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APRESENTAÇÃO
Jorge Eduardo S. Durão
Diretor geral da Abong

^H is ta  edição dos Cadernos Abong traz uma contribuição da 

Associação Brasileira de ONGs ao traball^o da Conferência 

Nacional de Políticas de Pronnoção da Igualdade Racial (1 ̂ CNPPIR), 

como parte do esforço que a Abong vem desenvolvendo para honrar 

o compromisso assumido por suas associadas na Assembléia Geral 

de setembro de 2003, na qual reconheceram como um imperativo 

ético e político a luta contra a desigualdade racial e a definiram como 

uma prioridade da Associação.

Os textos que compõem a presente publicação tentam responder ao 

duplo desafio -  conceituai e político -  que representa a participação 

na luta contra o racismo e pela inclusão racial no Brasil. O fato de 

o presente Caderno Abong reunir textos produzidos por mulheres 

e homens com destacada militância no movimento negro e/ou no 

movimento de mulheres, entre eles(as), duas diretoras da própria 

Associação, corresponde à nossa percepção de que a Abong ainda 

dispõe de um acúmulo bastante modesto de reflexão e elaboração 

próprias no que diz respeito a uma temática e a um campo de atuação 

política prática -  o da luta contra o racismo e contra a desigualdade racial 

- , em que a eficácia da ação pressupõe uma interpretação altamente 

qualificada de processos sociais extremamente complexos.

Os artigos deste Caderno nos propiciam um entendimento acerca 

da complexidade e da indivisibilidade dos fatores que configuram 

as relações de dominação fundadas no racismo e no sexismo. seja 

por intermédio do recurso ao conceito de interseccionalidade (a 

que recorrem os textos de Jurema Werneck e de Sônia Beatriz 

dos Santos e Athayde Motta), seja por meio de um esforço teórico 

de exploração das tensões, que resultam da contradição entre a 

definição dos direitos com base em parâmetros universalistas e a 

necessária confrontação desses pressupostos com as identidades



H

particulares de distintos sujeitos de direitos -  mulheres, negros(as), 

gays -  (conforme o texto de Osmundo Pinho). O texto de Mônica 

Oliveira e Taciana Gouveia aborda a questão central da problemática 

da desigualdade racial ao mostrar -  por meio da defesa e da 

discussão do significado das ações afirmativas e das cotas -  o caráter 

relaciona! da desigualdade (opondo sempre grupos destituídos de 

direitos a grupos privilegiados) e, conseqüentemente, a dificuldade 

decorrente do fato de que enfrentar a desigualdade é pôr em xeque 

a ordem da dominação.

Em seus diversos textos, esta publicação descreve um cenário 

bastante adverso á luta contra as desigualdades, inclusive 

reconhecendo uma conjuntura problemática para a realização 

da 1® CNPPIR. Para começar, como denuncia Fátima Oliveira, 

estamos diante de uma conjuntura internacional em que prevalece 

uma opção dos governos pelo minimalismo, que se traduz na 

substituição das agendas do ciclo de conferências da ONU da 

década de 1990 (e do enfoque baseado nos direitos humanos) 

pelas Metas de Desenvolvimento do Milênio, inclusive com a 

recusa à implementação efetiva do Plano de Ação de Durban.

No Brasil, a expectativa de que as intenções de combate ao racismo 

do governo Lula se traduzam em políticas com efetivo impacto na 

redução da desigualdade racial parece encontrar frágil suporte na 

realidade. Aqui, durante séculos, como afirma Jurema Werneck, 

"racismo e sexismo têm sido políticas de Estado, disfarçadas numa 

retórica democrática e num arcabouço legal inoperante". Em nosso 

país, combinam-se, de um lado, a evidência de que os negros -  

e em particular as mulheres negras -  são as maiores vítimas da 

desigualdade e, de outro, a opção por uma política econômica 

que reproduz e amplia a desigualdade (cuja manutenção tem sido

reiterada pelo presidente Lula). Assim, é pouco provável que se 

criem as condições para virar definitivamente as páginas de uma 

história marcada pela privatização do Estado brasileiro e pela 

vigência sistemática de políticas públicas orientadas pelo racismo 

institucional e destinadas a assegurar os privilégios de homens e 

mulheres brancos(as).

É evidente que isso representaria uma verdadeira revolução social

-  com a adoção de um novo projeto de sociedade para o Brasil -, 

que a opção minimalista e a sujeição á acumulação financeira nem de 

longe favorecem. Na fase atual de vigência das políticas neoliberais, 

os limites para a ação governamental já estão dados, inclusive, como 

destaca Fátima Oliveira, com o paradoxo de que o PPA estabelece 

limites bastante claros (e até 2007) para a ação do govemo Lula, cujo 

atual mandato já avança para o final.

No entanto, as ambigüidades desse contexto (para sermos otimistas) 

não podem nos fazer perder de vista que a luta contra o racismo deve 

ser travada fundamentalmente no âmbito da sociedade civil e, como 

diz Athayde Motta. num "cenário de guerras culturais", em que a 

mídia e a opinião pública desempenham papéis importantíssimos. 

Nesse sentido, acredito que os movimentos sociais e as ONGs, 

assim como todas as pessoas em desvantagem ou favorecidas pelas 

relações de desigualdade, mas comprometidas ética e politicamente 

com a luta pela inclusão racial, saberão reconhecer a oportunidade 

histórica que a 1® CNPPIR representa. Esta conferência pode fazer 

avançar a constituição de um novo bloco de forças sociais e políticas 

comprometidas com a transformação social no Brasil, o qual, 

necessariamente, deverá ir além do economicismo das tentativas 

anteriores e colocar no centro dessa transformação a superação das 

desigualdades raciais e de gênero.
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AS a ç De s  a f ir m a t iv a s  e  a  p r o m o ç ã o  d a

IGUALDADE RACIAL A PERSPECTIVA DA ABONG
Mônica Oliveira . Taciana Gouveia

"Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos(as) 
perversos(as) quanto o estarrecedor silêncio 
dos(as) bondosos(as)."

Martin Luther King'

As palavras de Martin Luther King -  em que pese o tempo que separa 

o momento em que por ele foram pronunciadas do momento em que 

escrevemos este texto -  continuam atuais, tanto no sentido de sua 

aplicabilidade aos fatos da vida quanto da contundente indignação. 

Elas expressam também uma das mais complexas vertentes do 

debate sobre ações afirmativas e promoção da igualdade racial -  o 

tema que aqui iremos tratar

A primeira questão que vem à tona diz respeito à compreensão que 

a Abong tem das ações afirmativas, especialmente quando sabemos 

que, até pouco tempo atrás, o tema da igualdade racial não ocupava 

um lugar central nas nossas estratégias políticas. E esse fato não era 

uma particularidade da Abong, mas de grande parte das organizações 

não-governamentais e dos movimentos sociais, à exceção daqueles 

pertencentes ao campo dos movimentos negros e indígenas.

Em nosso caso, a mudança se deu oficialmente a partir de setembro 

de 2003, com a realização da Assembléia Nacional da Abong, que 

definiu o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial

como uma das diretrizes políticas para as ações da atual diretoria. 

Dizemos oficialmente porque consideramos que a deliberação da 

Assembléia é resultado de um processo político desenvolvido pelo 

movimento negro -  com destaque para as articulações de mulheres 

negras - , que se intensificou a partir de meados da década de 1990. 

Esse processo tem como marcos fundamentais a Marcha Zumbi 

dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida (Brasília, 

novembro de 1995) e a III Conferência Mundial contra o Racismo, 

a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Correlatas de 

Intolerância (Durban, África do Sul. setembro de 2001). A marcha 

e a conferência possibilitaram a visibilização e a discussão do 

preconceito, da discriminação e do racismo no Brasil, bem como 

das variadas formas de combatê-los e/ou eliminá-los. Com isso, 

instaurou-se na sociedade brasileira, inclusive nos poderes Executivo

’ Apesar de sabermos que Martin Luther King nào utilizava a “linguagem 
de gênero", decidimos fazer essa pequena intervençào na sua fala por 
considerarmos que. no atual momento liistórico. a nomeação dos sujeitos é um 
passo importante para sua visibilização e seu reconhecimento.
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e Legislativo, o debate sobre a implantação de políticas públicas 

específicas, como a reserva de vagas para negros(as) e indígenas 

em universidades públicas federais e no mercado de trabalho. 

Paralelamente, as associadas Abong que têm na promoção da 

igualdade racial o centro de suas lutas insistiam na urgência política de 

assumirmos a luta anti-racista como componente do campo de nossas 

ações e inten/enções. Nada mais justo do que essa reivindicação, 

uma vez que o principal "slogan” da Abong é "Democratizar a 

Democracia". Além disso, as organizações pertencentes ao que 

chamamos de campo Abong afirmam, em seus discursos e missões, 

que têm como objetivo construir mudanças estruturais na sociedade 

brasileira e no mundo, buscando a superação das desigualdades. 

Ora, para nós não existirá democracia nem sociedade justa enquanto 

houver racismo e opressões de qualquer ordem!

Por considerar que os discursos só ganham sentido real quando são 

efetivados nas práticas cotidianas e nas ações políticas, a Abong. 

reconhecendo e respeitando a pluralidade das várias organizações 

que a compõem, assumiu como uma das dimensões de seu projeto 

político a luta pela promoção da igualdade racial, sendo a defesa 

das ações afirmativas um dos elementos desta luta.

De modo sintético, podemos dizer que as ações afirmativas são 

políticas institucionais -  portanto, não restritas á ação estatal - , 

que buscam reverter a histórica situação de desigualdade e de 

discriminação a que estão submetidos determinados grupos 

sociais, entre eles. negros(as). indígenas e mulheres. Dentre seus 

vários objetivos, podemos destacar;

■ induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, 

visando a tirar do imaginário coletivo a idéia de supremacia racial 

versus subordinação racial e/ou de gênero;

■ coibir a discriminação do presente;

■ eliminar os efeitos persistentes (políticos, econômicos, culturais e 

comportamentais) da discriminação do passado, que tendem a se 

perpetuar e que se revelam na discriminação estrutural;

■ garantir a diversidade e ampliar a representatividade dos grupos 

historicamente discriminados, nos diversos setores da sociedade.

Se tomarmos a amplitude das questões contidas nessa definição, não 

há como deixar de constatar que as ações afimnativas são mecanismos

para a efetivação dos direitos humanos fundamentais, sendo esta, 

portanto, a perspectiva que a Abong assume na defesa das mesmas. 

Em outras palavras, para nós, as ações afimnativas são aquelas ações 

que afirmam e confirmam cotidianamente os princípios da igualdade, 

da justiça, da solidariedade e da liberdade como orientadores e 

organizadores das ações coletivas e individuais para uma sociedade 

mais justa. Assumir esta perspectiva requer a complexificação e 

a politização de alguns termos que têm estruturado não apenas os 

debates, mas também a implementação das ações afinriativas.

Se trabalhamos com a concepção de que as ações afirmativas 

são um elemento indispensável para a construção de sociedades 

democráticas -  sendo, portanto, algo muito maior do que uma 

política compensatória - ,  temos de reconhecer que as relações 

raciais, bem como as relações de gênero e as de classe, são 

dimensões estnjturantes de nossa sociedade, operando em sistemas 

complexos de articulação, de modo que não podemos detenminar 

uma fonte primeira ou última na geração das desigualdades. O não 

reconhecimento dessa dinâmica de múltiplas determinações tem feito 

com que as políticas de ações afinnativas sejam percebidas e efetivadas 

sob a insígnia de ações pontuais, destinadas a uma suposta minoria. 

Consideramos também que é preciso desvelar as operações de 

poder que se escondem nessa denominação. Para além do fato 

estritamente numérico -  no caso da população negra, facilmente 

refutado - .  temos de atuar com base na compreensão de que as 

definições de quem é maioria ou minoria são feitas pelos grupos 

sociais que detêm o poder e a hegemonia na nossa sociedade. Por 

isso, o particular e o específico são sempre o(a) outro(a). enquanto a 

universalidade vem sendo praticada ao longo da história, tendo como 

referência as necessidades e os interesses dos grupos dominantes. 

No caso das desigualdades raciais no Brasil, essa referência tem 

uma cara e uma cor: são os(as) brancos(as) ou aqueles(as) assim 

socialmente tratados(as). Superar esse limite perverso implica 

construir políticas que sejam capazes de provocar transformações 

estruturais. Isto é. todas as políticas -  sejam elas públicas ou de 

organizações e movimentos -  devem ter a efetivação da igualdade 

racial como um elemento que lhes constitui e dá sentido, pois só 

assim estaremos construindo a democracia e ressignificando a 

noção de universalidade no campo dos direitos humanos.

Em decorrência das questões anteriores, temos outra contradição 

que, apesar de sua obviedade, é constantemente evitada nos 

debates e processos em torno das ações afirmativas. Ao partirmos 

da constatação de que a sociedade é estruturada de igual maneira.
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com o mesmo peso para as relações de classes, de raça e de 

gênero -  e que estas são relações organizadas e dinamizadas por 

uma lógica de dominação e opressão devemos, ao analisar e 

atuar nesta sociedade, considerar os dois lados que configuram 

esses processos. Contudo, em que pesem a justeza e a coerência 

desse argumento, na prática continua-se a considerar que ações 

afirmativas ou cotas dizem respeito apenas a um dos pólos da 

relação, ou seja, às mulheres, às pessoas negras e à população 

indígena, que não têm oportunidades e não têm acesso nem 

condições. Novamente parece ser um problema "particular".

Ora, se esses grupos não têm acesso, condições ou oportunidades, 

ê porque outros(as) os têm, com base na mesma lógica que gerou 

a interdição dos(as) demais. Não podemos continuar a pensar que 

existem pessoas desiguais, pois a injustiça e a dominação não 

operam individualmente ou pessoalmente. São as relações que são 

desiguais. Equiparar diferença à desigualdade é manter a ordem da 

dominação. Tal contradição pode ser facilmente exemplificada quando 

comparamos a adesão da sociedade e a ênfase da ação estatal em 

políticas como o Fome Zero e a polêmica que sempre ocorre quando o 

assunto são as ações afirmativas. É mais fácil apoiar ou se solidarizar 

com ações como o Fome Zero, que não traz em si nenhuma ameaça 

aos poderes constituídos -  de esquerda ou de direita, governamentais 

ou privados - ,  pois o que se doa é o excedente. Mas posicionar-se 

favoravelmente às ações afirmativas e às cotas torna tudo mais difícil, 

na medida em que o que se busca não é apenas uma integração 

da população negra à sociedade como tal, mas uma transformação 

estrutural desta sociedade. Isso, necessariamente, põe em xeque 

as dinâmicas de dominação, que operam em todas as dimensões da 

vida. Significa também o imperativo ético de que alguns(as) abram 

mão de privilégios, usufruídos ao longo dos séculos numa conivência 

silenciosa com o sistema racista dominante.

Enquanto houver privilégios, os direitos humanos não estão efetivamente 

ativados; enquanto existir alguém que não tem direitos em algum lugar, 

ninguém tem direitos reais em lugar algum.

Ao falarmos do acesso a direitos, puxamos outro fio que confunde 

a trama das ações afirmativas. É muito comum a noção restrita 

de que essas ações se dão apenas na esfera dos direitos 

individuais, tendo como campo de disputa apenas a esfera estatal, 

em especial, o sistema judiciário. Podemos pensar no fato de as 

ações afirmativas serem mais facilmente reconhecidas por meio 

dos processos havidos nos Estados Unidos, e este país ser uma 

sociedade caracterizada por um traço profundamente individualista.

Contudo, isso não nos parece um argumento suficiente, além de 

esvaziar o sentido fortemente político que o movimento negro dos 

Estados Unidos imprimiu à luta pelos direitos civis no final dos anos 

1950 e começo dos anos 1960.

Em que pese a grande importância que imputamos à criação de 

leis punitivas para os crimes de racismo e ao reforço constante 

para que as vítimas desse crime acessem a justiça, as ações não 

podem se situar apenas nesse âmbito. E isso por dois motivos; o 

primeiro -  e aqui a tradição da sociedade dos Estados Unidos joga 

um peso simbólico considerável -  é transferir o locus da resolução

dos conflitos e a injustiça do campo político para o campo jurídico, 

tomado como um espaço de arbitragem neutro e aeparado dos 

interesses da dominação. A construção da democracia implica a 

existência de uma esfera pública, em que os conflitos possam ser 

debatidos e enfrentados portodosCas), sendo o sistema jurídico um 

dos elementos dessa esfera, com o dever, portanto, de também 

funcionar com base nas regras democráticas.

O segundo motivo é fortemente articulado ao primeiro e refere-se à 

equiparação, por vezes muito fácil, entre legalidade e legitimidade. 

Todos(as) sabemos que nem sempre o que se define como legal 

é necessariamente legítimo ou mesmo justo. Além disso, essas 

definições também são fruto de disputas e se modificam de acordo 

com os contextos sociopolíticos. Um pequeno exemplo: temos uma 

legislação específica que tipificou o racismo como crime. Contudo,
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tal lei não tem sido suficiente para evitar que qualquer jovem negro, 

caminhando numa rua, seja abordado pela polícia, com base na 

suposição de que cometeu ou cometerá, dali a alguns segundos, 

um crime. E mais ainda: grande parte da população, ao ver tal cena, 

respira aliviada, pensando que a polícia está cumprindo seu papel 

de velar pela segurança das pessoas ditas e pensadas como “ de 

bem". Ou seja, uma ação que é ilegal pela Constituição brasileira

-  discriminação racista -  torna-se legítima pela lógica da dominação. 

Sendo assim, trabalhar as ações afirmativas na perspectiva da 

efetivação dos direitos humanos requer processos que desconstruam 

cotidianamente a legitimidade que o racismo tem no Brasil. Do 

contrário, corremos o risco de tornar todos os avanços conquistados 

na esfera jurídica mais uma página em branco.

A individualização que tem marcado as práticas no campo das 

ações afirmativas está fortemente atrelada a um dos mais perversos 

argumentos usados por aqueles(as) que se opõem a tais ações: o 

discursa da meritocracia. Constata-se que inumeráveis pessoas 

e organizações, reconhecidamente "de esquerda", pertencentes 

ao campo das que lutam por transformações sociais, têm-se 

posicionado contrárias às ações afirmativas, sob o argumento de 

que isso é "racismo ao contrário" ou de que isso depõe contra 

a capacidade de negros e negras de conquistarem seu espaço 

por competência própria. Em outras palavras, os(as) ditos(as) 

“ aliados(as)" da luta contra o racismo usam os mesmos argumentos 

dos(as) opressores(as)!

São várias as dimensões encobertas por esse discurso do 

"racismo ao contrário", sendo a primeira delas o equívoco político 

de consideraras ações afirmativas “ dádivas" ou "concessões" e 

não conquistas dos movimentos sociais, no caso específico dos 

movimentos de negros e negras.

Pensar assim é retirar desses movimentos sua história, sua 

trajetória e sua luta. É colocá-los num lugar de menoridade política e 

diminuir sua legitimidade. É não reconhecer que esses movimentos 

são sujeitos políticos portadores de um projeto de transformação 

radical da sociedade brasileira.

Outra dimensão importante que o discurso da meritocracia a todo 

custo busca "esquecer" é que todos(as) são, em grande medida, 

produzidos(as) pelos contextos político-sociais; os lugares de maior 

ou menor poder, de maior ou menor acesso foram construídos na 

nossa sociedade com base em relações profundamente desiguais 

e na violência da dominação.

É preciso evidenciar tanto a persistência do racismo estrutural na 

sociedade brasileira -  que reproduz a riqueza majoritariamente 

branca e a pobreza predominantemente negra -  quanto a 

falácia, já experimentada por gerações ao longo do último 

século, de que o crescimento econômico ou a industrialização, a 

urbanização, o retorno à democracia, o ensino público universal, 

a saúde universal, etc., trariam iguais benefícios para negros(as) 

e brancos(as) no Brasil.

Essa questão nos leva para o último plano político analítico 

que queremos demarcar: as ações afirmativas não devem ser 

pensadas apenas como processos e políticas da esfera estatal. 

Elas devem estar também articuladas às ações no âmbito das 

organizações não-governamentais e dos movimentos. Em que 

pese a importância da produção e da difusão de discursos que 

defendam e reafirmem as ações afirmativas como efetivação dos 

direitos humanos, não podemos negar esses discursos com nossa 

prática cotidiana. Dizemos isso porque sabemos que ainda são 

muito raros os movimentos e as organizações que têm políticas 

afirmativas para negros(as); sabemos que os(as) negros(as) 

estão nos cargos de menor remuneração e que poucos(as) são 

dirigentes ou lideranças.

Temos de construir, por princípio ético político, organizações 

democráticas. E essa construção só será sólida e sustentável 

se levarmos em conta o fato de que, como o mundo a nosso 

redor, somos atravessadosCas) por todas as contradições e 

desigualdades que estruturam a sociedade brasileira.

A definição de estratégias e a adoção de políticas -  sejam elas públicas 

ou de organizações e movimentos -  para alcançar a igualdade racial no 

Brasil é um objetivo democrático, num país que convive com padrões 

de desigualdades cristalizados e que ainda nega sistematicamente a 

dimensão racial dessas situações. A desigualdade tem sido nossa 

marca de origem como nação, assim como a diversidade. Não é um 

problema sermos diferentes em nossa composição como sociedade 

ou como nação, o problema é permitir que as diferenças continuem 

sendo convertidas em desigualdades.

Por último, consideramos que defender e efetivar as ações afirmativas 

para a igualdade racial é também reconhecer o lugar de sujeito 

político ocupado pelos movimentos de negros e negras -  bem 

como pelo movimento indígena -  e com eles estabelecer fortes 

alianças políticas e de solidariedade. Afinal, ação política conjunta 

em torno da construção de uma sociedade justa e igualitária é um 

pressuposto e uma necessidade do fazer democrático!
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GOVERNO LULA E COMBATE AO RACISMO:
HA INTENÇÕES, MAS FALTAM GESTOS!
Fátima Oliveira

"Os resultados do racismo causam danos materiais, 
simbólicos e culturais para toda a população brasileira, 
agredindo a própria essência da nossa democracia."

Luiz Inácio Lula da Silva
in "Carta de Salvador -  por um Brasil sem racismo" (9/9/2002)

Demorei a entender a que se destina a 1® Conferência Nacional de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (1® CNPPIR), coordenada 

pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

da Presidência da República (Seppir) e pelo Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), prevista para 30 de junho 

a 2 de julho de 2005, cujo objetivo é construir o Plano Nacional de 

Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (PNPPIR), conforme 

consta no Decreto de 23/07/2004'. Parece óbvio o objetivo, não 

fosse o Decreto 4.886, de 20/11 /2003, que institui a Política Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), visando à “ redução das 

desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra, 

mediante a realização de ações exeqüíveis a longo, médio e curto 

prazos, com reconhecimento das demandas mais imediatas, bem 

como das áreas de atuação prioritária".

A PNPIR tem como diretrizes:

■ o fortalecimento institucional:

■ a incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental;

■ a consolidação de formas democráticas de gestão das políticas 

de promoção da igualdade racial;

■ a melhoria da qualidade de vida da população negra; e

■ a inserção da questão racial na agenda internacional do governo 

brasileiro.

São objetivos específicos da PNPIR:

■ a defesa de direitos, via afirmação do caráter pluriétnico do país;

' Diario Oficial da União. n° 142, 26/07/2004. O governo alterou o primeiro 
paragrafo desse decreto, mudando a data da 1“ CNPPIR para 30 de junho 
a 2 de julho, por meio de Decreto de 11 /03/2005. publicado no D.O.U. em 
14/03/2005.
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■ a ação afirmativa, tendo como veio a “ eliminação de qualquer 

fonte de discriminação e desigualdade raciais direta ou indireta, 

mediante a geração de oportunidades";

■ e a articulação das temáticas de raça e gênero, via “ adoção de 

políticas que objetivem o fim da violação dos direitos humanos".

Além disso, a PNPIR tem como princípios a transversalidade; a 

descentralização; e a gestão democrática.

Pelo que consta, o governo não realizou sequer consultas públicas 

para definir a PNPIR. Tudo leva a crer que confiou na bagagem dos 

quadros indicados para compor a Seppir (a maioria originária do 

movimento negro) e no documento da última campanha presidencial 

“ Carta de Salvador -  por um Brasil sem racismo" (9/9/2002), 

estabelecendo a política por decreto. Enquanto carta de intenções, 

a PNPIR é razoavelmente boa, mas não aparece como merecedora 

de linhas orçamentárias de sustentação no Plano Plurianual (PPA 

2004-2007), o que evidencia que a presidência da República assina 

uma proposta e, contraditoriamente, não se dispõe a investir O 

mais grave é que a PNPIR foi assinada em 20 de novembro de 

2003, quando o PPA já estava definido.

HÁ DIFERENÇAS ENTRE POLÍTICA E PLANO?
Afinal, o que é uma política e o que é um plano? Grosso modo, 

política é um propósito de ação. e plano é a maneira como será 

implementada a política proposta, ou seja, a ação. Se é assim, 

cabe perguntar se o governo federal também entende que é 

assim... Há controvérsias conceituais sobre o significado dos dois 

vocábulos e decorrências políticas de vulto. Sem enveredar num 

debate conceituai e até filosófico, suponhamos que os conceitos 

são os que mencionei. Então, a Política Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial e o PPA da Seppir deveriam ser documentos 

básicos das preparatórias municipais, regionais e estaduais da 

1® CNPPIR, para assegurar que as pessoas disponham de um 

lastro para propor recomendações para o “ plano". Mas não está 

sendo bem assim.

Ou seja, a dedução mais sensata é que “ política" significa mesmo uma 

intenção e "plano", a proposta de ação para realizara "política"! Além 

de confusões conceituais e de tortuosidades dos encaminhamentos 

da 1® CNPPIR, realmente, tenho uma enorme dificuldade de 

entender qual a finalidade desta Conferência. Embora saiba que 

uma Conferência apresenta sempre alguma serventia, nem sempre

imediata, percebo a 1® CNPPIR como um palco de ambigüidades 

em que desperdiçaremos -  nós e o govemo -  muita energia e tempo, 

pois ela ocorre fora de hora, uma vez que o governo já cumpriu mais 

da metade de sua gestão e já está sacramentado o PPA até 2007! 

Com certeza, o objetivo geral proposto para a 1® CNPPIR não 

será alcançado -  “ construção do Plano Nacional de Políticas 

para a Promoção da Igualdade Racial" - ,  devido á impropriedade 

e à impossibilidade de uma Conferência, que reúne governo e 

sociedade, elaborar um plano de governo, em especial tendo em 

conta o conflito de interesses entre Estado, governo e sociedade, 

mesmo nos marcos do Estado de Direito Democrático. No máximo, 

a Conferência fará recomendações para o plano de governo, e a 

sociedade fará pressões políticas para que as recomendações 

prioritárias sejam levadas em conta quando da definição do plano.

A V  CNPPIR AVALIARÁ A IMPLEMENTAÇÃO  

DO PLANO DE AÇÃO DE DURBAN?
Avaliar como anda a implementação do Plano de Ação de Durban, 

quase quatro anos depois, significa olhar em profundidade a chamada 

“ questão racial", e parece que nenhum governo se interessa por 

isso. Além disso, como tenho falado em outras oportunidades, a 

111 Conferência Mundial contra o Racismo (Durban, África do Sul. 

2001) é tida como maldita, e sua maldição é a “ chave do tamanho" 

para que os governos façam de conta que tal Conferência não 

houve, inclusive o nosso, um dos poucos do mundo com ações 

para mostrar na área.

Além disso, sem nos aprofundarmos no deslumbramento do 

governo brasileiro com as chamadas Metas de Desenvolvimento 

do Milênio (MDM), resultantes da Cúpula do Milênio (Nova Iorque. 

2000), vemos que as MDM se abstiveram (ou se omitiram?) da 

abordagem do enfrentamento do racismo. Por dizerem o máximo 

que os governos estão dispostos a conceder, as Metas constituem 

uma política minimalista, usurpadora de direitos, que exibe o 

fracasso dos governos no cumprimento das plataformas de ação 

do ciclo de conferências da ONU da década de 1990.

Assim, o ano de 2005 deve ser o momento para os governos 

avaliarem o que fizeram de Durban para cá. Creio que caberia ao 

governo brasileiro promover, na 1® CNPPIR, uma reflexão profunda 

sobre as recomendações de Durban e. ao mesmo tempo, avaliar o 

que foi feito desde 2001, bem como divulgar e popularizar o debate 

sobre a dívida do Estado e da sociedade brasileira para com a 

população negra e com os povos indígenas.
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MARCHA ZUMBI DOS PALMARES +10
Desde 2004, está em curso a proposta da Marcha Zumbi dos 

Palmarès +10, para relembrar os dez anos da "Marcha Zumbi dos 

Palmarès contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida" (1995). A 

meta é reunir 200 mil participantes e "enegrecer Brasília" em 20 

de novembro de 2005, para evidenciar as reparações que o Estado 

brasileiro deve aos afrodescendentes. A idealização e a realização são 

de exclusiva responsabilidade do movimento negro. Por definição, 

a Marcha é política, mas não será conduzida por nenhum partido 

político. Também não está sendo pensada e organizada para ser um 

ato contra o govemo, mas tem como princípio não ser governista. 

Ou seja, o movimento negro está na Marcha por conta própria. E 

isso sinaliza que a Marcha será pedagógica para os partidos políticos 

e para os ativistas anti-racismo, que atualmente ocupam cargos no 

governo em nome da questão racial, uma vez que, dado o lugar 

que ocupam, não poderão ser dirigentes da Marcha, embora toda 

a solidariedade seja bem-vinda. O cuidado é para evitar conflitos 

de interesses, como manda a ética: partido é partido; governo é 

governo; e movimento social é movimento social. Mas os (as) anti- 

racistas, estejam onde estiverem, têm um compromisso moral, 

ético e político com a Marcha.

Diante do quadro político que se anuncia, caberia ao governo 

brasileiro prestar atenção ao clamor das ruas, cuja expressão 

inequívoca é a organização da Marcha, e se preparar para responder 

como pretende investir rumo às reparações, além da retórica anti- 

racista e do proselitismo. E investimentos entendidos aqui como 

propósitos em termos de recursos financeiros para as políticas. 

Nem mais, nem menos.

O QUE ESTÁ EM JOGO NA CNPPIR?
O que está em jogo na 1® CNPPIR é -  nada mais. nada menos -  um 

projeto de nação. Ou o combate ao racismo não diz respeito ao futuro 

do Brasil? Um país não se desenvolve quando metade de sua gente 

é “carga social", condição que o racismo impôs a negros e negras 

brasileiros(as). Portanto, beira a irresponsabilidade (ou a ignorância?) 

levar adiante um evento relacionado a um projeto de nação como 

se essa relação não existisse! Mas isso não é explícito, nem para o 

govemo nem para a maioria de nós, sociedade civil dita organizada. 

Angustiada e impotente para expressar que um “ plano para combater

o racismo no Brasil" só terá sentido e sucesso se fizer parte de um 

projeto de nação -  e ciente de que não havia tal compreensão, nem 

no governo nem entre a maioria de meus pares - ,  devo confessar

que havia jogado a toalha, não me dispondo a gastar energias numa 

Conferência promovida a essa altura.

Todavia, quando estava exercendo meu direito à expectação, 

recebi uma solicitação da Abong para escrever um artigo com uma 

abordagem geral de gênero e raça, incluindo questões que estão 

em jogo na 1® CNPPIR. Apesar de desmobilizada em relação à 

Conferência, fui instigada, pelo convite, a filosofar sobre o assunto. 

Fico a especular o que move uma Conferência que tem como tema 

" Estado e sociedade promovendo a igualdade racial", incursionando 

pelos subtemas:

“ I -  Reflexão sobre a realidade brasileira, do ponto de vista da 

sociedade e da estrutura do Estado, considerando os mecanismos de 

reprodução da discriminação, do racismo e das desigualdades raciais;

“ II -  Avaliação das ações e políticas públicas desenvolvidas para 

a promoção da igualdade racial nas três instâncias de governo: 

municipal, estadual e federal, bem como para os compromissos 

intemacionais objeto de acordos, tratados e convenções formalmente 

assumidos pela República Federativa do Brasil; e

“ III -  Proposição de diretrizes para a política nacional de promoção 

da igualdade racial e étnica, considerando as perspectivas de 

gênero, cultura e religião.”

Apesar das tortuosidades do percurso e da insuficiente explicitação 

de seus objetivos, creio que a 1® CNPPIR poderá ser vitoriosa:

1. Se referendar o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que 

incorpora as recomendações da I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres (julho de 2004). Afinal, as negras são metade das 

brasileiras e, somando-se as indígenas, salta aos olhos que mulheres
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submetidas à opressão racial/étnica são maioria em nosso país. A

1 s CNPPIR tem o dever moral, ético e político de dizer, explicitamente, 

que o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, na totalidade, 

é parte da política nacional de combate ao racismo e, como tal, 

integrará o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

2. Se referendar o Plano Nacional de Saúde, que inclui de modo 

transversal o recorte racial/étnico nas ações de saúde. Isso poderá 

assegurar uma atenção à saúde que contemple as singularidades 

da população negra e indígena -  um ganho político significativo, 

que alça o Brasil à condição de primeiro país do mundo a 

reconhecer as particularidades em saúde dessas populações e a 

adotar diretrizes especiais de atenção a elas. E

3. Se referendar o Estatuto da Igualdade Racial, de autoria do 

senador negro Paulo Paim (PT-RS), sem abrir mão do Fundo 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (FNPIR). Para tanto, 

a plenária final da Conferência deverá recomendar que o governo 

faça gestões imediatas para a aprovação do Estatuto da Igualdade 

Racial e seu respectivo FNPIR.

O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

E A MARCHA ZUMBI DOS PALAMARES +10
Em recente entrevista para a página do Ibase na Internet, disse 

sobre o Estatuto:

“ O Estado brasileiro e suas classes dominantes, assim como o 

pensamento hegemônico de nossa sociedade, são pautados pela 

intolerância para com a diversidade racial, por tradição escravocrata 

(...). Diante da intolerância histórica do Estado para com a população 

negra, precisamos de um instrumento legal complementar à 

Constituição Federal. Um alicerce, em território nacional, para 

as recomendações contidas em instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos -  tendo como foco a população 

negra (a Declaração e o Plano de Ação de Durban/2001, por 

exemplo). Tal instrumento é o Estatuto da Igualdade Racial. Hoje. 

considero sua aprovação, na íntegra, incluindo o Fundo Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial, a maior bandeira que anti-racistas 

precisam e devem desfraldar Temos de pressionar o Congresso 

Nacional por sua aprovação. Temos de realizar ampla mobilização 

nacional para que o governo Lula não tenha condições morais de 

vetar seus pontos." (19 /11/2004, www.ibase.org.br).

A dificuldade para aprovar uma recomendação ao Estatuto da

Igualdade Racial em seu formato original (com o FNPIR) na I CNPPIR 

reside no fato de que é preciso “ combinar" com o governo antes, 

ou seja. sensibilizá-lo ou coagi-lo moralmente para que concorde 

com o FNPIR, além de garantir que tal recomendação seja aprovada 

nas Conferências estaduais, que ocorrerão até maio.

Explico-me. A grande imprensa vem veiculando, há quase um ano. 

que o governo federal resiste à criação do FNPIR. Se o governo 

federal, que até o momento é o único setor governamental que 

apresenta propósitos de impulsionar uma política de combate ao 

racismo -  e verbaliza um discurso articulado sobre isso - ,  é contra

o Fundo, por entendê-lo como gerador de despesas e não como 

investimento na população negra, o esperado é que governos 

municipais e estaduais o sigam em tal idéia!

Recordo que o FNPIR deverá ser composto de recursos da Lei 

Orçamentária da União, provenientes: “ 125 milésimos das receitas 

correntes da União, excluídas as transferências para os Estados,

o Distrito Federal e os municípios e as receitas tributárias: 1 % 

do prêmio líquido dos concursos de prognósticos; transferências 

voluntárias dos Estados, do DF e dos municípios; custas judiciais 

arrecadadas em processos que envolvem discriminação racial 

ou racismo; e de doações". Se há resistências e insensibilidade 

para com o FNPIR, é preciso encontrar alguma maneira de coagir 

moralmente o governo federal, para que entenda o Fundo como 

um investimento. A disputa é ideológica, pois a 1® CNPPIR terá mil 

delegados(as), sendo 400 indicados(as) pelos governos, dos(as) 

quais 111 pelo govemo federal.

Dadas as ambigüidades e as contradições que envolvem a 1® 

CNPPIR, a Marcha Zumbi dos Palmares +10 se apresenta com 

mais vigor como instância efetiva e privilegiada de construção 

política, assim como confere densidade política e significado á 

Conferência, quer o governo queira ou não. pois a proposta da 1® 

CNPPIR é despolitizada e, fundamentalmente, busca um referendo 

popular para a gestão.

A Marcha deverá estar atenta aos resultados da 1® CNPPIR, pois 

terá de responder politicamente às limitações da Conferência, já que 

grande parte das Conferências municipais tem sido, por excelência, 

relembrando a “ Carta de Salvador -  por um Brasil sem racismo", 

a expressão de um comportamento demagógico do atual governo 

sobre a questão racial. Essas conferências têm evidenciado que

o limite do governo são os gestos, isto é, a quantia irrisória que 

disponibiliza para políticas públicas de combate a uma violação dos 

direitos humanos da magnitude do racismo.

http://www.ibase.org.br


GOVERNO LULA E COMBATE AO RACISMO: 
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INCLUSÃO RACIAL E DE GÊNERO:
DESAFIO OU PRESSUPOSTO DA POLÍTICA PUBLICA?
Jurema Werneck

I
No processo de preparação da III Conferência Mundial contra o 

Racismo (Durban, África do Sul, 2001), a Organização das Nações 

Unidas (ONU) promoveu um seminário de especialistas em Zagreb 

(Croácia), voltado para a discussão dos efeitos e das ações de 

superação do racismo contra determinados grupos de mulheres. 

Como ponto de partida estava a constatação, já apontada na IV 

Conferência Internacional da Mulher (Beijing, China, 1995), mas não 

suficientemente aprofundada, de que a coexistência de sexismo, 

racismo e outras formas de discriminação era capaz de produzir um 

agravamento na condição de vida das mulheres e nos patamares de 

desigualdade experimentados.

Nesse seminário, a ativista, professora e pesquisadora norte- 

americana Kimberlé Crenshaw apresentou um estudo em 

que propunha como ferramenta de análise o conceito de 

interseccionalidade. Conforme Crenshaw, a presença de diferentes 

fatores, capazes de provocar desigualdade e subordinação na

vivência individual das mulheres e do grupo a que pertencem, 

resulta num conjunto indivisível de perversidades e violações de 

direitos, fruto da interatividade entre eles.

Esse conceito permite ir além do antigo bordão, muito disseminado 

nas décadas de 1980 e 1990 por nós mulheres negras brasileiras, 

que apontava a chamada tríplice discriminação que vivíamos: 

mulheres, negras e faveladas. A nova perspectiva revela que. 

no cotidiano das mulheres, os múltiplos fatores e seus efeitos 

interativos potencializam-se. são indivisíveis e resultam num 

indivisível quadro de desvantagens. Pobreza, violência, violação 

cotidiana de direitos, afrontas à dignidade e intolerãncias de 

todos os tipos são aspectos do mesmo “ pacote", resultante da 

coexistência de diferentes desigualdades na realidade individual e 

coletiva enfrentada pelas mulheres negras.

As formas de discriminação em vigor nascem baseadas em 

ideologias que as sustentam e lhes dão sentido, impregnando 

diferentes níveis da vida social e produzindo diferentes formas de
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apartheid, com diferentes intensidades. As ideologias existenn além 

das opiniões individuais, como parte do meio ambiente conceituai 

e simbólico que nos faz agir e pensar como agimos e pensamos, 

e dependem do engajamento acrítico ou não de cada indivíduo e 

grupo para se manter operantes. Com base nessa perspectiva, 

é possível compreender as razões de sua presença nas políticas 

públicas, em seus diferentes níveis e suas etapas.

No caso do racismo e de suas formas de produção de subordinação 

e de violência contra as mulheres negras, isso ocorre ao menos 

por meio de duas vertentes: ( D o  racismo que formuladores(as) 

e gestores(as) das políticas públicas carregam e não enfrentam 

adequadamente; e (2) o chamado racismo institucional. Ou 

seja, é com base em visões discriminatórias e excludentes de 

formuladores(as) e gestores(as) que se desenvolvem políticas, 

instituições, protocolos de procedimentos e ações cotidianas, 

tendo como referência os interesses de grupos privilegiados. Na 

maioria dos casos, a perspectiva adotada é a dos homens, dos 

brancos, dos heterossexuais, dos residentes nas áreas urbanas 

mais valorizadas, dos que são hígidos, dos de meia idade e sem 

qualquer deficiência. E isso se traduz em crescentes desvantagens 

para aquelas e aqueles que não se ajustam a uma ou mais 

características tidas como ideais.

Diferentes dados divulgados por centros de pesquisa estatais ou 

da sociedade civil têm tornado visível o importante papel que o 

racismo ocupa na hierarquização social no Brasil, para além do 

sexismo, da homofobia e de outras formas de discriminação. Não 

ser branco(a) é, então, uma desvantagem na sociedade racista, 

para homens e mulheres.

Assim, a presença do sexismo e de outras formas de 

discriminação que cada mulher negra vivência leva à ampliação 

das desigualdades, em diferentes direções, bem como à 

inadequação das políticas públicas para o atendimento de suas 

necessidades, uma vez que os critérios e os métodos de oferta 

e de avaliação são elaborados e desenvolvidos tendo os grupos 

minoritários e privilegiados como padrão, como alvo, como 

gestores e como interlocutores.

Uma resposta já estabelecida internacionalmente, mas utilizada 

ainda de forma limitada no Brasil, são as ações afirmativas. Partindo 

do pressuposto -  originado na ética -  de tratamento desigual para 

desiguais como forma de possibilitar o alcance da eqüidade, essas 

ações buscam oferecer maior aporte de recursos que permitam 

aos indivíduos e grupos espoliados saltarem ao menos uma parte

dos obstáculos que a sociedade desigual impõe. Ao mesmo tempo, 

as ações afirmativas permitem aprofundara desaprovação social às 

ideologias discriminatórias, permitem visibilizar e diminuir privilégios 

e permitem a aproximação e a convivência de grupos apartados por 

tais ideologias.

Ações afirmativas devem ser vistas como um passo fundamental 

no caminho para a eqüidade, mas não o único, porque sempre se 

limitam a um grupo, sem afetar de forma contundente as estruturas 

sociais que produzem as desvantagens. Ou seja, as ações 

afirmativas visam a conferir alguma eficácia às políticas públicas 

universais, diminuindo seus efeitos discriminatórios, mas não são 

suficientes para alterar as raízes das desigualdades e inrpedir, de 

forma abrangente, a continuidade de seus efeitos. Maior alcance 

de ações de superação das desigualdades requer um confronto 

ideológico no campo das relações sociais, da cultura, da política e 

da economia e, em especial, nas políticas públicas.

A produção de políticas públicas adequadas à superação do 

racismo, do sexismo e de outras formas de discriminação que 

povoam o cotidiano das mulheres negras requer o enfrentamento 

das desvantagens que estas mesmas políticas produzem e 

perpetuam, bem como a alteração de seus paradigmas. Ou seja, 

uma política pública eficaz no atendimento de seus objetivos de 

eqüidade deve ser elaborada de acordo com a perspectiva daquelas 

e daqueles que vivem as desvantagens. O que significa, com base 

na expectativa das mulheres negras, desenvolver um conjunto 

de ações que ponham fim. paulatinamente, às desvantagens que 

enfrentam, permitindo a cada uma viver a vida com igualdade de 

condições em relação aos demais grupos sociais.

II
Já é de conhecimento de toda a sociedade brasileira, inclusive de 

formuladores(as) e gestores(as) de políticas públicas, que a vigência 

do racismo e do sexismo no Brasil, ao lado de diferentes formas de 

discriminação, coloca as mulheres negras em maior desvantagem 

em relação a outros grupos sociais.

Dados divulgados recentemente permitem quantificar essas 

desigualdades:

■ “A  proporção de negros abaixo da linha de pobreza no total da 

população negra no Brasil é de 50%, enquanto é de 25% a de 

brancos no conjunto da população branca, desde 1995." (Pnud/ 

Cedeplar, 2004);
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■ "Uma pessoa negra nascida em 2000 viverá, em média, 5,3 

anos menos do que uma branca. Os homens negros são os mais 

prejudicados; em 2000, tinham uma esperança de vida de 63,27 

anos, menor que a dos homens brancos em 1991, 64,36 anos." 

(Pnud/Cedeplar. 2004)-,

m “As mulheres negras no mercado de trabalho com 8 a 10 anos de 

estudo (equivalente ao ensino médio incompleto) e com 11 a 14 anos 

de estudo (superior incompleto) apresentam crescimento superior 

ao das brancas (60% a mais no grupo de 8 a 10 anos e 70% a mais 

no gmpo de 11 a 14 anos). No caso do grupo com 8 a 10 anos 

de estudo, as proporções em 2000 quase chegam a convergir: as 

negras representam 18,48% das mulheres economicamente ativas; 

e as brancas, 19,21%. Em 1991, essas mesmas proporções eram 

de 8,48% e 14,02%, respectivamente. Já a proporção de mulheres 

negras economicamente ativas com ensino superior, ainda que 

muito baixa, passa de 1,28%, em 1980, para 3,06%, em 2000. Mas, 

se compararmos tais cifras com as de mulheres brancas (7,5%, 

em 1980, e 11,42%, em 2000), a diferença entre os dois gnjpos 

continua sendo muito ampla. ” (Pnud/Cedeplar, 2004);

i “ Não existem diferenças marcantes entre brancos e negros 

no que diz respeito à avaliação do próprio estado de saúde, à 

prevalência de doenças crônicas e a limitações funcionais, apesar 

de que a população negra tende a relatar com freqüência maior 

do que a população branca problemas de saúde e restrição das 

atividades habituais por motivo de saúde. No entanto, verifica- 

se quase invariavelmente que a população negra se encontra 

em posição desfavorável em relação à branca -  especialmente 

quanto ao acesso a serviços de saúde. O percentual de pessoas 

que conseguiram atendimento médico nas últimas duas semanas 

antes da pesquisa é substancialmente maior entre brancos 

(83,7%) do que entre negros (69,7%). Também o número de 

consultas que cada pessoa faz por ano é maior no caso das 

pessoas brancas (2,29) do que no das negras (1,83)." (Pnud/ 

Cedeplar, 2004);

I “ Em 2000, a taxa de mortalidade das mulheres negras de 10 a 

49 anos, por complicações de gravidez, parto e puerpério, foi 2,9 

vezes maior que a apresentada para as mulheres brancas (Batista 

e cols., 2004). No Estado do Paraná, Martins (2001) mostrou
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que o risco relativo de morte materna é 7,4 vezes maior para as 

negras." (Ministério da Saúde, 2004)\

■ “ Mulheres negras têm menos chances de passar por consultas 

ginecológicas completas e por consultas de pré-natal e de fazer 

exames ginecológicos no período pós-parto (Perpétuo, 2000; 

Chamcham, 2000). Pesquisa da Fiocruz (2004) mostrou que. 

no município do Rio de Janeiro, 5,1% das gestantes brancas 

atendidas em maternidades públicas no período 1999-2001 não 

receberam anestesia no parto normal. Entre as negras, isso 

ocorreu em 11.1% dos casos. Enquanto 30% das gestantes 

brancas não foram informadas sobre os sinais de parto, entre 

as negras esse percentual foi de 37,5% (Leal e col., 2004)." 

(Ministério da Saúde, 2004).

Há muitos dados sobre esse tema. e sua principal utilidade é 

“ provar” as desvantagens que a população negra vivência em 

relação à branca no Brasil, bem como evidenciar o diferencial 

experimentado pelas mulheres negras em relação às mulheres 

brancas e os caminhos que devem ser seguidos para superar

esse quadro. Como já dissemos, idade, orientação sexual, local de 

moradia, condição econômica e porte ou não de deficiência estão 

entre os diferentes fatores que vão agregar novos aspectos às 

desvantagens produzidas pelo racismo e pelo sexismo. alterando, 

para pior. os dados apresentados.

ill
Em artigo publicado no jornal O Globo, de 4/1 /2005. o professor 

e pesquisador Gláucio Ary Dillon Soares lembrou que “ bons 

governos salvam vidas". Em outras palavras, é função dos governos 

administrar a parte que lhes cabe na gestão do Estado brasileiro, 

de modo a possibilitar condições adequadas à população residente, 

para que as pessoas possam viver como cidadãs e cidadãos. Ou 

seja, cabe-lhes desenvolver políticas públicas voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas materiais e pol.ticas de 

cada pessoa, com base na perspectiva do compartilhamento e da 

redistribuição da riqueza.

É dessa forma que políticas de igualdade racial que visem a 

melhorar as condições de vida das mulheres negras devem ser 

desenvolvidas. Essas políticas devem considerar o lugar que cada



INCLUSÃO RACIAL E DE GENERO: DESAFIO OU PRESSUPOSTO DA POLÍTICA PÚBLICA?

mulher negra ocupa na sociedade brasileira e, com base em seu 

ponto de vista, seus interesses e suas necessidades, delinear os 

possíveis caminhos para a superação da desigualdade.

Racismo e sexismo no Brasil têm sido políticas de Estado, 

disfarçadas numa retórica democrática e num arcabouço legal 

inoperante, para atender aos direitos e às necessidades de grupos 

inferiorizados, principalmente das mulheres negras. Em grande 

parte, no entanto, essas políticas atenderam aos privilégios de 

homens e mulheres brancos(as) de todas as regiões do país. 

Agora, são outros tempos. A condenação social ao racismo tem 

requisitado cada vez mais o comprometimento daquelesCas) que 

até então adquiriam vantagens no ambiente desigual. No degrau 

em que nos colocamos neste início de século XXI. o engajamento 

dessas pessoas é requisitado tanto como um imperativo ético 

como político.

Para essa nova etapa da luta e do trabalho de transformação, 

alguns pontos fundamentais são exigidos:

■ O paradigma que deve reger a formulação e a condução das políticas 

públicas na direção da eqüidade tem de incorporar aspectos

relativos à restituição, ao compartilhamento e à redistribuição dos 

bens materiais, sociais, culturais e simbólicos às mulheres negras.

I Esse paradigma deve ter a mulher negra (e cada indivíduo e 

grupo espoliado) como figura central a quem se quer reparar 

os danos até aqui produzidos. É com base na perspectiva de 

atendimento às reais necessidades de cada pessoa que se deve 

empreender políticas públicas tanto de assistência social, de 

saúde e de educação, por exemplo, como de transportes, de 

comércio e indústria, monetária ou qualquer outra. Dessa forma, 

será possível desprivatizar o Estado brasileiro, rompendo com a 

produção e a reprodução de privilégios para voltar o Estado para 

os interesses da maioria.

I No que se refere à gestão econômica, é preciso romper com o 

paradigma que advoga a centralidade da economia sobre os demais 

aspectos das relações sociais. A figura central deve ser a pessoa, 

a mulher negra e suas necessidades. Assim, é preciso expulsar o 

neoliberalismo de esquerda e de direita que impregnou a política 

pública na última década e ainda persiste graças à cooptação e/ou
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rendição do governo Lula. A continuidade neoliberal tenri sido capaz 

de manter ou agravar as desigualdades e de produzir sofrimento e 

morte entre as mulheres negras e seu grupo.

lA o  mesmo tempo, é necessário romper com a falsa dicotomia 

entre política social e econômica, uma bobagem burocrática ou 

má-fé ideológica, que tem facilitado enormemente o trânsito da 

iniqüidade. E preciso subordinar a segunda aos interesses da 

primeira, principal razão pela qual políticas públicas e Estados 

foram constituídos.

■ É preciso avançar na implementação da democracia e garantir 

a presença e a participação de mulheres negras ativistas e 

especialistas nos diversos espaços de formulação, gestão e 

monitoramento de políticas públicas, como os diferentes Conselhos, 

Comitês, Comissões e Fóruns de diálogo e gestão participativa.

■ É preciso, no acompanhamento adequado de políticas públicas 

para a eqüidade, elaborar metas e indicadores capazes de 

visibilizar os impactos dessas políticas nas condições de vida das 

mulheres negras e na redução das desigualdades.

■ As políticas públicas de interesse das mulheres negras devem 

incluir o comprometimento e a ação no campo da segurança 

pública e da redução da violência em suas diferentes formas.

■ É fundamental, também, que o Estado brasileiro seja capaz de 

enfrentar e banir a onda conservadora fundamentalista que tem 

impregnado de forma aberta ou sutil as políticas públicas, com seu 

excessivo enfoque (definido com base no padrão consePi/ador) nas 

famílias e seu controle pelo Estado. Isso tem implicado, inclusive, 

a usurpação de direitos básicos das mulheres ao controle do 

próprio corpo, de sua sexualidade, de sua capacidade procriativa 

e de sua liderança,

■ Por fim, é preciso reconhecer e potencializar a contribuição das 

mulheres negras na produção de soluções cotidianas e de médio 

e longo prazos, que têm possibilitado à população negra como um 

todo condições mínimas de continuidade e subsistência. É preciso 

ir além -  em nome da democracia -  e romper com a estética 

dos(as) porta-vozes, dando centralidade às mulheres negras na 

interlocução, formulação e condução das políticas públicas, de 

modo a possibilitar a realização de seus interesses.

A perspectiva da interseccionalidade implica afirmar que a alteração 

do quadro de espoliação e violência que vivemos requer ação 

ampla e articulada dos diferentes setores da política pública, tanto 

no desenvolvimento de ações emergenciais como nas de médio 

e longo prazos. A Conferência de Promoção de Igualdade Racial 

que se avizinha por certo conta e contará, para a implementação 

adequada de suas propostas, com a disponibilidade das mulheres 

negras e de suas organizações. Resta saber até onde o governo 

está disposto a seguir na realização de seus compromissos.
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RAÇA E GÊNERO: LIÇÕES PARA 0 ESTADO E A SOCIEDADE
Sônia Beatriz dos Santos . Athayde Motta

A intersecção das questões raciais e de gênero na sociedade 

brasileira ainda é analisada e discutida de maneira estanque e pouco 

inovadora -  um reflexo da crise dos marcos teóricos no estudo das 

relações raciais no país. No momento em que a sociedade civil se 

organiza para participar desta Conferência, abre-se oportunidade para 

que se estabeleça um diálogo inovador entre governo, movimentos 

sociais e setores intelectuais.

Os indicadores socioeconômicos para as mulheres negras brasileiras, o 

grupo privilegiado neste artigo, revelam uma condição de vulnerabilidade 

que vem sendo denunciada e estudada por organizações de mulheres 

negras em todo o país. De fato, trata-se de vulnerabilidades múltiplas, 

que se manifestam nas esferas pública e privada, nos espaços das 

relações domésticas e profissionais, no interior das comunidades 

negras e na relação cotidiana entre negros(as) e brancos(as).

Os dados demográficos levantados na última década pormovimentos 

negros, especialmente aqueles coletados por pesquisadoras e 

ativistas negras, têm alterado qualitativamente o debate público,

pois somam aos dados oficiais, desracializados, a perspectiva 

daqueles setores tradicionalmente excluídos. Progressivamente, 

esses indicadores têm mapeado as questões de raça e gênero 

em várias áreas da sociedade, como saúde, educação, renda, 

trabalho, etc. Por sua qualidade técnica e clareza política, esses 

dados questionam as políticas sociais oficiais e apontam para um 

problema fundamental: não é possível que o Brasil se torne uma 

democracia real, se a voz de mulheres negras e de homens negros 

dedicados(as) à luta anti-racista não for ouvida.

Existe, portanto, inovação na formulação de novas perspectivas 

para abordar e compreender o racismo brasileiro. A experiência das 

mulheres negras -  secular em formas comunitárias -  evolui com o 

surgimento de organizações políticas, em que elas exercem liderança 

fundamental. A intersecção de múltiplas formas de discriminação, um 

fenômeno que vem sendo debatido por mulheres negras em vários 

países, alia à condição vulnerável uma perspectiva empoderadora. 

em que é possível perceber as diferenças reais que as mulheres
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negras (mas não somente elas) vivenciam e analisar como essas 

diferenças constituem sistemas de opressão, em sua maior parte 

invisíveis no cotidiano. Se tal reconhecimento não elimina de imediato 

as condições de vulnerabilidade, traz à tona os vários problemas que 

a sociedade brasileira tem para reconhecer as diferenças entre raças 

(aqui entendidas como construção social e não como essencialismo 

biológico), gêneros, gerações, classes e localidades geográficas.

REELABORANDO DIMENSÕES DE GÊNERO: 
O HETEROSSEXISMO E A EXPERIÊNCIA 

DAS MULHERES NEGRAS
O debate sobre gênero no Brasil e no mundo tende, muitas vezes, 

a se concentrar nos elementos superficiais da "guerra dos sexos", 

sem uma visão abrangente de como estruturas e relações de poder 

têm. sempre, uma dimensão de gênero. Dessa maneira, perde- 

se de vista que o poder político e financeiro neoliberal também é 

exercido com marcas específicas de gênero, pois é desempenhado 

com base em uma perspectiva heterossexista.

As agendas feministas tradicionais nem sempre articulam claramente 

todas as possibilidades de vínculo entre relações de poder e gênero, 

operando em um nível imediatista que reconhece a diferença apenaa no 

sexo oposto. Perdem-se de vista as vivências e os olhares daqueles(as) 

que diferem da maioria que detém poder e conhecimento. Invisibilizam- 

se, assim, as questões das mulheres negras, das mulheres indígenas, 

das mulheres trabalhadoras mrais. das mulheres idosas, dos(as) 

homossexuais, entre vários outros segmentos marginalizados. 

Portanto, essas agendas tradicionais têm sérios limites no que se

refereàcrítica ao sexismo, à homofobia. ao classismo,àdiscriminacão

da população idosa e ao racismo. Isso revela a ausência de uma 

abordagem interseccional no estudo das relações raciais, outro 

elemento que demonstra a falta de inovação e o conservadorismo 

de muitos(as) intelectuais brasileiros(as). Do mesmo modo, o 

estudo de temas como sexualidade, homossexualismo e sistema de 

classes sociais e os estudos geracionais no Brasil, continuamente, 

evitam a utilização de categorias raciais em suas análises.

QUE IGUALDADE DE RAÇA 

E GÊNERO QUEREMOS?
Em vista da realidade do racismo no Brasil, das questões fundamentais 

discutidas brevemente neste texto e do ataque conservador às 

políticas de cotas, os desafios postos para esta Conferência e para 

a sociedade civil são enormes. O mais urgente é que se garanta 

qualidade na ação política. Este é o momento de procurar a inovação 

que pode levar a mudanças reais, para elaborar críticas que podem 

alterar as práticas sociais opressivas, reproduzidas por largas 

parcelas da população brasileira contra segmentos marginalizados, 

particularmente contra as mulheres negras.

No que diz respeito à formulação de políticas públicas, o problema 

principal está no racismo institucional brasileiro, que se esconde 

detrás de práticas universalistas elitistas e ineficientes -  as 

famosas “ políticas para pobres" que até mesmo os setores 

progressistas, equivocadamente, defendem. Inovar em termos 

de raça e gênero nas políticas públicas brasileiras significa atacar 

dois vícios históricos: (a) o uso de recursos públicos em serviços 

que beneficiam principalmente as classes médias e as elites: e (b) 

as políticas imediatistas, que procuram atuar sobre os resultados

-  mas nunca sobre as causas -  da pobreza e da desigualdade.

A participação popular na formulação de políticas públicas é algo 

relativamente novo em nossa história e deve estar preparada para 

fazercontribuições importantes e necessárias para a democratização 

do Estado. Conforme as várias ONGs de mulheres negras atestam, 

são numerosos os exemplos de políticas públicas que produzem 

yrande iriipaclu negativo sobre o bern-estar e os direitos humanos 

das populações que procuram atender, especialmente da população 

negra. É importante assegurar que as políticas públicas b-^asileiras 

incorporem de maneira ética e crítica questões de diversidade e 

interseccionalidade, pois somente assim estaremos trabalhando 

para efetivar mudanças reais e construir uma democracia sem 

desigualdades raciais e de gênero.
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A LUTA PELA DIFERENÇA: DIREITOS SEXUAIS
E REPRODUTIVOS SOB UMA PERSPECTIVA ANTI-RACISTA
Osmundo Pinho

1. DIREITOS UNIVERSAIS.
SUJEITOS PARTICULARES
A evolução dos direitos humanos, no curso paralelo de 

desenvolvimento da modernidade e das instituições centrais da 

modernidade ocidental, tem sido convenientemente bem discutida. 

Pensemos, por um instante, na consolidação progressiva dos 

direitos das mulheres. E como conteúdos desses direitos, e os 

sujeitos' a eles correspondentes, foram questionados, desafiados 

e transformados pela luta incessante de mulheres subalternizadas

-  negras, latinas, pobres, indígenas, lésbicas e muçulmanas - , 

para serem ouvidas, representadas e reconhecidas: e para terem 

seus direitos essenciais, consubstanciais à dignidade humana, 

compreendidos de modo objetivo e particular, conforme suas 

experiências específicas.

Pensemos como essa reivindicação de experiência, sentidos 

e demandas particulares pôde dar escopo de verdadeira 

universalidade aos direitos das mulheres, já eles uma cisão e um

desdobramento da idéia abstrata de homem portador de direitos. 

Pensemos, por um segundo, como a luta pela diferença garantiu 

melhor e maior universalização (Ventura, 2002; Vianna e Lacerda, 

2004; Ávila e Gouveia, 1996).

As tensões centrais que parecem constituir os parâmetros para 

uma agenda política dos direitos sexuais e reprodutivos sob uma 

perspectiva anti-racista são, nesse sentido, relativamente clássicas. 

Referem-se à garantia particular e localizada de direitos concebidos 

como universais, assim como à prerrogativa de assegurar a 

oportunidade de reconhecimento legítimo, justo e adequado às 

expectativas e tradições próprias para diferentes sujeitos sociais, 

diferentemente localizados e produzidos. Como aponta Charles 

Taylor. não podemos escapar de enfrentar a contradição entre o 

estabelecimento de sujeitos particulares de direitos que se formam 

com base em pressupostos universalistas^.

' Conio dizer "os sujeitos" no feminino?
^Para uma perspectiva feminista sobre reconhecimento cf. Fraser. 2002.
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Por outro lado, os direitos derivados das circunstâncias específicas 

de identificação, modos de vida e opressão a esses associados 

inscrevem-se num duplo registro, que não pode ser negligenciado. 

As identidades sociais e os direitos particulares a elas associados 

são direitos vinculados à identidade do indivíduo. Por exemplo: 

a narrativa biográfica e identitária gay me localiza no mundo 

e me permite uma autocompreensão coerente, amparada em 

minha experiência única, insubstituível e inalienável de vida. Mas 

estes mesmos direitos extraem sua legitimidade da inserção na 

experiência e na trajetória coletivas. Como homem negro, por 

exemplo, estou saturado de séculos de história e de camadas 

superpostas de representação, mistificação, lutas por liberdade, 

racismo e ideais de emancipação. Como indivíduo singular e como 

elo numa cadeia histórica, localizado numa estrutura hierárquica, 

sou portador de uma identidade, reivindico esta identidade como 

ponto articulador de meus direitos. Dentre estes, o direito ao 

reconhecimento é fundamental, pois permite que a experiência 

específica de minha opressão e de minha discriminação seja levada 

em conta, problematizada e enfrentada Gaylor. 1998).

A conquista de direitos deve salvaguardar o indivíduo, mas também

protegeras comunidades, qualquer que seja o modo como definimos 

comunidade: linguistica, de experiência sexual, étnica, religiosa ou 

territorial. Mas, perguntemos, essa demanda particularista, baseada 

em pressupostos universalistas, não é uma contradição em si 

mesma, que ameaça suas bases lógicas e políticas? Provavelmente 

não, à medida que seria possível, de certo ponto de vista, assegurar 

uma perspectiva processual e não substantiva para a garantia de 

direitos. E o que isso significa? Significa lutar para assegurar que 

o Estado “ liberal" ou democrático permaneça neutro quanto ao 

conteúdo dos valores (e identidades) dignos de proteção, mas não 

abra mão de garantir uma relação de igualdade e liberdade entre 

os(as) cidadãosCãs) (indivíduos), assim como trate todos igualmente 

ou regule sua ação para que os indivíduos (cidadãos e cidadãs) 

possam relacionar-se de modo equitativo^.

Nesse sentido Taylor salienta: "Uiria sociedade com objetivos coletivos fortes 
pode ser liberal, segundo esta perspectiva, desde que se/a capaz de respeitar 
a diversidade, em especial, quando considera aqueles que nào partilham dos 
objetivos comuns, e desde que possa proporcionar garantias adequadas para 
os direitos fundamentais. Concretizar todos esses objetivos ira provocar, sem 
duvida, tensões e dificuldades, mas não é nada impossível, e os problemas não 
seriam, em principio, maiores do que aqueies que qualquer sociedade liberal 
encontra quaiido tem de combinar, por exemplo, liberdade com igualdade ou 
prosperidade com justiça" (1994. p. 80)
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2. CENÁRIOS DA DESIGUALDADE
Ainda não podemos prosseguir sem perceber que os direitos 

específicos são reivindicados contra um pano de fundo de 

condições materiais ou reais de existência também muito 

específicas. Para nosso interesse central, é fundamental ter 

em mente as condições de desigualdade racial e de gênero 

persistentes na sociedade brasileira. Na verdade, como tem 

sido apontado (Paixão. 2003; Lovell, 1999; Telles, 2003), as 

desigualdades raciais e de gênero e suas intersecções são parte 

fundamental do modo de reprodução social desigual da sociedade 

brasileira. Sendo assim, o reconhecimento de identidades negras 

é componente positivo na interrupção de um ciclo secular de 

acúmulo de desvantagens progressivas.

O racismo incide diferentemente e com peso redobrado sobre as 

mulheres negras, afetando suas condições de vida e o acesso a 

direitos fundamentais, como os direitos sexuais e reprodutivos. 

Estes direitos, definidos originalmente no âmbito da reconversão

das políticas globais de saúde e de controle populacional, 

democratizaram-se ou foram democratizados justamente pela 

ação consciente do movimento feminista, do movimento de gays 

e lésbicas e dos movimentos de mulheres negras (Carneiro, 2002; 

Bairros, 1995; Caldwell, 2000; Ribeiro, 1995).

Os direitos reprodutivos, definidos sumariamente como a interação 

de direitos sociais amplos com direitos individuais como a liberdade 

e o controle do próprio corpo, não podem ser entendidos -  nem 

aplicados -  sem que se considerem as realidades desiguais em que 

se situam negros e negras. Se pensarmos que seus objetivos são: 

"reduzir as violações à autonomia pessoal e à integridade física e 

psicológica de que são alvos os indivíduos e coletividades e garantir 

os meios necessários para o ser humano alcançar seu bem-estar 

sexual e reprodutivo" (Ventura, 2002: 15), temos de considerara 

que violações estão submetidos os sujeitos sociais subalternizados 

em função de raça ou cor. Nesse sentido, políticas públicas devem 

ser consideradas estratégias fundamentais de empoderamento de
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sujeitos sociais subalternos, de modo que estes possam fazer face 

ao desafio que representa lutar pela garantia de seus direitos.

Um exemplo singular: as mulheres negras, apesardo desenvolvimento 

da economia brasileira e de sua modernização, permanecem 

em posição desprivilegiada. Os sucessos da modernização 

beneficiaram desigualmente brancas e negras. Estas últimas 

constituem o setor social brasileiro que percebe os menores 

salários médios. Como Paixão demonstra, as mulheres 

afrodescendentes ganham, em média, 38% do salário dos 

homens brancos; 58,3% do salário médio das mulheres brancas; 

e 62,7% do salário dos homens negros. Conforme Lovell, a raça 

é fator determinante para condicionar as chances de vida das 

mulheres negras. Ora, qual o significado substantivo do direito

ao próprio corpo diante de um quadro como esse? (Paixão, 

2003; Lovell, 1999).

A pauta central -  definida ao longo de muitas lutas -  para ações 

na área de saúde da população negra e da mulher negra só pode 

ser compreendida em função desses produtores e reprodutores 

de desigualdade. A carência de atendimento pré-natal adequado 

às mulheres negras, por exemplo, instrui o cenário mais amplo de 

desigualdades sociais como uma peça na engrenagem perversa 

de pobreza e de maus-tratos (Oliveira, 2004). A ação do Estado 

deveria assegurar proteção individual às mulheres negras e a 

seus(suas) filhos(as), mas esta proteção deve ser reivindicada, 

como tem sido feito, como estratégia de superação de injustiça 

coletiva e como instrumento de desenvolvimento nacional.
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Athayde Motta

O debate político e intelectual sobre as desigualdades raciais, no qual 

esta Conferência se insere, pode ser caracterizado conno um cenário 

de guerras culturais. E a mídia é o palco em que as guerras culturais 

sobre raça no Brasil acontecem de maneira mais explícita. Por sua 

importância estratégica para a democratização de idéias e ideais, o 

exame da mídia brasileira neste momento nos mostra, por um lado, 

a (má) qualidade dos debates travados e, por outro lado, o estado 

de inércia intelectual que acomete parcela dos(as) estudiosos(as) 

das relações raciais brasileiras. Quando a mídia torna-se foco de 

análise, vemos que pouco se tem avançado não apenas em termos 

de diversidade racial, étnica e cultural, mas na própria concepção de 

que a mídia nacional deveria ser capaz de reconhecer e incorporar 

visões e experiências distintas da nacionalidade.

Para não cometer os mesmos erros de análise daqueles(as) que 

detêm a chave para explicar os mistérios da brasilidade, é preciso 

não confundir uma visão romântica de diversidade com o fato 

objetivo da diferença.

No paraíso da diversidade engendrado pelo discurso neoliberal 

não existem relações de poder nem conflitos. Tudo se resume á 

folclorização de sotaques, a pratos típicos, a festas tradicionais e 

a alusões ao lúdico dos ritmos e das falas. No mundo real em que 

negros(as) e pobres habitam, a diferença -  que não é sinônimo 

de antinacionalismo ou negação da brasilidade -  torna-se mais 

um elemento opressor a ser constantemente negado e suprimido 

das relações sociais. O efeito mais nocivo da democracia racial é, 

portanto, a opressão que esta impõe aos(às) racialmente diferentes, 

para que se ajustem à grandiloqüente narrativa da brasilidade ao 

custo de suas histórias, vivências e realidades.

Se aliarmos ao campo da mídia e da comunicação atividades nas áreas 

de entretenimento e produção cultural, como teatro, cinema e novelas 

de TV. teremos um quadro ainda mais aterrorizador de como a vida 

daqueles(as) que não habitam os centros urbanos, especialmente Rio 

de Janeiro e São Paulo, é negada, mal-representada ou resumida a um 

apêndice do que acontece com as pessoas brancas de classe média.

35
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O campo da mídia e da comunicação está submetido, dessa maneira, 

à mesma contradição fundamental que marca a discussão sobre 

o racismo no Brasil. O que é -  ou quem representa de fato, a 

realidade brasileira? Se existem realidades diversas ou diferentes, 

como estas se relacionam entre si no processo de hegemonização e 

homogeneização da brasilidade? Não custa lembrar que, há décadas, 

estudiosos(as) das relações raciais vêm debatendo como conciliar a 

realidade dos dados estatísticos -  em que o racismo é um resultado 

sem causas ou agentes aparentes -  e a realidade das identidades 

raciais fluidas, misturadas e mediadas por um suposto compromisso, 

ou crença, em um anti-racismo naturalizado como vocação nacional. 

Como essa contradição elementar aparece no campo da mídia? 

Na imprensa escrita e eletrônica, continua marcante a ausência de 

pontos de vista alternativos e de massa crítica quando se trata de 

reportar sobre o lugar da desigualdade racial em meio à essência 

da brasilidade. 0  termo "essência" não é utilizado aqui de maneira 

gratuita. Nos últimos anos, esta palavra tornou-se lugar-comum 

no discurso intelectualmente limitado dos(as) críticos(as) dos 

movimentos negros. Enquanto o perigo de essencializar identidades 

e raças é real e deve ser evitado a todo o custo, a prática é muito 

mais comum do que se imagina quando se fala acriticamente sobre 

a mistura de raças ou a cordialidade brasileira.

Nesse sentido, e como já foi dito por outros(as) analistas, o Brasil é 

infestado por um discurso essencialista da mestiçagem, que nega. 

em vez de problematizar. os efeitos do racismo e da discriminação 

racial. Em um exemplo típico, o Jornal Nacional da TV Globo levou 

ao ar, há cerca de dois anos, uma série de reportagens sobre as 

desigualdades no Brasil. O enfoque superficial apenas repetia 

obviedades sobre o Sul desenvolvido (imagens de Schmidts e 

Werners, louros(as) e de olhos claros, em minúsculas cidades de 

cartão-postal) e o Nordeste atrasado (imagens de Silvas e Batistas. 

negros(as) e miseráveis, vivendo à beira de estradas desoladas). 

Nenhuma informação foi dada sobre as razões para aquela 

desigualdade e aquela pobreza tão claramente racializadas.

A postura em relação às propostas de cotas é outro exemplo 

que confirma as abordagens equivocadas da imprensa brasileira, 

quando produtores de informação ultrapassam os limites 

éticos da função para defender suas idéias e, o que é pior. 

para desqualificar a voz dos(as) descontentes. O silenciamento 

duradouro de negros(as) e indígenas, portanto, é articulado por 

meio do esvaziamento de suas vozes e do descrédito de suas 

experiências e de sua capacidade intelectual.
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Na área do entretenimento cultural, a lógica contraditória e 

fundamentalmente desonesta se repete. Quem já não ouviu o 

jogo de manipulação de realidades (mal) elaborado pelo conjunto 

de profissionais que atuam na produção de telenovelas? Quando 

movimentos negros reclamam da ausência de atores, atrizes e 

personagens negros(as) na trama, a explicação é que esta reflete 

a "realidade", que não existem negros(as) ocupando os espaços 

em que a história da maioria das novelas se desenrola (seja 

num condomínio da Avenida Paulista ou no interior da Bahia). 

Assume-se. então, que as novelas teriam um compromisso com a 

"realidade" e que impor a presença de negros(as). por exemplo, 

com o uso de cotas, limitaria a criatividade de autores(as) e 

diretores(as). No entanto, quando críticos(as) questionam tramas 

e histórias em que sobram absurdos e falta criatividade, os(as) 

mesmos(as) profissionais argumentam que novelas são obras

de ficção, que não deveriam ser limitadas pelo que acontece no 

mundo "real".

Qual -  e de quem -  é a realidade de que se está falando, afinal de 

contas? Seja esta qual for. o fato é que a aventura de imigrantes 

italianos(as) no Brasil ou as desventuras de moradores(as) do Leblon, 

no Rio de Janeiro, são sempre consideradas mais interessantes do 

que o que acontece na vida de negros(as) e indígenas.

Poderíamos, ainda, falar do cinema e da patologia cultural que 

um filme como Cidade de Deus sutilmente transforma em senso 

comum. A fascinação mórbida de setores intelectuais pelas favelas 

transforma estes espaços em universos estanques, descolados da 

realidade, quando, de fato, a maioria dos(as) moradores(as) das 

favelas circula entre estas e a cidade todos os dias. O olhar dessas 

pessoas, em sua maioria negras e pobres, sobre a classe média e 

os(as) intelectuais é um filme que provavelmente jamais será feito.
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ACESSO À INFORMAÇÃO E AOS 

MEIOS PARA SUA PRODUÇÃO: 
DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
0  surgimento das tecnologias de comunicação e informação 

(TCIs) afetou os processos tradicionais de produção e controle da 

informação. No entanto, a lógica capitalista industrial, que controla a 

mídia no Brasil e no mundo, já utiliza as TCIs para ampliar o domínio 

sobre o acesso à informação e aos meios para sua produção. O 

governo brasileiro tenta, timidamente, incluir a discussão sobre 

a sociedade do conhecimento em sua pauta. Porém, ainda falta 

uma visão holística que permita a formulação de políticas que 

regulamentem o acesso aos meios de produção de informação, ou 

seja. que integrem temas como o acesso à Internet e a criação de 

rádios comunitárias.

A luta dos movimentos organizados pela democratização da 

comunicação e da informação tem incluído a democratização 

das TCIs e de seu potencial para promover maior acesso aos

meios para a produção de informação. Mas a democratização da 

comunicação não será completa se estiver limitada à promoção do 

acesso à Internet, por exemplo, e não incluir uma crítica tanto ao 

racismo institucionalizado da mídia como ao despreparo da maioria 

de seus(suas) profissionais em lidar com o tema da discriminação 

racial. Não está totalmente consolidada, portanto, a idéia de que a 

mídia precisa refletir as visões múltiplas e distintas existentes em 

nossa sociedade.

Os movimentos negros contemporâneos podem e devem contribuir 

para a democratização da sociedade do conhecimento, não apenas 

por sua importância estratégica, mas em respeito à longa tradição 

de imprensa independente como parte fundamental da luta anti- 

racista conduzida por movimentos negros no passado.

A sociedade do conhecimento deve se fundar, portanto, na 

democratização das diferentes vozes e perspectivas que compõem 

o Brasil e não na celebração ufanista de uma brasilidade que silencia 

os(as) desiguais e os(as) diferentes.
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