações discriminatórias. Segundo Flavio Jorge da Rodrigues da Silva, o
PBR como uma peça de campanha não só contribuiu para o processo eleitoral, mesmo
com limites, foi eficiente para apontar caminhos para a gestão:

Não tínhamos uma ação de governo em âmbito federal como
referência. Esse foi o grande desafio que foi jogado em nossas mãos,
nas discussões com dirigentes de ponta do PT, falaram vamos criar o
organismo de igualdade racial, mas a construção é com vocês [negras
e negros]. Isso foi emblemático mesmo, com os aprendizados do
passado, foi estruturada uma política de igualdade racial no Brasil que
têm substância e tornou-se referência para a América Latina e Caribe.
De fato, precisamos parar para refletir mais sobre essa história e o
futuro. Saímos do questionamento sobre a falsa democracia racial e
fomos para experiências práticas de institucionalização de ações
governamentais, com uma grande dose de protagonismo. Qual vai ser
a nossa estratégia daqui pra frente? O racismo está aí e necessita ser
superado como parte de um projeto para o Brasil! (Entrevista).

A considerar quase três décadas, fica evidente a incidência do Movimento Negro
na agenda das políticas públicas, em âmbito federal, regional e local, principalmente
junto a administrações democráticas populares, tendo como referência os três momentos
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históricos destacados neste capítulo: as mobilizações do Movimento Negro no período
pré-Constituinte (1986/88); a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela
Cidadania e a Vida (MZP); e a campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva 2002 (Lula Presidente).

3 - Ressonâncias da Conferência de Durban na construção de agendas globais e
locais de promoção da igualdade racial

3.1 Ações da sociedade civil, governos e instituições multilaterais em âmbito global

A III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial e as
Intolerâncias Correlatas (Conferência de Durban), realizada em 2001, na África do Sul
na Cidade de Durban, desponta como o mais amplo evento internacional nessa área, até
o presente momento143.
Em Durban estiveram presentes 18.810 pessoas de 170 países. Essa Conferência
foi realizada sete anos após a finalização formal do apartheid, em 1994; portanto, a
intenção das instituições organizadoras foi chamar atenção para aquela realidade, em
exercício de reestruturação política e construção da democracia144 (SILVA, Silvio
Albuquerque, 2008, p. 166).
Essa Conferência fez parte do ciclo de eventos mundiais realizado pela ONU nos
anos 1990, que incorporou: a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (Brasil – Rio de Janeiro, 1992); a Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento (Egito – Cairo, 1994); a Cumbre Mundial sobre

143 Seus conteúdos deram continuidade aos propósitos da I e da II Conferência Mundial contra o
Racismo e a Discriminação Racial, realizadas em Genebra (nos períodos de 14 a 26/09/1978 e 01 a
12/08/1983), contando com a participação de 123 e 126 países. Nesse período, foram instituídas,
também, pela Assembleia Geral da ONU (AGNU), a I e II Década de Combate ao Racismo e à
Discriminação Racial, nos períodos de 02/11/1973 e 22/11/1983.
144 Entre representantes de governos e da sociedade civil foram totalizados 2.454 delegados na
Conferência. As delegações tiveram diferentes formas de coordenação: 16 por Chefes de Estado ou de
Governo; 58 por Ministros de Estado das Relações Exteriores; 44 por ministros de outras pastas e 52
por autoridades governamentais de diferentes níveis hierárquicos. Participaram cerca de 1.300
organizações não governamentais (3.700 pessoas), instituições nacionais de direitos humanos de 48
Estados, e 4 comissões regionais, 12 agências especializadas e 16 órgãos e mecanismos de direitos
humanos da ONU. Ainda, foram credenciados 1.342 jornalistas com a função de registrar o evento.
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Desenvolvimento Social (Dinamarca – Copenhague, 1995); a Conferência Mundial
sobre os Assentamentos Humanos – Habitat II (Turquia – Istambul, 1996); e a Cumbre
Mundial sobre Alimentação (Itália – Roma, 1996).
Considera-se uma vinculação mais direta das temáticas da Conferência de
Durban com a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Áustria – Viena, 1994) e
a Conferência Mundial sobre a Mulher145 (China – Beijing, 1995). A Conferência de
Viena trouxe um impulso substantivo para a atuação no campo dos direitos humanos,
pois a Declaração e o Programa de Ação de Viena têm por base a universalidade e
indivisibilidade dos Direitos Humanos, partindo da interdependência entre as áreas civis
e políticas e as econômicas, sociais e culturais. E a Declaração e o Programa de Ação
de Beijing diagnosticam e apontam medidas para alteração das condições de vida,
reafirmando compromissos em prol dos direitos humanos das mulheres, vinculando-os à
necessidade de superação da injustiça social que se abate sobre a população não branca,
discriminada pelo racismo.
Segundo Silvio José Albuquerque e Silva146, a Conferência de Durban
estabelece um eixo para a formulação das políticas externas por parte do executivo:

[...] destacam-se o repúdio ao racismo, ao terrorismo e à xenofobia.
Mas essa área é estimulada desde 1968, com a ratificação feita pelo
Brasil da Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial (CERD), que apresenta
explicitamente que os Estados que ratificaram a Convenção são
obrigados a implementar este dispositivo, e que este rege as ações
afirmativas no plano nacional e internacional (Entrevista).

145 As Conferências de Beijing e Durban impulsionaram ações políticas da sociedade civil e governos.
Esses processos constam nos dossiês produzidos pela revista Estudos Feministas (REF). O primeiro –
Mulheres Negras (1995), coordenado por Matilde Ribeiro com a colaboração de Mary Castro Garcia e
Maria Luiza Heilborn, e o segundo, III Conferência Mundial contra o Racismo, sob coordenação de
Luiza Bairros (2002). No primeiro são apresentadas reflexões sobre o processo organizativo no pré e
pós Beijing, e no segundo, como o próprio título elucida, são abordadas as reflexões pós-Durban. As
organizadoras dos dossiês afirmam que as mulheres negras e indígenas brasileiras e da América Latina
e Caribe tiveram destacado papel político nas duas Conferências, o que possibilitou a ampliação de
discussão sobre a questão racial e étnica em âmbito mundial.
146 Entrevistado para esta tese – Silvio José Albuquerque e Silva: Diplomata e mestre em Política
Internacional pela Universidade Livre de Bruxelas. Atuou na organização da III Conferência Mundial
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas da Organização d as
Nações Unidas (ONU). Atualmente ocupa o cargo de ministro chefe da Divisão de Temas Sociais
(DTS) do Ministério das Relações Exteriores.
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Desde o processo preparatório147 as mobilizações e formulações partiram do
slogan – “Unidos para combater o racismo: Igualdade, Justiça e Dignidade”,
relacionando-se com a agenda “2001 – Ano Internacional de Mobilização contra o
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia a as formas Conexas de Intolerância”.
O temário da Conferência148 de Durban retratou ampla agenda política e o
produto final – Declaração e Programa de Ação de Durban (DDPA) – contém,
respectivamente: 122 (cento e vinte e dois) e 229 (duzentos e vinte e nove) itens. O
ponto de partida foi o reconhecimento de quem são as vítimas do racismo, da
discriminação racial, da xenofobia e outras formas de intolerância. Assim, foram
explicitadas: a) as múltiplas formas de discriminação, que podem afetar as mulheres149
e impedir que elas desfrutem seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais; b) as condições de raça, cor, linguagem ou origem nacional ou étnica; c) os
motivos conexos, como o sexo, o idioma, a religião, as opiniões políticas ou de outra
índole; e, d) a origem social, a situação econômica, o nascimento ou outra condição.
O colonialismo e o racismo foram considerados como crimes de lesahumanidade, como elementos que têm afetado mais diretamente os africanos e os
afrodescendentes, as pessoas de origem asiática e os povos indígenas. Assim, foram
incorporadas constatações e recomendações gerais para desenvolvimento de políticas
públicas, e que o sistema de supremacia e de privilégio da raça branca constitui um
componente fundamental de racismo estrutural, fortalecido com o acúmulo de riqueza e
status, através de um aparato coercitivo; e, que toda forma de discriminação racial e de
racismo pode ser intensificada, entre outras coisas, pela não distribuição equitativa da
147 Destacam-se as Conferências Regionais Preparatórias e o Fórum Mundial das Organizações Não
Governamentais. As Conferências regionais foram: a Europeia (Estrasburgo) no período de 11 a
13/10/2000; a das Américas (Santiago) no período de 05 a 07/12/2000; a Africana (Dakar) no período
de 22 a 24/01/2001; e a Asiática (Teerã) no período de 19 a 21/02/2001. O Fórum Mundial das
Organizações Não Governamentais ocorreu em Durban, no período de 28/08 a 03/09/01, cont ando com
aproximadamente 7.000 representantes de cerca de 3.000 ONGs (ONU, 2002, p. 8).
148 Os temas foram: a) Origens, causas, formas e manifestações contemporâneas de racismo, a
discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância; b) As vítimas de racismo,
discriminação racial, xenofobia e as formas conexas de intolerância; c) Medidas de prevenção,
educação e proteção destinadas a erradicar o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas
conexas de intolerância nos âmbitos nacional, regional e internacional; d) Estabelecimento de
remédios, recursos, vias de reparação e outras medidas eficazes nos âmbitos nacional, regional e
internacional; e, e) Estratégias para lograr uma igualdade plena e efetiva que abarque a cooperação
internacional e o fortalecimento das Nações Unidas e outros mecanismos internacionais na luta contra
o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância.
149 As crianças e os jovens, em especial as meninas por sua situação de vulnerabilidade, foram alvo de
proposições com indicativos de priorização nas agendas políticas.
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riqueza, o que gera a marginalização e a exclusão social.
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(OHCHR) foi incumbido de acompanhar e encaminhar ações com os Estados membros.
Ainda, a partir da decisão da Assembleia Geral, em 2002, foi criada a Unidade
Antidiscriminação150; e são elaborados relatórios anuais informando sobre as formas de
implementação dos instrumentos em âmbito internacional.
A Declaração e o Programa de Ação de Durban (DDPA) e o acompanhamento
feito pelas estruturas criadas estimularam os Estados signatários a se movimentarem
para a implementação das políticas de igualdade racial, assim como vários processos da
sociedade civil, ainda que de maneira crítica, somam esforços às ações governamentais.
Constata-se que há uma resposta ativa aos indicativos da DDPA, a partir da
criação e/ou potencialização de órgãos governamentais dedicados ao tratamento das
questões raciais e 8de discriminação racial e étnica em 16 (dezesseis) países da América
Latina e Caribe – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai e
Venezuela. E, também, em dois países da América do Norte – Canadá e Estados Unidos
(BRASIL, 2006).
Sob a coordenação do OHCHR, Álvaro Bello, em 2006, elaborou uma análise
oficial dos processos de implementação da DDPA, focando mais diretamente a América
Latina e Caribe. Nessa avaliação foi reconhecido como avanço o fato de 16 países terem
implementado políticas de igualdade racial, e são apresentados 17 desafios a serem
enfrentados pelas várias instituições na região da América Latina e Caribe151,
elucidando caminhos a serem colocados em prática por parte de governos e da
sociedade civil a curto, médio e longo prazo (BELLO, 2006).

150 Como desdobramentos, foram criados outros importantes espaços: o Grupo de Trabalho
Intergovernamental; o Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Afrodescendentes; o Grupo de
Especialistas Eminentes Independentes sobre a Implementação da Declaração e Plano de Ação de
Durban; e a Relatoria Especial sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlata.
151 Entre os 17 desafios são destacados: Cumprimento das obrigações e compromissos estabelecidos
pela Conferência de Durban, particularmente nos referidos à implementação dos planos de ação
nacional; implementação de medidas voltadas para a redução da pobreza; implementação de políticas
de ações afirmativas que integrem os princípios de igualdade e não discriminação em todos os níveis;
reconhecimento e visibilização por parte dos Estados do racismo, a discriminação racial, a xenofobia e
as formas conexas de intolerância em geral; emergência de novas formas contemporâneas de racismo e
discriminação; fortalecimento dos órgãos governamentais assim como órgãos independentes de direitos
humanos; geração e tratamento de informações; a educação e seu papel de combate ao racismo e à
discriminação racial.
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Para Sueli Carneiro (2002, p. 212), Durban ratificou as conquistas da
Conferência Regional das Américas, incorporando vários parágrafos por consenso e
tornou o termo afrodescendente linguagem consagrada na ONU. Reafirma, também, o
protagonismo dos afrodescendentes das Américas no evento mundial: “A aprovação da
Declaração e do Programa de Ação da Conferência, em um clima de alta dramaticidade,
foi, em si mesma, uma de suas grandes vitórias, dada a intensidade dos conflitos e
disputas ali presentes. Entretanto, para os afrodescendentes das Américas e afrobrasileiros em particular, há muito o que comemorar”.
Em 2009, realizou-se a Conferência de Revisão de Durban em Genebra. O
documento de conclusão apresenta a ampliação das ações locais e nacionais e o
incremento de
[...] redes de informação sobre racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata que coletam informações relevantes
e desenvolvem estratégias para combater estes fenômenos, ao mesmo
tempo em que também destacam e disseminam boas práticas que
poderiam auxiliar os órgãos e instituições nacionais no
desenvolvimento de estratégias para combater e erradicar o racismo,
discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata (BRASIL,
2009, p. 3).

Além do estímulo à ação local, há uma ênfase na importância da ação regional e
internacional, a considerar o fortalecimento da DDPA. O documento final encoraja o
Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (OHCHR) a intensificar sua
colaboração com órgãos internacionais e regionais.

3.2 - Ações da sociedade civil, governos e instituições multilaterais no Brasil e na
América Latina e Caribe

A América Latina e Caribe padecem de um histórico de invisibilidade política e
pobreza, principalmente quando o foco são as questões étnico-raciais, mas por outro
lado, ressalta-se o sua capacidade organizativa e política. Na preparação, realização e
monitoramento da Conferência de Durban, destaca-se a existência de dezenas de órgãos
governamentais dedicados ao tratamento das questões raciais e de discriminação racial e
étnica, do ponto de vista da sociedade civil.
Em particular, é possível identificar grande protagonismo no Brasil (tanto da
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sociedade civil quanto dos governos) nos períodos pré e pós-Durban. O ponto de partida
foi a criação do Comitê Nacional para a Preparação na Participação Brasileira na
Conferência de Durban (Decreto de 09/09/2000), seguido de três Pré-Conferências –
São Paulo (06/11/2000), Salvador (20/11/2000) e Belém (10/11/2000), realizadas pelo
governo brasileiro152 em diálogo com a sociedade civil.
O desfecho desse processo preparatório nacional deu-se com a realização da I
Conferência Nacional contra o Racismo e Intolerância, no período de 06 a 08/07/2001,
no Rio de Janeiro. Essa atividade foi presidida pela vice-governadora do Estado do Rio
de Janeiro – Benedita da Silva, contando com a presença de representantes do governo
federal e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Participaram da Conferência Nacional cerca de 1.500 delegados e 500 convidados de
todo o Brasil. Segundo Silva (2008, p. 148), o Relatório do Comitê Preparatório indica
o enfraquecimento da falsa visão da “democracia racial” como fator positivo. Nesse
sentido argumenta:

O relatório analisou medidas legislativas antidiscriminação em vigor
no país. Ao fazê-lo reconheceu que a Constituição de 1988 expressou
inédito reconhecimento da relevância do combate à discriminação
racial para a promoção da igualdade entre todos os brasileiros.
Reconheceu, também, que o sistema jurídico brasileiro introduziu o
princípio da discriminação positiva, ‘o qual encontra sustentação em
três espécies de regras consignadas na Constituição brasileira’.

Considera-se que, na prática, os indicativos de realização das ações afirmativas
vão se tornando realidade, em vários órgãos de governo, a partir de negociações entre
Estado e movimentos sociais. Isso reflete a estratégia do Movimento Negro e as
organizações de mulheres negras, em diálogo com os demais movimentos sociais, em
especial, o feminista e o indigenista, que se prepararam para uma ação conjunta na
Conferência de Santiago, na de Durban e nos seus desdobramentos (CARNEIRO, 2002;
SANT’ANNA; OLIVEIRA, 2002).
Gilberto Verne Saboia argumenta que o Movimento Negro foi um grande e
persistente interlocutor com os governos, e, também, com diversos setores da sociedade
(os indígenas, os homossexuais, os palestinos, as mulheres, os jovens, entre outros):
152 Sob a coordenação do Ministério das Relações Exteriores/Instituto de Pesquisas de Relações
Exteriores (IPRI), Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares – com o apoio do Ministério das
Ciências e Tecnologia/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq.

155

Na Conferência de Durban conheci as lideranças do movimento negro
quando coordenei, como Presidente do Comitê Nacional, os
encaminhamentos para a Conferência de Durban, foi um processo
muito importante para os avanços das proposições de superação do
racismo, e, desde a fase preparatória houve um fortalecimento entre
sociedade civil e governo e também para o conhecimento das
contrapartes da América Latina e Caribe, aprofundando o
conhecimento das realidades nacional e internacional. Na agenda
nacional, na fase preparatória e posterior a Fundação Cultural
Palmares fez um importante trabalho nas regiões e nos Estados, e isso
veio a enriquecer o processo. O Brasil esteve muito bem articulado
(Entrevista).

Na região, como focos organizativos, por parte de setores do Movimento Negro
destacaram-se a Aliança de Líderes do Movimento de Afrodescendentes da América
Latina e Caribe (30/09/2000) e a Mesa de Diálogo dos Afrodescendentes e Povos
Indígenas das Américas, conhecida como – Acordo de Arica (08/06/2001). As duas
articulações buscaram responder coletivamente à necessidade de definição de
estratégias comuns, visando à participação efetiva, à pressão permanente, à articulação
de propostas e à visibilidade dos povos (IIDH, 2001, p. 255/9).
A partir de diversas formas organizativas foram realizados em Santiago/Chile
dois eventos paralelos aos oficiais: no período de 02 a 03/12/2000 a Conferência Cidadã
contra o Racismo, a Xenofobia, a Intolerância e a Discriminação e a Conferência
Regional (oficial) entre 05 a 07 de dezembro de 2000.
Visualiza-se, também, um conjunto de atividades desenvolvidas na região entre
2000 e 2009, um misto entre ações da sociedade civil, de governos e de agências
multilaterais, em geral com coordenação e/ou apoio do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos da ONU. Essas atividades tiveram por objetivo a
divulgação e o estímulo à aplicação da Declaração e do Programa de Ação de Durban.
No entanto, após a Conferência de Durban, a principal atividade na região foi a
Conferência Regional das Américas Sobre os Avanços e Desafios para o Plano de Ação
Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Intolerâncias Correlatas
(CRA), realizada em Brasília no período de 26 a 28/07/2006, sob a coordenação do
Governo Brasileiro com o apoio do Governo Chileno, em parceria com o Comitê
Internacional153 e apoio do OHCHR, da Comissão Econômica para a América Latina e
153 O Comitê Internacional foi formado por representantes das seguintes organizações: African
Canadian Legal Clinic, Human Rights Internet, Comitê Intertribal, New Constituency Development
and Health Disparities Initiatives, Centro de Culturas Indígenas del Peru, Centro de Articulação de
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o Caribe (CEPAL), do Departamento do Governo Britânico para o Desenvolvimento
Internacional (DFID) e do Grupo de Trabalho Interagencial de Gênero e Raça da ONU
no Brasil.
A CRA contou com a participação de 21 países com representações
governamentais e não governamentais154/155. Como pauta foi realizado um balanço e
revisão de propostas e, também, apresentação de práticas e efetivos intercâmbios
governamentais. A dinâmica dessa Conferência permitiu que os representantes da região
dialogassem de maneira mais direta, a partir de duas sessões plenárias e também nas
miniplenárias – dos países do Norte e do Caribe Anglófono; dos países da América
Central e do Caribe Hispanófono; dos países da Região Andina; e dos países do Cone
Sul.
O “Relatório da CRA” estrutura-se por 154 itens e conclui que, a partir do
reconhecimento dos caminhos para formulação de políticas públicas eficazes no
combate a toda sorte de discriminação, é possível identificar os avanços e criação de
“inovadores, cumprindo assim, a função essencial de promover um diálogo interativo
entre os principais protagonistas envolvidos nessa agenda, assim como um impulso aos
consensos já alcançados, e fortalecer a promoção da diversidade, da igualdade, da paz e
da democracia nas Américas” (BRASIL, 2006).
Como síntese é apresentado no processo da América Latina e Caribe que a CRA,
em 2006, foi uma rica experiência de realização de um evento conjunto entre governo e
sociedade civil, tendo como resultado final um documento unificado, reconhecido pelo
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Populações Marginalizadas (CEAP), Escuela Graduada de Administracion Publica Universida d de
Puerto Rico, Organizacion de Desarrollo Étnico Comunitário (ODECO), Mundo Afro, Instituto
Interamericano de Direitos Humanos, Geledés Instituto da Mulher Negra e Fundação Ideas (Chile).
Participaram de maneira individual Sergia Galvan e Ann Mckinley.
154 Antecedendo a esse evento, como resultado das diversas ações da sociedade civil foi formado, em
2004, o Comitê de Iniciativas Santiago + 5, composto por cinco organizações: Aliança de Líderes do
Movimento de Afrodescendentes da América Latina e Caribe (Mundo Afro/Uruguai; Geledés Instituto
da Mulher Negra/Brasil e Centro de Articulação de Populações Marginalizadas/Brasil); Fundación
Ideas (Chile); Human Rights Internet (Canadá); Foro de Diplomacia Ciudadana de América Latina y
Caribe (Argentina), e Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica).
155 Envolvendo a maioria dos países da região, no período de 10 a 12/08/2005, sob coordenação do
Comitê de Iniciativas Santiago + 5, foi realizada no Chile a Pré-Conferência das Américas. Os
resultados desse evento foram registrados no Documento Marco – Pré-Conferência Santiago + 5
contra o Racismo, a Xenofobia, a Discriminação e a Intolerância. No período de 24 e 25/07/06 foi
realizado o Seminário: Diálogo entre Mulheres das Américas contra o Racismo e Todas as Formas de
Discriminação, com o apoio de agências da ONU - UNIFEM, o UNICEF, a CEPAL, a Embaixada da
Espanha no Brasil, o Governo Brasileiro (Secretarias Especiais da Igualdade Racial, de Políticas para
Mulheres e dos Direitos Humanos).
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Edna Maria dos Santos Roland (2012, p. 264) ressalta o protagonismo da
sociedade civil e governos brasileiros e da América Latina e Caribe, e afirma:
[...] como resultado de todo o processo, desde os primórdios até o
momento do Ano Internacional e dos 10 anos de Durban, a Região da
América Latina e Caribe vem, a partir da proposta da elaboração de
uma Convenção Interamericana Contra o Racismo e Discriminação
Racial, debatendo um anteprojeto apresentado pelo Brasil que incluiu
todas as formas de discriminação e intolerância, cujo escopo é
reafirmado no parágrafo 46 do Relatório da Conferência Regional
Preparatória.

Logo após, em 2008, foram realizados, também em Brasília, o Fórum da
Sociedade Civil das Américas (período de 13 a 15/07/08) e a Conferência de América
Latina e do Caribe – Preparatória à Conferência de Exame de Durban (período de 17 a
19/07/08). A partir desses eventos foram elaborados novos documentos – a Declaração
da Sociedade Civil das Américas e o Documento Final da Conferência Regional da
América Latina e do Caribe, preparatória à Conferência de Exame de Durban.
Por parte da sociedade civil, o documento enfatiza a necessidade de maior
institucionalidade e aplicação de recursos orçamentários necessários para implementar
os compromissos estabelecidos. Alega-se, também, que os Estados não têm criado as
condições

efetivas para uma participação

paritária da sociedade civil

no

desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Foi elaborada, também, a
Declaração das Mulheres, no Fórum da Sociedade Civil das Américas, que ressalta:
“Somos protagonistas indispensáveis para o avanço da luta contra o racismo, a
discriminação, e das formas conexas de intolerância e esses esforços são estruturais no
aprofundamento da democracia e da equidade nas Américas” (DECLARAÇÃO DAS
MULHERES, 2008).
O Documento Final da Conferência Regional da América Latina e do Caribe,
preparatória à Conferência de Exame de Durban é composto por 160 itens156 e enfatiza
a importância das práticas desenvolvidas pelos governos e monitoradas pelas
organizações não governamentais. Sublinha, também, a necessidade de avanço na
inclusão de um enfoque de gênero e nos programas de ação contra o racismo, visando
ao enfrentamento do fenômeno da discriminação múltipla e agravada contra as
156 Estrutura-se a partir de quatro eixos: Avanços e Desafios na Implementação de Declaração e
Programa de Ação de Durban; Eficácia dos Mecanismos de Seguimento de Durban e outros
Mecanismos relevantes das Nações Unidas sobre o Tema do Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância; Boas Práticas alcançadas na luta contra o racismo, a
discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância; e o caminho adiante.
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mulheres. Também, é apresentado o desafio de inclusão de conhecimentos da história de
afrodescendentes nos currículos escolares (CONFERÊNCIA DE AMÉRICA LATINA
E CARIBE, 2008).
A reflexão aponta para a necessidade de produção de dados e indicadores
desagregados por raça e etnia, com a realização de censos com os recortes e as análises
e divulgação de dados, a nível nacional e local. Foi recomendada a criação de uma
unidade especializada em diversidade e não discriminação junto à Comissão Econômica
para a América Latina e Caribe (CEPAL).
Por meio da Resolução 64/169 da Assembleia Geral das Nações Unidas foi
instituído 2011 como o Ano Internacional dos Afrodescendentes, com o objetivo de
afirmar a consciência acerca dos direitos das pessoas afrodescendentes, assim como
motivar debates e realizações dos governos sobre as políticas de igualdade racial. Entre
os passos apresentados, há o indicativo de levar adiante a elaboração da Convenção
Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial, já em debate nas instâncias da
Organização dos Estados Americanos (OEA). Este indicativo apresenta impasses
quanto ao alinhamento dos conceitos e priorização política dos países.
Diante da produção de uma agenda múltipla que tem sido embasada pela
Declaração e Programa de Ação de Durban,
[...] a Resolução n. A46/460 da Assembleia Geral endossou a
recomendação do Grupo de Trabalho sobre Afrodescendentes para a
proclamação da Década dos/das Afrodescendentes, decidindo que a
Década se inicia em dezembro de 2012. O Programa de Ação,
elaborado por aquele Grupo, será adotado pelo Conselho de Direitos
Humanos e endossado pela Assembleia Geral. O tema
“Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”, proposto para o Ano
Internacional dos Afrodescendentes (2011), deverá ser retomado,
englobando os principais desafios que se colocam para a próxima
década (ROLAND, 2012, p. 266).

A considerar todo o processo, internacional, regional e nacional, ainda é atual a
formulação de Mary Robinson (na época, Alta Comissária das Nações Unidas e
Secretaria- Geral da Conferência de Durban, em 2001) ressaltando que a Declaração e o
Programa de Ação de Durban apontam novas esperanças no que diz respeito às
possibilidades de modificação de vidas de milhões de seres humanos do mundo, que são
vítimas da discriminação racial e da intolerância. Isso traz novas responsabilidades para
as instituições nacionais, organizações intergovernamentais e organizações não
governamentais (ONU, Nova Iorque, 2002).
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Também, Navanethem Pillay (2009, p. 9), que em 2009, no período da
Conferência de Revisão era a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, argumenta que a Conferência de Genebra (de Revisão) foi o começo de um
processo, muito mais que seu fim: “Se a tolerância e o respeito pela diversidade
constituem nosso horizonte futuro, o melhor é que comecemos a praticar essas mesmas
qualidades aqui e agora”.
A partir da Conferência de Durban amplia-se o estímulo para o relacionamento e
ação conjunta por parte de instituições governamentais e a ONU. Também intensifica-se
a capacidade organizativa da sociedade civil, por meio de fóruns e redes locais e
regionais.
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“Para que os olhos sejam sim a compreensão e não
ao preconceito para que haja laços e não algemas”
Lia Vieira
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IV CAPÍTULO
INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL NO BRASIL

1- Construção de estruturas institucionais para as políticas de promoção da
igualdade racial em âmbito local e federal

Pela

reflexão

apresentada

no

capítulo

anterior,

constata-se

que

a

institucionalização das políticas de igualdade racial no país é um processo em curso.
Mas esse processo não é linear, está permeado por fortes marcas do passado – a
escravidão e as formas excludentes do ponto de vista racial nos processos que se
seguiram, incluindo a abolição e a industrialização.
Diante dessa realidade, Luiz Alberto Silva dos Santos argumenta que o grande
desafio para o Movimento Negro é provocar

[...] a ampliação do reconhecimento da existência do racismo, um dos
fortes elementos estruturadores da desigualdade na sociedade
brasileira. Ainda é muito presente o posicionamento ideológico do
século XIX, de não tratamento dos ex-escravos como cidadãos, após a
abolição. Existem questões instigantes a serem respondidas: Quem se
beneficiou diretamente com a abolição dos escravos? Que dívida o
Estado brasileiro passou a ter com os negros após a abolição da
escravidão? A busca de respostas a essas questões interfere na relação
movimento negro, Estado e sociedade (Entrevista).

Ao refletir sobre as questões apresentadas pelo entrevistado, verifica-se que após
a abolição da escravidão, a dinâmica da sociedade brasileira, do ponto de vista das
elites, organiza-se a partir da concentração do poder econômico e político na mão de
poucos, em detrimento das necessidades da maioria da população, que é negra,
conforme o Censo 2010.
Embora

demandadas

historicamente,

as

políticas

com

presunção

de

enfrentamento da realidade de discriminação racial e étnica são registradas pelo poder
executivo apenas a partir dos anos 1980.
É fundamental o registro de que a orientação para a realização das políticas
públicas de igualdade racial, mesmo com esses grandes hiatos históricos, tem se dado
mediante a contínua expressão de luta e organização do Movimento Negro e
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organização das mulheres negras denunciando o racismo e o machismo, propondo
políticas de igualdade racial e pressionando o Estado, na perspectiva de garantia de
direitos e justiça social, a partir das necessidades da população negra.
Portanto, a partir dos anos 1980 são estabelecidas novas referências com as
respostas do Estado brasileiro quanto à institucionalização das políticas de igualdade
racial, apontando para o reconhecimento da questão racial no campo das políticas
públicas.
Essa conjuntura apresenta a perspectiva de respostas às formulações de Santos
(1996, p. 211), que sinalizou que onde há exclusão social, não se deve tratar a todos
igualmente. Portanto, “o que se busca no Brasil hoje, é pautar a questão racial na
Agenda Nacional, incluir o negro na Agenda Nacional, antes de tudo, é entrever a
questão racial e reconhecê-la como um problema nacional prioritário”.
A inserção na agenda nacional será verificada, desde os anos 80, por dois
caminhos: expressão nos discursos dos presidentes da república, e, também, pela
estruturação das ações dos poderes públicos, na maioria das vezes, em resposta às
proposições dos movimentos sociais (no caso do Movimento Negro).
Mesmo em contextos adversos, as experiências se deram, num primeiro
momento, por meio da criação de órgãos consultivos em governos locais e,
posteriormente, por órgãos executivos157 em governos locais e federal. Portanto,
serão abordadas as experiências em âmbito local e federal que vão desde a primeira
iniciativa de políticas públicas de promoção da igualdade racial com a criação do
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo
(em 1994) até a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR), em 2003.

1.1 - Estruturas e experiências sobre igualdade racial nos municípios e estados

As primeiras experiências de promoção da igualdade racial nos municípios e nos
estados158 foram: em São Paulo, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da
157 Os conselhos configuram-se como órgãos consultivos de elaboração de indicativos para as
políticas públicas. As coordenadorias, assessorias e similares são órgãos executivos, vinculados a
Secretarias e/os órgãos finalísticos. As Secretarias e Ministérios são órgãos finalísticos, com dotação
financeira e estruturas próprias.
158 Diversas experiências foram iniciadas na década de 1980, no entanto, a maior densidade de
informações foi encontrada nas situações detalhadas nesse capitulo.
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Comunidade Negra – 1984 e a Coordenadoria dos Assuntos da População Negra
(CONE) – 1992; no Rio de Janeiro, a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção
das Populações Negras (SEDEPRON) – 1991, transformada na Secretaria
Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras (SEAFRO) –
1994; em Belo Horizonte/MG, a Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade
Negra (SMACON) – 1998.
No Estado de São Paulo foi criado em 1984 o Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo159, por iniciativa do governador
André Franco Montoro, e, também, a partir de reivindicação por parte de alguns setores
do Movimento Negro, visando ao enfrentamento do mito da democracia racial160.
O Conselho teve o papel de defender os interesses da comunidade negra, como
um instrumento político que combina a experiência de militância do Movimento
Negro e a ação no poder público, visando elaborar, propor, coexecutar e executar
políticas, cujo público- alvo era a população negra.
Dado o ineditismo e a complexidade, a implementação do Conselho reavivou
várias polêmicas, baseadas na desconfiança de cooptação e criação de um instrumento
de tutela das lideranças negras.
Segundo Santos (2010, p. 93) os debates eram contraditórios e demonstravam
um misto entre interesses pessoais e políticos, a mobilização contra a existência de um
conselho tinha também a oposição advinda de negros e brancos de esquerda alegando
que essa iniciativa feriria a autonomia do Movimento Negro: “Esse grupo fazia uma dura
oposição ao Conselho, ou qualquer outro órgão, pois afirmava que não representava os anseios
da população negra. Entendia que os negros que apoiassem tal proposta estariam colaborando
com o sistema a serviço da desarticulação do movimento negro no país”.

Mas, segundo Santos (2010), o conselho foi criado, para uns como “o único
espaço” e para outros como “mais um espaço” de encaminhamento de propostas da
comunidade negra. A composição por parte da sociedade civil agregou várias entidades
do Movimento Negro, e, por aproximação com alguns partidos: PMDB, PT; PDT; PDS

159 Criado pelo Decreto Estadual 22.184/84 de 11 de maio de 1984 e posteriormente efetivado pela
Lei 5.466 de 24 de dezembro de 1986.
160 A partir de 1982, com a eleição do governador André Franco Montoro pelo PMDB, foi
encaminhada a criação de conselhos, como sinais para a participação popular. Para a viabilização do
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra foi formada uma Comissão
Provisória de três pessoas (Antônio Carlos Arruda da Silva, Hélio Santos e Ivair Augusto Alves dos
Santos).
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e PFL, mesmo com divergências no interior destes, como foi o caso do PT161.
Antônio Carlos Arruda da Silva (1997, p. 23) argumenta que a criação do
conselho possibilitou que a questão racial se tornasse mais visível e entrasse
oficialmente na agenda pública do Estado de São Paulo:

De forma sui generis, o Conselho da Comunidade Negra como o
Conselho da Condição Feminina, era balizado pela proposta de
participação do governo Montoro. Esta participação era baseada na
concepção de sensibilizar e fazer um ‘chamamento’ a sociedade, para
reconstruir no campo da cidadania tudo o que fora destruído pelas
práticas mesquinhas do longo período autoritário.

E, ainda, informa que a criação desse conselho deu-se como resposta a um
compromisso assumido com a Frente Negra de Ação Política de Oposição (FENAPRO)
162,

em julho de 1980, em troca de apoio nas eleições de 1982. Também, a criação do

conselho em São Paulo foi um fato importante, essa experiência se expandiu para outros
estados da federação, como Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul (SILVA,
1997, p. 22).
O Conselho, na sua fase inicial, foi presidido por Hélio Santos e composto de
maneira paritária, com representantes da sociedade civil e de diversos setores do
governo estadual. Hélio Santos (2003, p. 436) no discurso de criação do Conselho163
alegou que foi uma conquista, num contexto em que:

[...] todos temos um compromisso com o futuro, somos protagonistas
– negros e brancos – de uma nova e importante fase da luta daqueles
que, após ajudarem a construir esse País, continuam relegados e
impedidos de uma participação justa e legítima. Queremos deixar
claro que a demanda da Comunidade Negra não esgota com a
criação desse Conselho. A participação ora implementada permitirá
161Tanto as integrantes do Movimento Feminista quanto as/os integrantes do Movimento Negro com
vinculação com o Partido dos Trabalhadores, se posicionaram criticamente em relação à estruturação
dos conselhos, não participaram de maneira institucional destes no primeiro momento, pois defendiam
a criação de órgãos executivos, e debatiam a cooptação político-partidária das instâncias criadas,
conforme citado por Tatau Godinho (2010) e Flavio Jorge Rodrigues da Silva (FJRS, entrevistado para
esta tese).
162 A FENAPRO foi fundada em agosto de 1979. Reunia políticos negros de partidos políticos de
oposição ao PDS e foi uma reação política ao fato de que, à exceção do vereador Benedito Cintra, os
demais parlamentares negros, Adalberto Camargo, Theodosina Ribeiro e Paulo Rui Oliveira, eleitos
pelo MDB, transferiram-se para aquele partido. A FENAPRO contava com pessoas pertencentes ao
PMDB, PDT, PT e PTB. Dentre outros participavam da FENAPRO: Benedito Cintra, Esmeraldo
Tarquínio e Hélio Santos.
163 Trecho do discurso de instalação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra, feito em 11 de maio de 1984.
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um desenvolvimento ainda maior da consciência crítica, o que
inevitavelmente acarretará uma maior aquisição de poder.

Também Ivair dos Santos (2010) desenvolve reflexão quanto à importância de
ampliação da consciência crítica e de maior aquisição de poder, diz respeito ao conjunto
das políticas de igualdade racial, pois logo após a instalação do Conselho no Estado de
São Paulo ocorreu a ação Pré-Constituinte164, de modo que possibilita o
estabelecimento entre a intervenção local e nacional.
Como parte desse processo, em 20 de novembro de 1987, o prefeito Jânio
Quadros criou o Conselho Municipal do Negro, na capital em São Paulo. Em 1988, com
a eleição da prefeita Luiza Erundina, gestão 1989-1992, foi criada a Coordenadoria
Especial do Negro (CEN), que, posteriormente, transformou-se na Coordenadoria dos
Assuntos da População Negra (CONE) 165.
A CONE tem a função de formular, coordenar, acompanhar, sugerir e
implementar políticas públicas para suprir as necessidades específicas da população
negra no município. No início foi vinculada à Secretaria de Governo, e, em seu formato
atual, a CONE vincula-se à Assessoria de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria
de Governo Municipal do Gabinete do Prefeito.
Maria Aparecida de Laia (2012, p. 79) informa que ao longo dos 20 anos de
existência, vários coordenadores passaram pela CONE166, a considerar o momento
164 Pelo que demonstra a reflexão de Ivair Augusto Alves dos Santos (2010, p. 156), foi realizada uma
pesquisa pelo Conselho como subsídio para o processo da revisão constituinte, a partir da participação
de Hélio Santos na Comissão de Notáveis, o que serviu para provocar um diálogo com a população
negra, com o Movimento Negro, e, também, com os setores governamentais. A participação na
Comissão de Notáveis transformou o Conselho e seus meios de comunicação em canais de diálogo
mais amplos. Ainda, é informado que as propostas apresentadas pelo Movimento Negro visavam
garantir a valorização e elaboração de benefícios legais para o trabalho doméstico; inserção no ensino
público em todos os níveis; incentivo ao ensino profissionalizante; controle de atendimento no sistema
de saúde; criminalização da discriminação racial, entre outros. A participação na Comissão de Notáveis
incentivou a formulação de proposições políticas sobre a questão racial, e o Conselho do Negro
ampliou a capacidade de articulação do Estado de São Paulo para o Brasil.
165 O Conselho Municipal do Negro foi criado pelo Decreto 24.986 de 20 de novembro de 1987, a
Coordenadoria Especial do Negro (CEN) foi criada pelo Decreto 28.074 de 15 de dezembro de 1989
(revogando o Decreto do Conselho), e, em 22 de dezembro de 1992, instala-se a CONE pela Lei
11.321.
166 Na gestão da prefeita Luiza Erundina, no período 1989-1993, os coordenadores foram: João Batista
de Jesus Felix e Ivair Augusto Alves dos Santos. Na gestão do prefeito Paulo Maluf no período de
1993-1997, o coordenador foi Roberto Expedito Casemiro. Na gestão do prefeito Celso Pita, no
período de 1997 a 2000, o coordenador foi Eudes Firmino do Amaral. Na gestão da prefeita Marta
Suplicy, no período de 2001 a 2005, os coordenadores foram Antônio da Silva Pinto e Edmar Silva. Na
gestão dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab, no período de 2005 a 2007, os coordenadores foram
Mario Luiz Cortes. E, na gestão do prefeito Gilberto Kassab a coordenadora foi Maria Aparecida de
Laia.
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político e o perfil da administração pública. A CONE como um órgão executor de
políticas, ao longo dos 20 anos, tem como referência: a defesa da população negra; o
combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo; a promoção da cidadania do
povo negro; a valorização da cultura e das religiões de matrizes africanas, entre outros.
No Rio de Janeiro, em março de 1991, deu-se no governo Leonel Brizola a
criação da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras
(SEDEPRON), coordenada inicialmente por Abdias do Nascimento167.
Em 1993, ocorreu mudança de denominação da SEDEPRON para Secretaria
Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras (SEAFRO) 168,
tendo sido mantida a missão de formular, sugerir e implementar políticas de ação
governamental junto à população negra, visando à defesa, promoção e apoio à interação
cultural, econômica e política dos afro-brasileiros nos processos de desenvolvimento do
Estado; e, ainda, realizar tarefas nas áreas de assistência social, jurídica, educacional,
cultural e de pesquisa.
Abdias do Nascimento (2009, p. 13) alegou que a criação da SEDEPRON
passando a ser denominada posteriormente como SEAFRO foi um ato de coragem que
demonstrou “como o governador Leonel Brizola tinha uma compreensão da questão
racial inédita entre os políticos de grande expressão nacional. Brizola criou o primeiro
órgão de primeiro escalão com a missão de formular e executar políticas públicas de
igualdade racial”. Alega, ainda, que a ideia foi muito ousada para a época, pois só
existiam até aquele momento órgãos consultivos, conselhos e assessorias.
Athayde Motta e Regina Coeli Benedito dos Santos (1997, p. 13), num texto
reflexivo sobre a experiência da SEAFRO apontam que houve

[...] esforço em aprimorar os instrumentos jurídicos e a estrutura da
Secretaria no combate ao racismo e às ações de intercâmbio
internacional e de internacionalização do problema racial brasileiro.
[...] Como pontos problemáticos surgem a ausência de uma
formulação sólida a respeito da questão racial a embasar as ações de

167 Em julho de 1992, Abdias assume a cargo de senador (do qual era suplente) e Vanda Maria de
Souza Ferreira assume a Secretaria. Mais adiante, em janeiro de 1994, Abdias retoma a função de
secretario.
168 Instalada por meio do Decreto 16.529 de 01/04/1991. Além de Abdias, compunham a equipe o
historiador Joel Rufino, o músico Nei Lopes, o jornalista Carlos Alberto Medeiros e a assistente social
Abigail Paschoa. A mudança de denominação de SEDEPRON para SEAFRO, por meio do Decreto
19.067 de 29 de setembro de 1993, teve como intenção uma maior aproximação do órgão aos conceitos
de ação afirmativa.
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política pública, as dificuldades em lidar com a máquina estatal e os
mecanismos de administração pública, a falta de um planejamento
global e periódico onde constasse uma definição e caracterização do
público alvo da Secretaria, o que, por sua vez, levou à profusão de
programas e atividades e à ausência de avaliação em profundidade e,
finalmente, a ausência de uma maior ligação com a sociedade civil, a
partir da maior penetração da SEAFRO nos diversos segmentos
sociais e maior visibilidade na mídia e na opinião pública.

As informações, tanto de Nascimento (2009), quanto de Motta e Santos (1997)
dão a dimensão dos desafios de estruturação de um órgão executivo estadual, na área
racial, e apontam também para a fragilidade dessas estruturas à mercê da decisão dos
governantes e de um truncamento na relação com a administração pública. Apontam,
também, que nem sempre o compromisso e diálogo com o Movimento Negro e a
população negra ocorreram de maneira continuada. Mesmo demonstrada sua
importância e necessidade, esse órgão foi extinto, com a mudança de governantes.
A primeira experiência executiva, no formato de Secretaria, em âmbito
municipal foi em Belo Horizonte/MG – a Secretaria Municipal de Assuntos da
Comunidade Negra (SMACON), criada no Governo Célio de Castro pela Lei 7.535 de
18 de junho de 1998, com a missão institucional de planejar, coordenar e executar
políticas, programas, projetos e atividades para a erradicação do racismo, a superação
das desigualdades sociorraciais e o aprofundamento da democracia no município.
Durante o período de sua existência a SMACON teve importante atuação, tornou
pública a reflexão de que o governo tem responsabilidade na construção das políticas de
igualdade racial, devendo contribuir para a desconstrução do imaginário racista da
sociedade. A secretaria contou com o programa SOS Racismo, com programas de
qualificação profissional, de valorização da mulher negra e da cultura negra.
Mesmo com forte apoio do Movimento Negro e setores militantes, a SMACON
não foi poupada de críticas. Diante do acalorado debate, Rosana Heringer (2001, p. 29)
apresenta reflexão, em que o processo de criação da SMACON “foi descrito por alguns
entrevistados como ‘difícil’, ‘doloroso’, ‘colocando a cidade em polvorosa’ e ‘carregado
de simbologia para o Movimento Negro’. [...] Houve para alguns a percepção de que,
caso não se concretizasse a Secretaria, ‘isto significaria uma derrota para o Movimento
Negro de Belo Horizonte’”.
Junto a esse intenso debate, Heringer (2001, p. 22) afirma que essa experiência
distingue-se dos espaços comumente destinados à população negra no poder público –
como conselhos, assessorias especiais e secretarias extraordinárias. Destaca-se pelo fato
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de ter dotação orçamentária própria e maior autonomia de trabalho. Segundo a
pesquisadora,
[...] a ênfase da atuação da Secretaria é a adoção de políticas sociais,
principalmente em comunidades pobres. Uma de suas prioridades é o
desenvolvimento urbano e melhoria habitacional de comunidades
pobres. Para essas ações, conta com o apoio de setores de iniciativa
privada, organizações internacionais, universidades e outros setores da
sociedade.

No entanto, em 2001, numa reforma administrativa, a SMACON foi
transformada em Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra (COMACON)
vinculando-se

à

Secretaria

Municipal

de

Política

Social

(SMPS/PBH),

e,

posteriormente, o nome foi alterado para CPIR – Coordenadoria de Promoção da
Igualdade Racial (Lei n. 9.934 – 21/06/2010) que dispõe sobre a Política Municipal de
Promoção da Igualdade Racial.
Atualmente a CPIR passou a ter como objetivo: articular a política de promoção
da igualdade racial no município em parceria com os demais órgãos, superando a
desigualdade sociorracial, o combate à discriminação, a promoção e preservação da
cultura e identidade étnica da comunidade negra, indígena, cigana e árabe.
Segundo a ex-coordenadora da CPIR Denise Antônia de Paulo Pacheco (2012,
p. 128), a SMACON foi vista como “uma conquista do movimento negro e para toda a
sociedade de Belo Horizonte”. Pacheco informa que, ainda, hoje a CPIR com uma
abrangência menor que a SMACON, comporta o Fórum Governamental de Promoção
da Igualdade Racial de Belo Horizonte e o Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial (COMPIR) composto por 20 conselheiros governamentais e 20
conselheiros não governamentais.
As experiências demonstradas nos municípios e Estados expressam quatro
formatos diferenciados: Conselho Consultivo; Coordenadoria vinculada a outra
Secretaria considerada estratégica; Secretaria Estadual e Secretaria Municipal. E, são
vários aspectos para reflexão: o distanciamento e/ou confronto entre sociedade civil e
Governo/Estado; a não preparação de lideranças do movimento social e do Estado
para dar conta de uma agenda inovadora que trata de um tema tão complexo como a
questão racial; a fragilidade estrutural e financeira, entre outros. No entanto, mesmo
com necessidade de ajustes, as experiências são vistas como oportunas e necessárias, e
são apresentadas reflexões que indicam para o aprimoramento em novas iniciativas.

170

1.2 Estruturas e experiências sobre igualdade racial em âmbito federal

Em âmbito federal, no período de 1988 a 2003, houve a criação de diferentes
organismos voltados para a questão racial: a Fundação Cultural Palmares/FCP (1988); o
Grupo de Trabalho Interministerial/GTI (1995), o Grupo de Trabalho para a Eliminação
da Discriminação no Emprego e na Ocupação/GTDEO (1996); o Conselho Nacional de
Combate à Discriminação/CNCD (2001); a Secretaria Especial de Política de Promoção
da Igualdade Racial/SEPPIR (2003); e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade
Racial/CNPIR (2003). Ainda como elementos estruturantes passaram a existir o Plano
Nacional de Igualdade Racial/PLANAPIR (2009) e o Estatuto da Igualdade Racial
(2010).
Entre 1986 e 2010, as articulações e negociações em âmbito nacional, ocorreram
junto à gestão de cinco presidentes da república169, sendo eles: José Sarney (19851990) 170, Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Augusto Cautiero Franco
(1992-1995) 171, Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2003) e Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2007 e 2007-2010) 172.
Portanto, ao longo de quase três décadas, vigoraram diferentes concepções sobre
a gestão do país. Nos discursos de posse os presidentes se pronunciaram em relação a
169 As referencias foram encontradas em dois livros que retratam dados biográficos dos chefes de
Estado, e dão informações sobre o período presidencial e da ação política nacional: Os Presidentes e a
República, de autoria de Rosana Cavalcanti Fragomeni (2003), tendo como órgão responsável a
Coordenação de Relações Públicas da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República;
e, Palavra de Presidente – Os discursos presidenciais de posse de Deodoro a Lula, de autoria de João
Bosco Bezerra Bonfim (2004). Referem-se ao mesmo período – mais de um século de regime
republicano no Brasil – a partir do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, até a primeira
gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciada em 2003. Ainda, foram feitas buscas por via
eletrônica – https:www.planalto.gov.br.
170 O presidente Tancredo de Almeida Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 15.01.1985, porém,
faleceu antes de tomar posse, em 21/04/1985. Portanto, quem tomou posse foi o seu vice-presidente
José Sarney.
171 O presidente Collor foi afastado temporariamente da Presidência da República em 02/10/1992, em
decorrência do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, e renunciou em 29/12/1992, data
de julgamento no Senado, que o deixou inelegível por oito anos. O presidente Itamar Franco assumiu a
presidência de maneira definitiva em 29/12/1992, após a renúncia de Fernando Collor, permanecendo
no cargo até 01.01.1995.
172 Anexo C: Dados dos presidentes da República 1985-2003.
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desenvolvimento (direcionado, na maioria das vezes, para o combate à inflação e/ou
garantia de estabilidade econômica), democracia e justiça social; e, ainda, propuseramse a atuar para o incremento de políticas sociais visando à melhoria da qualidade de vida
da população, garantindo a educação e o combate à pobreza, por exemplo.
Além das questões gerais, dois presidentes pronunciaram-se diretamente em
relação à questão racial: Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas,
verifica-se que o presidente José Sarney, embora não tenha se referido à questão racial
no discurso de posse, respondeu a reivindicações e pressões sobre a questão racial a
partir do processo da revisão constitucional.
Em conjunto com os anúncios dos discursos dos presidentes da república,
identificam-se as proposições das políticas de igualdade racial, leis, formas de controle
social e de monitoramento das políticas, buscando garantir o protagonismo do
Movimento Negro e organizações de mulheres negras na sua relação com o Estado.

1.2.1 Período de 1985 a 1989

O presidente José Sarney173 apresentou em seu discurso de posse proposições
para

a

implementação

de

transformações

econômicas,

políticas

e

sociais;

desenvolvimento da democracia, do bem-estar e da segurança; tratamento da reforma
tributária, descentralização administrativo-financeira; reforma do sistema educativo,
inclusive a universidade; contenção da inflação e retomada do desenvolvimento
econômico e social; enfrentamento da dívida externa e interna, considerando a dívida
social; criação de empregos; retomada do desenvolvimento e luta contra a inflação
(BONFIM, 2004, p. 327).
Ressaltou o comprometimento com a reorganização constitucional do país, a
partir da coleta de propostas da sociedade civil para elaboração do anteprojeto. Ainda,
convocou o ministério da Nova República a exercer o poder com justiça social na busca
de um grande entendimento nacional:

173 A posse do presidente José Sarney foi em 15/03/1985 no lugar do presidente Tancredo Neves que
se encontrava hospitalizado. No ato de posse Sarney apresentou o pronunciamento elaborado por
Tancredo e empossou os ministros também por ele escolhidos. Segundo Bonfim (2004, p. 326) a
maneira como Sarney tomou posse criou uma superposição de “personagens”. De certa forma, foi uma
homenagem ao titular, gravemente enfermo, e o discurso foi feito para a nação, po rém, o diálogo foi
direto com os ministros, demonstrando um caráter de recomendações a serem executadas.

172
Teremos tanto mais êxito quanto mais judiciosamente utilizarmos os
mecanismos amplos, abertos e equânimes que nos proporciona a
convivência democrática. [...] O objetivo mais alto de minha
Presidência é a reorganização constitucional do País. É preciso
alicerçar a ordem política sobre a legitimidade democrática. A nova
Carta, que institucionalizará definitivamente a democracia no Brasil,
deve adequar-se às nossas condições econômico-sociais, à índole de
nosso povo e à linha de nossa evolução jurídica. Ademais, deve
responder a um amplo consenso da generalidade dos setores que
compõem a sociedade civil. Por isto tudo, impõe-se criar canais que
facilitem uma ampla consulta e favoreçam um grande debate nacional
(Trecho do discurso de posse do presidente José Sarney em
15/03/1985, publicado em BONFIM, 2004, p. 320 a 327).

Verifica-se que nesse discurso não há menção direta à questão racial, trata-se de
uma formulação geral de indicativos para mudanças (com foco econômico), com sinais
para a democracia, tendo como forte motivação a revisão constitucional. Importante se
faz resgatar que a sociedade brasileira, naquele período, passava pela situação de
desfecho formal da ditadura militar. Também, um ano antes da posse ocorreu forte
processo de mobilização social pelas “Diretas já”, que culminou no Colégio Eleitoral
elegendo Tancredo Neves para presidente e José Sarney vice-presidente da
República174.
O grande destaque da gestão de José Sarney foi a instalação da Assembleia
Nacional Constituinte (em 1987) e a promulgação da Constituição Federal (em outubro
de 1988), momentos de intensas mobilizações sociais, que demonstraram o papel
contestatório da sociedade civil perante o Estado.
No período pré-constituinte - 1986/88 ocorreram fortes embates entre o
Movimento Negro e o Estado, incidindo na tomada de decisões e medidas voltadas para
as políticas de igualdade racial.
No que diz respeito à revisão constitucional, a primeira atitude do Movimento
Negro foi de demonstração de desconfiança, conforme trecho da Declaração da
Convenção Nacional do Negro pela Constituinte (CNC). Desconfiança esta que foi
recolocada no processo do Centenário da Abolição, gerando acirramento de posições;
diante da pretensão do governo de comemorar essa data, o Movimento Negro criou
agenda estratégica e gerou novas situações levando a negociações e mediações de seu
interesse.

174 Diante desse contexto, desde o momento da posse, e, também, com o falecimento do presidente
Tancredo Neves em 21/04/1985, José Sarney inicia o governo sob forte comoção popular; sua gestão
foi marcada por duas grandes tarefas: reconstruir a democracia e enfrentar a crise inflacion ária.
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Em paralelo, em 1988, foi realizado o Programa Nacional do Centenário da
Abolição da Escravatura e criada a Fundação Cultural Palmares (FCP) a partir da Lei n.
7668 de 22 de agosto de 1988 (órgão vinculado ao Ministério da Cultura – MinC).
Essas medidas responderam a negociações junto a um setor do Movimento Negro, tendo
por base a Constituição Federal – a criminalização do racismo, o desenvolvimento das
ações afirmativas e a responsabilização do Estado com políticas voltadas para as
comunidades de quilombos. Portanto, a pergunta chave era: a FCP terá condições de
responder a essas necessidades?
Os debates da época, quando da criação da FCP, foram significativos, em
relação à “validade” de um órgão focado na questão cultural, sendo que as
reivindicações do Movimento Negro apresentaram explicitamente um grave quadro de
exclusão em todas as áreas da vida, o que demonstrava a necessidade de políticas em
múltiplas dimensões.
Segundo Telles (2003, p. 71) no pronunciamento da criação desta Fundação, em
13 de maio de 1988, o presidente José Sarney “Vacilou entre a interpretação oficial da
abolição brasileira como pacífica e consensual e uma perspectiva crítica à democracia
racial. Com o objetivo de receber o apoio da população negra, Sarney expressou que a
Fundação iria ‘tornar possível uma presença negra em todos os setores de liderança
desse país’”.
Cardoso (2002, p. 82) alega que para uma parcela do Movimento Negro a
criação da Fundação Cultural Palmares “tinha o objetivo de dividir, manipular a opinião
pública e cooptar lideranças, personalidades e setores adesistas do movimento negro
com verbas e recursos, e através da Fundação Cultural Palmares, esvaziar o conteúdo
político de protesto que se queria imprimir ao Centenário da Abolição”.
Para Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (2002, p. 18), apesar da existência da
Fundação Cultural Palmares representar um avanço, por ter sido criada pela primeira
vez em âmbito federal “uma instituição voltada especificamente para a defesa dos
interesses da população negra vinculada ao MinC, esta reflete a visão, então
prevalecente no governo, do caráter marcadamente cultural da problemática negra
brasileira”.
Hédio Silva Jr. argumenta que no governo Sarney, “mesmo com uma abertura
pra discutir a temática racial no campo cultural a Fundação Cultural Palmares teve papel
difuso na agenda da igualdade racial, o tratamento a partir da cultura não é suficiente
para dar conta dos problemas raciais no Brasil” (Entrevista).
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Em continuidade ao debate sobre o caráter das políticas voltadas a cultura negra,
Martvs Chagas argumenta:
[...] tenho aprendido a ver a Fundação Cultural Palmares com outros
olhos. Ela foi criada com um objetivo de responder a grande
mobilização e a grande movimentação que os negros fizeram em
1988. Era necessário atuar contra a invisibilidade que recaía sobre os
negros e a cultura apresentou-se como o caminho viável, combinando
com o propósito de desenvolver as ações afirmativas. Antes de 1988
não tinha nenhuma ação mais efetiva voltada para a cultura negra, que
faz essencialmente parte da formação dessa identidade brasileira,
assim, a FCP foi o primeiro organismo que fez com que o Estado
brasileiro reconhecesse a necessidade de políticas de igualdade racial.
Antes da FCP não existiam negros como autoridade pública no poder
executivo, hoje o número ainda é pequeno, mas trouxe a capacidade
das pessoas se prepararem, porque o fato de estarmos em postos de
poder nos leva a incidir sobre as políticas públicas (Entrevista).

A partir do posicionamento de estudiosos e dos entrevistados, constata-se que
durante muitos anos a Fundação Cultural Palmares foi o único ente governamental
federal responsável pela política direcionada à população negra, porém, sob olhares
críticos. No exercício de sua missão desenvolve o trabalho em âmbito nacional, como,
por exemplo, o reconhecimento e identificação das comunidades quilombolas, as
formulações sobre a representação dos negros nas comunicações e na área do trabalho;
e, em âmbito internacional, a integração na Coordenação da Conferência de Intelectuais
Africanos e da Diáspora, no Projeto Rota dos Escravos (coordenado pela UNESCO), e o
Projeto Quilombos das Américas, entre outros.

1.2.2- Período de 1995 a 2003

Para a primeira gestão o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), 19951999, apresentou em seu discurso de posse proposições para os aspectos econômicos
(conter a hiperinflação); sociais (combate à fome); e, de desenvolvimento das políticas
internacionais.

Cinco prioridades foram enfatizadas – emprego, saúde, segurança,

educação e produção de alimentos175. Foram, também, especificadas proposições no
175 Segundo Bonfim (2004) para o primeiro mandato as proposições e conclamações buscam
fortalecer a esperança do povo. As cinco prioridades são apresentadas de maneira combinada com a
promoção de reformas e combate à inflação; modernização, a partir do reaparelhamento das Forças
Armadas; valorização da presença do Brasil no mundo; prestígio à cultura popular; moralização dos
gastos públicos; apoio aos meios de comunicação como fundamentais para a redemocratização.
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campo da democracia e de superação das desigualdades:

Vamos assegurar com energia os direitos iguais aos iguais. Às
mulheres, que são a maioria do nosso povo e as quais o País deve
respeito, oportunidades de educação e de trabalho. Às minorias raciais
e a alguns quase minorias – aos negros, principalmente –, que esperam
que igualdade seja, mais do que uma palavra, o retrato de uma
realidade. Aos grupos indígenas, alguns deles testemunhas vivas da
arqueologia humana, e todos testemunhas da nossa diversidade
(Trecho do discurso de posse do presidente Fernando Henrique
Cardoso – 01.01.1995, publicado em BONFIM, 2004, p. 382/3).

Mesmo reconhecendo as discriminações e desigualdades, a população negra é
tratada como minoria e esse posicionamento reforça visões presentes na sociedade
brasileira, que de certa forma se conectam com as visões no campo do mito da
democracia racial. No exercício da primeira gestão, em 1997, foi aprovada no Senado a
reeleição de mandatos no Executivo federal, estadual e municipal. Com isso o
presidente FHC se candidatou e foi reeleito.
Já no início do mandato 1999-2003, segundo Bonfim (2004), o presidente se
apresentou com o “discurso de um vencedor” (p. 403), ressaltando sua autoridade e
saudando os feitos na primeira gestão. As questões econômicas (crises internacionais e
déficit público) em conjunto com o desemprego foram identificadas como grandes
inimigos da nação.
No discurso de posse o presidente deu ênfase à necessidade de superação da
desigualdade. Assim, anuncia:
Não há democracia onde subsiste a violência. Onde ainda são
desrespeitados os direitos básicos das crianças e das mulheres, dos
negros e dos índios. [...] A Secretaria dos Direitos Humanos foi
fortalecida institucionalmente para melhor cumprir sua missão. A
sociedade será convidada a participar mais diretamente da execução e
controle das políticas (Trecho do discurso de posse do presidente
Fernando Henrique Cardoso – 01.01.1999, publicado em BONFIM,
2004, p. 396).

Fica implícito no discurso que o racismo é questão necessária de ser enfrentada.
No entanto, a forma de tratamento coloca-se na esfera dos direitos humanos, em
conjunto com outras formas de violência e desigualdades.
Evidenciam-se nos dois discursos de posse (1995 e 1999) o reconhecimento da
realidade da discriminação e suas determinações, e o apontamento da importância das
políticas voltadas para a superação das desigualdades raciais (e outras).

176
Diante dos posicionamentos favoráveis à questão racial, apresentados pelo
presidente FHC, Telles (2003, p. 77) chama atenção para o fato de que “[...] pela
primeira vez o líder do governo brasileiro reconhecia a existência de racismo no país e
anunciava a possibilidade de medidas de promoção da justiça racial, rompendo assim
com décadas de negativa formal do racismo”.
Em 1995, com a realização da Marcha Zumbi dos Palmares foi apresentado pelo
Movimento Negro ao presidente da República o Programa de Superação do Racismo e
da Desigualdade Racial, que se configurou como importante indicativo para as políticas
públicas de igualdade racial, gerando caminhos para as políticas afirmativas.
Como produto das negociações foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), conhecido como GTI População Negra que teve como base a atuação do governo
federal no estabelecimento de políticas públicas para negros176 (além das questões
culturais já desenvolvidas pela FCP). O GTI foi formado por representação
governamental de vários ministérios (Saúde, Trabalho, Educação, Relações Exteriores,
Esportes, Justiça, Cultura e Planejamento, além das Secretarias de Comunicação Social
e de Assuntos Estratégicos); e, por parte da sociedade civil (Movimento Negro)
participaram oito militantes, do Norte/Nordeste, do Sudeste e do Sul177.
Hélio Santos afirma a importância do conhecimento da administração pública
por dentro:

A Comissão Pré-Constituinte e o GTI População Negra foram
situações importantes para o movimento negro no Brasil todo. Foi
possível para representantes de diversas instituições conhecerem as
estruturas da administração pública e começarem a entender os
caminhos para a construção das políticas de igualdade racial. Esse é
um passo importante, que fortalece as formas de pressão e negociação
do movimento com o Estado brasileiro (Entrevista).

Segundo Carlos Moura e José Gregori (1997), o GTI possibilitou ao governo e à
sociedade a parceria para importantes elaborações visando à democracia brasileira, à
176 O documento de Sistematização de Propostas para Discussão do GTI apresentou a organização de
15 Grupos Temáticos – informação sobre quesito cor; trabalho e emprego; comunicação; educação;
relações internacionais; terra; políticas de ação afirmativa; mulher negra; racismo e violência; saúde;
religião; esportes; legislação; estudos e pesquisas, ciência & tecnologia; e cultura negra (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 1996).
177 O GTI foi criado por decreto presidencial em 20 de novembro de 1995. Os representantes da
sociedade civil que compuseram o GTI foram: Abgail Páschoa Alves de Souza; Antônio Carlos dos
Santos Vovô; Dulce Maria Pereira; Hélio de Souza Santos; João Jorge Santos Rodrigues; Joaquim
Beato; Vera Regina Santos Triumpho e Zélia Amador de Deus.
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adoção de medidas compensatórias, ou ações afirmativas voltadas para a saúde da
população negra; comunidades de quilombos, entre outros. Ainda, apresentam como um
importante passo do Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Direitos Humanos
para proposição de ações a realização, em 1996, do seminário Multiculturalismo e
Racismo – o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos. Na
abertura desse seminário, o presidente Fernando Henrique Cardoso declarou:

Nós brasileiros, pertencemos a uma nação cheia de contrastes e de
desigualdades de todo o tipo, mas também de diferenças – que não são
só desigualdades – de raça, de cor, de cultura. Isso de certa forma, é
um privilégio, o fato nos permite – se nos organizarmos
democraticamente – um benefício imenso, o qual obviamente, só
advirá se proporcionarmos, aos diversos segmentos da população
brasileira, mais oportunidades de acesso à cultura, à participação na
economia e aos processos decisórios (CARDOSO, 1997, p. 13).

Como forma de concretização das ações do GTI e de ampliação de
oportunidades das políticas, foi criado o Grupo de Trabalho para Eliminação da
Discriminação no Emprego e na Ocupação (GTDEO), com a finalidade de definir
programa de ações que visem ao combate à discriminação no trabalho (Decreto de 20 de
março de 1996).
Foi lançado, em 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I),
que objetivou abordar os entraves à cidadania plena, que levam à violação sistemática
dos direitos e proteção do direito à vida e à integridade física; à liberdade; à igualdade
perante a lei. No dia 13 de maio de 2002, foi lançado o PNHD II, onde foi acrescentado
o apoio ao reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que a escravidão e o tráfico
transatlântico de escravos significaram violações graves aos direitos humanos; de que a
marginalização econômica, social e política se voltou mais acentuadamente aos negros
em decorrência da escravidão, entre outros.
Também em 1996 houve a consagração de Zumbi dos Palmares (Francisco)
como Herói Nacional inscrito no Livro Dos Heróis Da Pátria (que se encontra no
Panteão da Liberdade e da Democracia - Lei 9.315 de 20/11/96) e a oficialização da
data de sua morte – 20 de Novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa
data se tornou feriado em vários estados e municípios178.
178 Vale ressaltar que o resgate histórico de um líder negro que lutou contra a escravidão e instalou o
Quilombo dos Palmares configura-se como uma estratégia importante para dar visibilidade à luta
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Destaca-se na segunda gestão o envolvimento do governo na preparação e
realização da Conferência de Durban, que resultou na Declaração e Plano de Ação de
Durban (DDPA), com inúmeras indicações sobre a necessidade de medidas efetivas
para a superação do racismo. A DDPA somou-se às ações do GTI contribuindo para
impulso ao desenvolvimento das ações afirmativas, em algumas áreas do governo
federal.
Segundo Marcia Lima (2010, p. 80) a participação do Brasil foi intensa em todo
o processo da Conferência, e, “embora muitos projetos já estivessem delineados e
alguns deles sendo implementados, a posição oficial do Brasil na Conferência,
principalmente em relação às ações afirmativas, trouxe mudanças significativas”. Ainda,
como uma síntese a autora alega que a Conferência de Durban trouxe um efeito de
ampliação das políticas no governo FHC, em termos institucionais, entre 2001 e 2002:
Foram criados o Conselho Nacional de Combate à Discriminação,
para propor políticas públicas afirmativas, o Programa Diversidade na
Universidade e o Programa Gênero e Raça, o Ministério do Trabalho.
Além disso, os Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Agrário e
das Relações Exteriores instituíram as ações afirmativas em suas
pastas. Embora existisse a perspectiva transversal envolvendo diversos
órgãos governamentais, a temática racial, no governo FHC,
encontrava-se vinculada à agenda da Secretaria dos Direitos Humanos
(LIMA, 2010, p. 87).

Quanto ao desenvolvimento das ações afirmativas, Gilberto Verne Saboia opina
mais especificamente ao Programa Bolsas-Prêmio de Vocação para a Diplomacia no
Instituto Rio Branco (criado em 2002):
É uma ação efetiva que inclusive, tem que ser ampliada. É
importantíssimo potencializar a preparação de candidatos
afrodescendentes para a carreira diplomática. Os candidatos negros
concorrem em igualdade com os demais, apenas recebem a ajuda
necessária para custear a preparação para o concurso do Instituto Rio
Branco (Entrevista).

No último ano de governo de Fernando Henrique Cardoso ocorreu a eleição do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi organizado o Governo de Transição. Por meio
da Lei 10.609 (20/12/02) foi criada a Equipe de Transição com a tarefa de analisar as

contra o racismo. Essa conquista elucida os resultados das estratégias das diferentes formas
organizativas ao longo dos tempos.
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políticas desenvolvidas e elaborar recomendações para a próxima gestão 179, o que em
muito contribuiu como mais um passo para a construção da democracia.
Segundo informações contidas no Documento de Trabalho nº 10 do
Observatório Universitário DATABRASIL – Ensino e Pesquisa (2003, p. 7),

[...] as medidas tomadas a partir da formação da equipe de transição
foram consideradas importantes porque permitiram que o governo
Lula se familiarizasse com os problemas que teria que enfrentar a
partir da posse, em janeiro, além de minimizar a sensação de ruptura
política. A medida também se revelou positiva para a imagem do
governo Fernando Henrique, principalmente na medida em que passou
a ser facultado o direito de futuros candidatos eleitos para o cargo de
Presidente da Republica instituir práticas semelhantes em outras
transições.

No Governo de Transição, a questão racial foi alocada na Subequipe de Gestão e
Governo, e a partir das análises feitas, foi elaborado o Relatório de Transição de
Governo sobre a questão racial180, sendo que as linhas mestras foram debatidas com
representantes do Movimento Negro em âmbito nacional.
Em sua versão final, o relatório apresentou a reflexão de que nos oito anos do
governo Fernando Henrique Cardoso é identificada a realização de diversas ações, “mas
não se pode dizer que tenha existido uma política de governo na área de promoção da
igualdade racial. A conclusão é que não ocorreram, nesse período, ações substanciais
capazes de reverter, de maneira mais abrangente, a desigualdade e a exclusão social e
racial” (RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO, 2002). A partir dessa constatação desenvolvese o debate sobre a necessidade de um órgão federal para o tratamento das questões
raciais.

1.2.3 Período 2003 a 2010

Segundo Bonfim (2004, p. 406) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu
discurso de posse, buscou fortalecer-se diante de ampla mobilização popular, iniciou

179 Indicada pelo presidente da República a Equipe de Transição contou com uma Coordenação Geral,
uma Coordenação Adjunta e cinco subequipes: Gestão e Governo; Desenvolvimento Econômico;
Políticas Sociais; Empresas Públicas e Instituições Financeiras do Estado; e Infraestrutura.
180 Elaborado por Matilde Ribeiro, como representante da Secretaria Nacional de Combate ao
Racismo (SNCR-PT) na Equipe de Transição. Como subsídio para o Relatório de Transição, foram
realizadas reuniões e um seminário nacional com a militância do movimento negro envolvida nesse
processo.
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com a afirmação “Mudança! Esta é a palavra chave”. Com isso demarcou sua
autoridade e apresentou-se como possuidor de uma história de superação de
dificuldades (de migrante a supremo mandatário), agradeceu ao apoio recebido e
reafirmou que todos os brasileiros devem ter a oportunidade de superar as dificuldades
sociais, políticas e econômicas. A prioridade anunciada foi o Programa Fome Zero.
No discurso de posse (01.01.2003) o presidente apresentou uma visão histórica
da sociedade brasileira, e no campo racial e étnico reconheceu a existência das
discriminações:

O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e discriminações,
especialmente contra as comunidades indígenas e negras, e de todas as
desigualdades e dores que não devemos esquecer jamais, o povo
brasileiro realizou uma obra de resistência e construção nacional
admirável. Construiu, ao longo do século, uma nação plural,
diversificada, contraditória até, mas que se entende de uma ponta a
outra do Território. [...] Onde a mestiçagem e o sincretismo se
impuseram, dando contribuição original ao mundo, onde os judeus e
árabes conversam sem medo, onde toda a imigração é bem-vinda,
porque sabemos que em pouco tempo, pela nossa própria capacidade
de assimilação e de bem-querer, cada migrante se transforma em mais
um brasileiro (Trecho do discurso de posse do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva – 01.01.2003, publicado em BONFIM, 2004, p. 412).

Ainda, foram apresentados caminhos para as relações internacionais, no que diz
respeito ao continente africano:
[...] reafirmaremos os laços profundos que nos unem a todo o
continente africano e a nossa disposição de contribuir ativamente para
que ele desenvolva as suas enormes potencialidades (Trecho do
discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva –
01.01.2003, publicado em BONFIM, 2004, p. 414).

Nesse discurso, verifica-se, de um lado, uma intencionalidade para o
desenvolvimento das políticas de igualdade racial, uma vez que foram citadas as
discriminações e a capacidade de resistência dos indígenas e dos negros. Mas, por outro
lado, houve a contemporização da mestiçagem, tão questionada política e teoricamente,
a considerar o reforço ao branqueamento, em detrimento do reconhecimento da situação
dos negros como trabalhadores e cidadãos.
O comprometimento político com o continente africano reforçou, também, a
positividade dos propósitos da política de igualdade racial em âmbito nacional e
internacional.
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Com a reeleição é apresentado pelo presidente Lula em seu discurso de posse
para a segunda gestão (2007-2010) como perspectivas:

Quatro anos depois, o Brasil é igual na sua energia produtiva e
criadora. Mas é diferente – para melhor – na força da sua economia,
na consistência de suas instituições e no seu equilíbrio social. [...] O
Brasil ainda é igual, infelizmente, na permanência de injustiças contra
as camadas mais pobres. Porém é diferente para melhor, na
erradicação da fome, na diminuição da desigualdade e do desemprego.
É melhor na distribuição de renda, no acesso à educação, à saúde e à
moradia. Muito já fizemos nessas áreas, mais precisamos fazer muito
mais (Trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva –
BRASIL, 2007, p. 17).

No discurso de posse da segunda gestão, são apresentadas as compreensões
sobre a necessidade de superação da injustiça e desigualdade de maneira geral; portanto,
comparado ao conteúdo do discurso da primeira posse as questões raciais estão
implícitas, a considerar o posicionamento de superação das desigualdades e construção
de democracia e direitos.
A segunda gestão veio acompanhada de grande proposição para avanços
democráticos. Considera-se a absorção do conteúdo do Programa Brasil sem Racismo
(PBR), e também os diálogos e proposições a partir do Relatório de Transição de
Governo de 2002, e, posteriormente, o programa de governo 2006-10. Foram pautadas a
campanha presidencial e a necessária mutação do Programa de Governo (peça de
campanha) para um Plano de Gestão (atribuição do executivo), o que registrou a
necessidade de formulação de caminhos para a política governamental no campo da
igualdade racial.
A resposta mais efetiva por parte da gestão do presidente Lula às demandas do
Movimento Negro e organização de mulheres negras foi a criação181 da Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 21 de março182
181 Criada pela Medida Provisória n. 111/03, em 21/05/2003; transformada na Lei n. 10.678, em 23 de
maio de 2003; e, em 24 de maio de 2010 é feita a alteração por meio da Medida Provisória 483/10
transformando a SEPPIR, a SPM e a SEDH em Ministérios, ampliando suas condições de
funcionamento.
182 A data de 21 de março foi escolhida tendo em vista de ser, por resolução da ONU, o Dia
Internacional para Eliminação da Discriminação Racial (Resolução 2.142 de 26/10/1966), como
lembrança aos 69 negros mortos no massacre de Shaperville, praticado por forças policiais de Pretória
na África do Sul. Essa medida é um alerta contra a violência do Apartheid e, por consequência, toda a
violência étnico-racial.
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de 2003. Entre a posse do presidente Lula, em 01/01/2003, e a criação da SEPPIR foi
formado um Grupo de Trabalho com a tarefa de elaborar a proposta desta Secretaria.
Por parte do Movimento Negro, estiveram representadas nesse Grupo de Trabalho
composto por cinco instituições nacionais – a Coordenação Nacional de Entidades
Negras; o Movimento Negro Unificado; a União de Negros pela Igualdade (UNEGRO);
o Partido dos Trabalhadores/Secretaria Nacional de Combate ao Racismo (PT); e o
Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
As bases para a montagem da estrutura da SEPPIR foram a Convenção
Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, o Programa
Brasil sem Racismo e a Declaração e Plano de Ação de Durban. Expressa-se a visão de
que essa política “não pode ser viabilizada por um único órgão público ou somente pelo
governo, mas por uma conjugação de esforços que una o Estado, sociedade civil, setor
empresarial e todos os envolvidos e comprometidos com a justiça social no Brasil”
(BRASIL, 2003b).
Com isso inicia-se um novo ciclo na administração pública, no que diz respeito
às políticas de promoção da igualdade racial183. Podem-se verificar os marcos iniciais
para a elaboração de estratégias de superação do racismo como

[...] confluência de um momento duplamente vitorioso. Por um lado,
foi a materialização de uma histórica reivindicação do movimento
negro em âmbito nacional e internacional e, por outro, uma resposta
ao compromisso eleitoral e político da sociedade brasileira. Pela
primeira vez o Estado se colocou como responsável pelo
enfrentamento estrutural das relações de desigualdades raciais
instituídas (BRASIL, 2007, p. 17).

A SEPPIR foi criada como órgão assessor da Presidência da República com
status de ministério, e em 2010 foi transformada em Ministério184, tendo a missão de
formular, articular e coordenar políticas para a superação do racismo e a promoção da

183 No discurso de posse da ministra Matilde Ribeiro, em 21/03/2003, constata-se a reafirmação de um
compromisso institucional e um chamamento para o cumprimento da agenda de trabalho do novo órgão
de governo federal: “Este momento expressa um amadurecimento da sociedade brasileira, pois fica
evidente que o racismo não é problema só dos negros ou dos que sofrem na pele a discriminação e o
preconceito. É responsabilidade do Governo e de toda a sociedade. "[...] O reconhecimento da
pluralidade da população brasileira e o desenvolvimento de políticas para promoção da igualdade racial
são passos importantes para a construção da democracia e de uma sociedade mais humana”.
184 Em 2010 foi aprovada a Medida Provisória n. 483/10, que altera leis anteriores e transforma a
Secretaria de Política para Mulheres, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a SEPPIR em
Ministérios.
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igualdade racial. O foco das ações volta-se para a população negra, somando-se a esse
papel a responsabilidade de garantir nos aspectos da cidadania e de direitos o
relacionamento com os indígenas, os ciganos, os judeus, os palestinos e demais grupos
discriminados do ponto de vista racial, étnico e cultural.
Em 20 de novembro de 2003, foi criada a Política Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (PNPIR) por meio do Decreto n. 4.886, que concretiza condições
normativas e executivas. E também foram publicados – o Decreto nº 4.885, que criou o
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR); e o Decreto nº 4.887
sobre Regularização para as Comunidades Quilombolas.
A partir de convocação do presidente da República foram realizadas pela
SEPPIR, em conjunto com o CNPIR, duas Conferências Nacionais de Promoção da
Igualdade Racial (CONAPIR). A primeira CONAPIR realizou-se em 2005, em Brasília,
com o tema: “Estado e Sociedade Construindo a Igualdade Racial” e somou-se ao “Ano
Nacional de Promoção da Igualdade Racial”. Em 2009, seis anos após a criação da
SEPPIR, foi realizada a II CONAPIR, com o tema: “Avanços, Desafios e perspectivas
da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial”. A sistematização das duas
conferências foi integrada ao conteúdo do Plano Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (PLANAPIR) e do Estatuto da Igualdade Racial.
O Estatuto da Igualdade Racial foi instituído em 20 de julho de 2010 por meio
da Lei 12.288/10, como referência para constituição de uma ação efetiva do Estado
brasileiro, como base legal para a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos; e o combate à discriminação e às demais formas
de intolerância étnica.
Considerando todo esse processo de criação da SEPPIR e dos aportes legais e
normativos que dão corpo à política de igualdade racial, Hédio Silva Jr. argumenta:
Resultam de um arranjo vitorioso. A Marcha Zumbi dos Palmares e a
Conferência de Durban propiciaram avanços para o ativismo negro,
em negociação com o Estado Brasileiro. Entre 1995 e 2003, portanto
oito anos de maturação, a promoção da igualdade racial foi
transformada em denominação de órgãos governamentais, de
Conferencias e de Audiências Públicas. Isso significa uma vitória
ideológica, saímos da negação do problema racial para a criação de
um sistema público voltado a igualdade racial, o avanço é incrível
(Entrevista).

Ainda, com o papel de encaminhar as estratégias de governo, passaram pelas
duas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) quatro ministros da

184
igualdade racial: Matilde Ribeiro (2003/2008); Martvs das Chagas (interino no mês de
fevereiro de 2008); Edson Santos (2008/2010); e Elói Ferreira (2010). Acrescentando a
essa consideração sobre representatividade política dos negros, Abreu e Tible (2012, p.
47) apresentam reflexões de Martvs Antônio das Chagas:

Nossa presença [dos negros] no governo federal vem desde a criação
da Fundação Cultural Palmares (FCP), que tem 22 anos, e
intensificou-se com a Seppir, há nove anos. A partir dessas
experiências passamos a exercer de maneira mais ampla uma nova
função, a de gestores públicos. Algumas centenas de pessoas negras
passaram pela experiência de serem gestores federais ou locais, em
cargos de visibilidade, mas esse número pode e deve ser maior,
depende um pouco da embocadura que nós possamos dar nos debates
e negociações políticas. Mas a ampliação é fato, é um caminho sem
volta, vale repetir a frase dita pelo presidente Lula – ‘nunca antes, na
história desse país, nós tivemos tantos negros na administração
pública’.

De maneira geral, é identificada ampliação de representação política, de
instrumentos e práticas de implementação de políticas de igualdade racial. Essa
movimentação trouxe novidades no cenário das administrações públicas, tendo sido
iniciadas em âmbito local e expandidas para o federal.

2 - Construção de diretrizes e instrumentos para a promoção da igualdade racial
2.1 - Principais diretrizes – transversalidade, descentralização e gestão democrática

Com a alteração de rotas e ampliação de direitos e acessos, a partir de leis e
desenvolvimento de políticas, programas e projetos, visualiza-se o posicionamento do
Estado brasileiro de assumir as políticas de igualdade racial, destacando-se as ações
afirmativas, principalmente na última década.
Celso Amorim argumenta que houve um começo importante para as políticas de
igualdade racial “nos governos do presidente José Sarney, do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e a própria criação da SEPPIR já no governo LULA, demostram
grande investimento. Tem um começo de enfrentamento de desafios, passos
indiscutivelmente importantes para a democracia e institucionalização das políticas de
igualdade racial. Mas ainda temos muito que fazer” (Entrevista).
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Na mesma linha, Mario Theodoro185 faz referência à dinâmica da questão racial
em relação às gestões federais:

No Governo do Presidente Sarney passou a existir a Fundação
Cultural Palmares, foi fortalecido o viés cultural na política pública de
igualdade racial, essa foi a resposta possível nos 100 anos da abolição.
O Presidente Collor não tinha a questão racial em seu projeto de país e
o Presidente Itamar não teve tempo de reverter isso. No governo do
Presidente Fernando Henrique a questão racial existiu, mas, com
pouco fôlego, com a orientação do Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), após a Marcha Zumbi e também a partir de 2001, com a
Conferência de Durban que trouxe impulsos em relação às ações
afirmativas. E, depois no governo LULA, com a criação da Seppir foi
ampliada a perspectiva de inclusão e justiça racial. São momentos
muito importantes na história do país (Entrevista).

Os entrevistados apresentam a existência de passos e investimentos importantes
para as políticas de igualdade racial. No entanto, Celso Amorim aponta que há ainda
muito o que fazer e Mário Theodoro menciona que têm sido dadas respostas possíveis.
Essas formulações levam à reflexão sobre o papel do próprio Estado no atendimento às
demandas da população negra, e, a relação deste com os movimentos sociais.
Kabenguele Munanga (2010, p. 61) situa como marco da ampliação do debate
sobre a questão racial a conscientização política e alega:
Havia uma época em que dizer que há racismo no Brasil era
considerado como um crime de lesa-pátria. Ninguém se atrevia a dizêlo, com medo de sofrer repreensão política. [...] Antigamente o debate
ocorria somente nos meios acadêmicos, mas hoje é difundido no
tecido da sociedade, principalmente no seio das entidades do
movimento negro. Apesar de o movimento negro ter atuação a longas
datas (desde que os negros aqui pisaram como escravizados), creio
que nos últimos anos – graças ao debate sobre ação afirmativa, a
questão do negro foi ampliada.

Ainda, Theodoro (2008, p. 11) afirma que tem ampliado o questionamento à
democracia racial. Assim como, também, tem tomado corpo o reconhecimento das
desigualdades raciais e a reflexão sobre as causas do racismo. A partir de meados dos
anos 90 verifica-se que é “reconhecida a injustificável desigualdade racial que, ao longo
do século, marca a trajetória dos grupos negros e brancos, assim como sua estabilidade
185 Entrevistado para esta tese – Mario Theodoro: Doutor em Economia pela Universidade de Paris,
professor no Mestrado de Política Social da Universidade de Brasília. Foi técnico de Planejamento do
Instituto e Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Secretario Executivo da Secretaria Especial de
Política de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
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ao correr do tempo, a discussão passa progressivamente a se concentrar nas iniciativas
necessárias, em termos da ação pública, para o seu enfrentamento”.
Importante referência é apresentada por Oliveira Silveira (2006, p. 11) sobre as
iniciativas por parte da sociedade civil e do Estado para enfrentamento ao racismo,
resultando em passos para a institucionalização. A partir de uma visão histórica e
política, argumenta que no período contemporâneo, desde os anos 70, com a primeira
celebração do 20 de Novembro – Dia Nacional da Consciência Negra, o Movimento
Negro tem construído inúmeros protagonismos tendo por base pressões e negociações
com o Estado, visando à garantia de direitos:
Novos tempos se iniciam, desdobrando-se em três fases: 1971/78 – a
virada histórica; 1978/88 – organização, ações políticas, protestos,
posicionamento estratégico; e de 1988 em diante – as conquistas já
mais concretas e palpáveis: presença na Constituição; espaços
públicos desde a Fundação Cultural Palmares até a Seppir, reparações
via ações afirmativas (cotas, reserva de vagas, programas em áreas
como saúde e educação, bolsas de estudo como as do Instituto Rio
Branco), territorialidade negra.

Essa positividade leva a um despertar da sociedade e do Estado, pelo
reconhecimento e desenvolvimento de mecanismos visando à superação das
desigualdades.
Silvio José Albuquerque e Silva salienta que além das questões nacionais há a
inspiração na formulação das políticas externas por parte do executivo, destacando-se “o
repúdio ao racismo, ao terrorismo e à xenofobia, como produto da Conferência de
Durban. Explicitam-se orientações ao executor da política interna e externa de quais são
os valores que eles têm que seguir, como exemplo o Itamaraty passou a aplicar mais
intensamente esses princípios” (Entrevista).
Luciana Jaccoud et al. (2005, p. 375) argumenta que na trajetória de
democratização do Estado brasileiro, embora em meio a muitas dificuldades, buscou-se
ampliar o envolvimento dos atores sociais nos processos de decisão e implementação
das políticas públicas. Assim, são sinalizados três caminhos para participação no que se
refere aos direitos sociais, à proteção social e à democratização das instituições com a
CF:
[...] a participação social promove transparência na deliberação e
visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório; a
participação social permite maior expressão e visibilidade das
demandas sociais, provocando um avanço na promoção da igualdade e
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da equidade de políticas públicas; e, a sociedade, por meio de
inúmeros movimentos e formas de associativismo, permeia as ações e
é capaz de executá-las no interesse público.

Nesse processo constroem-se novos horizontes, novos mecanismos e
instrumentos são apresentados como possibilidades tanto para a execução das políticas
como para a participação social, pode-se considerar que como mecanismos para as
políticas de promoção da igualdade racial, as ações afirmativas foram estratégias que
tomaram corpo na última década: o Plano Plurianual (PPA), como instrumento de
planejamento e diretriz orçamentária; a SEPPIR, como estrutura; a Política e o Plano
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (como mecanismo de definição de diretrizes

e monitoramento); o FIPIR, como estratégia de capilaridade e federalização das
políticas; o Conselho Nacional e a Conferência Nacional de Igualdade Racial, como
expressão de democratização da gestão; e o Estatuto da Igualdade Racial, como
referência legal.
O Plano Plurianual (PPA) é referência geral para todas as políticas públicas. No
período de 2008-2011 teve como lema – “Desenvolvimento com Inclusão Social e
Educação de Qualidade”, e estruturou-se em dez desafios186. Em relação às questões
étnico-raciais e de gênero, destaca-se nesse conjunto o desafio187 de “fortalecer a
democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência,
diálogo social e garantia dos direitos humanos”.
Suzana Cavanagli (2009, p. 34), ao refletir sobre o desenvolvimento dos desafios
do PPA, desde 2004, argumenta que os relatórios de avaliação disponibilizados pelo

186 Os desafios são: promover a inclusão social e a redução das desigualdades; promover o
crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda;
propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e
valorização da diversidade; fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a
cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos; implantar uma
infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional; reduzir as desigualdades regionais a partir
das potencialidades locais do Território Nacional; fortalecer a inserção soberana internacional e a
integração sul-americana; elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica;
promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos; promover o acesso com
qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu
caráter democrático e a descentralização (PNPR, 2007).
187 O debate sobre os desafios para inclusão racial e de gênero no PPA vem sendo desenvolvido desde
a versão de 2004.
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governo188 representam um avanço com a apresentação de resultados de uma evolução
contínua na prática das políticas públicas de igualdade racial, sob a forma de
transversalidade, mas alega que “está longe de atingir o que foi previsto na lei”. A ação
monitorada e o investimento na capacidade de realização de um planejamento ‘de fato
multissetorial’ é um desafio colocado para o PPA e as ações decorrentes na estrutura da
administração pública. A autora considera que o PPA apresenta perspectiva de superar a
forma setorial que tende a enfrentar determinados problemas de modo fragmentado e
artificial.
Tendo como referência a importância de uma ação multissetorial, que leve em
conta a superação da setorialização das políticas, Laís Abramo (2007) acrescenta que o
PPA afirma compromissos com a transversalização das perspectivas de gênero e raça
nas políticas públicas, numa redução das desigualdades sociais.
Nesse contexto, a SEPPIR como uma estrutura em construção (com apenas 10
anos de existência) traz a complexidade de ser um órgão formulador de políticas que
devem ser executadas pelo conjunto do governo, tendo em vista a ação transversal,
como forte estratégia operativa da política de igualdade racial.
Marcus Vinicius Peinado Gomes (2009) em sua dissertação de mestrado avalia o
processo de criação da SEPPIR a partir da pergunta: Será que a constituição de uma
Secretaria com status de Ministério de Estado é capaz de promover mudanças na visão
de desigualdade racial institucionalizada pelo Estado brasileiro189?
Gomes (2009, p. 125) argumenta que por meio da SEPPIR é institucionalizada a
necessidade de enfrentar a desigualdade racial em todas as esferas da visa social: “seu
êxito depende de articulação política, de convencer outros Ministérios de que eles
devem trabalhar a perspectiva da desigualdade racial em suas políticas. O jogo de
empurrar para a SEPPIR resolver a questão não vai ajudar; ela não tem fôlego nem
estrutura para tal, não foi pensada dessa maneira”. Considerando os momentos
históricos que se diferenciam em relação às formas de enfrentamento do racismo,
discriminação racial e preconceito, Gomes (2009, p. 129) destaca: “O lugar das
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do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.
Disponível
em:
http://www.planejamento.gov.br/planejamento_investimento/conteudo/relatorio_ppa/index_relatorio_p
pa.htm.
189 Gomes enfatiza o termo “desigualdade racial” para designar as políticas desenvolvidas pela
SEPPIR, o que enfatiza o resultado perverso da exclusão. No entanto, a maioria dos pesquisadores
utiliza o termo “igualdade racial” como uma forma de apontar perspectivas de ruptura no ciclo das
desigualdades.

189
políticas de desigualdade racial alterou-se ao longo dos últimos anos, em paralelo a um
Movimento Negro que não apenas se posicionou contrário ao Estado, mas que também
optou por atuar na institucionalidade que este seu aparato democrático oferece [...]”.
Surgida com uma Secretaria Especial com status de ministério a SEPPIR passa
em 2010 a ser um ministério. Segundo Mario Theodoro, “essa mudança reforça a
estrutura, mas mantém o seu caráter organizacional por meio da ação transversal e
necessidade de convencimento de outros órgãos para a ação conjunta e definição de
orçamentos” (Entrevista).
A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), desenvolvida
pela SEPPIR, desde 2003, tem por referência três princípios: a transversalidade, a
descentralização e a gestão democrática. A PNPIR é base para o Plano Nacional de
Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) 190/191 aprovado por meio do Decreto
6.872/09, que reafirma as diretrizes e metas nacionais, visando garantir capilaridade das
ações, tendo como âncora o Comitê de Articulação e Monitoramento192.
Por transversalidade, deve-se considerar a incorporação dos valores da equidade
étnico-racial às iniciativas do Estado por meio da vinculação das ações de igualdade
racial a todas as áreas da política pública, com ênfase nas questões sociais, econômicas,
políticas e de infraestrutura.

190 O PLANAPIR é apresentado como “uma estratégia de gestão pública, cujas bases estão na Política
Nacional de Promoção da Igualdade Racial e no Plano Plurianual em todas as suas dimensões [...]”
(PLANAPIR, 2009, p. 15).
191 No Capítulo III do Estatuto da Igualdade Racial (Da organização e competência – Art. 49) é
indicado: o Poder Executivo Federal elaborará o plano nacional de promoção da igualdade racial
contendo as metas, princípios e diretrizes para implementação da Política Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (PNPIR). E detalha: “§ 1º A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e
acompanhamento da PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão
efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional;§
2º É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de promoção da
igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igual dade
étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem à incorporação da política nacional de
promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de Estados e Municípios; § 3º As diretrizes
das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado
que assegure a participação da sociedade civil”.
192 Esse Comitê é coordenado pela SEPPIR e envolve 11 órgãos do governo federal e três
representantes do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). São doze os
objetivos do PLANAPIR: Trabalho e Desenvolvimento Econômico; Educação; Saúde; Diversidade
Cultural; Direitos Humanos e Segurança Pública; Comunidades Remanescentes de Quilombos; Povos
Indígenas; Comunidades Tradicionais e de Terreiro; Política Internacional; Desenvolvimento Social e
Segurança Alimentar; Infraestrutura; e, Juventude.
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Para Fernanda de Carvalho Papa (2012, p. 14) a transversalidade é “um
instrumento estratégico para a gestão de políticas públicas que dependem de um
organismo específico para dialogar com as demais áreas do governo às quais se
pretende levar a perspectiva transversal de determinado tema”. A pesquisadora
complementa, ainda, que na gestão pública a abordagem sobre transversalidade está
associada à ideia de gestão transversal, envolvendo a forma de coordenação horizontal
contrapondo-se às estruturas hierárquicas verticais tradicionais. Esse formato
institucional leva à realização de ações em busca de soluções e/ou resultados de maneira
conjunta, entre várias áreas, sob a coordenação de um órgão ou setor responsável.
No artigo Reflexões sobre a transversalidade de raça e gênero nas políticas
públicas Ribeiro (2012, p. 59) ressalta opiniões de Nilcéa Freire e Paulo Vannuchi193
sobre a positividade da transversalidade incidindo nas políticas que visam à superação
das discriminações de raça, gênero e geração a partir de órgãos governamentais que
fazem ecoar a transversalidade, como a Secretaria dos Direitos da Mulher (SPM); a
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e a Secretaria Especial de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR). Ainda, consideram a criação do Programa de
Aceleramento do Crescimento (PAC), em 2007, “que executa em âmbito nacional ações
de infraestrutura – saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos. Logo
após preparou os diversos órgãos de governo para o incremento da ação transversal nas
áreas sociais, assim foram criadas as agendas sociais”.
O Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH – 3), Decreto n. 7037 de 21
de dezembro de 2009, reforça a perspectiva de transversalidade e apresenta como foco o
combate às desigualdades estruturais. O PNDH-3 tem como objetivo estratégico:
“igualdade e proteção dos direitos das populações negras, historicamente afetadas pela
discriminação e outras formas de intolerância”, e, com isso, constitui-se como referência
para o desenvolvimento de políticas de igualdade racial em vários níveis194.

193 Ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) e Ex-ministro da Secretaria
Especial de Direitos Humanos (SEDH).
194 Apoiar, junto ao legislativo, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial; promover ações articuladas
entre políticas de educação, cultura, saúde e de geração de emprego e renda, visando incidir diretamente
na qualidade de vida da população negra e no combate à violência racial; elaborar programas de combate
ao racismo institucional e estrutural, implementando normas administrativas e legislação nacional e
internacional; realizar levantamento de informações para produção de relatórios periódicos de
acompanhamento das políticas contra a discriminação racial, contendo, entre outras, informações sobre
inclusão no sistema de ensino (básico e superior), inclusão no mercado de trabalho, assistência integrada à
saúde, número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações e dados populacionais e de
renda; analisar periodicamente os indicadores que apontam desigualdades visando à formulação e
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Outro princípio da PNPIR é a descentralização como forma de relação efetiva
do governo federal com os estados e municípios, por meio da inserção da igualdade
racial no sistema federativo.
No que diz respeito à descentralização, Luiz Eduardo Wanderley (2009, p.
147/8) apresenta a crítica de que “sempre houve um centralismo desproporcional nos
poderes do governo central; e, concomitantemente, disputas com as finalidades de se
conseguir implementar uma descentralização”.
Nesse

sentido,

nos

últimos

tempos

os

governos

adquiriram

nova

institucionalidade, mesmo limitada, com base no reconhecimento das medidas
estabelecidas pela Constituição.
O terceiro princípio da PNPIR é a Gestão Democrática que resulta da
formulação conjunta entre governo e sociedade civil, do monitoramento da execução e
do controle social das políticas. A democracia vivenciada como regime político
pressupõe ampla participação da sociedade, considerando a organização autônoma a
partir da qual a capacitação dos agentes sociais permite avaliação, proposição crítica e
aferição do impacto das ações empreendidas pelo poder público.
Sobre gestão democrática que tem como centro o controle social Raquel
Raichelis e Ana Carolina Evangelista (2009, p. 208) refletem que a construção:

[...] na prática concreta dos atores políticos e nas relações entre Estado
e sociedade civil, do conceito de controle social introduzido pela CF88 depende da existência de espaços públicos onde o controle possa se
realizar e ocorram o debate público e a disputa por projetos políticos
vocalizados pelos diferentes sujeitos que deles participam. É por meio
dessa participação que se pretende criar alternativas de políticas
públicas, fóruns de debates, estabelecer mecanismos de negociação e
pactuação, penetrar na lógica burocrática estatal para transformá-la,
participar de processos de deliberação política.

A transversalidade, descentralização e gestão democrática como referências para
as políticas públicas, no caso de igualdade racial, expressando a necessidade de
implementação de políticas públicas e afirmativas que valorizem a promoção da igualdade racial;
fortalecer a integração das políticas públicas em todas as comunidades remanescentes de quilombos
localizadas no território brasileiro; fortalecer os mecanismos existentes de reconhecimento das
comunidades quilombolas como garantia de seus direitos específicos; fomentar programas de valorização
do patrimônio cultural das populações negras; assegurar o resgate da memória das populações negras,
mediante a publicação da história de resistência e resgate de tradições das populações da diáspora
(PNHD-3, 2009, p. 86 a 88).
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significativas mudanças no conjunto das ações do governo federal e da relação deste
com as demais instâncias da administração pública, instituições privadas e com a
sociedade civil, em especial o Movimento Negro. A ampliação das políticas de
promoção da igualdade racial, com característica de ações afirmativas, envolve os
setores executivos; os de formulação e monitoramento; e, os consultivos, de fiscalização
e monitoramento das políticas195.
Visando à descentralização como uma forma de articular as políticas entre os
entes federativos, a existência do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade
Racial (FIPIR) aponta para um importante arranjo institucional, uma vez que o Brasil
possui 26 estados, 5.565 municípios, um Distrito Federal, e uma grande diversidade
regional. A SEPPIR credencia órgãos vinculados a governos municipais e estaduais por
meio de um Termo de Adesão, com os objetivos de construir e/ou ampliar formas de
capilaridade da PNPIR; promover a troca de experiências e a articulação entre os órgãos
e os gestores públicos, identificando experiências comuns; contribuir para o
fortalecimento dos órgãos similares à SEPPIR nas localidades.
Com o objetivo de analisar as ações realizadas pelas três instâncias de governo, e
monitoradas pelo FIPIR, entre 2005 e 2006, foi realizada a pesquisa196 “A Seppir e o
processo de construção de um sistema de políticas para a promoção da igualdade
racial no Brasil”. Foram priorizados os Estados de Maranhão, Mato Grosso do Sul, São
Paulo, Acre e Rio Grande do Sul. A pesquisa demonstrou de um lado grandes desafios
da ação, e, de outro lado, que a criação da SEPPIR provocou a ampliação da criação de
órgãos gestores nos estados e nos municípios, com a consequente intensificação do
interesse em desenvolver ações voltadas para a igualdade racial.

195 Nessa construção, verifica-se o desenvolvimento de importantes ações: a) setores executivos –
Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério da
Educação/MEC; Coordenadoria de Regulamentação Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); b) setores de
formulação e monitoramento de políticas – Comissão Técnica de Saúde da População Negra do
Ministério da Saúde (MS); Comissão de Gênero e Raça do Ministério de Minas e Energia (MME);
Comissão Tripartite pela Igualdade e Oportunidade de Gênero e Raça do Ministério do Trabalho
(MTE), e Núcleos de Promoção da Igualdade Racial e de Oportunidades e Combate à Discriminação
das Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs); c) setores consultivos de fiscalização e monitoramento
de políticas, como o CNPIR, além de garantia da representação do Movimento Negro em diversos
conselhos (SEPPIR), Relatório de Gestão 2003-6, p. 151/2).
196 Realizada por meio de uma parceria entre a SEPPIR, a Universidade de Brasília (UnB) e a
Associação Nacional de Empresários Afro-Brasileiros (ANCEABRA). O coordenador acadêmico da
pesquisa – Sadi Dal Rosso – é professor de Sociologia do Trabalho na Universidade de Brasília e
pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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É fato que houve um salto numérico de adesões, uma vez que em 2003 existiam
aproximadamente três dezenas de órgãos (Relatório de Gestão 2003-6). Até 2012, o
FIPIR recebeu 668 adesões, confirmando a existência de órgãos executivos em 641
municípios, 26 estados e no Distrito Federal (www.seppir.gov.br/fipir em 06 out. 2012).
Como forma de gestão democrática, a atuação do Conselho Nacional de
Promoção da Igualdade Racial197 (CNPIR) e a realização das Conferências Nacionais
de Promoção da Igualdade Racial198 (CONAPIR) impulsionaram um diálogo mais
efetivo entre governo e sociedade civil.
A partir dessas duas estruturas que estabelecem a perspectiva de democratização
da gestão e controle social das políticas de igualdade racial, faz-se importante destacar a
incidência no conjunto das Conferências Nacionais realizadas pelos diversos setores da
administração pública federal. Por se tratar de um processo em curso, as conferências
apresentam perspectivas inovadoras para as politicas de igualdade racial.

2.2 Instrumentos legais e normativos: o Estatuto e o Sistema Nacional de Promoção da
Igualdade Racial

O processo de aprovação do Estatuto teve por base debates intensos, enfocando a
gestão pública cidadã, participativa e descentralizada, na medida em que induz a
aplicação de políticas de igualdade racial por todos os estados e municípios
brasileiros199. O Estatuto institui o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial
197 O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) é um órgão colegiado de caráter
consultivo que tem por finalidade propor e monitorar políticas de acordo com a missão da SEPPIR,
com isso ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas.
198 Essas conferências possibilitaram o aprofundamento das reflexões e formulações sobre as políticas
públicas de igualdade racial, de maneira conjunta entre governos e sociedade civil. As Confer ências
produziram respectivamente 1.085 e 761 propostas; nos dois momentos houve representação de
delegados de todos os estados brasileiros.
199 São prerrogativas desse Estatuto: I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão,
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por
objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer
outro campo da vida pública ou privada; II - desigualdade racial: toda situação injustificada de
diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em
virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica; III - desigualdade de gênero e raça:
assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a instância social entre mulheres negras e os
demais segmentos sociais; IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e
pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; V - políticas públicas: as ações, iniciativas e
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(SINAPIR) que foi se construindo desde a PNPIR e o PLANAPIR. O SINAPIR 200 é
uma “forma de organização e de articulação voltada à implementação do conjunto de
políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país,
prestados pelo poder público federal” (ESTATUTO, 2010, p. 33).
Com o histórico de muito debate e negociação, o Estatuto tramitou 10 anos até
sua aprovação no Congresso Nacional – de 2000 a 2010, seguido de sancionamento
pelo executivo. Nesse sentido, Abreu e Tible (2012, p. 43) apresentam posicionamento
de Elói Ferreira sobre a importância da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial:

Nas capitais e os Governos Estaduais, mesmo com estruturas
pequenas, o debate está colocado, e, seguramente temos que avançar
mais. O Estatuto da Igualdade Racial permitiu a construção de uma
forma intensa no Parlamento, envolvendo uma parcela muito
expressiva de representação da sociedade brasileira. É resultado,
também, da pressão do movimento social, em especial o negro, de
parlamentares e agentes políticos que abraçaram a causa. É uma lei
voltada à população negra brasileira, mas é para toda a nação que
permite encaminhamentos para a reparação dos quase quatrocentos
anos de escravidão.

Adi dos Santos argumenta que o Estatuto estipula o que é preconceito e
discriminação, e defende os direitos do ponto de vista racial:

Mas a sociedade deve interferir mais no fortalecimento dessa lei. Não
basta só nos cobrarmos dos organismos e das instituições públicas, a
implementação das leis. Podemos ter como exemplo a nossa
Constituição, que é um excelente documento, mas falta muito ainda a
ser aplicado, falta muito ainda para ter direitos garantidos, como
moradia, educação, assistência etc. Precisamos nos fazer uma
pergunta: o que é necessário rever enquanto nação além de fortalecer a
aplicação do Estatuto? A superação do racismo e a ampliação das
conquistas vão depender muito da velocidade que se aplicará nas
políticas que possibilitam a igualdade e justiça (Entrevista).

programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais; VI - ações
afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a
correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
200 Os objetivos do SINAPIR são: I – promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades
sociais resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas; II – formular políticas
destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população
negra; III – descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e
municipais; IV – articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica; e, V –
garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para implementação das ações afirmativas e o
cumprimento das metas a serem estabelecidas.
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Mesmo com fortes argumentações em relação à pertinência e importância da
aprovação do Estatuto, são elaboradas críticas quanto ao conteúdo e ao processo de sua
elaboração.
Sales Augusto dos Santos et al. (2011, p. 7) na publicação – O processo de
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010
apresenta a reflexão de que é uma lei que complementa a própria Constituição Federal e
torna mais sólido o caminho para a construção das políticas de igualdade racial como
responsabilidade do Estado brasileiro, ampliando assim o alcance da mesma.
Assim o pesquisador afirma que ao contrário do que pregam alguns cientistas
sociais, este Estatuto não é fruto de geração espontânea: “ele não surgiu de um vácuo
sociopolítico, ou seja, sem história de luta dos movimentos negros e/ou de seus aliados,
dentro e fora do parlamento brasileiro, por políticas de promoção da igualdade racial,
menos ainda de um vácuo de propostas relativas aos marcos normativos que dizem
respeito à questão racial brasileira”.
Santos et al (2011, p. 7) afirma que a proposta formal deste Estatuto
“apresentada pelo parlamentar Paulo Paim (PT/RS) – foi, em realidade, um agregado de
várias outras proposições que objetivavam a igualdade racial por meio de legislação”. O
autor analisa que ao longo de 10 anos até a aprovação do Estatuto houve um processo de
lutas concretas, discursivas, simbólicas e ideológicas, e, também, que ocorreram cortes
significativos entre a primeira versão e o texto aprovado – “o que resultou em retrocesso
em termos de direitos à população negra, quando comparamos a versão do Estatuto da
Igualdade Racial aprovada no Senado Federal em 9 de novembro de 2005 com a que foi
aprovada em 16 de junho de 2010” (SANTOS et al., 2011, p. 74).
Para Luiz Alberto Silva dos Santos, muitos elementos que eram essenciais foram
deixados de lado no texto final do Estatuto:
[...] como as cotas, os quilombos e o fundo da igualdade racial. Dessa
maneira, tornou-se um documento frágil, e mesmo assim ainda está
difícil perceber a materialidade do que foi aprovado. Deve ser
regulamentado, mas como tudo na vida tem que ser revisto e rebatido,
visando mudanças para que no futuro torne-se um documento potente
e condizente com a realidade da população negra (Entrevista).

As críticas apresentadas têm sua importância e servem de alerta quanto à
necessidade de regulamentação e aplicabilidade do Estatuto, assim como do constante
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posicionamento visando à ampliação de conquistas.
Por fim, Paulo Paim (2012, p. 164), senador da República, sintetiza que o texto
aprovado não foi o ideal, mas sim, o possível:

As decisões tomadas não contemplaram os anseios, mas devem servir
de esteio para continuarmos lutando para conquistar mais direitos. [...]
O Estatuto da Igualdade Racial tem um valor simbólico, jurídico,
moral e histórico. É um instrumento que norteia a luta dos
movimentos sociais, governos e gestores na esfera federal, estadual e,
o mais importante, nos municípios brasileiros. Ele é um marco na
história do povo negro, um divisor de águas. Certamente a história das
lutas e da elaboração de políticas públicas será dividida entre o antes e
o depois da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.

De um lado, os elementos analíticos sobre as estruturas, instrumentos e leis
indicam perspectivas de avanços e também limites quanto à aplicabilidade e alcance das
políticas de igualdade racial. Constata-se que são grandes os desafios do ineditismo de
uma estrutura que aponta o Estatuto e por consequência para o SINAPIR, diante de uma
realidade que impõe limites à execução das políticas, a partir de uma realidade histórica
de exclusão e racismo.

3 - As ações afirmativas como instrumentos de promoção da igualdade racial:
educação étnico-racial e quilombos

3.1 - Debates sobre as ações afirmativas

As ações afirmativas como um conjunto de instrumentos que criam
oportunidades de inclusão social, econômica e política de grupos que vivem
discriminações históricas têm sido alvo de amplos debates – sendo estes a favor e
contra. Mas, mesmo num contexto adverso, as ações afirmativas têm sido focos do
desenvolvimento das políticas de igualdade racial e de construção do Sistema Nacional
de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).
Faz-se importante compreender a fundamentação desse intenso debate sobre as
ações afirmativas, que delineia os posicionamentos favoráveis e contrários a sua
importância e pertinência.
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Nesse contexto, em defesa das ações afirmativas, de maneira assertiva Theodoro
(2008, p. 174) argumenta que “pobreza se enfrenta com um conjunto amplo de cunho
universalista, tendo como pano de fundo o crescimento econômico e a distribuição mais
equânime da riqueza. Racismo, preconceito e discriminação devem ser enfrentados com
outro conjunto de políticas e ações”. Esse conjunto são as ações afirmativas.
Sales Augusto dos Santos (2005 e 2008) alega que alguns cientistas sociais são
contrários às cotas para negros por desconsiderarem a produção acadêmica sobre o
tema, tratando-o como futurologia “e muito se afastam da construção de conhecimento
fundamentado em pesquisas e no rigor acadêmico” (SANTOS, 2008, p. 921). Segundo
o autor, as afirmações apresentam-se esvaziadas de conteúdo, como: “as cotas para
negros nos vestibulares das universidades públicas vão racializar a sociedade brasileira’,
ou ainda, ‘vai haver uma divisão racial do Brasil’, ou ‘divisões perigosas’, entre outras
insustentáveis previsões catastróficas (SANTOS, 2008, p. 921).
O autor destaca que: a) mesmo os autores que são contra as cotas para negros
nos vestibulares admitem que a sociedade brasileira discrimina racialmente os negros;
b) o futuro passa a ser um dos argumentos desses autores contra o sistema de cotas,
visto que eles descortinam, com a implementação das políticas de ação afirmativa para
negros, cenários de conflito racial aberto. A partir dessas considerações é concluído por
esses cientistas sociais que a implementação das cotas acirrará as tensões raciais
existentes e provocará uma “cisão racial” no Brasil (SANTOS, 2008, p. 922).
Particularmente, Yvonne Maggie (2008, p. 907) recorre a uma explicação sobre
o tratamento dispensado aos negros durante a escravidão e no pós-escravidão para
fundamentar seu posicionamento contra as cotas:

[...] os proponentes das cotas também justificam como forma de
reparação aos males causados pela escravidão que, para eles,
perpetuam-se mesmo após a abolição. Na condição de libertos, os exescravos são vítimas não de um senhor, mas de um mercado de
trabalho que não os inclui, de um Estado que não os assiste e de uma
cidadania não plena, mas incompleta. É como se a história, desde a
escravização dos negros da África, fosse um acúmulo de violência,
opressão, exploração, como se o escravo fosse ‘coisa’, algo
desumanizado. O que é pior, mesmo depois de livre, de liberto, sua
condição subumana, segundo essa perspectiva, permanece; em alguns
casos, de maneira até mais degradante. Não se pode negar a pesada
violência do regime escravocrata, tanto quanto não se pode negar a
manutenção da violência perpetrada contra os africanos que vieram
para cá como escravos e contra os seus descendentes aqui nascidos e
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escravizados. Porém, há algo de perverso na leitura que é feita,
especialmente pelos movimentos negros, sobre a escravidão e o pósabolição e fim de fundamentar e justificar as cotas.

Maggie (2008, p. 910) afirma, ainda: “Quero finalizar esse ensaio dizendo não às
políticas de cotas raciais nas universidades, como propõe o PL 73/1999”. Faz-se
importante ressaltar que Maggie ao apresentar o posicionamento contra as cotas,
contesta a situação vivenciada no Brasil referente ao acúmulo da violência e à
“coisificação” dos negros na época da escravidão.
Vale salientar que no I Capítulo desta tese, Gorender (2010) explicita que a
“coisificação” imposta aos negros no período da escravidão determinou, também,
lugares de inferioridade após a abolição, e até os dias atuais. Considera-se, em
contestação a essa realidade, que as ações afirmativas se apresentam como resposta às
imposições históricas “que desigualdades muito objetivas, que políticas públicas
formalmente universais, que vigoram desde a abolição da escravidão, não foram
capazes de superar” (VENTURI e BOKANI, 2005, p. 23).
Petronilha Beatriz Gonçalves Silva201 referindo-se à dinâmica da sociedade
atual tendo por base o tratamento das relações étnico-raciais, e, sobretudo, da história e
cultura afro-brasileira e africana alega que:
[...] isso traz sofrimento porque leva a redescoberta da escravidão e
ao mesmo tempo obriga aqueles que são racistas, aqueles que são
discriminadores a reconhecer a existência do racismo. É muito difícil
ser descendente dos escravizados, não é uma herança fácil, mas
também deve ser muito difícil ser descendente dos traficantes e
escravizadores, ou daqueles que conduzem os mesmos princípios das
relações sociais. Evidentemente que as pessoas hoje não são culpadas
pelo que fizeram seus antepassados, mas a nação brasileira deve ter
responsabilidade de corrigir o que os antepassados fizeram e que se
reflete até hoje. Em relação às cotas há uma reação assim – “se nós
formos favoráveis o que vai ser dos nossos filhos e dos nossos netos,
vai ter mais gente concorrendo com eles no emprego e postos de
poder”. Essa lógica, sem dúvida reafirma uma sociedade competitiva,
em que os brancos têm vantagem, já de partida (Entrevista).

201 Entrevista realizada para esta tese – Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva: Doutora e Professora
Titular em Ensino e Aprendizagem das Relações Étnico-Raciais do Departamento de Teorias e Práticas
Pedagógicas e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar). Integrou a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (20022006) e relatou o Parecer CNE/CP 3/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
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Nesse contexto, cabe à sociedade e ao Estado a assimilação do desafio de
desenvolvimento das políticas universais e específicas, de maneira simultânea. Luciana
Jaccoud202, alega que é inquestionável “o impacto positivo das políticas universais
sobre a redução da igualdade racial, mas isso não elimina a necessidade das ações
afirmativas. No Brasil os dados das políticas universais, embora sejam importantes,
ainda não tocam nos mecanismos que mantêm vivos o preconceito, o racismo e os
mecanismos que dificultam a igualdade de oportunidade para os grupos raciais”
(Entrevista).
Maria Aparecida Bento203 enfatiza que a SEPPIR impulsionou essas ações
visando potencializar algumas áreas estratégicas das políticas públicas: “como por
exemplo a Segurança Alimentar, por meio do Programa Fome Zero no Nordeste. Isso
significou um divisor de águas na área racial, uma combinação de políticas universais e
ações afirmativas, pois lá (no Nordeste) está a maioria dos negros do país, isso denota a
relação entre uma política necessária para os pobres com repercussão na promoção da
igualdade racial”. Ainda, segundo a entrevistada “É possível notar a diferença nas
estatísticas, mas também na qualidade de vida das pessoas” (Entrevista).
Para Sueli Carneiro foi grande o investimento do Movimento Negro (sobretudo
das organizações das mulheres negras), para a inclusão do recorte racial nos sistemas
públicos “em especial na área da saúde, identificando a morbidade, a prevenção de
mortes e da anemia falciforme, a esterilização fortemente dirigida as mulheres pobres e
negras. No intercruzamento entre a universalidade das políticas de saúde e as ações
afirmativas, o resultado foi a maior eficácia das políticas de saúde e o empoderamento
da população negra” (Entrevista).
Os estudos de Theodoro (2008) e os posicionamentos das entrevistadas Jaccoud,
Bento e Carneiro explicitam que não há contraposição entre as políticas universais e as
ações afirmativas, elas se complementam, na lógica do SINAPIR.
Edna Maria dos Santos Roland reflete que o SINAPIR levará a sedimentação da
igualdade racial como um esforço e exercício no conjunto da administração pública:
202 Entrevista realizada para esta tese – Luciana Jaccoud: Doutora em Sociologia pela Escola de Altos
Estudos de Ciências Sociais (EHESS-Paris). Técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de
Políticas Econômicas Aplicadas (IPEA), atualmente é assessora no Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS).
203 Entrevista realizada para esta tese – Maria Aparecida Bento: mestra e doutora e em Psicologia pelo
Instituto de Psicologia da Universidade São Paulo (USP). Coordena o Centro de Estudos sobre
Trabalho e Desigualdades (CEERT).
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[...] baseado em leis, procedimentos e acima de tudo numa amarração
de responsabilidade entre os entes que executam as políticas. Portanto, o
SINAPIR em seu processo de constituição deverá assemelhar-se ao
SUAS (Sistema Único de Assistência Social), ao SUS (Sistema Único
de Saúde). O grande desafio para o SINAPIR estará no fortalecimento
das ações combinadas entre as políticas universais e as ações
afirmativas, e a intensificação das políticas de igualdade racial pelo
conjunto da administração pública nacional (Entrevista).

A somatória entre as politicas sociais universais e as ações afirmativas são
exercitadas na administração pública, e, Theodoro (2008) e Roland (entrevistada)
contribuem com a afirmação dessa prática, vinculando-a ao desenvolvimento do
SINAPIR, o que contribui para o fortalecimento das politicas de igualdade racial.

3.2 - O processo de implementação das ações afirmativas: educação étnico racial e
quilombos

No III Capítulo desta tese pode-se contatar a existência de 12 temas como
indicativos para realizações das políticas públicas de igualdade racial como
demonstrados, a partir da síntese de três documentos propositivos que embasaram as
negociações com o Estado brasileiro no período entre 1986 e 2010.
A recuperação dessas informações tem o intuito de contribuir para a ampliação
da reflexão sobre os processos de desenvolvimento e alcance das políticas, destacando
dois temas: Educação e Terra. Esses temas fazem parte de um forte debate
contemporâneo, que os vincula às defesas e oposições às ações afirmativas, em curso a
partir de realizações do governo federal e de governos locais.
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Quadro II: Proposições sobre a educação étnico-racial

Documento 1: Declaração da
Convenção o Negro na Constituinte
(CNC, 1986)

Educação

Documento 2:

Programa
de Superação do Racismo e da
Desigualdade Racial (MZP,
1995)

- O processo educacional respeitará - Recuperação, fortalecimento
todos os aspectos da cultura e ampliação da escola pública,
brasileira. É obrigatória a inclusão gratuita e de boa qualidade;
nos currículos escolares de I, II e III Implementação
da
graus, do ensino da História da Convenção sobre Eliminação
África e da História do Negro no da Discriminação Racial no
Brasil;
Ensino;
- A Educação será gratuita, em - Monitoramento dos livros
todos os níveis, independente da didáticos, manuais escolares e
idade do educando. Será obrigatória programas
educativos
a nível de I e II graus;
controlados pela União;
- A elaboração de currículos Desenvolvimento
de
escolares será, necessariamente, programas permanentes de
submetida
à
aprovação
de treinamento de professores e
representantes das comunidades educadores que os habilite a
locais;
tratar adequadamente com a
- A verba do Estado destinada à diversidade racial, identificar
Educação corresponderá a 20% do as práticas discriminatórias
Orçamento da União;
presentes na escola e o
- Que seja alterada a redação do § impacto destas na evasão e
8º do Artigo 153 da Constituição repetência das crianças negras;
Federal, ficando com a seguinte Desenvolvimento
de
redação: a publicação de livros, programa educacional de
jornais e periódicos não depende de emergência para eliminação
licença da autoridade. Fica proibida do analfabetismo;
a propaganda de guerra, de Concessão
de
bolsas
subversão
da
ordem
ou remuneradas para adolescentes
preconceitos de religião, de raça, de negros de baixa renda para o
cor ou classe, e as publicações e acesso e conclusão do
exteriorizações contrárias à moral e primeiro e segundo graus;
aos bons costumes;
- Desenvolvimento de ações
- A ocupação dos cargos de direção afirmativas para o acesso dos
e coordenação nas escolas públicas negros
aos
cursos
e de delegado de ensino será profissionalizantes,
à
efetivada mediante eleição, com a universidade e às áreas de
participação dos professores, alunos tecnologia de ponta.
e pais de alunos.
Fonte: A composição do Quadro II é de autoria da pesquisadora.

Documento 3:
Programa Brasil
Quilombola (PRB, 2003-6)

Implementar
os
dispositivos legais que
garantam o acesso e a
permanência das crianças
negras
na
escola,
acompanhados
de
medidas que estimulem a
participação das famílias
e da comunidade;
Estimular
a
alfabetização
e
a
qualificação profissional
de jovens e adultos;
- Garantir a inserção de
jovens adultos negros nas
universidades;
- Assegurar qualidade de
ensino e a adoção da
pedagogia
interétnica,
inter-racial e não sexista
no sistema educacional;
- Adotar, nas políticas
públicas de apoio à
pesquisa científica e
tecnológica, igualdade de
tratamento
para
os
projetos referentes às
relações raciais.

A educação étnico-racial contém em linhas gerais as perspectivas de recuperação
do ensino público, democratização da educação em todos os níveis, destinação
orçamentária específica; e, também, ensino da história da África, revisão do livro
didático, garantia de pedagogia interétnica, inter-racial e não sexista, entre outros.
Importante se faz ressaltar que no que diz respeito à situação educacional dos
negros, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2000)
argumentam que ocupam o longo da história, o lugar da exclusão e do abandono.
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Detalhando um pouco mais o significado desse lugar ao qual o negro é impelido,
Marcelo Paixão (2006, p. 87/8) reflete que historicamente o sistema de ensino não
reconheceu de maneira singular os alunos e alunas negros:

[...] enfrentam uma série de problemas especificamente típicos desse
grupo – a) a entrada precoce deste grupo no mercado de trabalho; b) a
baixa qualidade do ensino público, onde de concentra a maioria dos
estudantes afrodescendentes, que não contribui para promover a
construção do conhecimento; c) imposição de um conteúdo
programático que não valoriza o universo dos afrodescendentes e,
portanto, não estimula a elevação de sua autoestima; d) a presença do
racismo e do preconceito na sala de aula e no ambiente escolar, que
reduz o estímulo à continuidade dos estudos; e) a falta relativa de bons
exemplos no mercado de trabalho que possam sinalizar melhores
perspectivas de retorno profissional financeiro mediante o esforço em
prol da continuidade dos estudos.

Portanto, como forma de reação a essa situação, nas proposições do Movimento
Negro destaca-se o direito à educação. Gonçalves e Silva (2000) informam que são
desenvolvidas estratégias educacionais, sobretudo a partir dos vários veículos que
compuseram a imprensa negra, desde o século XX, e, no período contemporâneo após a
criação do Movimento Negro Unificado (MNU), e, também, com a proliferação de
inúmeras entidades negras em todo o país, a educação tem tomado maior vulto como
ação política.
Quanto às políticas educacionais, Silvério (2009, p. 34) considera as dimensões
econômicas e simbólicas (redistribuição e reconhecimento). A dimensão econômica
tendo por base as ações afirmativas (ou de cotas para negros e indígenas) “repõe para o
debate público e acadêmico as implicações sociais da desconsideração da influência das
características adscritas, tais como sexo e raça, na distribuição de oportunidades sociais
e na manutenção e reprodução de padrões de desigualdade”.
Já na dimensão simbólica, a ação afirmativa vincula-se ao reconhecimento, e,
em geral, é motivada pelos movimentos sociais que têm por fundamento uma identidade
cultural. “Tendo em conta que o étnico e o nacional são fenômenos da mesma natureza,
ainda que de diferente magnitude, uma concepção ampliada e histórica da diversidade
pode articular todas as diferenças – incluídas as étnicas – e promovê-las com maior
dignidade” (SILVERIO, 2009, p. 35).
Assim, a luta histórica pela educação étnico-racial com suas dimensões
econômicas e simbólicas é ressaltada a partir de 1980, com forte expressão na luta pela
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democratização do ensino, visualizando-se duas fases: a) a partir da denúncia do
racismo e da ideologia dominante, por meio da crítica ao livro didático, currículo,
formação de professores etc.; e, b) pela substituição da denúncia pela ação concreta
(GONÇALVES e SILVA, 2000, p. 55).
Luiz Alberto Gonçalves (2000, p. 337) informa que os interesses do Movimento
Negro ao longo dos tempos apresentou-se de maneira múltipla:

[...] ora vista como estratégia capaz de equiparar os negros aos
brancos; ora como veículo de ascensão social e por conseguinte de
integração; ora como instrumento de conscientização por meio da qual
os negros aprenderiam a história de seus ancestrais, os valores da
cultura de seu povo, podendo a partir deles reivindicar direitos sociais
e políticos, direito à diferença e respeito humano.

Diante desse histórico, constata-se que o acúmulo das proposições do
Movimento Negro é amplo e multifacetado. E, ao considerar o foco das ações
afirmativas como base para a educação étnico-racial, serão apresentadas informações e
reflexões sobre os processos de implementação da Lei 10.639/03 (ensino da história e
cultura afro-brasileira no ensino público e privado); o Programa Universidade para
Todos – PROUNI (Lei 11.096/05 que concede bolsas a alunos pobres, indígenas e
negros); e as Cotas nas Universidades Públicas (Lei 180/2008 que promove o acesso a
alunos pobres, indígenas e negros). São estes produtos de debates propositivos e
controversos na sociedade, sobretudo, a partir das ações governamentais incrementadas
nas últimas décadas.
A Lei 10.639/03204 aprovada pelo governo federal em 09/01/2003 alterou a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, e, indicou a inclusão no
currículo dos níveis fundamental e médio da rede pública e privada o ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira. Em complemento, em 11/03/2008 foi criada a Lei 11.645/08,
tornando também obrigatório o ensino da história e cultura dos povos indígenas. O
Conselho Nacional de Educação elaborou um parecer com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e
Cultura Afro-Brasileiras e Africanas (Parecer CNE/CP n. 3 de 10/03/2004) e a
204 A Lei 10.639 é de autoria da deputada Ester Grossi e do deputado Ben-Hur Ferreira, ambos do
Partido dos Trabalhadores. Foi apresentada na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 259, em
11 de março de 1999, aprovado e remetido ao Senado no dia 05 de abril de 2002. O sancionamento
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu em 09/01/2003, um de seus primeiros atos depois da
posse.
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Resolução (CNE/CP n. 1 de 17/06/2004), regulamentando, portanto, a alteração da
LDB205.
Segundo Ricardo Henriques e Eliane Cavalleiro (2005, p. 217), todo esse
processo constitui uma linha divisória na política educacional brasileira: “Pela primeira
vez, há o tratamento explícito da dinâmica das relações raciais nos sistemas de ensino,
bem como sobre a inserção no currículo escolar da história e cultura afro-brasileira e
africana”.
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva ressalta que a construção da Lei 10.639 é
muito antiga:
O Presidente Lula assimilou a importância política do ensino da
história da África, e, transformou a antiga luta em lei. Essa luta existe
desde o momento que os negros escravizados reivindicavam aprender
a ler, escrever e participar de maneira efetiva do desenvolvimento da
sociedade, como cidadãos livres. Nesse nosso tempo, as Diretrizes
Curriculares para a Lei 10.639 foram construídas pela contribuição de
várias pessoas vinculadas ao movimento negro que atuavam em
espaços do governo federal e parlamento. É uma política de ação
afirmativa, equidade e reconhecimento, pois diante de uma sociedade
desigual temos que lutar por equidade, o processo de implementação
tem se dado em terreno adverso, pois há reações contrárias visando a
manutenção de privilégios e de poder elitizado (Entrevista).

Diante das adversidades para a implementação dessa lei Maria Aparecida Bento
ressalta duas vertentes inegáveis na política educacional após sua aprovação:

De um lado é importante registrar o impulso que essa iniciativa traz
para a democracia brasileira, se é lei tem que se fazer valer. De outro
lado, temos os desafios para a implementação, pois o fato do ensino da
história da África ser lei, não traz efeito mágico no cotidiano. Nesse
caso a pressão e negociação política tem importante efeito. Por isso, o
CEERT realiza o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, o principal
intuito é demonstrar que é possível fazer acontecer a lei, contando
com o protagonismo e a criatividade dos educadores e da sociedade
organizada (Entrevista).

205 Após a aprovação da Lei 10.639, um passo importante foi a garantia da representação do
Movimento Negro, nos anos 2002 a 2004, pela conselheira Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva
do Conselho de Educação junto à Câmara de Educação Superior, sendo responsável pela elaboração do
Parecer CNE/CP 3/2004 que regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana instituído
pela Resolução CNE/CP 1/2004.
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Em concordância com as posições das entrevistadas, Nilma Lino Gomes (2009,
p. 41) argumenta que a Lei 10.639 e suas diretrizes curriculares “são fruto de um
processo de lutas sociais e não da dádiva de um Estado. Uma política pública voltada
para a diversidade étnico-racial precisa reconhecer e dialogar com as lutas históricas da
população negra”.
Petronilha e Maria Aparecida (entrevistadas) e Gomes (2009) reconhecem a Lei
10.639 como passo importante para a democratização do ensino. No entanto, chamam
atenção para a necessidade de um grande investimento governamental para sua
implementação.
Como forma de reforçar a implementação da Lei 10.639, o governo federal
criou, em 2009, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana206. Nesse plano são destacados como eixos:
fortalecimento do marco legal; formação inicial e continuada; materiais didáticos e
paradidáticos; gestão democrática e mecanismos de participação social; avaliação e
monitoramento;

e

condições

institucionais.

Reforça-se

a

necessidade

do

desenvolvimento da transparência da ação governamental e do controle social a ser
exercido por organizações e movimentos da sociedade civil. O plano possibilita,
portanto, o estabelecimento de metas que garantam o cumprimento que obriga o ensino
da história da África e de outras legislações comprometidas com a promoção da
igualdade racial (BRASIL, 2009).
Outro importante instrumento é o Programa Universidade para Todos –
PROUNI (Lei 11.096/05), iniciativa destinada a ampliar o ingresso de estudantes de
baixa renda no ensino superior privado, propiciando o acesso e permanência em
instituições privadas de ensino, que vem atuando de forma efetiva na inserção de
estudantes negros, pobres e indígenas. O boletim Destaques (Nov. 2012, p. 35) informa
que esse programa “distribuiu 1.096.343 bolsas de estudos em 1.300 instituições
privadas de ensino superior em 1.372 municípios. Em outubro de 2012, 502.205
estudantes cursavam o ensino superior com bolsa do PROUNI. Só neste ano foram
concedidas 157.801 bolsas”.

206 Esse plano teve como ponto de partida a contribuição formulada a partir de seis encontros
realizados nas cinco regiões do país, denominados “Diálogos Regionais”, realizados entre 2004 e 2006;
e da constituição do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), em 2008.
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A inserção nas universidades públicas por meio das cotas tem sido parte das
formulações e negociações do Movimento Negro e junto ao governo federal e governos
locais. A Presidência da República encaminhou, em 13 de maio de 2004, proposta ao
Legislativo207, que foi incluída em Projeto de Lei que tramitava na Câmara Federal,
desde 1999.
Após alguns anos de tramitação, o projeto foi aprovado no Congresso Nacional
(Câmara e Senado Federal) e foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff , no dia 29
de outubro de 2012, sob a designação: Projeto de Lei da Câmara (PLC) 180/2008.
Assim, passa a ser assegurada por lei a reserva de 50% das vagas das universidades
federais e estaduais e das instituições de ensino técnico federais para estudantes
oriundos de escolas públicas, garantindo a distribuição entre negros, pardos e indígenas,
proporcional à composição da população em cada Estado, tendo como base as
estatísticas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo informação expressa no boletim Destaques (Nov. 2012, p. 26), “a lei
será aplicada progressivamente a cada ano até 2016, quando no mínimo 50% das vagas
serão reservadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental
ou o ensino médio em escolas públicas”. A vigência dessa política afirmativa no
formato estabelecido pela lei será inicialmente de 10 anos, sendo prevista avaliação dos
resultados e perspectiva de redefinição.
Entre a elaboração e o sancionamento do Projeto de Lei, boa parte das
universidades públicas aplicaram as cotas, o que provocou intensos debates208. Segundo
o IPEA:
A inserção da juventude negra nas instituições públicas representa
mais que um debate qualitativo. Significa também a inserção dessa
população nos principais centros de pesquisa e de debate sobre os
problemas nacionais. Ao mesmo tempo, a presença desse grupo nas
instituições tem permitido avanços na realização do princípio de
democratização do acesso, com consequências na ‘desracialização’ da
207 A proposta apresentada foi elaborada pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) coordenado
pelo Ministério da Educação e pela SEPPIR, em diálogo com o Movimento Negro. Para a síntese que
posteriormente foi incluída no Projeto de Lei 73/99, foram analisados os projetos que tramitavam no
legislativo e também as proposições da sociedade civil.
208 José Geraldo de Souza (2012 p. 49) argumenta: “A política de igualdade racial é parte essencial da
construção da democracia, e, as políticas de ações afirmativas têm se demonstrado um caminho
importante. A Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira federal a aprovar o sistema de cotas em
2004, após as experiências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade
Estadual da Bahia (UNEB). Foi um intenso processo de debates e diálogos entre os professores, os
alunos, o movimento social e o governo, foram muitos os conflitos e os desafios para a aprovação e o
desenvolvimento da experiência”.
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elite estudantil brasileira. Propicia também, dada a nova composição
do corpo discente, um ambiente novo nos debates sobre o
enfrentamento dos temas desafiadores da transformação do país, no
sentido da promoção de maior equidade racial e social (IPEA/BPS n.
15, 2008, p. 231).

Verifica-se que as três medidas utilizadas como exemplo: a Lei 10.639/03; o
PROUNI; e as Cotas nas Universidades Públicas trazem inovações importantes diante
da reflexão e prática de democratização do ensino.
Deve-se considerar que essas construções interferiram no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), que aponta para questões universais e específicas
no sistema de ensino, como as próprias ações afirmativas. E, também, fizeram parte da
Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em 2010 com o tema
“Construindo um Sistema Nacional Articulado Estratégias Educação: Plano Nacional de
Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”. O evento foi precedido de
Conferências Municipais, Estaduais e do Distrito Federal e teve no documentoreferência o eixo VI - Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e
igualdade.
As medidas, substanciadas por leis, são inovações no sistema de ensino; por isso,
mesmo já em exercício, provocam debates e mobilizações no interior da administração
pública e também na sociedade.
Quanto ao tratamento dado à questão da terra/quilombos no rol de proposições
do Movimento Negro não se limita apenas ao aspecto físico ou extensão territorial.
Equivale, também, à ocupação do solo, representação de propriedade, isto é, às lutas que
se traduzem em direitos sociais pela terra, em especial das comunidades quilombolas.
Evidencia-se que a luta histórica das comunidades quilombolas ganha destaque no
campo da política pública, apenas nas últimas décadas, mais especialmente desde as
mobilizações pré-Constituinte e a promulgação da Constituição Federal de 1988209.

209 O Art. 68 do ADCT: Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos; o
Art. 215 - garantia a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais; e, o Art. 216.
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
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Quadro III - Proposições sobre terra/quilombos

Terra

CNC
MZ2P
PBR
Convenção o Negro na
Marcha Zumbi dos
Programa Brasil
Constituinte
Palmares
Quilombola
- Será assegurada às populações Apesar de ter garantido o seu - Assegurar o título da terra
pobres o direito à propriedade do reconhecimento
na às comunidades urbanas e
solo urbano, devendo o Estado Constituição, através do Art. rurais remanescentes de
implementar as condições básicas 68
das
Disposições quilombos;
de infraestrutura em atendimento Transitórias, até hoje nenhuma - Implantar nessas regiões
às necessidades do Homem;
comunidade
negra
rural programas que incluam
- Será garantido o título de quilombola recebeu o título projetos agroindustriais que
propriedade
da
terra
às definitivo de propriedade de visem ao desenvolvimento
Comunidades
Negras suas terras, onde vivem há dos recursos locais;
remanescentes de quilombos, quer séculos. Portanto, impõe-se a - Criar linhas de créditos e
no meio urbano ou rural;
emissão imediata dos títulos financiamentos específicos,
- Que o bem imóvel improdutivo de propriedade das terras como garantia de geração de
não seja transmissível por dessas comunidades.
renda para as comunidades.
herança; Que o Estado promova a
devida desapropriação.
Fonte: A composição do Quadro III é de autoria da pesquisadora.

No Quadro III há vinculação da questão da terra ao universo étnico-racial
envolvendo a luta pelos direitos dos quilombolas à titulação, ao reconhecimento e
regularização das terras como direito ancestral e político.
Dionísio Baró et al. (2009, p. 110) argumenta que os quilombos permanecem
agregados até hoje e formam grupos sociais que os distinguem na sociedade em função
da identidade étnica: “seja em razão da ancestralidade comum, das formas de
organização política e social própria e de práticas culturais típicas. Por isso a
classificação de uma comunidade como quilombola não se baseia em um passado de
rebelião e isolamento, mas depende de um auto-reconhecimento de como aquele grupo
compreende e se define”.
Maria Rosalina dos Santos (2012, p. 81) afirma que os quilombos como foco de
resistência ao terrível regime da escravidão e ao racismo
[...] têm sido isolados ao longo da história. Mas dos anos 80 para cá
temos conseguido maior visibilidade, estamos mais ousados! [...]
Mesmo com muita dificuldade, nossa luta não tem sido em vão – ela é
como a semente, onde o fruto é demorado. Na natureza, quando nós
acompanhamos o desenvolvimento do que plantamos é possível
perceber que há semente ligeira e semente de germinação lenta. O
mesmo acontece com a luta dos quilombos!
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Givânia Maria da Silva alega que uma das dificuldades organizativas das
comunidades quilombolas ocorre pelo fato de que a

[...] a política de terra é muito complexa no Brasil, não apenas para a
população negra, mas pra todos aqueles que precisam e querem viver
no campo. A terra no Brasil está concentrada na mão de poucos. No
caso dos indígenas e quilombolas, terra é um capital imprescindível e
o acesso a ela é dificultoso. O título é coletivo, portanto indivisível. O
direito ao território transcende, não é produto do mercado. Na questão
indígena a responsabilidade é do Estado. Já no quilombo o direito é
permanente porque ele é direito dos que estão e dos que virão, então
esse não retorno ao mercado de terra é a questão central do veto dos
conservadores (Entrevista).

A reflexão sobre a realidade de isolamento e complexidade em relação ao
reconhecimento da existência dos quilombos e ao acesso à terra é aprofundada por
Barbara Souza (2012, p. 157) ao reafirmar que o abandono e descaso impostos aos
quilombos têm a ver com o teor dessa luta, pois as terras das comunidades quilombolas
são reivindicadas como propriedade coletiva, e isso desestabiliza “o modelo de
sociedade baseado na propriedade privada como única forma de acesso e uso da terra. A
ênfase na perspectiva da terra privada, pelo Estado, exclui vários outros usos e relações
com o território, tal como dos povos indígenas e das comunidades quilombolas”.
Do total desconhecimento de sua existência, ou mesmo o reconhecimento como
‘sujeitos biologizados’ os quilombolas passam a se constituir em sujeitos sociais.
Segundo Alfredo Wagner (2011, p. 113), por meio de relações políticas objetivadas em
movimentos reivindicatórios:
As reivindicações em pauta não se reduzem a lutas econômicas e
expressam direitos territoriais e afirmações identitárias. Quando as
mobilizações objetivam direitos territoriais torna-se bastante difícil
estabelecer uma distinção rígida entre lutas econômicas e lutas
identitárias. A despeito da intensidade das mobilizações, que refletem
a passagem mencionada, e de suas repercussões na vida social, não
tem diminuído, contudo, os entraves políticos e os impasses
burocrático-administrativos que procrastinam a efetivação do
reconhecimento jurídico-formal da ‘terras tradicionalmente ocupadas’.

Nesse sentido, Zélia Amador de Deus apresenta os desafios colocados para o
“credenciamento” dos quilombolas na agenda política nacional:

Logo após a promulgação da CF a grande luta foi a garantia de
titulação de terras aos quilombolas. Considero este um grande feito
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do movimento negro brasileiro, na medida em que consegue
inscrever os quilombolas na narrativa de nacionalidade brasileira,
pois estes, até então, eram ‘invisíveis’ e viviam, secularmente, sob o
nome genérico de comunidades negras rurais. A identidade política
de ‘quilombola’ se constituiu num grande avanço na luta pela
cidadania e defesa do território (Entrevista).

Em âmbito nacional, até o final de 2002, a informação governamental era da
existência de pouco mais de 700 comunidades quilombolas; na atualidade, constata-se a
existência de 3.524. As bases atuais para encaminhamento da titulação de territórios
quilombolas, segundo dados do INCRA, são: 1.167 (hum mil cento e sessenta e sete
processos) abertos em âmbito nacional, tendo um total de 121 títulos emitidos até o
momento. E, ainda, 1.820 (hum mil oitocentos e vinte) comunidades certificadas pela
Fundação Cultural Palmares210.
No entanto, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas (CONAQ) 211 indica a existência de 5.000 comunidades em todo o
território nacional.
Segundo Givânia Maria da Silva (2012, p. 45), os números relacionados à
quantidade de comunidades quilombolas no Brasil ainda são divergentes:

A Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas do Brasil
(CONAQ), representação máxima das comunidades quilombolas em
nível nacional, que tem como um dos seus objetivos a proposição de
políticas públicas levando em consideração a organização préexistente das comunidades de quilombo, tais como o uso comum da
terra e dos recursos naturais, sua história e cultura em harmonia com o
meio ambiente, que são as referências de vida, afirma que o número
de comunidades quilombolas apresentado pelos órgãos do Governo
representam possivelmente metade das comunidades quilombolas
existentes no Brasil.

Desencontros numéricos e/ou descontinuidade de dados estatísticos são comuns
na área das políticas públicas, situação que é marcante no que diz respeito às

210 ANEXO D: Demanda de Regularização de Quilombos - Disponível em: site do Instituto Nacional
de colonização e Reforma Agrária – INCRA.
211 A CONAQ foi criada em maio de 1996, em Bom Jesus da Lapa/Bahia, a partir da reunião de
avaliação do I Encontro Nacional de Quilombos. Visa à implementação dos direitos territoriais e
estrutura-se por meio das Associações Estaduais de Quilombos, tendo a participação de 25 (vinte e
cinco) Estados da Federação (Acre e Roraima não participam por não terem registro da existência de
quilombos). Integram a coordenação dois integrantes por estado, com exceção de Minas Gerais, Pará,
Maranhão e Bahia que acrescenta mais um integrante (totalizando 3 por Estado), somando um total de
53 pessoas.

211
comunidades quilombolas, devido a ser novidade na administração pública. Nesse
sentido, segundo José Mauricio Arruti (2009, p. 77), “um primeiro problema para se
pensar as políticas para essas comunidades passa, portanto, pela falta de critérios para
estabelecer qual seria a população atingida”.
Nesse contexto de ineditismo e dificuldades de estruturação das políticas, os
marcos legais adquiriram grande relevância.
No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi instituído o Decreto nº
3.912, de 10 de setembro de 2001, delimitando que o Art. 68 só se referia às terras que
eram ocupadas por quilombolas até 5 de outubro de 1988 (data de promulgação da
Constituição Federal), combinando com a delegação de responsabilidades pela
regulamentação de terras quilombolas ao Ministério da Cultura/Fundação Cultural
Palmares e não mais ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (INCRA).
Essa medida foi contestada pela CONAQ e demais setores não governamentais,
sendo apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva propostas de alterações que
levaram à criação, em 2003, do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), coordenado
pela SEPPIR, com representação de diversos órgãos do governo federal e dos
quilombolas em representação a CONAQ, para desenhar a política pública para as
comunidades quilombolas do Brasil.
Como resultado do trabalho do GTI foi aprovado o Decreto 4.887/03, em 20 de
novembro de 2003, com a redefinição de responsabilidades governamentais na ação
voltada para as comunidades quilombolas: os processos de regulamentação de terras
cabem ao Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA); à Fundação Cultural Palmares compete certificar a
autodeterminação das comunidades quilombolas, assim como, com outros órgãos atuar
na preservação da cultura dessas populações; e compete à SEPPIR coordenar o Comitê
Gestor Interministerial, com o objetivo de construir um plano de desenvolvimento
sustentável para essas comunidades, garantindo a atuação transversal abarcando o
conjunto das políticas públicas.
Em 2004 foi estruturado o Programa Brasil Quilombola (PBQ) 212, que prevê
ações e recursos compartilhados entre vários órgãos do governo federal com articulação
com os estados e municípios, visando intensificar a regularização fundiária;

212 Em 12 de março de 2004, foi lançada a Ação Kalunga, comunidade situada nos mu nicípios de
Cavalcanti, Teresina de Goiás e Monte Alegre, no Estado de Goiás. Essa foi a primeira referência para
o PBQ, que posteriormente expandiu-se para outras comunidades.
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infraestrutura e serviços; desenvolvimento econômico e social ; e, controle e
participação social213. O desenvolvimento do PBQ propiciou a formulação da Agenda
Social Quilombola (seguindo a lógica do PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento) que intensifica a atuação governamental. Essas ações tiveram previsões
de recursos constantes da Lei Orçamentária Anual do Plano Plurianual 2004-2007, bem
como as responsabilidades de cada órgão e prazos de execução.
Diante de tão complexas questões e estruturas das políticas públicas, o
protagonismo político quilombola tem sido crescente em diálogo com os demais
movimentos sociais e estruturas governamentais.
A CONAQ estabeleceu como estratégia de ampliação de diálogo e de
fortalecimento das proposições políticas a realização dos Encontros Nacionais de
Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O I Encontro se realizou em novembro de
1995, em Brasília, com o tema: “Terra, Produção e Cidadania para os Quilombolas.
300 Anos de Zumbi”; o II Encontro aconteceu em 2000, em Salvador/Bahia, com o
tema “Território e Cidadania para o Povo Negro”; o III Encontro se realizou em 2003
em Recife/Pernambuco, em defesa do Decreto 4.887/03; e o IV Encontro teve lugar
em 2011 no Rio de Janeiro/RJ, com o tema “15 Anos de Luta e Nenhum Direito a
Menos!”
As formulações apresentadas a partir do I Encontro Nacional de Comunidades
Negras Rurais (Brasília, 1995) traduzem os acordos entre a luta quilombola e a urbana,
uma vez que esse evento ocorreu no mesmo período que a realização da Marcha Zumbi
dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida. O documento final desse
encontro expressa:

O direito a terra legalizada é o primeiro passo. Queremos mais. Somos
cidadãos e cidadãs e temos direito a tudo que os demais grupos
usufruem na sociedade. Sabemos que a cidadania só será um fato
quando nós tivermos terra legalizada e paz para trabalhar; condições
para produzir na terra; um sistema de educação que acabe com o
analfabetismo e respeite nossa cultura negra; assistência à saúde e
prevenção às doenças e um meio ambiente preservado na ganância dos
fazendeiros e grileiros que destroem nossas florestas e rios. Não temos
esses direitos assegurados, portanto não somos reconhecidos como
cidadãos! [...] O I ENCONTRO NACIONAL DE COMUNIDADES
NEGRAS RURAIS, o único acontecimento do gênero realizado na
história do Brasil, não poderia, nesse momento em que celebramos os

213 ANEXO E - Diretrizes e Estratégias do Programa Brasil Quilombola (PBQ). Governo Federal,
2004 – Programa Brasil Quilombola (PBQ).
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300 anos de Imortalidade de Zumbi dos Palmares, deixar de
apresentar ao Presidente da República nossas dificuldades para existir
enquanto povo e as soluções que compete ao atual governo dar como
resposta (MARCHA ZUMBI DOS PALMARES, 1996, p. 30).

Segundo Luiz Alberto Silva Santos as políticas voltadas para as comunidades
quilombolas, desde a demarcação política com a realização do I Encontro Nacional tem
construído significativas mudanças no cenário nacional:
Até pouco tempo, havia reação dessas comunidades que não se
identificam como quilombola, mas hoje, ao contrário, depois desse
processo intenso de trabalho, são as comunidades que provocam o
governo e se apresentam a partir de sua história, demandando seu
reconhecimento, requerendo o seu território. Como desdobramento
disso, as organizações locais estão se ampliando por meio das
associações, conselhos regionais e também em âmbito nacional, como
foi a CONAQ. Mas quanto mais os quilombolas se organizam, mais se
ampliam os conflitos, a luta pela terra e a afirmação de sua identidade
fortalece a demanda por reconhecimento de territórios, isso significa
disputa de terra, mortes e conflitos armados. Nas últimas décadas a
ação visando os direitos quilombolas tem avançado sim, essa questão
passou a ser debatida em vários setores da sociedade – nas
universidades, nos movimentos sociais, mas a visibilidade deve ser
ampliada visando chegar com isso ao empoderamento das
comunidades (Entrevista).

Em 2011 (16 anos após o I Encontro) foi realizado o IV Encontro Nacional
Quilombola, com o objetivo de fortalecer a prática da CONAQ proporcionando diálogo
entre as várias organizações quilombolas do país, visando à continuidade da luta para a
garantia dos marcos legais e das políticas voltadas para as comunidades quilombolas214.
Segundo os apontamentos do Relatório Final do IV Encontro, a perspectiva da CONAQ
é lutar pelo reforço do Programa Brasil Quilombola (PBQ) e garantir o fortalecimento
dos temas: territorialidade quilombola e regularização fundiária;

segurança;

religiosidade; saúde; educação; certificação e políticas culturais (cultura e tradição);
comunicação; e desenvolvimento e preservação ambiental de territórios quilombolas.
214 Com esses objetivos a orientação para a atuação é de incrementar a luta pela garantia do direito à
terra e pela viabilização de projetos de desenvolvimento sustentável das comunidades, considerando
como fundamental a preservação dos costumes, da cultura e da tradição entre as gerações das
populações quilombolas; a proposição de políticas públicas levando em consideração a organização pr é
existente das comunidades de quilombo, tais como o uso comum da terra e dos recursos naturais, sua
história e cultura em harmonia com o meio ambiente; o zelo pela garantia dos direitos das crianças e
adolescentes como continuadoras da cultura e tradição quilombolas; o enfrentamento a toda e qualquer
discriminação racial, de gênero e qualquer forma de intolerância religiosa e de violência contra as
mulheres.
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Estão postos os desafios para o avanço da política de quilombos: a organização
das comunidades e a consolidação de suas estratégias de interlocução com o Estado
brasileiro.
Nesse sentido, Lourenço Cardoso e Lilian Gomes (2011) referindo aos estudos
de Nancy Fraser, refletem que a entrada do direito quilombola na cena pública brasileira
se relaciona ao
[...] estudo da pluralização da arena pública nacional. Isto porque a
introdução dessa questão coloca novos temas e demandas no debate
público nacional, permitindo que atores sociais até então
invisibilizados em suas lutas possam trazer à tona suas
especificidades, contribuindo para que o espaço público seja o locus
de expressão das vozes, estilos e diferenças culturais (p. 6).

Do ponto de vista histórico, tendo em vista o conjunto das questões educacionais
(étnico-raciais) e de comunidades quilombolas, verifica-se que em se tratando da ação
do Estado a marca foi exclusão, miséria e abandono. Por outro lado, é reafirmada a
importância de uma luta continuada dos negros para garantia de cidadania e direitos, e
também, avanços no desenvolvimento dessas políticas, nas últimas décadas.
Desde a construção de estruturas até as diretrizes, instrumentos e programas de
ações afirmativas em âmbito local e nacional verifica-se que os caminhos foram
diversos; no entanto, exigiu uma grande dose de determinação política acompanhada de
definições de leis e instrumentos que institucionalizam as políticas de igualdade racial
como o SINAPIR.

3.3 - Novos cenários políticos das ações afirmativas em âmbito nacional
Os dois exemplos – Educação e Quilombos – reafirmaram que as questões
ideológicas, teóricas e políticas caminham juntas, os debates sobre essas questões têm
sido ampliados na sociedade em geral e na administração pública (no executivo, no
legislativo, e, também no judiciário).
Marcia Lima (2010, p. 77) visualiza mudanças significativas provocadas por este
incessante debate na sociedade em geral, e no meio acadêmico em particular,
considerando as reações favoráveis e contrárias às ações afirmativas. Mas em defesa da
pertinência da adoção dessas políticas, argumenta que, “embora o debate tenha se
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concentrado fortemente no sistema de cotas215 para as universidades públicas, a atuação
do governo envolve as ações afirmativas em outras áreas com características e escopos
diferenciados”.
Sales Augusto dos Santos et al. (2008, p. 926) identificam avanços em relação às
cotas nas universidades e comparam ao que foi o debate sobre o voto feminino no início
do século XX:

As previsões feitas pelos homens contra o voto feminino não passaram
de terrorismo masculino contra as mulheres. O mesmo se pode dizer
contemporaneamente quando renomados cientistas sociais da área de
estudos e pesquisas sobre as relações raciais brasileiras, entre outros,
afirmam sem nenhum indício concreto, ou seja, apenas fazendo
previsões aterrorizadoras, que a política afirmativa de sistema de
cotas para negros implica ‘divisões perigosas’, bem como levará a
conflitos raciais no Brasil do futuro. Contudo, o presente nos indica
outras possibilidades mais promissoras e fundamentadas em fatos
concretos. Não houve a dissolução da família brasileira com a
ampliação dos direitos das mulheres, pelo contrário, houve o seu
fortalecimento a medida que a sociedade brasileira foi se
democratizando. E não temos dúvida de que a sociedade será mais
pacífica racialmente a medida que os negros e outros grupos étnicosraciais tiverem as mesmas oportunidades e os mesmos tratamentos e
direitos que a população tem no Brasil (Grifos do autor).

Petronilha Beatriz Gonçalves da Silva adverte que mesmo com a existência de
instrumentos legais,

[...] como as cotas nas universidades, o PROUNI, o ensino da história
da África ainda há muita necessidade de convencimento sobre a sua
importância e aplicabilidade, pois tem setores da sociedade que são
contrários e refratários, que não vão querer perder privilégios e
posições de poder. E isso se apresenta como um grande obstáculo, e,
ao mesmo tempo, motivação para a luta por equidade e ações
afirmativas (Entrevista).

Quanto às políticas voltadas para as comunidades de quilombos, tendo como
centro as questões fundiárias, Arruti (2009, p. 104) alega que “de quase folclóricos,
enfim, os quilombolas tornaram-se ativistas incômodos, localizados no mapa político
nacional em algum lugar entre trabalhadores sem terra, os indígenas, as favelas e os
215 Existe no Brasil uma confusão entre o conceito de ações afirmativas e de cotas raciais ou sociais.
As cotas são uma modalidade específica das ações afirmativas, o estabelecimento de um percentual
numérico, tendo por base critérios de acesso e monitoramento do desenvolvimento e resultado. As
ações afirmativas abarcam um conjunto de ações (as cotas e outras) que se combinam em objetivos e
estratégias.
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universitários cotistas”. E, também, argumenta que a questão quilombola se insere na
passagem de uma situação “exclusivamente voltada ao reconhecimento cultural, para
uma perspectiva que integra o objetivo da redistribuição, corrigido pelo reconhecimento
de determinadas particularidades de natureza social e cultural” (ARRUTI, 2009, p. 109).
Ainda, Marcelo Paixão (2006, p. 125/6) apresenta diversos desafios à luta das
comunidades remanescentes de quilombos pela posse de seus territórios:

Os grandes projetos governamentais, as ações de grileiros, a
biopirataria, as dificuldades orçamentárias para garantir a
regularização das terras e a consequente demora no processo de
demarcação e titularização dessas comunidades acabam pairando
como ameaças à integridade desses coletivos e de seu patrimônio
comum. No mesmo rumo, outro dos desafios reside em promover
ações que tornem tais comunidades sustentáveis do ponto de vista
econômico, social e ambiental.

No campo educacional, de maneira formal, três ações tramitaram no Supremo
Tribunal Federal (STF): a primeira questionando o PROUNI216 que reserva bolsas de
estudo em universidades privadas a pessoas com deficiência e aos autodeclarados
indígenas e negros; outras duas ações questionam o sistema de cotas da UnB e da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 217.
Tramita, também, no STF a ADI 3.239, movida pelo DEM contra o Decreto
4.887/03 que regulamenta a titulação dos territórios quilombolas. Segundo Silva (2012,
p. 43) “a proposição da ADI se apresenta não apenas como violação dos direitos das
comunidades quilombolas, mas, sobretudo, como violação à Constituição Federal do
Brasil e dos direitos da pessoa humana”.
Simultaneamente às contestações apresentadas pelo DEM e pela CONFENEN no
STF há movimentações da sociedade civil, o que leva à ampliação dos debates. Adailton
Silva et al. (2009) refletem sobre documentos entregues ao Congresso Nacional

216 Em outubro de 2004 foram apresentadas duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no
STF contra a Medida Provisória (MP) que criou o PROUNI. A primeira, apresentada pelo Partido da
Frente Liberal (PFL), hoje Democratas (DEM), alegou que a MP não atende aos critérios de
constitucionalidade de urgência e relevância para a sua apresentação, além de violar o princípio da
autonomia universitária, ao fixar critérios e métodos de ingresso a estudantes. A segunda, apresentada
pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), alegou que a MP viola o
princípio constitucional da isonomia entre os cidadãos ao criar condições específicas para ingresso e a
permanência de estudantes no ensino superior (IPEA\BPS, n. 15, 2008, p. 228).
217 ANEXO F – Julgamento das Cotas no STF – Fonte: STF, Grupo de Estudos Multidisciplinares da
Ação Afirmativa e Pnad/IBGE.
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(Câmara e Senado Federal) e ao STF – quatro manifestos, com expressões favoráveis e
contrárias ao Projeto de Lei sobre Cotas (PL nº73/1999) e ao Estatuto da Igualdade
Racial (PL nº 3.198/2000).
Em 2006, foram entregues dois manifestos ao Congresso Nacional. Embora
opostos, ambos foram apoiados na Constituição de 1988; o diferencial, portanto, está no
posicionamento ideológico no que diz respeito a direitos e democracia.
O primeiro – Todos têm direitos iguais na república democrática, entregue em
30 de maio, explicitou rejeição. Esse documento foi assinado por dezenas de pessoas
com representação institucional diversa (sindicatos, universidades, ONGs, partidos,
estudantes, entidades do Movimento Negro, entre outros), sob a coordenação do
Movimento Negro Socialista. Os manifestantes alegam que o PL de Cotas e o Estatuto
da Igualdade Racial devem ser recusados, pois “se forem aprovados, a nação brasileira
passará a definir os direitos das pessoas com base na tonalidade da sua pele, pela
‘raça’. A história já condenou dolorosamente estas iniciativas”.
O segundo – Manifesto em Favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade
Racial, foi igualmente assinado por dezenas de pessoas com representação
institucional diversa (sindicatos, universidades, ONGs, partidos, estudantes, entidades
do Movimento Negro, entre outros) tendo como um dos principais organizadores o
EDUCAFRO – Rede de Pré-Vestibulares Comunitários para Afrodescendentes e
Carentes. Os manifestantes alegam que o PL Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial
devem ser aprovados, pois “são os dados oficiais do governo que expressam, sem
sombra de dúvida, a necessidade urgente de ações afirmativas: ou adotamos cotas e
implementamos o Estatuto, ou seremos coniventes com a perpetuação do nosso
racismo e do nosso genocídio”.
Dois anos depois, em 2008, outros dois manifestos foram entregues ao STF
com o objetivo de influenciar os julgamentos no que diz respeito aos posicionamentos
das ADIs nº 3.330 e nº 3.197 apresentados pelo DEM: o documento contrário – Cento
e treze cidadãos antirracistas contra as leis raciais; e o documento favorável – Cento
e vinte anos de luta pela igualdade racial no Brasil: manifesto em defesa da justiça e
constitucionalidade das cotas218.
Nesse contexto, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo (FPA), mencionada no I
218 Os dois manifestos de 2008 seguem as mesmas características de assinaturas e adesões dos
documentos de 2006, o que caracteriza dois grupos fortalecidos pelos posicionamentos ideológicos que
os colocam em posições favoráveis ou contrárias às cotas nas universidades, às políticas de quilombos
e ao Estatuto da Igualdade Racial.
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Capítulo desta tese, traz reflexões de que os debates sobre as ações afirmativas são
intensos e se apresentam de maneira ambígua:

Os que defendem as cotas, as vêem como instrumentos para enfrentar
as desigualdades de oportunidades entre brancos e negros [...]. E os
que argumentam contra as cotas afirmam que, por sermos iguais,
todos devem ter os mesmos direitos e, portanto, os negros não devem
ser tratados de forma diferente (VENTURI; BOKANI, 2005, p. 23).

Também, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas (CONAQ) tem divulgado documentos em defesa dos quilombos –
o Manifesto pelos Direitos Quilombolas (2010); a Carta Aberta “A vez e a voz dos
quilombolas, para fazer valer os nossos direitos” (2012) 219; a Campanha em Defesa
dos Direitos Quilombolas (2012).
Ainda, em 2012, foi elaborada a Declaração do Encontro Nacional Unitário de
Trabalhadoras e Trabalhadores, povos do campo, das águas e das florestas – por terra,
território e dignidade220, tendo como principal motivação a “Reforma Agrária, Terra,
Território e Dignidade”, incorporando a questão quilombola, entre outros. Outros dois
importantes documentos foram divulgados: a Carta Aberta ao Supremo Tribunal
Federal, subscrita por Boaventura de Sousa Santos221 (2010); e o artigo Direitos
Constitucionais dos Quilombos, de Dalmo de Abreu Dallari222 (2009).
Todas as manifestações afirmam a perspectiva de garantia dos direitos
individuais e sociais dos quilombolas, expresso no Decreto 4.887/03, que regula a
atuação da administração pública para efetivação dos direitos territoriais e étnicos das
comunidades quilombolas, indicando sua aplicação imediata, em conformidade com a
Constituição Federal.

219 Elaborada na oportunidade do Seminário “Convenção 169 da OIT: experiências e perspectivas”,
realizado pelo Governo Federal em 06 e 07 de maio de 2012. Essa Convenção é uma norma supralegal,
parte do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a caracterização e autodefinição das comunidades,
portanto, deve ter a efetivação concreta do mecanismo de consulta prévia e informada.
220 Esta declaração, produto do Encontro Nacional, foi assinada por um conjunto de entidades, entre
elas a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), a Marcha Mundial das Mulheres; a Via Campesina Brasil; a CONAQ, entre
outros.
221 Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Distinguieshed Legal Scholar
da Universidade de Wisconsin-Madson; e, Global Legal Scholar da Universidade de Warwick.
222 Jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Artigo publicado em 23/03/09, na
Gazeta Mercantil /Caderno A, p. 10.
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No Supremo Tribunal Federal, nos dias 03 a 05 de março de 2010, foi realizada a
Audiência Pública223 com o objetivo de questionar a constitucionalidade do sistema de
cotas raciais na Universidade de Brasília (UnB) 224, que prevê a reserva, durante dez
anos, de 20% das vagas desta instituição para os estudantes negros (IPEA\BPS, n. 19).
Como forma de reforço à Audiência Pública ocorreram mobilizações da
sociedade brasileira e do Movimento Negro, tais como ensaios jornalísticos, cartas e
manifestações de apoio e contestação ao sistema de cotas, caracterizando-se como
importante momento para debate e tomada de posições.
No momento da realização dessa Audiência Pública, vários foram os pedidos de
ingresso na ação como amicus curiae225, que apresentaram argumentos favoráveis à
matéria em debate, como, por exemplo, a consideração de que o sistema de cotas é um
importante instrumento para superar a desigualdade racial na educação superior, que
não tem sido eficazmente desenvolvida; que o processo que marcou a adoção do sistema
de reserva de vagas nas instituições de ensino tem ocorrido de forma democrática, com
discussão interna e por meio de deliberações de órgãos colegiados, expandindo-se por
decisão autônoma das comunidades acadêmicas, entre outros.
Recentemente, o STF julgou os processos sobre ações afirmativas no sistema
educacional brasileiro.
A ação relativa ao PROUNI – Lei 11.096/2005 – foi votada em Sessão Plenária
no STF obtendo a decisão de sete votos a um por constitucionalidade acrescentando-se a

223 Dada a complexidade e a relevância do tema, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo
Tribunal Federal, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 186,
optou pela convocação de uma audiência pública, expediente utilizado de forma excepcional para
debate de temas de ampla repercussão social, onde foram ouvidos acadêmicos, parlamentares e
representantes de movimentos sociais e de órgãos governamentais.
224 É igualmente objeto da referida audiência a análise do Recurso Extraordinário no 597.285/RS,
interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça/RS, que julgou constitucional o sistema de cotas em
curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
225 Amicus Curiae é um instrumento jurídico que viabiliza a participação de entidades representativas
no processo. Em junho de 2010, o STF deferiu a solicitação das seguintes instituições para atuarem,
nessa ação, como amicus curiae: Defensoria Pública da União (DPU), Instituto de Advocacia Racial e
Ambiental, Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro (MPMB), Fundação Nacional do Índio (Funai),
Fundação Cultural Palmares (FCP), Movimento Negro Unificado (MNU) e Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO). Posteriormente foram ainda deferidos os pedidos do
Movimento Contra o Desvirtuamento do Espírito da Política de Ações Afirmativas nas Universidades
Públicas e do Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular (IDEP). Foram indeferidos os
pedidos da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal (CUT/DF) e do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da UnB. Registre-se a ausência de alguns palestrantes selecionados e a participação
especial de parlamentares, como os senadores Paulo Paim e Demóstenes Torres.
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reserva de vaga por critérios sociais e raciais dentro do programa. O julgamento das
ações no STF foi interrompido em abril de 2008 com dois votos favoráveis à
constitucionalidade do programa (IPEA\BPS, n. 15, 2008 p. 228).
Já o sistema de cotas da UnB teve votação favorável por unanimidade no STF,
em 26/04/2012. Isto é, o sistema foi considerado constitucional. Conforme divulgação
do G1 Brasília226, “o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por
unanimidade, que é constitucional a adoção de políticas de cotas raciais em instituições de
ensino. Segundo o ministro Ricardo Levandowski227, relator da ação,

[...] justiça social é mais que simplesmente distribuir riquezas significa
distinguir, reconhecer e incorporar valores. Esse modelo de pensar revela a
insuficiência da utilização exclusiva dos critérios sociais ou de baixa renda
para promover inclusão, mostrando a necessidade de incorporar critérios
étnicos (G1 – Brasília, 26/04/2012).

Em relação às políticas voltadas para as comunidades remanescentes de
quilombos, o julgamento no STF da ADI 3.239 foi iniciado no dia 18/04/2012, mas
como não foi concluído, voltará à votação em data futura. Foi apresentado o voto do
relator ministro Cezar Peluzo, mas foi suspenso devido ao pedido de vistas por parte da
ministra Rosa Weber228.
Foram grandes as repercussões desses julgamentos. Givânia Maria da Silva
argumenta que os julgamentos das cotas e de quilombos trouxeram apreensões e
esperanças para a população negra:

Estamos na mão do Supremo Tribunal Federal (STF), felizmente as
duas decisões tomadas foram favoráveis – o PROUNI e as cotas nas
universidades. A votação das cotas foi extremamente importante, não
apenas para a UnB, mas para o Brasil todo. Estamos angustiados com
a decisão sobre o futuro dos quilombos, o voto do relator que era
Presidente na época foi o extremo do conservadorismo. Houve uma
audiência pública para as cotas, mas não houve para quilombos. Tem
mais de 30 pedidos pra audiência pública demandados pelas
comunidades quilombolas, por parlamentares e entidades (Entrevista).

226 G1 26/04/2012 – Debora Santos. http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/stf.
227 ANEXO G – Posicionamento dos Ministros do STF no julgamento das cotas em 26/04/2012.
228 Fonte: Agência Brasil - https://www.placitum.com.br/placitum/Noticia/99.
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Luiz Alberto Silva Santos alega que a política de cotas nas universidades quebra
a lógica da inércia do Estado:

Não é por acaso que uma organização que articula os setores privados
da educação que passa a questionar essa política, e, agora mesmo
quando o Senado aprovou o projeto das cotas que tramitou por 13
anos na Câmara dos Deputados essa mesma instituição vem
questionar e pressionar o governo pra que não funcione. O Supremo
Tribunal Federal reconhece que as cotas são Constitucionais e vota
essa política por unanimidade, isso demonstra a força política da luta
antirracista no Brasil. A unanimidade no voto é um aspecto
significativo, mas alguns setores de comunicação têm o poder de
tentar cooptar parte da sociedade brasileira contra essas políticas,
estabelecendo inclusive um discurso terrorista de que vai criar uma
cisão no Estado brasileiro, e dividir o Brasil entre brancos e negros,
etc. (Entrevista).

Givânia e Luiz Alberto (entrevistados) afirmam as votações no STF e os
debates relativos às ações afirmativas como muito emblemáticos quanto às
perspectivas de direitos e justiça social e aplicabilidade das políticas públicas nessa
área.
Nesse sentido, Paixão (2006, p. 77) chama atenção sobre a importância de se fazer
valer posições contrárias às impostas pela ideologia dominante (a doutrina do racismo) e
fortalecer o ideário da liberdade, direitos e de construção de mudanças. Para tanto,
argumenta:

O projeto de igualdade racial, e seu correlato embasamento da
perspectiva da diversidade, do multiculturalismo e das reparações
às populações descendentes dos antigos contingentes escravizados,
nutre-se dos melhores valores morais dessa nação que tende a
repelir todas as formas de discriminação, em nome da conformação
de ambientes plurais e diversos, em todos os quadrantes da vida
social, para todas as pessoas, de ambos os sexos, de todos os tipos
físicos, origens, dialetos, sotaques e credos.

Como indica Paixão (2006), mudanças estão em curso visando às conquistas
democráticas.
A contundência dos debates políticos sobre as ações afirmativas repercutiu
favoravelmente no poder judiciário (inclusive o STF) que historicamente demonstrou
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ser um setor resistente às questões raciais229. Nesse sentido, destaca-se a importância da
Audiência Pública realizada em 2010 e dos julgamentos ao longo dos últimos anos.
Somando a esse ambiente de debates, em 2012, deu-se o sancionamento da lei de cotas
nas universidades públicas.
Fato é que, mesmo com os questionamentos, têm se dado conquistas no campo
das políticas de igualdade racial.

229 Essa percepção é apresentada por Jaccoud e Beghin (2002, p. 17) antes da criação de muitas
estruturas e instrumentos de políticas de igualdade racial. Ao analisarem as lacunas históricas entre leis
e a aplicação das políticas, alertam para a necessidade de avançar muito mais na criação de políticas
públicas concretas, principalmente pela ineficácia das normas antidiscriminação, que reflete “uma
constelação de fatores, tais como: as resistências do próprio Poder Judiciário em implementar a
legislação sobre a matéria por razões de natureza ideológica, já que muitos ainda têm a falsa crença no
mito da democracia racial brasileira”. As autoras destacam apontamento importante sobre o judiciário,
que ao longo da história do Brasil se manteve distante e isento quando o assunto se referia à justiça
racial (Grifos meus).
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“Não fosse a inteligência da semelhança, seria só o meu amor,
seria só a minha dor, bobinha e sem bonança, seria sozinha minha
esperança”.
Elisa Lucinda
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V CAPÍTULO
APROXIMAÇÕES ANALÍTICAS SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS
POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL – RECONHECIMENTO E A
REDISTRIBUIÇÃO

1-Significados das reflexões dos sujeitos da pesquisa sobre a institucionalização das
políticas de igualdade racial

As reflexões teóricas e politicas expressam que as demandas por políticas
públicas inclusivas, do ponto de vista racial, vêm de longa data. Bastide e Fernandes
(2008, p. 155) já em 1955 apontaram que: “o crime que mais amargamente se queixam
os pretos é o que se poderia chamar de ‘pecado de omissão’, a falta de uma política
governamental a favor da ascensão do homem de cor na sociedade, por auxilio
econômico e medidas educativas apropriadas, quando há leis a favor dos imigrantes”.
Tanto do ponto de vista dos posicionamentos das elites como do papel do Estado
(a considerar a abolição até os anos 50/60, período a que Bastide e Fernandes se
referem), não há um tratamento direto às necessidades da população negra, expressas
pelo Movimento Negro e organização de mulheres. Nesse caso, a deficiência do papel
do Estado foi denominada como “pecado de omissão”.
Complementando esse raciocínio, Marcio Pochmann, em sua entrevista alega
que “se a abolição tivesse ocorrido em 1850 teria tido um efeito econômico, social e
político muito superior ao que teve”. Ainda, Hélio Santos (1996, p. 215) chama a
atenção para o fato de que “se abolição da escravidão tivesse vindo acompanhada de
reforma agrária, a realidade do Brasil seria outra”.
Esses posicionamentos possibilitam verificar que se as indicações anteriores
tivessem sido levadas em consideração, desde a época em que foram feitas, teriam sido
antecipados processos de inclusão da população negra por meio das políticas
governamentais e nos diferenciados campos da administração pública e da sociedade.
Não há dúvida de que a herança da escravidão constitui-se em um dos pilares da
desigualdade. Segundo Barbosa (2011, p. 17): “Se quisermos sintetizar com uma
palavra o aspecto que caracteriza o Brasil ao longo de sua evolução histórica, e apesar
dos seus vários significados nos distintos períodos, não teríamos qualquer dúvida. Esta
palavra-síntese atende pelo nome de desigualdade”.
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O autor reforça, ainda, que o Brasil provavelmente enfrentará dificuldades na
lógica do desenvolvimento, inclusive considerando as marcas do passado – exploração
da mão de obra escravizada e o desenvolvimento do capitalismo com características
nacionais.
Nesse sentido, algumas entrevistas trazem importantes reflexões quanto ao
período da escravidão considerando a gravidade da intensidade e duração da mesma –
Edna dos Santos Roland enfatiza a desqualificação e negação da humanidade dos
negros; Celso Amorim alega sobre o agravamento da condição de exclusão dos negros a
partir da chegada dos imigrantes; e, ainda, Gilberto Verne Saboia argumenta que o não
acesso dos negros após a abolição da escravidão ao trabalho livre gerou bolsões de
pobreza e miséria, e isso não condiz com o desenvolvimento do país.
Segundo Gorender (2010); Darcy Ribeiro (2006); Clovis Moura (1987 e 1988);
Florestan Fernandes (1989); e, Otávio Ianni (2004) a desigualdade tem uma lógica
histórica que corresponde à estrutura de classes e exploração, tendo por base as relações
econômicas, sociais, culturais e raciais.
É justamente por essa barreira histórica que foi a escravidão e posteriormente à
exclusão dos negros como cidadãos de direito desde a abolição, que se torna urgente e
necessária à intensificação das políticas de igualdade racial.
A implementação das politicas de igualdade racial, embora demandadas
historicamente e correspondendo as diferentes expressões do Movimento Negro e
organização das mulheres negras, deu-se apenas a partir dos anos 1980, portanto de
maneira tardia, já no Século XX. Assim, é novo o universo das políticas de igualdade
racial, em âmbito nacional, e essas são demonstradas pela existência de órgãos e
mecanismos de gestão.
O contexto em que se desenvolvem essas politicas soma-se ao impulso de alguns
fatores históricos: a abertura politica iniciada em 1985 resultando na elaboração da
Constituição Cidadã, que mesmo com limites é uma das mais avançadas do mundo; as
críticas elaboradas pelo Movimento Negro, organização de mulheres negras e demais
movimentos sociais às comemorações dos 100 anos da Abolição da Escravidão; a
realização da Marcha Zumbi dos Palmares que apresentou um documento propositivo
para as politicas de igualdade racial ao Estado; a realização das Conferencias de Beijing
e de Durban; e, a Campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, com base em
pactuações politicas com amplos setores políticos da sociedade.
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Segundo Silvio José Albuquerque e Silva, a Conferência de Durban estabelece
um eixo para a formulação das politicas internas e externas por parte do executivo,
regendo as ações afirmativas do ponto de vista nacional e internacional (entrevista).
A partir dessa sucessão de fatos, Kabenguele Munanga230 reflete em entrevista
que a criação de órgãos para a promoção da igualdade racial no Brasil, se “configura
como uma reação do Estado, que mesmo de maneira tímida, criou mecanismos de
institucionalização de políticas públicas de igualdade racial. O que temos a refletir é
como chegar mais efetivamente ao conjunto das necessidades da população negra, isto
é, qual o alcance das políticas de igualdade racial?” (Entrevista).
No mesmo sentido, Celso Amorim argumenta que “desde os anos 1980 houve o
começo de conhecimento e enfrentamento de desafios, no campo da igualdade racial.
No governo Lula, destaca-se como um grande investimento a criação da SEPPIR”.
Foram criadas novas situações indiscutivelmente importantes para a democracia e
institucionalização das políticas. Mas ainda temos muito que fazer” (Entrevista).
Os dois entrevistados apresentam perspectivas diferentes quanto ao papel do
Estado no desenvolvimento das políticas de igualdade racial. Munanga aponta que a
reação do Estado foi tímida, enquanto Amorim apresenta a visão de que houve um
grande investimento. No entanto, ambos demonstram a preocupação com o
desdobramento das políticas de igualdade racial – Munanga reflete sobre o alcance
efetivo e Amorim indica que há muito que fazer.
É possível verificar, pelo histórico de institucionalização das políticas de
igualdade racial, que não houve exatamente timidez, mas sim longos períodos históricos
de omissão por parte do Estado. E, que nas últimas décadas, apresentam-se novas
formas de ampliação da democracia, porém o alcance ainda é baixo.
Uma referencia importante é o reconhecimento por parte do conjunto dos
entrevistados de que mesmo com dificuldades e necessidade de consolidação, há um
processo de institucionalização em curso, evidenciado desde 1988 respectivamente – no
governo dos presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da
Silva.
Jaccoud e Beghin (2002); Edward Eric Telles (2003); e Marcos Antônio Cardoso
(2002), e, também o entrevistado Hédio Silva Jr. criticaram no governo Sarney a criação
230 Entrevistado para esta tese – Kabenguele Munanga: Doutor em Antropologia, professor titular do
Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e Diretor do Centro de Estudos
Africanos da mesma Universidade.
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da Fundação Cultural Palmares pela supervalorização do caráter marcadamente cultural
da realidade negra brasileira. Mas por outro lado, também reconhecem a iniciativa, a
considerar a necessidade de alguma resposta do Estado em relação às demandas
históricas da população negra.
Em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, é identificada “a realização
de diversas ações, mas não se pode dizer que tenha existido uma política de governo na
área de promoção da igualdade racial” (RELATÓRIO DE TRANSICÃO, 2002). Essa
critica é centrada na ausência de um lócus para o tratamento das politicas de igualdade
racial e também na concentração das ações apenas no fim da segunda gestão do
presidente. O principal produto dessa gestão foi o GTI, iniciativa valorizada como um
impulso à formulação e negociação de políticas, por Carlos Moura e José Gregori
(1997) e os entrevistados Hélio Santos e Zélia Amador de Deus.
Mais recentemente, quanto à gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, há o
reconhecimento da intensificação das ações no campo racial. Hédio da Silva Jr.
(entrevistado) destaca a pertinência do arranjo institucional para a construção das
políticas de igualdade racial.
É inegável que houve um salto para ampliação das politicas de igualdade racial
na gestão do presidente Lula com a criação da Secretaria Especial de Politicas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), considerando os desdobramentos institucionais
como a criação do Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(CNPIR), a realização das Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial
(CONAPIR) e a votação do Estatuto da Igualdade Racial, para citar alguns exemplos.
Para além da mencionada importância, muitas são as críticas em relação ao
Estatuto da Igualdade Racial. Segundo Sales Augusto dos Santos (2011, p. 74), as
mudanças ocorridas entre o primeiro texto e a versão aprovada “resultou em retrocesso
em termos de direitos à população negra”. Mas por outro lado, Paulo Paim (2012, p.
164) mesmo com críticas alega que esse instrumento deve “servir de esteio para
continuarmos lutando para conquistar mais direitos. [...] Certamente à história das lutas
e da elaboração de políticas públicas será dividida entre o antes e o depois da aprovação
do Estatuto da Igualdade Racial”.
Mas visto de conjunto essas iniciativas ao longo das ultimas três décadas é
necessária à reflexão em relação as suas possibilidades e limites.
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Nesse sentido, o entrevistado Marcio Pochmann realça que a importância da
institucionalização da política de igualdade racial tem sido ampliada, mas de maneira
demorada e fragmentada,
[...] pois nos marcos do Estado que temos hoje, com a herança desde o
século XVIII, há o desenvolvimento da política pública a partir da
setorialidade, especializações, e caixinhas. É também assim no campo
da igualdade racial. É importante ter legislação como o Estatuto da
Igualdade Racial e as cotas nas universidades, mas isso não é
suficiente. As ações afirmativas são importantes, mas devem compor
um processo mais amplo das políticas democráticas e universais.
Nesse início do século XXI é fundamental olhar o ser humano na sua
totalidade, de forma holística, e, isso pressupõe uma reforma política
do próprio Estado, sem uma intersetorialidade efetiva, é muito difícil
você alcançar êxito nas ações de igualdade racial (entrevista).

Em concordância com a necessidade de ampliação da implementação das
politicas de igualdade racial, o entrevistado Mario Theodoro reflete que ocorreram
novos passos para vencer barreiras organizacionais. A Seppir passa em 2010 a ser um
Ministério, porém mantendo a missão de garantir a intersetorialidade e a
transversalidade, por meio de: “uma ligação efetiva com a Presidência da República, o
que reforça na Seppir o papel de governança e concertação com os demais órgãos”
(entrevista).
Um elemento importante para governança, concertação e negociação a partir do
papel da Seppir com os demais órgãos de governo é a combinação entre as políticas
universais e as ações afirmativas. Esta necessidade fica explicita na defesa de diversos
entrevistados, destacando-se os posicionamentos de – Luciana Jaccoud; Maria
Aparecida Bento; e, Sueli Carneiro.
Com o intuito de fortalecer o desenvolvimento das políticas em âmbito nacional
a Seppir estimulou estados e municípios

para a

composição

do Fórum

Intergovernamental de Política de Igualdade Racial (FIPIR) buscando a intensificação
das políticas conjuntas e à criação de órgãos de igualdade racial.
No entanto, Abreu e Tible (2012, p. 43) destacam reflexão de Martvs Chagas de
que o FIPIR ao agregar os estados e municípios contribui para o fortalecimento da
política, mas, “lá nas localidades tem muitas das vezes uma cadeira, uma mesa e uma
pessoa nomeada para fazer. Nós que estamos no processo, na gestão pública, na luta
política acreditamos que é uma responsabilidade do Estado fazer essas mudanças por
dentro da máquina pública”. A partir dessa constatação, é feito um alerta para a
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necessidade de reforço e sedimentação desse espaço.
A informação quanto a precariedade dos espaços para o desenvolvimento das
ações de igualdade racial leva a constatação da fragilidade da “federalização” dessas
políticas, portanto, há um grande trabalho a ser construído no que diz respeito ao
convencimento sobre a importância dessa estrutura.
Situação importante para a ampliação do debate e estímulo à capilaridade foram
as Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR). Em relação
às conferências Munanga (2010, p. 66) argumenta:

A I CONAPIR foi uma grande realização num momento conflitante,
de crise. Já a II CONAPIR, em 2009, teve um papel importante, mas
já tinha como base as resoluções da primeira, foi um momento de
balanço, uma complementariedade de trabalho antes iniciado. Se as
propostas das duas Conferências fossem desenvolvidas efetivamente,
a realidade brasileira seria outra. A Seppir depende do envolvimento
de outros órgãos de governo para desenvolver o seu trabalho e com
isso, as coisas ficam morosas. As resoluções das Conferências
contribuíram para um desenho real dos caminhos para as políticas
públicas. Com todas as dificuldades que tivemos, sem cobertura da
imprensa brasileira, que as ignorou totalmente, as conferências foram
exitosas.

Munanga (2010) menciona que as Conferências contribuem para um desenho
real dos caminhos para as políticas públicas, e, aponta desafios para a efetivação das
mesmas. Nesse sentido, Edna Roland e Adi dos Santos (entrevistados) apontam a
importância do fortalecimento dos instrumentos e das estruturas de políticas públicas e
do envolvimento da sociedade na defesa das conquistas, enfatizam a importância do
Estatuto da igualdade racial e do SINAPIR.
Fica evidente a necessidade de investimento em estrutura, orçamento, formação
política e desenvolvimento de metodologias eficazes no fortalecimento dessa
perspectiva perante a administração pública e a sociedade. Fator extremamente
significativo para a garantia da política de igualdade racial é o orçamento público.
Segundo Mario Theodoro “Em todos os tempos, tratar da questão racial na
estrutura de governo significa enfrentar uma briga pelo orçamento público, e também
pelo convencimento sobre a importância histórica dessa política” (Entrevista).
Ainda, Luiz Alberto Silva Santos acrescenta novos argumentos a essa reflexão,
considerando que:
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[...] “os problemas desses organismos da igualdade racial passam pelo
orçamento, mas não podem ser reduzidos apenas aos números. Além do
orçamento, é necessário que o executivo faça garantir a transversalidade
como forma articuladora desses organismos com o conjunto do
governo. Não é papel dos organismos de igualdade racial substituir os
ministérios ou as secretarias, mas é necessário fazer valer a
transversalidade” (Entrevista).

Para avançar nesse processo há a necessidade de acordos, negociações e
definições de prioridades que só passam a serem exequíveis a partir de demonstrações
de vontade política, orçamento e ações efetivas. Nesse sentido, há a contundência na
afirmação de que não há política pública sem orçamento, e, também, é apresentada a
vinculação entre orçamento, convencimento, vontade política e ações efetivas. Dessa
maneira, estão explicitados os desafios para a sedimentação da política de igualdade
racial, em âmbito federal e local.
Em entrevista, Mario Theodoro argumenta, que um fator extremamente
importante é a criação de maior capacidade técnica da Seppir para atuar em conjunto
com os demais ministérios “e propiciar o cruzamento entre as necessidades da
população negra e o conjunto das ações do governo. [...] Ainda, o Estatuto firma a
igualdade racial como uma ação de Estado e essa é a questão central, à vontade e
determinação das autoridades é importante, mas temos que ter políticas de Estado,
de maneira continuada e incisiva” (entrevista).
Entre avanços e possibilidades Abreu e Tible (2012, p. 47) ilustram
posicionamento de Martvs Chagas com a reflexão de que “apesar de tudo, infelizmente
temos a preocupação com retrocessos, pois a história não é linear, e o avanço dessas
políticas tem que ser monitorado pela sociedade civil”. E, quanto ao futuro reflete que
“[...] Temos que nos manter alertas para defender o que construímos ao longo de nossa
história, o recrudescimento é parte constituinte do jogo político e temos que estar
prontos para as defesas e negociações”. Os riscos da descontinuidade tem sido reais no
desenvolvimento das políticas como se pode analisar nas experiências locais e federal,
no processo das gestões, e, também a considerar as alternâncias de poder.
Nesse sentido, é necessária a intensificação do monitoramento e proposição das
políticas por parte da sociedade civil como elemento fundamental e indispensável para o
seu desenvolvimento. São apontados analises sobre as estruturas, instrumentos e leis
que indicam perspectivas de avanços críticos e construção de potencialidades e também
limites quanto à aplicabilidade, alcance e consolidação das políticas de igualdade racial.
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2- Reconhecimento e redistribuição: desafios, limites e possibilidades das politicas
de igualdade racial no período contemporâneo

No II Capítulo fica evidenciada a atuação do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras na perspectiva de resolver problemas em nossa
sociedade, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais.
Nesse caso, essas organizações, apresentam-se como importantes baluartes na luta por
liberdade e justiça social e racial. O protagonismo e as escolhas organizativas e políticas
visam à construção da democracia e às estratégias de combate ao racismo, a partir de
pressão e negociação com instituições públicas e privadas e toda a estrutura social. Isso
implica em convívio entre as relações mais horizontalizadas e os conflitos.
Também o Movimento Negro e a organização de mulheres negras assentou e
afirmou a questão racial na esfera politica, e atua a partir do propósito de sua
consolidação perante a população negra, Estado e sociedade. Essa trajetória confere à
luta pela pertença dos negros como cidadãos um sentido amplo e diversificado; o
principal objetivo foi à integração e participação da população negra no conjunto da
sociedade.
Ao longo da história, sobretudo a partir dos anos 70, são reafirmadas as
reflexões do Movimento Negro que se posicionou “de costas para o Estado”, como
estratégia de reação e crítica à repressão estatal, à omissão quanto ao racismo, e,
também de desconstruir o mito da democracia racial. Além do posicionamento avesso à
repressão estatal, foi reforçada a valorização da emergência de expressão política dos
movimentos sociais, entre eles o Movimento Negro. Essa reflexão se faz presente nos
estudos de Sherer-Warren (2012), Alvarez, Dagnino e Escobar (2000), e na expressão
da entrevista de Flavio Jorge Rodrigues da Silva.
Na ação coletiva, em que o Movimento Negro e a organização de mulheres
negras tem protagonismo, e, são várias as correntes de pensamento e de ação política
visando à superação do racismo, tem como pontos de convergência entre as diferentes
formas de organização o confronto com a visão elitista e assimilacionista da presença
dos negros na sociedade brasileira (do ponto de vista da sociedade e do Estado).
Conforme se pode observar nas formulações de diversos entrevistados – Martvs das
Chagas; Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva; e, Ivair Augusto Alves dos Santos, o
principal foco é o desmonte do mito da democracia racial e a superação do racismo.
Ainda, tem sido dada ênfase às mulheres negras (apontada na entrevista de Sueli
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Carneiro) e a juventude negra, como resultados de enfrentamento quanto à
invisibilidade, desde o ponto de vista teórico ao político. Como forma de reação as
organizações de mulheres e a juventude negra teceram a rede de movimentos
(articulando gênero, raça e classe social, e acrescentando a questão geracional) e um
caminho que as conduz para um protagonismo perante as instituições e a sociedade.
Ainda, nas entrevistas de Zélia Amador de Deus e Ivair Augusto Alves dos Santos, é
enfatizada a presença internacional das mulheres negras, sobretudo no processo da
Conferência de Durban.
No entanto, são formuladas reflexões por parte de alguns entrevistados, quanto
às dificuldades de atuação e fragilidades do Movimento Negro e à organização de
mulheres negras, na relação interna, com a sociedade e com o Estado.
Sueli Carneiro argumenta que a conquista para a igualdade de raça e de gênero
nas políticas públicas é árdua, e, que é difícil inscrever uma linha programática:

[...] principalmente considerando a necessidade de efetivação das
politicas raciais, pois há uma grande distância entre lei e a vida. Por
exemplo, a Lei Maria da Penha e o Programa Nacional de Saúde da
População Negra são conquistas extraordinárias das mulheres e das
mulheres negras, mas a concretização dessa lei e programa é morosa,
parece inalcançável. Mas, admitimos que já avançamos e temos que
avançar muito mais (Entrevista).

No que diz respeito ao Movimento Negro como um todo, Kabenguele Munanga
argumenta que apesar de ter caminhado bastante, “uma das dificuldades e fragilidades é a
construção da sanidade acima das vaidades individuais, dos partidos políticos, dos intelectuais,
e, do poder das instituições. Enquanto o movimento negro não superar essas fragilidades,
perderá as oportunidades de negociar suas reivindicações com o Estado Brasileiro” (Entrevista).

Já para Luiz Alberto Silva Santos, o movimento social negro precisa retomar a
sua luta com mais vigor, com mais articulação:

[...] hoje existem muitos conflitos internos, mas nem sempre foi assim.
Já existiram importantes mobilizações unificadas, como foi com a
Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995. O Movimento Negro é
composto por várias forças políticas, e, nesse momento é preciso
mobilização e acordos para a garantia de efetivação e fortalecimento
desses importantes instrumentos conquistados junto aos governos e no
parlamento (Entrevista).

234
Mesmo com dificuldades e fragilidades o Movimento Negro e a organização de
mulheres negras empreenderam importantes esforços, ao longo da história, e o
protagonismo atual, na construção das políticas públicas, reflete a decisão de mudança
de posicionamento político. Se algumas décadas atrás o posicionamento era de estar de
“costas para o Estado”, hoje se colocam como negociadores e produtores de mecanismo
de controle social das politicas públicas, em especial as de igualdade racial.
Uma das formas de controle social das políticas públicas tem sido por meio do
monitoramento e a perspectiva de negociação, mesmo com tensionamentos. Essas
devem ser posturas constantes na ação conjunta entre movimento social e governos.
Nesse sentido, Hélio Santos aponta que a referência atual do Estado brasileiro
no desenvolvimento das politicas de igualdade racial

[...] tem sido muito positiva, impulsionada pelo movimento negro,
a partir de intensas negociações. As conquistas legais e políticas
têm sido impulsionadas em várias áreas – como saúde, educação,
relação com a África, embora existam ainda muitas lacunas,
sobretudo na área do trabalho como impulso para maior
participação da população negra no desenvolvimento econômico
sustentável. O foco do investimento do movimento negro na
atualidade deve ser no monitoramento das políticas públicas de
igualdade racial. O monitoramento deve ser intensificado, pois não
basta indicar as necessidades históricas da população negra aos
governos, é importante acompanhar (e em determinados momentos
pressionar) o alcance das políticas desenvolvidas, visualizando o
atendimento efetivo desse grupo vulnerabilizado ao longo da
história do Brasil. É necessário reforçar a igualdade racial como
política de Estado (Entrevista).

O monitoramento faz parte de uma “engenharia política” que se inicia com a
proposição de demandas embasadas nas necessidades da população negra, seguido de
negociação e acompanhamentos constantes por meio dos mecanismos de participação,
conquistados nas ultimas décadas, como os grupos de trabalho (GT), os conselhos
gestores, as audiências públicas, as conferências locais e nacionais. A tendência desses
espaços é de ser paritários com participação de governos e sociedade civil.
Na atualidade, os desafios são muitos, e como estratégias de superação é
apontada pelos pesquisadores e entrevistados a importância de fortalecimento das
formas de participação e de representação no poder; e, de aprimoramento das
políticas de igualdade racial, elevando-as a uma política de Estado.
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A considerar as buscas de colocar em prática a “engenharia política de
monitoramento” citada anteriormente, dois exemplos podem ser tomados – a
educação étnico-racial e os quilombos. Segundo as entrevistadas Petronilha Beatriz
Gonçalves e Silva e Maria Aparecida Bento (sobre educação étnico-racial) e as
entrevistadas Givânia Maria da Silva e Zélia Amador de Deus (sobre quilombos)
essas políticas vêm sendo construídas desde muito tempo, sendo que, recentemente,
tornaram-se alvo de interesses de debate políticos.
A Audiência Pública realizada no Supremo Tribunal Federal (STF) em março de
2010 teve grande importância, pois a partir do questionamento à constitucionalidade do
sistema de cotas raciais na Universidade de Brasília (UnB), veio à tona o debate sobre o
sistema de cotas nas universidades públicas, sobre quilombos, mas de maneira muito
contundente sobre todo o conjunto das políticas de igualdade racial, desenvolvidas sob
forma de ações afirmativas.
Segundo Hédio Silva Jr. o posicionamento do STF tem sido mais aberto, mais
atento às reivindicações sociais,

[...] o voto dos ministros incorpora, parte da formulação dos
intelectuais negros e das lideranças negras, e isso vem a favorecer a
população negra. Não tenho dúvida que o julgamento sobre as cotas
foi o ato mais importante da história do STF, com maior repercussão
no campo da interpretação do sistema jurídico. O papel dos amigos da
corte (Amicus Curie) demonstrou altivez e proatividade por parte de
setores da sociedade em favor dos direitos raciais (Entrevista).

O entrevistado ressalta o papel do STF, mas é fato que todas as instituições
brasileiras – públicas e privadas, caso se permitam, podem envolver-se por esta
atmosfera de maior abertura, propiciada a aplicação de ações afirmativas. Essa seria
uma postura de enfrentamento ao racismo institucional, definido como o fracasso
coletivo das organizações e instituições.
Ao todo, as reflexões sobre o processo das ações afirmativas no Brasil podem
parecer contraditórias, mas não o são. Essa movimentação de ideias sobre avanços e
limites no desenvolvimento das políticas de igualdade racial tem a ver com a situação
histórica na sociedade, onde o racismo e o mito da democracia racial contribuem para a
existência de fragmentações e fragilidades na construção e estruturação das ações dos
governos, que interferem no local e no nacional.
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Nesse sentido, para Maria Inês Barbosa, as políticas de igualdade racial, embora
muito importantes, vêm sendo impulsionadas:

[...] sem a perspectiva de rompimento com o padrão da hierarquia
racial, sem a subversão da ordem, trata-se muito mais de acomodar do
que mudar. Válidas enquanto processo de aprendizagem,
conhecimento da engrenagem, da amplitude do embate, dos rumos a
serem tomados. Carecemos de um projeto político que institua o novo,
e nos permita adentrarmos em novos espaços de relação de poder
(Entrevistada).

Para Jaccoud (2009, p. 13) a trajetória cumprida nas últimas décadas definiu a
promoção da igualdade racial como objeto da intervenção governamental,
[...] com crescente emergência de iniciativas, programas e ações nos
diversos campos das políticas públicas. [...] Contudo, não podemos
ainda falar na efetiva consolidação de uma política de promoção da
igualdade racial, estabelecida com clareza no espaço das políticas
públicas.

A entrevistada Maria Inês Barbosa argumenta sobre o não rompimento com o
padrão de hierarquia racial, que tem como resultado a acomodação e não a mudança.
Ocorre que a relação entre o Movimento Negro e a organização de mulheres negras
e o Estado tem tido por base de negociações e/ou tensionamentos, a partir de paut as
construídas em torno de momentos históricos que permitem demonstrar as
necessidades da população negra por atendimento nas várias áreas da política
pública. Nesse sentido, mesmo com perspectivas de ampliação da representação dos
negros no poder e com críticas a não efetivação da democracia, a opção foi por
institucionalização (visando conquista de direitos), e não por ruptura política.
Para Jaccoud (2009) mesmo que as políticas de igualdade racial sejam objeto
de ação governamental, não é possível falar ainda em efetiva consolidação das
mesmas.
No entanto, tanto para Maria Inês Barbosa, quanto para Jaccoud (2009) há
aprendizados e emergência das políticas de igualdade racial, o que leva a crer que o
conhecimento dos rumos a serem tomados pode levar à explicitação do lugar da
igualdade racial no espaço das políticas públicas.
Visualizando o caminho da institucionalidade, Baró et al. (2009, p. 146)
apresentam a argumentação de que no Brasil têm sido ricas as tentativas de integrar as
ações de governo para fazer avançar a agenda de igualdade racial. Nesse sentido a
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estrutura da SEPPIR,

[...] cumpre com o objetivo fundamental de se manter próxima do
movimento social, aumentando sua capacidade de mobilização social
e de proposição de soluções. No entanto, resta o desafio de
aprimoramento com a estrutura governamental, para que o objetivo da
promoção da igualdade racial possa ser alcançado.

A aproximação da SEPPIR com os movimentos sociais, reflete nos momentos
atuais novos formatos de mobilização, negociação, monitoramento e controle social
(como por exemplo as Conferencias Nacionais) visando à constituição de uma gestão
democrática, mas isso não se dá sem conflitos.
Diante dessas perspectivas de mobilização, negociação, monitoramento, e
controle social das politicas de igualdade racial, fica evidente o diálogo proposto no
I Capítulo desta tese, onde Hasenbalg (1988, p. 140) apresenta a premente
necessidade de garantia de igualdade de direitos e condições de vida a partir da
modificação dos parâmetros institucionais do sistema, com a realização de políticas
que interessem diretamente aos grupos racialmente dominados.
As formulações de Nancy Fraser (com ênfase no reconhecimento e a
redistribuição), a partir das vertentes econômico-político-culturais, somam-se com
as de Hasenbalg, e, em especial, com as perspectivas apresentadas no conjunto desta
tese, que destaca a importância de o Estado assimilar como sua responsabilidade o
papel de realizador e indutor de adoção de instrumentos democráticos, visando à
justiça social.
Nesse contexto, afirma-se a necessidade da paridade participativa (isto é,
equidade de participação e representação política dos diversos grupos raciais na
agenda política da sociedade), e de maneira mais geral, com reconhecimento e
redistribuição, e a busca de garantia de direitos, democracia e justiça social, de
acordo com as formulações de Nancy Fraser (1999, 2002 e 2007).
Dessa maneira a adoção de ações afirmativas, no que diz respeito a
perspectivas de garantia de direitos étnico-raciais, não significa somente uma
política de identidade, mas, acima de tudo, leva à alteração de formas de tratamento
grupal e social. Ainda, a luta pela conquista dos direitos étnico-raciais é pautada
como parte da construção da democracia nacional combinando o reconhecimento do
racismo e discriminação com a necessidade de criação de oportunidades sociais e
econômicas, isto é, a redistribuição.
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Portanto, não restam dúvidas de que nessas três décadas houve um processo de
institucionalização das políticas de igualdade racial no Brasil, análises críticas são feitas
em relação ao alcance e à consolidação das mesmas. Mas, o Movimento Negro e a
organização de mulheres negras, a partir de suas formulações e proposições para o
desenvolvimento das políticas de promoção da igualdade racial, ao defender os direitos
e uma efetiva democracia racial, aproximam-se das formulações de Nancy Fraser, ao
considerar o reconhecimento e a redistribuição como estratégias para conquista de
democracia e justiça social e racial.
Considera-se bastante pertinente a afirmação de Silveira (2006) de que se
vivenciam “novos tempos” das políticas públicas com a ampliação dos debates,
conscientização política e enfrentamento visando à superação do racismo indicado por
Munanga (2010) e Theodoro (2008).
Neste caso, constata-se um tom de positividade a partir da resposta do Estado
com o desenvolvimento paulatino das políticas de igualdade racial, a partir das
estratégias de negociação, tensionamento e monitoramento do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras.
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O Movimento Negro e a organização de mulheres negras têm possibilitado nas
ultimas décadas negociações e tensionamentos com o Estado brasileiro visando à
promoção de políticas de igualdade racial. Com isso, tem ocorrido à institucionalização
dessas politicas, expressas pela ação de órgãos governamentais em âmbito local e
federal.
Esse foi o pressuposto que embasou três questões para esta pesquisa de
doutorado: a) O Estado brasileiro inicia o desenvolvimento das políticas de igualdade
racial em resposta aos tensionamentos do Movimento Negro e da organização de
mulheres negras? b) A construção das políticas de igualdade racial tem se dado por
meio da somatória entre as políticas universais e as ações afirmativas? e, c) As políticas
de igualdade racial respondem às demandas históricas do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras, como representação das necessidades da população
negra brasileira?
A partir dessas questões foram desenvolvidas a pesquisa bibliográfica, a
pesquisa documental e a pesquisa de campo, com ênfase na observação participante e
nas entrevistas. Foi realizada uma pesquisa qualitativa.
Foram realizadas 21 entrevistas (oito mulheres e 13 homens, quatro brancos e 17
negros) de maneira individual. Posteriormente, estas entrevistas foram organizadas em
sete grupos expressando relevantes setores – Movimento Negro; Organização de
mulheres negras; Movimento sindical; Parlamento; Docência em ensino superior;
Gestores públicos federais; Gestores públicos federais com inserção no Movimento
Negro.
As quatro primeiras entrevistas (feitas antes do exame de qualificação)
apontaram que nas últimas décadas houve o reconhecimento da existência do racismo
por parte do Estado, e, também a institucionalização das politicas de promoção da
igualdade racial. A realização das outras dezessete entrevistas contribuiu para elucidar
como tem se dado o processo de institucionalização com suas possibilidades,
dificuldades e desafios.
Evidencia-se que a partir do final do Século XX (meados dos anos 1980) a
intensificação dessas ações (em âmbito municipal, Estadual e federal), têm se dado pelo
impulso de fatores históricos ligados a luta pelo fim da ditadura militar e pela
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construção da democracia política, que embora ainda frágil no Brasil e na Região da
América Latina e Caribe, traz resultados importantes no campo da participação e justiça
social. Nesse campo, um dos desafios é a superação do mito da democracia racial, que
traz similaridades ente os países, dado ao processo de escravização e a forma do
desenvolvimento do capitalismo.
Constatam-se, também, as mudanças na atuação do Movimento Negro e da
organização de mulheres negras, nos anos 1970 estes se colocavam “de costas para o
Estado”, sem estabelecimento de diálogos e ações conjuntas. Esta situação vem se
alterando nas últimas décadas, devido inclusive as lutas por conquistas de direitos
democráticos do ponto de vista racial, tendo como alvo a população negra, e os
desdobramentos dos resultados para toda a sociedade.
O processo articulatório tem sido amplo, no campo específico e em conjunto
com as redes de movimentos sociais, tendo por base a construção da visibilidade e
impacto para as políticas de igualdade racial na esfera pública. Nesse campo, verifica-se
o protagonismo do Movimento Negro, da organização das mulheres negras, e, da
juventude negra. Verifica-se, também, esta ação articulatória, fortalecendo o
intercruzamento de proposições junto aos sindicatos, aos partidos políticos e demais
instituições progressistas.
A principal motivação do Movimento Negro e da organização das mulheres
negras tem sido historicamente a incidência na superação das desigualdades raciais, e,
não para a conquista de privilégios, como querem fazer crer os setores tradicionais,
embasados pelo mito da democracia racial. Assim, afirmou-se o propósito político pela
pertença dos negros na sociedade, um sentido amplo e diversificado, como cidadãos.
No entanto, ainda é grande o distanciamento entre a atuação do Movimento
Negro e da organização de mulheres negras e o cotidiano da população negra, pois o
mito da democracia racial, embora enfraquecido, impõe efeitos negativos na dinâmica
da sociedade brasileira.
Visando uma atuação política mais abrangente, o Movimento Negro e a
organização das mulheres negras tem a necessidade de superação de dificuldades, como
– a formulação de pautas unificadas diante de um amplo universo de instituições; o
respeito à existência de diferenças de atuação dos grupos e instituições; o tratamento das
questões de raça, gênero e classe social de maneira conjunta e ao mesmo tempo
respeitando as especificidades; a busca de maior entrosamento entre a ação urbana e
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rural; e, a continuidade do investimento em estudos e pesquisas garantindo o
protagonismo dos negros.
Mesmo com as dificuldades apontadas o Movimento Negro e a organização de
mulheres negras constituíram e constituem canais de diálogo e de interlocução com
setores da administração pública a partir de estratégias políticas apontam para avanços
no exercício do controle social das políticas de igualdade racial. O acúmulo para as
intervenções tem sido construído basicamente por meio de atividades como
conferências, seminários, passeatas, marchas e ocupação de espaços públicos que
resultam em divulgação de documentos com forte teor crítico e denuncias sobre a
omissão histórica do Estado, quanto à existência do racismo e suas consequências
antidemocráticas para a população negra.
Essas formas se expressam como tensionamentos e articulação em meio aberto,
mas paralelamente ocorrem outros formatos que levam a negociações e formulações
conjuntas, construídas de maneira paritária (governo e sociedade civil) como as
Conferências Nacionais, os Grupos de Monitoramento, o Conselho Nacional de
Políticas de Igualdade Racial (CNPIR), entre outros.
Como resultado dessa atuação, ao longo das últimas três décadas, têm sido
demonstradas pelos governos e governantes perspectivas para o desenvolvimento e a
democracia. Visualizam-se realizações quanto às politicas de igualdade racial nas
gestões dos presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula
da Silva.
Os discursos dos presidentes da República tomam corpo com a
implementação de politicas de igualdade racial por meio da criação de órgãos para o
desenvolvimento das políticas de promoção da igualdade racial com formatos
diferenciados – Coordenadorias, Assessorias, Secretarias e Ministério. Em âmbito
federal ressalta-se a criação da Fundação Cultural Palmares – FCP (1988); do Grupo
de Trabalho Interministerial – GTI (1996); e, da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR (2003). Recentemente a SEPPIR, se tornou
um ministério, tendo como âncora o Estatuto da Igualdade Racial que indica a
importância de todos os municípios e Estados brasileiros fazerem parte do Sistema
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).
Além das estruturas e instrumentos apontados, é importante destacar a
realização de atividades com caráter histórico e simbólico, como a consagração, em
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1996, de Zumbi dos Palmares como Herói Nacional e a oficialização de 20 de
Novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra.
Embora tenha ocorrido um longo processo de tramitação no executivo e
legislativo, duas leis recentemente aprovadas são muito significativas: o Estatuto da
Igualdade Racial sancionado pelo presidente Lula, em 2010; e, a Lei de Cotas nas
universidades públicas sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em 2012.
Nessa forma de institucionalização fica mais do que explícita a importância da
complementação entre as políticas sociais universais e as ações afirmativas em várias
áreas da administração pública: educação, saúde, segurança alimentar, desenvolvimento
urbano, justiça, trabalho entre outras. O convívio entre as duas formas se dá a partir de
arranjos e diretrizes institucionais conformando as politicas de igualdade racial, geridos
pelos vários organismos de governo, tendo a SEPPIR como coordenadora do processo
de formulação, execução e monitoramento das políticas.
São essas as peças chaves para garantia de direitos e arranjos de execução de
maneira intersetorial e afirmativa, visando o desenvolvimento da transversalidade, da
descentralização e da gestão democrática, em âmbito da administração pública
brasileira. Porém, mesmo com esse investimento e a formulação de leis, programas e
projetos, ainda é baixo o alcance das políticas, pois as ações com os quilombos, o
ensino da história da África, e, as cotas nas universidades públicas, embora em
andamento, ainda não respondem às necessidades históricas da população negra.
No período contemporâneo, de maneira inédita, amplos setores da sociedade têm
explicitado posicionamentos – a favor e contra as ações afirmativas, em especial, em
relação às cotas nas universidades públicas e aos quilombos. A luta pela implementação
das cotas para pobres, negros e indígenas nas universidades públicas e pela
regulamentação de terras para quilombos são parte de uma mesma matriz que visa à
garantia de direitos, do ponto de vista urbano e rural. E, são emblemáticos, pois focam
fortes interesses na sociedade – o saber acadêmico e a propriedade de terras.
Embora esteja ocorrendo no Brasil um forte conflito ideológico com o debate
sobre as ações afirmativas, o momento é válido porque explicita o racismo acobertado
historicamente. A explicitação dos setores contrários às ações afirmativas corporifica o
não reconhecimento da atuação do Movimento Negro e da organização das mulheres
negras, assim como da ação articulatória com as redes de movimentos sociais. Dessa
maneira, esses não são vistos como protagonistas de mudanças, não lhes é conferida
legitimidade as suas formas de atuação.
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Por outro lado, fortalecem-se canais para conquistas democráticas, como as
atividades realizadas pelo Supremo Tribunal Federal – os julgamentos sobre as cotas na
UnB, o PROUNI e o Decreto 4.887/03 (referente aos quilombos), e, a Audiência
Pública realizada em 2010. A votação sobre a constitucionalidade das cotas na UnB por
unanimidade no STF foi muito significativa. Ainda, logo após, houve o sancionamento
pelo poder executivo da Lei de cotas, o que legitima o conjunto das ações das
universidades publicas brasileiras.
Houve por parte dos entrevistados uma convergência de opiniões quanto à
importância do processo de institucionalização das politicas de promoção da igualdade
racial no Brasil, assim como a vinculação desse processo à agenda internacional
impulsionada pela Conferencia de Durban e pelo estreitamento de relações com o
Continente Africano.

São apresentados avanços organizativos e institucionais, em

âmbito local (municípios e Estado) e federal, as experiências foram apresentadas como
oportunas e necessárias. No entanto, o conjunto dessas politicas ainda não está
consolidado.
Por outro lado, os entrevistados apontam a necessidade de respostas mais
abrangentes por parte do Estado, quebrando a omissão histórica quanto ao
desenvolvimento das politicas de igualdade racial. Constata-se que o caminho para
consolidação dessas politicas é árduo. As dificuldades são muitas, como: o
distanciamento e/ou confronto entre sociedade civil e Governos/Estado, em especial em
relação aos gestores dos órgão de igualdade racial; o pouco preparo de lideranças do
movimento social e gestores governamentais diante dos desafios dessa agenda
inovadora; a fragilidade estrutural e orçamentária dos órgãos voltados ao
desenvolvimento das politicas; a baixa participação efetiva dos negros nas instancias de
poder entre outras.
As bases para o desenvolvimento dessas politicas estão expressas nas leis,
normas e procedimentos nacionais e internacionais. Assim, são apresentadas
necessidades de ajustes e aprimoramentos. Está demonstrada a necessidade de o
Estado brasileiro acelerar, como parte do processo democrático, a consolidação das
políticas de igualdade racial. Isto é, celeridade dos processos nas áreas executivas,
legislativas e judiciárias partindo da criação de novas estratégias visando à inclusão da
população negra na vida política, econômica, social e cultural do país, como forma de
redistribuição e justiça social e racial.
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A necessidade da inclusão é ressaltada a partir da visão da paridade de
participação, pois para se atingir uma situação equidade racial é necessário que os
dois maiores grupos raciais [negros e brancos] sejam igualmente participantes, e,
com os mesmos direitos na sociedade.
Os apontamentos dos estudiosos e entrevistados ressaltam a necessidade de
fortalecimento das ações de igualdade racial, elevando-as a uma política de Estado,
construindo um novo equilíbrio na estrutura da administração pública e na
sociedade. Isso sem dúvida significa a continuação na trilha de convencimento,
tensionamento e negociação com o Estado por parte da sociedade civil, em especial
do Movimento Negro e da organização das mulheres negras.
Ainda, do ponto de vista do movimento social, é necessário rever as estratégias
de mobilização em busca da garantia desse esperado equilíbrio, fortalecendo a
participação politica, junto às estruturas da administração pública, mantendo a atuação
crítica e a presença sistemática e qualificada.
Diante dessa reflexão, uma frase síntese demarca os desafios: no século XXI o
Estado brasileiro deve acelerar o processo de inclusão e participação da população
negra, defendida pelo Movimento Negro e a organização de mulheres negras, a partir da
intensificação das políticas de promoção da igualdade racial, como foco da justiça
social.
Como pesquisadora, o grande desafio que vivenciei, foi o de buscar do ponto de
vista teórico e empírico, uma análise sobre os percursos e estratégias no processo de
institucionalização das políticas de igualdade racial. Nesse sentido dialoguei com
diversos sujeitos do movimento social, da academia, das estruturas da administração
pública. Me deparei com um “quebra-cabeça” cuja montagem não se encerra agora, com
a finalização desse estudo, esse é um processo continuado.
Nesse sentido, apresento uma “sistematização” como contribuição para a
ampliação da reflexão e produção acadêmica sobre essa área da política pública, no
campo do Serviço Social e áreas afins.
Diante do exercício de “montagem do quebra cabeça”, como expressei na
introdução, vivi os fascínios da descoberta de novas perspectivas políticas e acadêmicas.
A partir dessa pesquisa, percebo novas correlações teóricas e ideológicas no campo das
políticas de igualdade racial.
Nas duas áreas priorizadas – a educação étnico-racial e os quilombos, percebo: a
ampliação do número de jovens negros que ingressaram nas universidades públicas por
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meio das cotas raciais e sociais, e, os quilombolas com atitudes mais contundentes para
encaminhamentos de reivindicações visando à ampliação da regularização das terras. É
inegável, também, a luta travada cotidianamente do ponto de vista individual e coletivo,
visando à manutenção e a efetivação dessas conquistas.
É fato, a existência e ampliação das leis e instrumentos institucionais que
configuram as ações de governos apontando para políticas de Estado, como o Estatuto
da Igualdade Racial e o Sistema Nacional de Igualdade Racial, nesse sentido a pesquisa
identificou mudanças sociais e políticas que traduzem uma maior conquista de direitos
quanto à promoção de justiça sóciorracial. No entanto, o desenvolvimento dos
conteúdos presentes nessas leis e instrumentos é lento, o conjunto das medidas
apontadas ainda estão por se consolidar. Nessa caminhada ainda há muito que ser feito.
Na busca de maior conhecimento da institucionalização das politicas de
igualdade racial efetivei uma síntese, mas essa área inovadora suscita debates e análises
continuados. Portanto, novas questões para aprofundamento de conhecimento se impõe,
uma delas são as formas de monitoramento das políticas de promoção da igualdade
racial por parte do Movimento Negro e organização de mulheres negras, e, também, por
parte das instituições governamentais e acadêmicas.
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APÊNDICE A - Roteiro entrevistas para doutorado

1. A história do Brasil, com quase quatro séculos de escravidão deixou marcas
profundas de “não” cidadania para mais da metade da população. Como você
classifica essa “herança”?
2. Qual a importância do Movimento Negro na sociedade brasileira?
3. As políticas de igualdade racial no Brasil foram impulsionadas após a
Constituição Federal de 1988 (CF). Em sua opinião, de que maneira essas
políticas têm sido desenvolvidas?
4. Quais os principais passos das políticas de igualdade racial após a CF?
5. Qual a importância das ações afirmativas, como estratégia no campo das
políticas públicas?
6. Visando ao desenvolvimento de políticas de igualdade racial foram criadas pelo
Governo Federal a Fundação Cultural Palmares (1988) e a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (2003)? Qual a importância desses
órgãos?
7. Quais

outros

instrumentos

você

aponta

como

importantes

para

o

desenvolvimento das políticas de igualdade racial no Brasil?
8. Que intervenções e/ou papéis o Brasil desenvolve no cenário internacional no
que diz respeito às políticas de igualdade racial?
9. Em sua opinião que SALTO seria importante ser dado em relação às políticas de
igualdade racial no Brasil?

Roteiro 2012
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APÊNDICE B - Quadro 1
Entrevistas realizadas para a pesquisa (entre 2011 e 2012)
Entrevistada/o

Data da entrevista

Adi dos Santos Lima

29/05/2012

Celso Amorim

11/07/2012

Edna Maria dos Santos Roland

10/06/2012

Flavio Jorge Rodrigues da Silva

13/07/2012

Gilberto Verne Saboya

14/08/2012

Givânia Maria da Silva

06/07/2012

Hédio Silva Junior

31/05/2012

Hélio Santos

10/08/2012

Ivair Augusto Alves dos Santos

31/07/2012

Kabenguele Munanga (*)

Maio de 2011

Luciana Jaccoud (*)

Maio de 2011

Luiz Alberto Silva dos Santos

22/08/2012

Marcio Pochmann

17/07/2012

Maria Aparecida Silva Bento (*)

Maio de 2011

Maria Inês Barbosa
Mario Theodoro

Enviado por e-mail em
julho de 2012
20/08/2012

Martvs Chagas

19/08/2012

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

22/08/2012

Silvio José Albuquerque e Silva (*)

Maio de 2011

Sueli Carneiro

28/08/2012

Zélia Amador de Deus

Enviado por e-mail em
julho de 2012

(*) Entrevistas realizadas para o memorial e qualificação.
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APÊNDICE C - Quadro 2
Critérios para escolha do entrevistado

Grupo entrevistado

Número

de Critérios de escolha

entrevistados
Movimento Negro

04

Organização de mulheres negras

02

Movimento sindical

01

Parlamento

01

Docência em ensino superior

04

Gestores Públicos Federais

05

Gestores Públicos Federais com

04

inserção no Movimento Negro

Total

Três mulheres e um homem negros de
diferentes regiões do país, com longo
ativismo no Movimento Negro.
Duas mulheres negras com longo ativismo
em organização de mulheres negras e
vinculação com o Movimento Negro e
Feminista.
Um homem negro com longo ativismo no
movimento sindical.
Um deputado federal negro com longo
ativismo no Movimento Negro.
Uma mulher negra e três homens negros com
longa experiência em docência e ativismo no
Movimento Negro.
Uma mulher branca, um homem negro e três
homens brancos com longa experiência na
administração pública federal em setores
estratégicos para a pesquisa.
Uma mulher e três homens negros com
experiência na administração pública federal
em setores estratégicos para a pesquisa e
com paralelo ativismo no Movimento Negro.

21 Entrevistados
Fonte: Quadro composto pela pesquisadora – Pesquisa de Campo 2011 e 2012.
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APÊNDICE D – Quadro 3
Classificação das questões das entrevistas
Capítulos

Questão da entrevista

I Capítulo

Classificação sobre a “herança”
escravidão para a população negra

II Capítulo

Importância do Movimento Negro na
sociedade brasileira

III Capítulo

- Impulso após a Constituição Federal de
1988 (CF) para a questão racial
- Importância da criação de órgãos de
igualdade racial no período pesquisado
- Intervenções e/ou papéis que o Brasil
desenvolve no cenário internacional a
partir das políticas de igualdade racial
- Principais passos das políticas de
igualdade racial após a CF
- Outros instrumentos importantes para o
desenvolvimento
das
políticas
de
igualdade racial
- Importância das ações afirmativas, como
estratégia no campo das políticas públicas

IV Capítulo

V Capítulo

Outros

Objetivo da pergunta
da

Recuperar reflexões sobre os efeitos da
escravidão no Brasil (até os dias atuais)
sobre a vida da sociedade brasileira, em
especial, a vida da população negra.
Enfatizar fatos e passagens do Movimento
Negro contemporâneo, nem sempre
presentes na literatura e/ou formulação
teórica.
Demarcar processos de construção das
políticas de igualdade racial a partir da
Constituição de 1988 até o período
contemporâneo.
Identificar nos períodos de criação dos
órgãos as características das gestões, e
quais eram os presidentes da República.
Identificar a processualidade e estratégias
das políticas de igualdade racial
destacando o papel do movimento social e
o papel dos governos.

Refletir sobre os efeitos dos debates sobre
ações afirmativas para setores da
sociedade e para os órgãos públicos,
visando à efetivação das políticas de
igualdade racial. E os caminhos para a
consolidação da politica de promoção da
igualdade racial.
SALTO importante a ser dado em relação Identificar apontamentos para o futuro das
às políticas de igualdade racial
políticas de igualdade racial, a considerar o
papel do movimento social, de governos,
da academia e de demais agentes sociais.
Fonte: Quadro composto pela pesquisadora – Pesquisa de Campo 2011 e 2012.
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APÊNDICE E
Termo de autorização para entrevista

Eu, -----------------------------, abaixo assinada, estando devidamente esclarecida sobre os
objetivos e procedimentos da pesquisa intitulada “A institucionalização das políticas
de igualdade racial no Brasil – 1986/2006, realizada pela pesquisadora Matilde
Ribeiro, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduados em Serviço Social da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Maria
Lucia Carvalho da Silva, concordo em participar como sujeito entrevistado, bem como
em ter meus depoimentos gravados, transcritos e divulgados sob a responsabilidade da
referida pesquisadora.

Cidade:
Data:
Nome:
RG: Assinatura:_________________________________________________
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ANEXO A
Racismo, Preconceito, Estereótipo e Discriminação
a) Racismo: Visto como uma doutrina baseada no conceito de raças humanas
sustenta a superioridade de umas em relação a outras, tendo como resultado a
ideologia da existência de hierarquia entre grupos raciais.
b) Preconceito: Ideia preconcebida, isto é, um conceito ou opinião
formada antecipadamente, a priori. Predisposição negativa dirigida a pessoas,
grupos de pessoas ou instituições sociais. O preconceito tende a desconsiderar
a individualidade, atribuindo a priori aos membros de um determinado grupo
características estigmatizantes com as quais o grupo, e não o indivíduo, é
caracterizado. O preconceito é uma atitude que se manifesta na linguagem por
meio do estereótipo e pode ou não resultar numa ação positiva ou negativa para as
pessoas ou grupos aos quais o preconceito se refere.
c) Estereótipo: Reprodução fiel de algo que o torna fixo e inalterável. Em geral
refere-se às marcas dadas aos indivíduos, desde os padrões estéticos até os
comportamentos. Como exemplo pode-se verificar a tendência de qualificar os
negros por meio de atributos que os situariam no pólo negativo, oposto àquele
em
que
os
brancos
estariam
situados.
d) Discriminação: Ato de tratar as pessoas de forma diferenciada e menos
favorável a partir de determinadas características pessoais, tais como, entre
outras, o sexo, a raça, a cor, a origem étnica, a classe social, a religião, as
opiniões políticas, a ascendência nacional, que não estão relacionadas com os
méritos e nem com as qualificações necessárias ao exercício do trabalho. Entre
os atos de discriminação no trabalho está a interferência de critérios subjetivos
de admissão e/ou promoção, o que resulta em privilégios para os grupos
dominantes ou hegemônicos. No entanto, quando tratamos de discriminação
racial, na maioria das vezes, o resultado é o veto ou a negativa a algum ato. É,
portanto, uma ação que provoca benefícios e malefícios decorrentes de uma
escolha baseada no preconceito e nos estereótipos.
Fonte: Manual de Capacitação e informação sobre gênero, raça, pobreza e emprego: guia para o leitor.
Organização Internacional do Trabalho - OIT, 2005 (Adaptação de texto das páginas 53 a 57).
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ANEXO B
Quadro comparativo da trajetória do Movimento Negro na República
Movimento Negro
Primeira Fase
Segunda Fase
Terceira fase
Brasileiro
(1889-1937)
(1954-1964)
(1978-2000)
Tipo de discurso racial
predominante
Estratégia cultural de
“inclusão”
Principais princípios
ideológicos e posições
políticas
Conjuntura Internacional

Moderado

Moderado

Contundente

Assimilacionista

Integracionista

Nacionalismo e defesa
das forças políticas de
“direita”, nos anos
1930
Movimento nazifacista
pan-africana

Nacionalismo e defesa das
forças políticas de “centro”
e de “direita” nos anos
1940 e 1950
Movimento de negritude e
de descolonização da
África
Homem de cor, negro e
preto

Diferencialista
(Igualdade na diferença)
Internacionalismo e defesa das forças
políticas da esquerda marxista, nos
anos 1970 e 1980

Principais termos de autoidentificação

Homem de cor, negro e
preto

Causa da marginalização
do negro

A escravidão e o
despreparo
moral/educacional
Pela via educacional e
moral, nos marcos do
capitalismo ou da
sociedade burguesa

Solução para o racismo

Métodos de luta

Relação com o “mito” da
democracia racial

Criação de agremiações
negras, palestras, atos
públicos “cívicos” e
publicação de jornais

A escravidão e o
despreparo
cultural/educacional
Pela via educacional e
cultural, eliminando o
complexo de inferioridade
do negro e reeducando
racialmente o branco, nos
marcos do capitalismo ou
sociedade burguesa
Teatro, imprensa, eventos
“acadêmicos” e ações
visando à sensibilização da
elite branca para o
problema do negro no país
Denúncia assistemática do
“mito” da democracia
racial
Movimento social de
vanguarda

Afrocentrismo. Movimento dos direitos
civis nos Estados Unidos e de
descolonização da África
Adoção “oficial” do termo “negro”.
Posteriormente usa-se, também, o
“afro-brasileiro” e “afrodescendente”
A escravidão e o sistema capitalista
Pela via política (‘negro no poder!”),
nos marcos de uma sociedade
socialista, a única que seria capaz de
eliminar todas as formas de opressão
inclusive a racial

Manifestações públicas, imprensa,
formação de comitês de base, formação
de um movimento nacional

Denúncia assistemática
Denúncia sistemática do “mito” da
do “mito” da
democracia racial
democracia racial
Capacidade de
Movimento social que
Movimento social de vanguarda
mobilização
chegou a ter um caráter
de massa
Relação com a “cultura
Distanciamento frente a
Ambiguidade valorativa
Valorização dos símbolos associados à
negra”
alguns símbolos
diante de alguns símbolos
cultura negra (capoeira, samba,
associados à cultura
associados à cultura negra
religiões de matriz africana, sobretudo
negra (capoeira, samba, (capoeira, samba, religiões
o candomblé)
religiões de matriz
de matriz africana)
africana)
Como concebiam o
De maneira positiva
De maneira positiva
De maneira negativa
fenômeno de mestiçagem
(discurso pró(discurso pró-mestiçagem)
(discurso contra mestiçagem)
mestiçagem)
Dia de reflexão e/ou
13 de Maio (dia da
13 de Maio (dia da
20 de Novembro (dia de rememoração
protesto
assinatura da Lei
assinatura da
da morte de Zumbi dos Palmares)
Áurea, em 1888)
Lei Áurea, em 1888)
Principais lideranças
Vicente Ferreira, José
José Bernardo da Silva,
Hamilton Cardoso, Lélia Gonzalez
Correia Leite,
Abdias do Nascimento
Arlindo Veiga dos
Santos
Fonte: Quadro elaborado por Petrônio Domingues (2007, p. 117 a 119).
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Presidentes/
Período
Tancredo de
Almeida
Neves:
eleito em
15/01/1985

José Sarney:
15/03/1985 a
15/03/1990

Fernando
Collor:
15/03/1990 a
02/10/1992

Itamar
Augusto
Cautiero
Franco:
02/10/1992 a
01/11/1995

Fernando
Henrique
Cardoso
(FHC):
- 01/01/1995 a
01/01/1999
- 01/01/1999 a
01/01/2003

ANEXO C
Dados dos presidentes da República (1985 a 2003)
Dados biográficos
Advogado, nascido em São Joao Del Rey (MG), em 04/03/1910.
Ingressou no PMDB e elegeu-se governador de Minas Gerais (1983/84) e foi indicado a
Presidência da República em 1984 pela coligação de partidos de oposição reunidos na Aliança
Democrática, tendo como vice o senador José Sarney. Foi eleito presidente da República pelo
Colégio Eleitoral em 15/01/1985, vencendo o candidato governista Paulo Maluf. Na véspera da
posse, em 14/03/1985, foi internado em estado grave e faleceu em 21/04/1985.
Advogado, nascido na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, em 24/03/1930. Em 1984,
juntamente com outros dissidentes do Partido Democrático Social (PDS), passou a integrar a
Frente Liberal, que o lançou como vice-presidente da República na chapa de Tancredo Neves.
Assumiu interinamente a presidência em 15/03 e posteriormente em 21/04/85 foi efetivado no
cargo, cumprindo mandato até 15/03/1990.
Jornalista, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949. Eleito governador de
Alagoas pelo PMDB em 1989. Em 1989 fundou o Partido de Reconstrução Nacional (PRN) e
elegeu-se presidente da República. Em 02/10/1992 foi afastado temporariamente da Presidência
da República e em decorrência da abertura do processo de impeachment na Câmara dos
Deputados renunciou ao cargo em 29/12/1992.
Engenheiro, nasceu a bordo de um navio que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro, tendo sido
registrado em Salvador, Estado da Bahia, em 28/06/1930. Em 1989 concorreu a vice-presidente
da República na chapa de Fernando Collor de Melo, ambos na legenda do PRN, vencendo a
eleição no segundo turno. Com o afastamento de Collor em virtude do pedido de impeachment,
assumiu o cargo de presidente da República em caráter provisório em 02/10/1992 sendo efetivado
em 29/12/1992, após a renúncia do presidente Collor. Com o término do mandato presidencial
tornou-se embaixador do Brasil em Portugal (1995-1996 e na Organização dos Estados
Americanos-OEA, em Washington 1996-1998).
Sociólogo, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1931. Em 1980 com o fim do
bipartidarismo foi um dos fundadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB);
e, em 1988, fundou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) tornando-se líder da nova
legenda no Senado Federal (1988-1992). Foi ministro das Relações Exteriores e da Fazenda entre
1992 e 1994 durante o governo de Itamar Franco. Foi eleito presidente da República em
03/10/1994 pela Coligação PSDB/PFL/PTB e reeleito em 1998 pela legenda PSDB/PFL/PTB e
PPB.

Metalúrgico, nasceu na cidade de Garanhuns/Pernambuco, em 27/10/1945. Em 1952 migrou com
a família para São Paulo. Em 1967 começou a participar do movimento sindical, tornando-se
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em 1975.
Ainda na ditadura militar, lançou campanha pela recuperação das perdas salariais dos
01.01.2003 a
metalúrgicos, manifestando-se contra a política econômica do governo. Reelegeu-se presidente do
01/01/2007
Sindicato dos Metalúrgicos em 1978, e com a intensificação policial aos grevistas nos anos 79 e
80, Lula e vários sindicalistas foram presos e processados pela Lei de Segurança Nacional. Em
fevereiro de 1980 intelectuais e dirigentes sindicais e políticos lançam o Partido dos
Trabalhadores (PT). Lula concorre à disputa ao Governo de São Paulo, conquistando o quarto
lugar. Com o processo gradual de abertura do regime político envolveu-se na campanha popular
pelas eleições diretas para presidente da República – Diretas já. Em 1983 participou da fundação
da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e em 1986 candidatou-se à Assembleia Nacional
Constituinte pelo Estado de São Paulo tornando-se o deputado federal mais votado do país. Em
1989, concorreu a presidente da República pela Frente Brasil Popular, disputou ainda as eleições
presidenciais em 1994, 1998 e 2002. Foi eleito presidente da República em 2002 com cerca de 53
milhões de votos, derrotando o candidato governista José Serra.
Fonte: Resumo do livro: Os presidentes e a República (2ª edição revista e ampliada – 2003).
FRAGOMENI, Rosana Cavalcanti – Presidência da República – Coordenação de Relações Públicas da
Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República.

Luiz Inácio
Lula da
Silva
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ANEXO D
Demanda de regularização Quilombos

A área titulada hoje representa 0,12º do Território Nacional, enquanto que as áreas
decretadas, a serem tituladas, representam apenas 0,05º do Território Nacional.
Fonte: site do Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária – INCRA. Acesso em: 02/12/2012 às
15:20h.
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ANEXO E
Diretrizes e Estratégias do Programa Brasil Quilombola (PBQ)
DIRETRIZES

ESTRATÉGIAS

Racionalizar o uso de recursos naturais, enfatizando
métodos de produção agroecológicos no âmbito de
sua subsistência e geração de renda, construindo
políticas e ações necessárias por meio de uma rede de
apoio gerencial, tecnológico e mercadológico e essas
estruturas produtivas, visando o aprofundamento da
competitividade das mesmas;

- Apoio sistemático ao trabalho desenvolvido
pelo
Ministério
do
Desenvolvimento
Agrário/INCRA para a regularização de terras
quilombolas, seja no escritório nacional ou nos
regionais deste instituto;

Incorporar a dimensão de gênero nas diversas
iniciativas voltadas para o desenvolvimento
sustentável e ampliação dos direitos de cidadania
existentes nessas comunidades promovendo políticas
concretas que efetivem a igualdade em todos os
âmbitos;

- Incrementar os processos de formação do
gestor público em todas as áreas afins à política
de governo para as comunidades remanescentes
de quilombo;

Incentivar os governos estaduais e municipais na
promoção do acesso de quilombolas às políticas
públicas, alterando as condições de vida dessas
comunidades
remanescentes,
por
meio
da
regularização da posse de terras e estimulando o
desenvolvimento sustentável em seus territórios;

- Consolidar os canais de interlocução do
governo e ampliar os que já existem com as
representações quilombolas, visando a sua
participação no controle social da política e seu
fortalecimento, enquanto ator político envolvido
diretamente com este processo;

Fortalecer
a
implementação
das
ações
governamentais junto às comunidades remanescentes
de quilombos, como um modelo de gestão que
preserve a igualdade de oportunidade e tratamento;

- Superar a atual carência de informação de
dados e conhecimentos sobre a realidade das
comunidades remanescentes de quilombos;

Estimular o protagonismo dos quilombolas em todo
o processo de decisão, fortalecendo sua identidade
cultural e política;

- Aprimorar a coordenação da ação
governamental para melhor investir os recursos
escassos e potencializar a execução de cada
órgão;

Garantir direitos sociais e acesso à rede de proteção
social, em articulação com os outros órgãos
governamentais, formulando projetos específicos de
fortalecimento nos grupos discriminados, com
especial atenção às mulheres e à juventude negras,
garantindo o acesso e a permanência nas áreas de
educação, saúde, mercado de trabalho, geração de
renda, direitos humanos, previdência social, entre
outras.

- Direcionar as políticas universais para todas as
comunidades quilombolas do país.

Fonte: Governo Federal, 2004 – Programa Brasil Quilombola (PBQ).
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ANEXO F
Julgamento das Cotas no Supremo Tribunal Federal

Fontes: STF, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa e Pnad/IBGE.
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ANEXO G - Posicionamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
Ministro
Ayres Britto

Cármen Lúcia

Celso de Mello

Cezar Peluso

Gilmar Mendes

Joaquim Barbosa

Luiz Fux

Marco Aurélio
Mello

Ricardo
Lewandowski

Justificativa apresentada
É preciso que haja um plus da política pública promocional. É preciso que haja uma política pública
diferenciada no âmbito das próprias políticas públicas. Não basta proteger. É preciso promover,
elevar, fazer com que os segmentos ascendam.
As ações afirmativas não são as melhores opções. A melhor opção é ter uma sociedade na qual todo
mundo seja livre para ser o que quiser. Isso [cota] é uma etapa, um processo, uma necessidade em
uma sociedade onde isso não aconteceu naturalmente.
Os deveres que emanam desses instrumentos [compromissos internacionais assumidos pelo Brasil]
impõem a execução responsável e consequente dos compromissos assumidos em relação a todas as
pessoas, mas principalmente aos grupos vulneráveis, que sofrem a perversidade da discriminação em
razão de sua origem étnica ou racial.

Não posso deixar de concordar com o relator que a ideia [cota racial] é adequada, necessária, tem
peso suficiente para justificar as restrições que traz a certos direitos de outras etnias. Mas é um
experimento que o Estado brasileiro está fazendo e que pode ser controlado e aperfeiçoado.
Seria mais razoável adotar-se um critério objetivo de referência de índole socioeconômica. Todos
podemos imaginar as distorções eventualmente involuntárias e eventuais de caráter voluntário a
partir desse tribunal que opera com quase nenhuma transparência. Se conferiu a um grupo de
iluminados esse poder que ninguém quer ter de dizer quem é branco e quem é negro em uma
sociedade altamente miscigenada.
Ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas para a concretização do princípio
constitucional da igualdade material, a neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial,
de gênero, de idade, de origem. [...] Essas medidas visam a combater não somente manifestações
flagrantes de discriminação, mas a discriminação de fato, que é a absolutamente enraizada na
sociedade e, de tão enraizada, as pessoas não a percebem.

A opressão racial dos anos da sociedade escravocrata brasileira deixou cicatrizes que se refletem na
diferenciação dos afrodescendentes. [...] A injustiça do sistema é absolutamente intolerável.

Falta a percepção de que não se pode falar em Constituição Federal sem levar em conta acima de
tudo a igualdade. Precisamos saldar essa dívida, no tocante a alcançar-se a igualdade.

Justiça social mais que simplesmente distribuir riquezas significa distinguir, reconhecer e incorporar
valores. Esse modelo de pensar revela a insuficiência da utilização exclusiva dos critérios sociais ou
de baixa renda para promover inclusão, mostrando a necessidade de incorporar critérios étnicos.

Se os negros não chegam à universidade por óbvio não compartilham com igualdade de condições
das mesmas chances dos brancos. Se a quantidade de brancos e negros fosse equilibrada poderia se
dizer que o fator cor não é relevante. Não parece razoável reduzir a desigualdade social brasileira ao
critério econômico.
Fonte: Resumo do pronunciamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento das cotas
em 26/04/2012 – STF

Rosa Weber
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