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RESUMO 
 
 

 
A proposição de remédios contra desigualdades raciais desenvolve, no campo das 

ciências sociais, uma série de paradoxos e dilemas constituídos na polissemia de 

termos como raça, identidade, igualdade e diferença, dentre outros correntes no 

debate contemporâneo sobre emancipação. No Brasil, atualmente, tais dilemas vêm à 

tona principalmente quando se levanta o tema das políticas de ação afirmativa ao 

povo negro e seu reconhecimento. Esse estudo pretende contribuir com o debate 

teórico e político, apresentando o dilema reconhecimento-redistribuição, para 

verificar que reflexões da teoria política podem ser adequadas ao caso brasileiro de 

proposição de ações afirmativas e reconhecimento da identidade negra, articulando 

ao estudo da teoria social produzida por intelectuais do movimento social anti-

racista. 

 

Palavras-chaves: afirmação e transformação, reconhecimento e redistribuição, 

identidade negra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The proposal of remedys against racial unequal develops, in social sciences, a series 

of paradoxes and quandaries constituted on the diverse meanings of terms such as 

race, identity, equality and difference, amongst other chains in the colloquy 

contemporary about emancipation.Currently in Brazil, such quandaries arises 

mainly when political of affirmative action to the black people and its recognition 

subjects are discussed. The present study intends to contribute with the theoretical 

and politician debate, presenting the quandary recognition-redistribution, to verify 

which political theory reflections can be adjusted to the Brazilian case of 

affirmative actions propositions and black people identity recognition, linked to the 

social theory study produced by intellectuals of the social anti-racist movement. 

 

Keywords: Affirmation and transformation, recognition and redistribution and 

black identity. 
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INTRODUÇÃO 

Ano de 2006, carnaval de Recife, capital do estado de Pernambuco, Brasil. Terça-feira. 

Milhares de foliões se espremiam nas ruas da parte 

mais antiga da cidade. A noite já virava madrugada e 

cada vez mais pessoas vindas dos vários bairros 

periférios circulavam pelas pontes, que ali eram 

como artérias de gente. Enquanto Vassourinhas se 

alternava com Madeira que Cupim não Rói, na velha 

Estação de Metrô do Recife um grupo de jovens 

descia para atravessar aquelas artérias e chegarem ao 

coração da festa.  

 Mas os catorze jovens negros, pobres e de 

periferia, como tantos outros, foram interceptados 

pela Polícia Militar e sumariamente declarados 

“bandidos”. E, como dita a política de execução 

sumária nesse país, por isso espancados, jogados em 

viatura e levados para áreas ermas. Terminaram por 

serem forçados a entrar no rio Capibaribe, de forte 

correnteza e de perigoso lamaçal de mangue.  

O oceano separou-me de mim

enquanto me fui esquecendo nos séculos

e eis-me presente

reunindo em mim o espaço

condensando o tempo

Na minha história

existe o paradoxo do homem disperso

Enquanto o sorriso brilhava

no canto de dor

e as mãos construíam mundos maravilhosos

John foi linchado

o irmão chicoteado nas costas nuas

a  mulher  amordaçada

e o filho continuou  ignorante

E do drama intenso

duma vida imensa e útil

resultou  certeza

As minhas mãos colocaram pedras

nos alicerces do mundo

mereço o meu pedaço de pão. 

(AGOSTINHO NETO, “Confiança”)

 

  O resultado foi estampado nas matérias de jornal daquela semana: dois desses jovens, 

Diogo Rozendo Ferreira, 15 anos, e Zinael José Souza da Silva, 17, morreram afogados. A 

notícia percorreu o país e tocou no debate sobre a relação entre violência institucional e 

racismo, mas resumiu-se à mera citação pouco mais de um mês depois do crime.  

 Ao mesmo tempo, no cenário mundial as ações voltadas a um suposto combate ao 

terrorismo põem em vulnerabilidade os povos árabes e palestinos, exemplificando como o 

século XXI vem apresentando um recrudescimento das questões e conflitos étnicos e raciais 
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por todo o mundo; e que o Brasil, ao contrário das apostas do século XX em torno da 

democracia racial, não fica de fora disso com o assassínio sistemático de sua população negra 

e indígena. 

 A discussão mais recente em torno das ações afirmativas para a população negra 

brasileira, com a cobrança das responsabilidades levadas a termo em declarações de direitos 

humanos e propostas, internamente, no projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial, 

gerencia o debate sobre o problema do racismo entre nós, de modo a pautar conflitos cada vez 

mais intensificados e polarizados em prós e contras sobre  as políticas de ação afirmativa. Um 

suposto consenso antes arquitetado é colocado em xeque: da existência da raça até a sua 

afirmação no reconhecimento de direitos específicos, falar de negros/as e brancos/as no Brasil 

é sem dúvida um incômodo para um país orgulhoso de sua “morenice”. Desse incômodo, a 

polarização se intensificou nas tomadas de posições de defesa ou de rechaçamento das ações 

afirmativas. 

 A polêmica da opinião pública em formação está basicamente centrada na crise desse 

suposto consenso: por que falar em raça no Brasil, se esse é um conceito “científicamente 

superado” e se nosso país se diferencia por sua mestiçagem?  

 Decorrentemente dessa questão central, falar de raça para combater o racismo não seria 

contraditório, já que o que se deverá buscar, para a justiça, é a igualdade humana sem 

distinções de raça ou cor, e, portanto, são as desigualdades econômicas que precisam ser 

atingidas por políticas universalistas? 

 Tais conflitos, nas ciências sociais, reproduzem as mesmas questões e dilemas nas 

discussões teóricas contemporâneas sobre reconhecimento, identidades e política da diferença. 

Encontramos esses questionamentos sistematizados em Nancy Fraser (2001 e 2004), quanto 

esta lança a seguinte questão para a teoria política: se para se afirmar como coletividade e, 

assim, lutar por justiça social, os/as negros/as precisam fortalecer a identidade e, portanto, 

serem reconhecidos como diferentes, como conciliar com a luta pela igualdade?  

 Reconhecendo raça como um dos “modos dilemáticos de coletividade”, o dilema que 

apresenta está na relação entre as categorias de reconhecimento/redistribuição porque, por sua 

análise, apenas a desestabilização das dicotomias e das identidades raciais poderia 

desconstruir o racismo, combinada a uma política socieconômica anti-racista socialista. Essa 

compreensão refuta a afirmação de identidade negra como capaz de romper com os valores e 



 12

 

                                                

as significações mais profundas do racismo, cristalizando identidades ao invés de fluidificá-

las. 

 Do conflito advindo da discussão pública sobre a questão das ações afirmativas como 

um reconhecimento da raça e da identidade negra, associada à sistematização desse dilema 

por Nancy Fraser, trago como questão principal deste trabalho aquela decorrente da própria 

polêmica mobilizada nos meios de comunicação, nos espaços educativos e nos setores 

públicos: por que falar em raça no Brasil, se esse é um conceito “científicamente superado” 

e se nosso país se diferencia por sua mestiçagem?  

 Ainda, por que o Movimento Negro no Brasil, no sentido inverso dessa compreensão, 

propõe a afirmação de identidade racial ao invés de refutar a categoria raça em nome da 

igualdade humana? Qual a validade e quais implicações da utilização da dimensão raça como 

categoria de análise no campo da teoria política? E por que um projeto político afirmativo, de 

determinado grupo identitário, entraria ou não entraria em conflito com um projeto político 

transformativo baseado na desestabilização de identidades essencialistas e  na justiça social 

pela eqüidade? Adequa-se, o dilema redistribuição/reconhecimento argumentado por Nancy 

Fraser, às proposições de políticas afirmativas de intelectuais e militantes negras/os 

brasileiras/os? 

São essas as questões que orientam esta dissertação. Estimulada pelos debates, busco 

avaliar os pontos em comum dos questionamentos dentro e fora da teoria política, com o 

objetivo de investigar o dilema redistribuição/reconhecimento no contexto da afirmação da 

identidade negra, analisando ainda como os conflitos e contradições identificados pelas 

argumentações contrárias às ações afirmativas e pela matriz teórica proposta por Nancy 

Fraser se relacionam às proposições políticas das/os intelectuais do movimento negro sobre a 

afirmação da identidade negra, para contribuir no redimensionamento da discussão do tema 

das ações afirmativas no sentido político que ele concretamente apresenta. 

 Como metodologia, realizei uma revisão bibliográfica da teoria política sobre o dilema 

redistribuição/reconhecimento, partindo da matriz de Nancy Fraser e com a colaboração de 

bibliografia específica da teoria social e política sobre o tema, com ênfase na noção de grupos 

sociais e na política da diferença por Íris Marion Young e feministas negras, como bell 

hooks1. Busquei contextualizar os conceitos trabalhados com a produção teórica de 

intelectuais negras/os no campo de identidade, reconhecimento e afirmação, utilizando ainda 
 

1A autora grafa seu nome exatamente assim, todo em letras minúsculas. 
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uma visão gramsciana sobre grupos vulneráveis, bloco histórico, ideologia hegemônica e 

contra-hegemonia, com apoio de Stuart Hall. 

 Nesse momento em que frentes distintas levantam marcos teóricos diversos para 

ocuparem lugares antagônicos, propus-me, na divisão dos capítulos, a tentar sistematizar a 

discussão sobre as Ações Afirmativas (AA) em alguns de seus aspectos mais debatidos. Da 

chuva de pressupostos e argumentações, busco avaliar aqueles que representam obstáculos 

concretos para a adoção estruturada das Políticas de Ação Afirmativa (PAA). 

 No primeiro capítulo, apresento o desenvolvimento de estudos estatísticos sobre as 

desigualdades raciais e a constatação mensurada da opressão vivenciada pelo povo negro em 

diversas dimensões da vida. Parto desse ponto para, no capítulo seguinte, avaliar como  a 

questão de políticas específicas contra essas desigualdades estão sendo  tratadas diante da 

opinião pública, com a avaliação de textos e publicações de jornais mais recentes. Sem o 

objetivo de aprofundar as argumentações, mas somente identificá-las, procuro sistematizar os 

pontos levantados sobre os problemas e as soluções apresentadas às desigualdades 

constatadas. Não problematizo a conceituação de raça nesse momento, entretanto; parto 

apenas dos pressupostos lançados às discussões presentes na sociedade, através da definição, 

pelos órgãos e institutos de pesquisa estatística, do quesito raça/cor, em que a população negra 

representa a soma das pessoas auto-identificadas como pretas e como pardas, porque daí, e 

das inflexões teóricas do capítulo 3, é que surgirão as questões sobre o conceito raça que será 

trabalhado mais adiante. 

 No terceiro capítulo, trago algumas reflexões da filosofia e da teoria política sobre a 

justiça social, a partir do conceito de reconhecimento e sua relação com a redistribuição, e 

outras compreensões sobre a luta por justiça como luta contra a opressão pelos movimentos 

sociais.  Apresento as contribuições de Axel Honneth e Nancy Fraser como ponto central de 

minha reflexão, abordando os dilemas que surgiram no debate desses autores acerca da 

relação entre aquelas duas categorias e em que se insere as principais perguntas que me 

orientam nesse trabalho. Para dialogar com esses conceitos a partir de outras compreensões e 

procurar uma solução ao dilema trazido naquele debate, apóio-me nas reconceituações de Íris 

Marion Young sobre a luta por justiça, grupos sociais e sua luta por direitos, realizando uma 

revisão bibliográfica por uma leitura gramsciana, utilizando a contribuição de Stuart Hall no 

aspecto da identificação de antagonismos sociais com base em raça e identidade. 

 No quarto capítulo, trago a voz de ativistas do Movimento Negro sobre a noção de raça 
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e identidade negra, inserindo o campo das interseccionalidades por Kimberlé Crenshaw para 

apresentar que interações as identidades sociais estabelecem, em relações dinâmicas e não 

essencializadas. Com tais interações, que no discurso político das feministas negras trazem 

outras dimensões estruturantes para dialogar com raça, como gênero e classe, sugiro a 

concepção dialética das identidades como formadora de uma contra-hegemonia anti-racista, 

colocando a discussão das ações afirmativas no lugar de uma das muitas lutas políticas de 

consciência de grupo contra a opressão.  

 Na conclusão, retomo as argumentações mais recorrentes sobre a questão da raça e da 

identidade inserida no debate sobre Ações Afirmativas para propor uma orientação política 

estruturada em sua abordagem, assumindo as perspectivas lançadas por Íris Marion Young, 

Stuart Hall, Kimberlé Crenshaw, Neusa Santos Souza, Fátima Oliveira, entre outros 

intelectuais ativistas contra o racismo e o sexismo, apontando a relação dialética entre 

afirmação e transformação. Com isso, procuro responder ao dilema de Fraser por outras 

compreensões das teorias políticas e sociais acerca dos conflitos apresentados. 

 Essa dissertação não é, entretanto, voltada a estudar a questão das Ações Afirmativas; 

toma-a somente como um ponto de partida para analisar as argumentações preponderantes, 

em nossa sociedade, a respeito de raça e anti-racismo no Brasil. 

 Certamente, muitos aspectos conflitantes foram postergados para outras análises. O 

tema da raça entre nós é uma fonte inesgotável de compreensões diversas, comuns, 

anacrônicas, inovadoras. O meu objetivo maior, portanto, não foi e nem poderia ser, dado os 

meus limites óbvios, esgotá-lo. Admito a ausência de tantas outras análises necessárias, 

fundamentais; mas assumo também desenvolver futuramente essas análises que se fazem 

ausentes, porque o trabalho de refletir sobre as relações raciais no Brasil certamente ainda 

renderá muitas reflexões em minhas investigações presentes e futuras. 

 Com a licença que me foi dada, eis a palavra pensada. 

 

 



RECONHECIDOS NA MORTE  

O perigo de nascer negro no Brasil  

Cai à noite escurecendo as periferias 

Trazendo nossos bêbados de volta a casa 

Tropeçam às latas e cantam palavreados; 

Momentos únicos de liberdade 

Palavras ainda que ofensivas são ditas com delicadeza 

Chegam a ser doces por se tratar de nossos pais.  

Coitada, mataram-lhe o marido 

É mais uma, senão o marido é o filho; 

Vítimas de seus traços étnicos 

Confundidos a bandidos 

São notícias nos mídias 

Integrando as estatísticas. 

Quem nunca antes leu o jornal 

Pegou no pedaço de papel 

Para embrulhar o pão esmolado aos órfãos 

Quando viu o retrato do marido 

Identificado a bandido, morto em legitima defesa. 

A dor foi tanta que lhe tomou a alma 

Soltando os pães ao chão, entregou-se a carne; 

Tornando-se a distração de homens supérfluos 

Que lhe penetravam sem se atentarem a seu estado. 

Seus lábios esmagados entre os dentes 

Não só sangravam como se esvaziavam da vontade de viver; 

Podia-se ver a poesia da vida se desfarelando no ódio racial. 

Jusefa  veio a morrer 

Quando o advogado tomou-lhe a indenização; 

Seu primogênito sequer despedira-se da mãe. 

Tomada a notícia 

Tiago desencadeou a revolta dos presidiários 

E sua morte foi tão notícia quanto à do pai. 

 

Abdu Ferraz 

 

 

___________________________________________ 
CAPÍTULO I 

A NOMEAÇÃO DO PROBLEMA: O RACISMO 
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 Nos meses de maio e julho de 2006, o Congresso Nacional recebeu duas cartas, cada 

qual organizada por um grupo de intelectuais e ativistas ora contra, ora a favor do Estatuto da 

Igualdade Racial, em trâmite no Congresso. A imprensa se mobilizou para dar cobertura a 

este confronto. Por que o debate sobre a questão racial e desigualdades está aparentemente se 

acirrando nos últimos anos no Brasil? Quais foram os gatilhos para este acirramento? 

 Esse capítulo é desenvolvido no sentido de atender essas questões, buscando 

demonstrar o cenário contemporâneo do debate racial no Brasil, partindo do histórico de 

estudos sobre raça e da constatação de desigualdades raciais pelas mais recentes pesquisas 

estatísticas. 

 Avaliando o momento conjuntural, apesar de um tanto desgastado o mecanismo de 

apresentação dos índices de desigualdades, ainda assim optei por introduzi-los para 

dimensionar alguns dos aspectos da situação de opressão racial nas demonstrações atuais dos 

índices sociorraciais. Neste capítulo, procuro apresentar o cenário a que nos referirmos para 

tratar de desigualdades e justiça social. 

 

1. Sujeito e Objeto – O Ser Negro 

 

 Os chamados “estudos de negros” não são nada recentes na história do pensamento 

social em terras brasileiras. Quer tenham sido utilizados como justificativa da escravização 

negra, como justificativa do projeto político de branqueamento2, ou como registro etnográfico 

para construir a tese da democracia racial3, deles se constituíram – e ainda, em determinados 

espaços acadêmicos, se constituem –  inúmeras pesquisas sobre a questão racial cuja 

influência da pessoa/população negra e suas manifestações socioculturais estão situadas como 

objetos distanciados do processo social (MOURA, 2003; RAMOS, apud NASCIMENTO, 

1983; GONZALEZ, 1979). 
 

2A política de branqueamento tem vários expoentes, mas destacam-se Nina Rodrigues e a defesa de 
purificação da população branca, contra a mestiçagem e pela repressão adequada às ditas “raças 
inferiores”, e Sílvio Romero, que por sua vez defendia a mestiçagem como elemento purificador para a 
extinção gradual das raças negra e indígena, dado que a raça superior (branca) seria a vencedora no 
processo de miscigenação. Cf. em RODRIGUES, N. “Os Africanos no Brasil”, UnB, Brasília: 2004, e 
ROMERO, S. “Contos Populares do Brasil”, Coleção Documentos Brasileiros, José Olímpio, Rio de 
Janeiro: 1954. 

3Os registros etnográficos mobilizaram, por exemplo, os Congressos Afro-brasileiros, com a participação de 
Gilberto Freyre, dentre outros estudiosos culturalistas. 
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 É necessário, dado que trato da questão negra, diferenciar os “estudos de negros” da 

produção teórica sobre a questão racial, pela qual se pauta o presente estudo. Utilizo, aqui, a 

produção que utiliza a raça como categoria de análise para identificar os processos de 

discriminações e desigualdades geradas por uma concepção de mundo que hierarquiza os 

grupos humanos por suas diferenças raciais – o racismo – e suas formas de combate às 

mesmas. 

 A utilização dessa categoria será crescente na atuação de pesquisadores negros, 

incluindo o sujeito negro como sujeito da análise social e política da questão racial no Brasil. 

Isso terá maior  impulso desde as décadas de 1930/1940, com a influência do movimento 

intelectual de poetas e políticos africanos, como Léopold Senghor e Aimé Césaire4. 

Reorganiza-se no movimento social de luta negra a partir dos anos 1960 e 1970, com a 

influência da resistência contra a opressão colonial do continente africano, o Protesto Negro 

estadunidense e a luta anti-apartheid da África do Sul. Chega à contemporaneidade com a 

contribuição teórica sobre as necessárias articulações políticas das identidades pelas 

intelectuais negras, como na relação entre raça, gênero e classe por Angela Davis, Lélia 

Gonzalez, bell hooks e a interseccionalidade de Kimberlé Creenshaw. 

 Há ainda uma vertente de estudos sobre a questão racial que, mesmo não advindo de 

militantes do Movimento Negro, está profundamente aliado à causa da transformação social, 

convocando o Movimento Negro para o debate integrado sobre o racismo e elegendo o tema 

como uma questão estrutural da sociedade brasileira. Por essa vertente, que tem como 

pioneiro o trabalho de Florestan Fernandes5, a pessoa e população negra são situadas não 

como objeto de estudo, mas como sujeitos das forças sociais que atuam no processo histórico 

da formação nacional.  

 Apesar dessas vertentes que produzem um discurso denunciador do racismo no Brasil, o 

pensamento social dominante de meados do século XX até o seu final permaneceu 

localizando o Brasil como uma espécie de laboratório da hegemonizadora tese da 

 
4São fortes influências, mas ressalve-se que estes constituem duas visões distintas sobre a questão da negritude 

na conjuntura colonial. Na opinião de Nelson Inocêncio, a negritude, “cujo teor libertário reside 
necessariamente na leitura que Cesaire faz da realidade”, estabelece um contraponto a um “conformismo” de 
Senghor (SILVA, 2001:17). 

5Apesar das críticas que alguns/mas intelectuais negros/as fazem em relação a Florestan Fernandes, que também 
teria tratado a pessoa negra como “bestializada”, portanto, não identificado sua participação social e 
transformadora, como pioneiro ele sem dúvidas trouxe o incômodo em relação ao mito da democracia racial 
e atraiu seguidores nesse sentido; sua denúncia ao racismo e, mais adiante, seu posicionamento que identifica 
a necessidade de protagonismo do povo negro para a transformação social o fazem um pensador diferenciado 
sobre a questão. 
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“democracia racial” – teoria que pressupõe a mestiçagem como elemento pacificador das 

relações raciais no Brasil. De base culturalista, os teóricos dessa tese, rompendo com as 

teorias racistas biologizantes do final do século XIX, privilegiavam/privilegiam o estudo das 

“influências do negro” na formação da pressuposta “identidade nacional” mestiça. 

  

A Produção Teórica – Debate Racial em Pauta 

 O debate racial, apesar de estar presente na sociedade brasileira desde o período de 

escravização negra6, será sistematizado por várias vertentes em produção teórica de larga 

escala somente sob a influência do período pós-guerra7.  

 Em meados do século XX, por conseqüência da II Guerra Mundial, quando o genocídio 

contra judeus e ciganos se expôs diante da sociedade internacional, foram constituídas 

organizações internacionais tendo por base o princípio dos Direitos Humanos decorrente da 

defesa da dignidade humana. Promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 1948, com ela foram estabelecidos princípios 

“universais” de defesa dos direitos à igualdade sem distinção de cor, raça ou religião, dentre 

outros, como princípio para o combate ao racismo e à intolerância. 

 É constituída a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) que, no final dos anos 1940, reuniu diversos especialistas para realizar um 

seminário dedicado ao estudo sobre a questão racial. O país-modelo escolhido foi o Brasil, 

qual um laboratório, a partir de propostas formuladas por Arthur Ramos. O objetivo era 

determinar que fatores seriam favoráveis ou desfavoráveis à existência de relações 

harmoniosas entre raças e grupos étnicos, e o Brasil seria um exemplo de “civilização” em 

contraste com o conflito histórico entre “raças”8, apesar de ser reconhecido o “preconceito de 

cor” no país9 – que receberia como proposta de solução a “integração” dos grupos negro e 

 
6Desde a produção literária de negros/as livres, como Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, até manifestos 

políticos, como da Conjuração dos Alfaiates, na Bahia. Diferencio, aqui, a produção sobre a questão da 
escravidão da produção sobre a questão racial, que são aspectos relacionados mas distintos. 

7Certo que as teorias racistas do final do século XIX são também marcantes como influências do pensamento 
social, político e jurídico brasileiro, bem como o seu embate ao surgimento do culturalismo que teve como 
obra emblemática o pensamento de Gilberto Freyre, com grande influência de Franz Boas. Mas adoto aqui, 
como marco, a sistematização dos diversos elementos de análise sobre a questão racial, que pôde confrontar 
as várias produções já desenvolvidas sobre a questão racial até aquele momento e desenvolver uma ampla 
discussão nacional sobre o tema. 

8No primeiro documento da UNESCO, conceitua-se “raça” como um mito social. 
9“É interessante observar que, embora o Brasil fosse considerado um país dotado de relações raciais 

harmoniosas, especial atenção deveria ser atribuída às formas particulares e muitas vezes sutis de 
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indígena ao “mundo moderno” (MAIO, 1999). 

 Com uma série de propostas de pesquisas antropológicas nesse sentido, a UNESCO 

posicionou o Brasil enquanto um laboratório social e antropológico sobre a convivência entre 

os grupos étnicos e “raciais”, com o objetivo de apresentar ao mundo uma nova consciência 

de harmonia entre as raças, com a defesa de Ramos, Gilberto Freyre e Donald Pierson; gerou 

uma grande quantidade de estudos sobre relações raciais, inevitavelmente pautados, em sua 

grande parte, na comparação aos Estados Unidos. Da proposta original, o projeto acabou por 

ser ampliado, desenvolvendo-se nas pesquisas de Roger Bastide, Thales de Azevedo, Costa 

Pinto, René Ribeiro, dentre outros. Desdobrado, influenciou as pesquisas de Fernando 

Henrique Cardoso, Octavio Ianni, com destaque para os estudos sociológicos de Florestan 

Fernandes. 

 À época do seu início, o Projeto Unesco contou ainda com alguma afinidade por parte 

do Teatro Experimental Negro (TEN) através do Congresso do Negro Brasileiro, realizado em 

1950 no Rio de Janeiro. Abdias Nascimento, em primeiro momento, aprovava os esforços da 

Unesco, bem como chegou a citar positivamente, no referido Congresso, os I e II Congressos 

Afro-brasileiros do Recife e Bahia, que também aconteciam àquele tempo. Mesmo com esse 

tom conciliatório, alertava sobre as formas de ocultar as disparidades entre os grupos negro e 

branco. Futuramente, lamentaria e se penitenciaria sobre esse seu “comportamento 

demasiadamente conciliador para com a posição dos brancos”, que se provaria “estéril e 

fraco” (NASCIMENTO, 1982: 9-10). O Congresso do TEN, no entanto, buscara oferecer uma 

alternativa à Unesco, como o projeto de Guerreiro Ramos de desenvolvimento de um 

Congresso Internacional de Relação de Raça, de mais impacto político que investigações 

“restritamente acadêmicas ou meramente descritivas” que levassem a uma consciência falsa 

da discriminação. Essas posições, porém, não tiveram repercussão imediada na Unesco 

(MAIO, 1999). 

 Alguns dos estudos sobre a questão racial, desde os iniciados na década de 1940 até 

aqueles desenvolvidos nas décadas de 1950 e 1960, já buscavam demonstrar que a imagem de 

“harmonia racial” não era condizente com a realidade brasileira. Oracy Nogueira foi um dos 

que, mesmo vindo da escola que defendia a mestiçagem como elemento pacificador das 

relações raciais, reconhecera nela uma subestimação do preconceito racial e avançou ao 

 
manifestação do preconceito racial. (...) fica evidente que a 'opção Brasil' da Unesco não impediu, já no 
desenho original da pesquisa, o olhar atento de cientistas sociais que procuravam captar as formas específicas 
de manifestação do racismo no país” (MAIO, 1999: 148). 
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propor novas conceituações sobre as relações raciais brasileiras. Já na sua pesquisa “Atitude 

Desfavorável de Alguns Anunciantes de São Paulo em relação aos Empregados de Cor”, 

escrita em 1942, analisa o “preconceito” ao mesmo tempo em que argumenta uma diferença 

entre os racismos do Brasil e dos Estados Unidos, situando, em nosso país, o critério da cor 

para a manifestação do racismo.  Era feita a distinção entre “preconceito de origem” e 

“preconceito de marca” (NOGUEIRA, 1998). 

 Nogueira, a partir da idéia de “preconceito de marca”, defendeu que essa “forma de 

discriminação – tão nociva e indesejável como outra qualquer – opera antes pela preterição 

que pela exclusão”.  Ainda, que “ao fenótipo se misturam outros princípios classificatórios, 

tais como o pertencimento de classe e a distância social, porém, diferentemente do 

preconceito de origem, não gera antagonismos e ódio racial profundo” (CAVALCANTI, In 

NOGUEIRA, 1998: 17).  Identificou a discriminação racial mas a reduziu às relações civis 

(de preterição ou acolhimento pessoal), minimizando as relações raciais constituídas a partir 

da ascendência como origem da exclusão social, econômica e cultural da população negra. 

 A constatação das desigualdades raciais se desenvolvia ao lado das elaborações à 

mesma época que ainda pretendiam difundir a teoria da democracia racial. Nos anos 1950 e 

1960, essa constatação mobiliza uma série de pesquisas e estudos sociológicos denunciadoras 

do mito da “democracia racial” como mecanismo para ocultar as desigualdades raciais. 

 Esse período é, marcantemente, de contestação à idéia de harmonia das relações raciais 

no Brasil. Florestan Fernandes10, acompanhando as denúncias de ativistas e escritores negros 

da época, demarca uma outra concepção nas análises da temática racial a partir das 

desigualdades estabelecidas. Refuta o culturalismo em nome da perspectiva sociológica, 

colocando em questão a “democracia racial” e indicando a presença do racismo justamente na 

ausência de sua nomeação. 

 O trabalho sociológico de Fernandes implicou a mudança de foco nas pesquisas raciais: 

da “influência cultural” da pessoa e população negra brasileira ou africana na formação social, 

passou-se a privilegiar as relações entre os grupos negros e brancos. Florestan Fernandes 

denunciou o racismo dissimulado, ao tempo em que introduzia os dados estatísticos 

comprovadores das desigualdades e das concentrações de privilégios econômicos, sociais e 

culturais. Registrando os dados raciais das desigualdades no levantamento do censo de 1950, 

Fernandes denunciava que “(...) o desenvolvimento desigual era ainda mais desigual no que 
 

10Cf. “A integração do negro na sociedade de classes”. 
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diz respeito à estratificação racial” e que, assim, “Tanto a estrutura ocupacional quanto a 

pirâmide educacional deixam uma participação ínfima para o negro e o mulato, assinalando 

uma quase-exclusão e uma marginalização sistemática” (FERNANDES, 1980).  

 A primeira lei a tratar do “preconceito de cor” surge a essa época. Foi a nº 1.390, 

promulgada em 1951, conhecida por Lei Afonso Arinos. Causou grande resistência na cultura 

legislativa e jurídica, cujos expoentes, à época, consideravam tal lei uma afronta à 

“democracia racial” brasileira, apesar de tratar do preconceito apenas como uma contravenção 

– infração menos ofensiva que o crime – e de caráter exclusivamente pessoal. Com isso, a Lei 

Afonso Arinos não teve aplicação eficaz nem impacto na postura política do Brasil frente às 

várias formas de racismo. Foi alterada por outras leis até 1985 sem conseguir combater 

efetivamente a discriminação racial e sem trazer casos exemplares de punição por racismo. 

 A instauração de um regime ditatorial, com o golpe militar de 1964, porém, dificultou 

ainda mais o desenvolvimento dos estudos sobre as desigualdades e o racismo velado. A Lei 

de Segurança Nacional do período ditatorial proibia a discussão de problemas raciais de 

qualquer gênero, dogmatizando o mito da democracia racial. Ao mesmo tempo, em 1966, as 

publicações oficiais do Ministério das Relações Exteriores, ao tratar das características da 

população brasileira, afirmava ser, a sua maioria, “composta de brancos, a porcentagem de 

pessoas de sangue misto sendo diminuta” (NASCIMENTO, 1982). 

 A intenção de negar a negritude brasileira fez o governo militar vetar a publicação do 

quesito “cor” no Censo de 1970. Ainda assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizou pesquisa intitulada “O lugar do negro na força de trabalho”, utilizando a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) para constatar as desigualdades raciais. 

A publicação foi proibida pelo regime militar, vindo a público somente em 1983 (SANTOS, 

2003).  

 Os dados censurados do IBGE/PNAD demonstravam que, na distribuição da força de 

trabalho e rendimentos por grupos raciais em 1976, em relação ao trabalho não-manual, 77% 

dos trabalhadores eram brancos, quando 20,5% eram negros e 2,5 eram os “outros” (amarelos 

e sem declaração). As diferenças ainda se agigantavam quando a questão era rendimento. Ao 

trabalhador não-manual branco, o rendimento equivalia a 85,4% do rendimento total; ao 

negro, equivalia a meros 11,5%. Quando o trabalho era manual urbano, a participação negra 

aumentava, mas ainda assim brancos eram maioria – enquanto estes assumiam 55,4% da força 

de trabalho, com 65,8% da renda total, os negros ocupavam 41,5% da força de trabalho, com 
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31% dos rendimentos. A desigualdade na distribuição de renda é mais explícita entre 

trabalhadores manuais rurais, em que havia um equilíbrio em relação à força de trabalho – os 

brancos representavam 48,3% quando os negros eram 48,5%; mas enquanto os primeiros 

detinham 57% dos rendimentos, os segundos detinham apenas 39,2% (SANTOS, 2003). 

 No final dos anos 1970, o debate racial ganhou novas contribuições científicas, 

merecendo destaque a produção de Carlos Hasenbalg11. À essa época também surge como 

refutação às bases culturalistas da análise social a célebre obra de Jacob Gorender, “A 

Escravidão Colonial”: Gorender inovava a análise da historiografia brasileira propondo a 

categoria histórica da escravidão colonial como um sistema político-econômico peculiar no 

Brasil. Discordava de Gilberto Freyre – que via na família patriarcal o fator de formação da 

unidade nacional brasileira – e identificava a escravidão negra como o fator decisivo para a 

manutenção da nossa unidade sob a manipulação da classe dominante escravocrata12. 

 O PNAD passa a utilizar, a partir de 1987, o quesito raça/cor no levantamento 

estatístico (HENRIQUES, 2001). Já na década de 1980, portanto, o debate racial retorna com 

nova força na sociedade civil organizada, no Movimento Negro e nas pesquisas acadêmicas.  

 Com a redemocratização e o advento da Constituição de 1988, a questão foi 

formalmente colocada em pauta pelas instituições públicas administrativas, legislativas e 

judiciárias, com a criminalização do racismo e com  a ressignificação do princípio da 

igualdade, que a partir de então terá como conteúdo material o combate às discriminações. 

Ganha dimensão o tema das políticas afirmativas, já presente como projeto político no 

Movimento Negro desde que a Convenção Nacional do Negro, em 1946, apresentou à 

Assembléia Nacional Constituinte proposições e medidas para políticas públicas de igualdade 

racial. A própria Constituição Federal expressa objetivamente políticas afirmativas para 

deficientes físicos e mulheres, sendo outros segmentos – como população negra, crianças e 

adolescentes e idosos/as – pauta de normativas especiais e discussões públicas subseqüentes.  

 Como base dessa pauta, intensificaram-se as pesquisas para compilação de dados 

estatísticos que comprovassem a existência das desigualdades especificamente raciais. E, 

decorrentemente destas, fortaleceu-se a discussão já trazida décadas antes pelo Movimento 

Negro brasileiro acerca da implementação de políticas de Estado voltadas a combater essas 

desigualdades. Essa discussão fica centralizada, porém, nos significados e modelos de ações 
 

11Conferir “Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil”, 2a. Edição, Humanitas, 2005. 
12Conferir “A Escravidão Colonial”, Ed. Ática, 1978. Mais adiante, Gorender tratará do racismo em “Brasil 

em Preto & Branco – O passado escravista que não passou”, Senac, 2000. 
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afirmativas para a população negra, contemporaneamente em polêmica entre diversas áreas de 

conhecimento. 

 

2. Sobre A Confirmação das Desigualdades Raciais 

 

 A década de 1990 foi um período crucial para o debate sobre as desigualdades sociais 

brasileiras, com a definição da  categoria cor/raça nos dados de pesquisa estatística, e com a  

Guerra é o que nosso povo mais conhece. 

As guerras de Palmares, a guerra de Canudos, 

As guerras das favelas, as guerras do dia-a-dia. 

As armas não eram suficientes para combater o 

inimigo e as baixas sempre foram enormes.  

Mas hoje é diferente; não é satisfatório, mas é 

diferente. Estamos combatendo com armas mais 

poderosas que antes, e de diversos calibres: 

Respeito, Auto-estima, Consciência, Inteligência. 

E essa guerra não vai terminar tão cedo, talvez 

nem termine  

( Thaíde – músico rapper, 2000) 

retomada do quesito racial e étnico nos 

instrumentos formais de levantamento de dados. 

Com a definição de questionários em que a 

auto-identificação das/os pesquisadas/os lhes 

classificaria enquanto de cor/raça branca, preta, 

parda, amarela, indígena ou outras13, os índices 

sociais registrados por institutos públicos, como 

o IBGE e o DIEESE, puderam ser desagregados 

sob a perspectiva racial.  

 

 A desagregação dos índices sociais pela categoria racial causou  impacto ao apresentar, 

em números, o que o Movimento Negro acusava há dezenas de anos: era, a população negra – 

a população auto-identificada nas categorias de cor/raça preta e parda14 – o segmento mais 

vulnerabilizado no gozo e exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais. Essa 

vulnerabilidade foi demonstrada pelo abismo entre os grupos raciais quanto ao acesso ao 

trabalho e renda, educação, saúde e moradia adequada, principalmente, demonstrando que o 

racismo não se manifesta apenas através da discriminação atitudinal – conduta 

individualizada, portanto – mas  também através de uma espécie não-formalizada de 

segregação: as profundas desigualdades raciais, que atingem compreensões, pressupostos, 

                                                 
13A categoria “indígena” só foi acrescentada a partir de 1992 pelo PNAD (HENRIQUES, 2001). 
14A junção das identificações de cor/raça preta e parda para a identificação do segmento populacional negro no 

Brasil  definiu-se pela demonstração das pesquisas estatísticas da década de 1990 de que as “nuanças na 
tonalidade cromática da pele dos não-brancos não implicam graduações da discriminação, muito menos 
isenta desta” (SILVA JR., 2002: 17). 
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estereótipos, e distribuem diferentemente, entre os grupos raciais, seus locais físicos e 

simbólicos na sociedade brasileira. 

 Ao final dos anos 1990 e início dos 2000, duas pesquisas ganharam grande destaque a 

respeito da questão racial e dos índices sociais desagregados por cor/raça:  a pesquisa sobre a 

diferença entre o desenvolvimento humano da população negra e o da população branca no 

Brasil, por Marcelo Paixão e Wânia Sant'Anna (1997), e o estudo do pesquisador Ricardo 

Henriques, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre a desigualdade racial 

no Brasil na década de 90 (2001). As pesquisas analisavam os dados desagregados do IBGE e 

o índice desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH15, para confirmar o abismo social entre a população negra e a população 

branca, já demonstrado com a análise de dados estatísticos pelas pesquisas sociológicas, cerca 

de quarenta anos antes. Impressionaram a comunidade acadêmica e a opinião pública pela 

riqueza de informações e a constatação inequívoca dos diferentes Brasis que se apresentavam: 

o Brasil, em geral, ocupava a 63º no ranking do IDH, mas caía para a 120º posição quando 

identificado o índice apenas para a população negra (SANT'ANNA e PAIXÃO, ob.cit.). 

 O DIEESE, também ao final dos anos 1990, publicou o “Mapa da População Negra no 

Mercado de Trabalho”, pesquisa realizada para o INSPIR – Instituto Sindical Interamericano 

pela Igualdade Racial – com resenha sobre os dados coletados no Brasil em 1998. No Mapa, 

demonstrou-se que as taxas de desemprego atingiam mais a população negra, com diferenças 

entre negras/os e não-negras/os16 que variavam de 17% a 45%, dependendo da região do país. 

Outros indicadores utilizados na pesquisa, como rendimento médio mensal, taxa de 

participação, ocupação em situações vulneráveis, salário por hora, etc., só confirmavam que a 

vulnerabilidade, no tocante aos direitos sociais de trabalho e renda, era do segmento negro da 

sociedade brasileira (DIEESE, 2001). 

 As recentes pesquisas por dados desagregados do IBGE/PNAD de 2003, sistematizadas 

no Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2005), voltam a demonstrar que as desigualdades sociais 

brasileiras atingem coletividades racialmente identificadas e que as pessoas que se auto-

declaram pretas e pardas são mais vulneráveis às violações de direitos humanos de diversas 

 
15O IDH é construído a partir de três parâmetros: renda (PIB por habitante);  educação (alfabetização e taxa de 

matrícula) e saúde (esperança de vida). 
16Esta dissertação utiliza a linguagem considerando o aspecto de gênero, por considerar que o incômodo presente 

na leitura do “os/as” é bem menor que a invisibilidade da mulher conseqüente de uma gramática criada para o 
masculino. 
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ordens no Estado brasileiro. 

 

Participação da população negra nas instituições 

 Partindo da noção de sub-representação17, o Relatório de Desenvolvimento de 2005 

desenvolve pesquisa sobre a sub-representação negra em vários locais da vida pública, 

decorrente de seu baixo índice de desenvolvimento humano. É, portanto, uma avaliação de 

como a desigualdade racial interfere, objetivamente, no exercício de cidadania da população 

negra. 

 O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD demonstra a pouca presença da 

população negra nos três poderes da República. Foram mapeadas as principais posições de 

poder do Estado: no legislativo e no executivo, as posições dos cargos eletivos de presidente, 

governador/a, prefeita/o, senador/a, deputada/o federal, deputada/o estadual e vereador/a, 

além das posições ocupadas por critérios de um governo eleito, como ministras/os, 

secretárias/os, presidentes de órgãos públicos, diretoras/es, gerentes, coordenadoras/es; no 

judiciário, as posições preenchidas por indicação de agentes do Executivo e Legislativo, como 

o de ministra/o do Supremo Tribunal Federal e os demais cargos principais de poder nas 

instâncias do Judiciário18.  

 Foram ainda observadas as instâncias superiores da burocracia, posições de gabinete e 

cargos administrativos relacionados à atividade parlamentar individual. 

 A começar do cargo de Presidência da República, o Relatório aponta a ausência de 

registro racial sobre cor/raça dos presidentes desde a proclamação da República. 

Considerando como material de análise as biografias e memória coletiva, o estudo do PNUD, 

incluindo aqueles que permaneceram no cargo por poucos dias, constata que dos quarenta 

homens na presidência nenhum era negro, embora que de Nilo Peçanha se encontre a 

definição como sendo pessoa de “tez pigmentada”. Ainda assim, jamais houve o 

 
17“Os negros representam em torno de 45% da população brasileira. Na ausência de barreiras sócio-raciais 

espera-se que a composição de negros e brancos nas posições reflita a existente na população total. Quando 
um grupo está muito acima da proporção em que se apresenta na população em geral, diz-se que está sobre-
representado; na situação contrária, disz-se que está sub-representado” (PNUD, 2005: 46). 

18Nessa análise, foram incluídos os cargos dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas. Embora não faça 
parte dos três poderes, o Ministério Público é hoje reconhecido como não apenas um órgão essencial à 
justiça, mas uma instituição fundamental na intermediação da defesa dos direitos de cidadania e direitos 
humanos da sociedade civil junto ao Estado. Já as  Defensorias Públicas ainda estão em implementação nos 
estados.  
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reconhecimento, por família ou biografia, de sua descendência africana.  

 A dificuldade para definir a classificação racial dos demais cargos executivos impediu o 

Relatório de apresentar uma conclusão fundamentada da sub-representatividade negra nos 

cargos executivos estaduais e municipais. 

 No Poder Legislativo, a dificuldade de mensuração persiste com a numerosa quantidade 

de senadores/as, deputados/as e vereadores/as na história brasileira, ainda mais quando não 

foram nem são constituídos instrumentos de levantamento racial. Segundo o Relatório, apenas 

em relação ao Congresso Nacional Constituinte eleito em 1986 houve  dois levantamentos, 

em que um apontava dezenove constituintes negros e outro considerava apenas dez. A partir 

de uma avaliação por fotografias, a pesquisa ainda identificou que quatro negros assumiram o 

cargo de deputado federal de 1983 a 1987; dez  de 1987 a 1991; dezesseis de 1991 a 1995 e 

quinze de 1995 a 199919. 

 Em relação aos cargos assumidos no âmbito da Justiça, pôde-se “isolar razoavelmente 

bem o grupo formado por juízes e desembargadores federais. Entre estes, aproximadamente 

7% se declararam pretos ou pardos, sendo que 14% dos bacharelados se declaram negros” 

(PNUD, 2005: 48). Nos estados, embora não tenha sido possível identificar o número de 

bacharéis/bacharelas em direito para se avaliar a diferença quanto ao acesso aos cargos, pôde-

se identificar que o percentual de negras/os nos cargos do Judiciário ainda se configura na 

sub-representatividade negra em parte dos estados brasileiros: entre juízes e desembargadores, 

16% são negros20. 

 Entre as/os promotoras/es, defensoras/es públicas/os e cargos similares do Ministério 

Público e da Defensoria no âmbito federal, o segmento negro foi identificado como 12% dos 

ocupantes desse grupo de cargos. É um número que o Relatório reconheceu com indicativo de 

uma “leve sub-representação”, assim como em relação aos Ministérios Públicos e Defensorias 

estaduais, em que se verificou um percentual de apenas 14% de negros/as. 

 O número de negros/as aumenta quando se trata da máquina administrativa do Estado e 

a ocupação de  cargos no funcionalismo público. Ainda assim, está na zona da sub-

representatividade: de acordo com o Censo de 2000, as pessoas negras eram 22% dos/as 

funcionários/as federais e, dos/as estaduais, representavam 25%. Enquanto no âmbito federal 

 
19Sem indicação de gênero. 
20Sem indicação de gênero. Há, no entanto, uma prática bem costumeira de não se eleger mulheres – ainda mais 

mulheres negras! – nos altos postos do Poder Judiciário. 
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a sub-representatividade é evidente, nos estados dependerá da composição racial local, 

embora já se possa identificar a sub-representação na maioria dos estados brasileiros. 

Ressalvou-se, ainda, que quando se avalia pelo tempo de serviço dos funcionários públicos, 

constata-se que a proporção de negras/os diminuiu: enquanto, em 2003, dentre aquelas/es 

funcionárias/os que ingressaram de 1974 a 1983 a proporção de negras/os era de 39%, dentre 

aquelas/es que ingressaram de 1984 a 1993 essa proporção era de 37%, diminuindo para 28% 

dentre os/as que ingressaram no funcionalismo público de 1994 a 2003. Isso significa menos 

negros/as ingressando na carreira do serviço público no decorrer da última década. 

 Saindo do campo das instituições públicas e observando o mercado de trabalho no setor 

privado, a pesquisa segue delineando a sub-representação negra em outros espaços. O 

Relatório, através dos dados fornecidos pelo Instituto Ethos, fez constatar  as desigualdades 

quanto à participação da população negra nas 500 maiores empresas no ano de 2003: as 

pessoas negras constituíam apenas 1,8% dos  cargos executivos, 8,8% dos cargos de gerência, 

13,5% dos cargos de chefia e 23,4% dos cargos funcionais. 

 A sub-representatividade negra nas instituições é, contudo, apenas uma das dimensões 

do complexo racismo brasileiro. Da mesma forma que a ausência desses obstáculos 

institucionais, conforme o Relatório do PNUD, o desenvolvimento humano requer “reais 

chances materiais, físicas e simbólicas para tomar decisões e executar ações (acesso à 

ocupação produtiva, ao rendimento e a uma vida saudável)” (ob.cit.: 55). Portanto, a 

dimensão das desigualdades sociorraciais está completamente articulada ao processo da sub-

representação negra nos espaços da vida pública, o que impediria, concretamente, o acesso e 

exercício de direitos em igualdade de condições ao segmento branco da sociedade.  
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Renda e trabalho 

 O percentual de pobres, pelos microdados do IBGE/PNAD de 2001, apresenta maioria 

negra 

 no Brasil, mantendo-se maioria em todas as

regiões do país.  Num total nacional de 33,6% 

de pobres, deles 22,4% são de cor/raça branca e

46,8% são de cor/raça preta + parda (negra).

Traçando especificamente um perfil da

população pobre, o IBGE/PNAD registrou que,

da população pobre brasileira, 64,1% são

autodeclarados de cor/raça preta ou parda

(negra), e 35,5% são autodeclarados de cor/raça

branca (PNUD, 2005: 61). 

Esperamos ser arrestadas

Y esperamos ir a la cárcel

Cantaremos y gritaremos y rezaremos

Por la Dignidad Humana

 La lucha podría ser larga

Y alguna de nosotras morirá

Pero la Libertad es costosa

Y ROMA me dicen

No fue construída en un sólo día

Apúrate Lucille, apúrate

O nos perderemos la oportunidad de ir a la 

cárcel

(MARGARET WALKER, “Manifestacion 

callejera”)

 O  Brasil, no contexto latino-americano, é o sexto país mais desigual referente à renda 

per capita entre os grupos étnicos e raciais, atrás apenas do Haiti, México, Paraguai, Equador 

e Guatemala. A diferença dos rendimentos domiciliares per capita entre brancos e negros 

chegava no Brasil, em 2004, a 124,8%21 (Fonte: Busso, Cicowicz e Gasparini, 2004, apud 

PNUD, ob.cit.). 

 A situação de renda está estreitamente ligada à situação de acesso a trabalho: o 

desemprego entre negros/as foi, do período de 1992 a 2003, em média 23% superior à da 

população branca.  

 Também quanto à mão-de-obra ocupada, as diferenças de distribuição racial persistem. 

Embora no setor privado (a), na categoria de trabalhadores por conta própria (b) e na 

categoria empregados do setor público (c), a mão-de-obra ocupada era semelhante entre 

                                                 
21O Haiti foi o país com maior diferença entre os rendimentos per capita: as famílias brancas recebiam 

rendimentos médios, por pessoa, 219% maiores que as famílias negras. Em outros países da América Latina e 
do Caribe a análise foi feita entre brancos e indígenas, como no México (218,3%) e no Paraguai (214, 2%) 
(PNUD, ob.cit.). 
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homens negros e homens brancos em 2003 – 56,6% e 55,5% (a), 28,6% e 26,6% (b) e 4,6% e 

5,7% (c), respectivamente –, as desigualdades surgem acentuadamente quanto às ocupações 

sem remuneração (6,1% dos negros e 3,8% dos brancos). As desigualdades entre as mulheres 

surgem na proporção de assalariadas no setor privado, sendo 46,9% entre as brancas e 36,8% 

entre as negras. 

 Quanto à remuneração média de brancos/as e negros/as, o PNAD indicou que em 2003 

os homens brancos ganhavam em média 113% mais que os homens negros e  as mulheres 

brancas 84% mais que as mulheres negras. 

 Um dado relevante da análise do Relatório de Desenvolvimento Humano, a partir de 

dados diversos, mas especialmente do IBGE/PNAD de 2003, é de que não necessariamente 

essas disparidades quanto à renda e trabalho são conseqüências da disparidade quanto à 

escolaridade. Embora ela exista, analisando grupos com o mesmo tempo de estudo, vê-se que 

a desigualdade entre brancas/os e negras/os permanece.  

 Articulando raça e gênero, mesmo tendo igualmente quinze anos de estudo, ou mais, a 

diferença de salário/hora médio dos homens brancos era de mais do dobro do salário/hora 

médio das mulheres negras (cerca de R$18,00 e R$ 8,00, respectivamente). Com esse mesmo 

tempo de estudo, que implica a formação universitária, entre homens brancos e homens 

negros a diferença consistia em cerca de R$6,00 a mais para os homens brancos, e entre 

mulheres brancas e negras era em cerca de R$3,00 a mais para as mulheres brancas.  

 No acesso à universidade, mais um dado de sub-representação. Enquanto no Brasil, em 

2000 (PNAD), a percentagem da população branca de 18 a 24 anos matriculada na 

universidade era de 11,7%, a percentagem da população negra nesse mesmo contexto era de 

apenas 2,5%. Quanto à proporção de negros/as por curso superior concluído, as percentagens 

variavam por curso, desde apenas 8,10% de negros/as entre os formados em Arquitetura, até 

26,30% entre os formados em Geografia, perfazendo um total/média nacional de apenas 

15,44% de representação negra das/os formandas/os universitárias/os em 2000. 

 Outro aspecto considerado importante para a análise do PNUD sobre os dados do 

IBGE/PNAD, é a observação de que, apesar dos índices gerais de desenvolvimento humano 

terem melhorado para toda população brasileira nas últimas décadas, inclusive para a 

população negra, ainda assim as diferenças entre o segmento branco e o segmento negro da 

população se mantiveram. Em alguns indicativos, até aumentaram: muito embora a taxa de 
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crescimento em relação à média de anos de estudos entre 1960 e 2000 no grupo negro com 

mais de 25 anos tenha sido 2,4 vezes maior (356,9%) que no grupo branco na mesma faixa 

etária (149,3%), a diferença de escolaridade entre brancas/os e negras/os, que era de 1,7 ano a 

mais para as/os brancas/os em 1960, aumentou para 2,1 anos em 2000. É uma questão que se 

impõe como contradição na perspectiva das chamadas “políticas universalistas”. 

 Pelos dados, não há dúvidas de que as políticas universais de educação promoveram 

aumento nos índices sociais para a população em geral. Ainda no campo da educação, a 

participação de crianças e adolescentes negros/as com idade entre 07 e 14 anos nas escolas 

(públicas e privadas) era de 82,9% em 1992 e aumentou para 96,4% em 2003. Entre as 

crianças e adolescentes brancos/as, o aumento foi de 91,3% para 98,1%. A diferença 

quantitativa entre os dois grupos raciais diminuiu consideravelmente quanto ao acesso à 

escola; no entanto, observando que, do total de crianças excluídas da escola em 1992, 66,4% 

eram negras e 33,6% eram brancas, e que em 2003 a diferença racial aumentou para 67,9% de 

crianças negras e 32,1% de brancas entre as excluídas da escola, percebe-se que a 

desigualdade racial ainda não foi atingida pelas políticas universalistas. 

 Do mesmo modo, embora a diferença quantitativa entre brancas/os e negras/os na idade 

escolar matriculados em escolas tenha diminuído, a proporção da defasagem escolar22 

aumentou entre os grupos raciais. O percentual de jovens brancos/as de 15 a 17 anos, por 

exemplo, que freqüentavam o ensino médio, era de 23,7% em 1991, aumentando para 46% 

em 2000. Para a juventude negra, essa taxa quase triplicou, de 8,4% para 22,9%, no mesmo 

período. Mas a distância entre os dois grupos não só se manteve como aumentou, 

representando o aumento da defasagem escolar para as/os estudantes negras/os. Na faixa 

das/os estudantes com mais de 20 anos, a desigualdade racial se mantém: 26,1% das mulheres 

brancas e 23,6% dos homens brancos tinham o ensino médio completo, em 2000, quando esse 

índice era de somente 16,5% para mulheres negras e 13,2% para os homens negros (PNUD, 

2005).  

 

 
22Alunas/os com idade superior à esperada para cada nível de Ensino. 
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Sobre Vida e Morte – a pobreza humana e a população negra como segmento vulnerável 

à exclusão social 

 Também quanto à expectativa de vida, as políticas universalistas das décadas de 1980 a 

2000 contribuíram para o avanço dos índices de desenvolvimento humano tanto da população 

branca  quanto da população negra, aumentando em 16% nessas duas décadas. No entanto, a 

diferença entre os grupos reduziu em apenas 30% em 50 anos. Em 2000, a expectativa de vida 

das/os brancas/os era de 71,5 anos e a das/os negras/os de 66,2 anos. 

 Os índices no que diz respeito às taxas de homicídio demonstram a gravidade sobre a 

condição de vida e morte da juventude negra. Nos dados do IBGE, as taxas de homicídio dos 

homens brancos entre 20 e 24 anos, em 2001, era, em 100 mil habitantes, de 102,3, enquanto 

que dos homens negros nessa mesma faixa etária era de 403,9. Na faixa entre 25 a 29 anos a 

taxa para os dois grupos diminui, mas a distância permanece: a taxa de homicídios contra 

jovens brancos era de 96,5 e a dos jovens negros era de 340,823. Em metade dos estados que 

participaram dessa pesquisa, a incidência de homicídios dos homens negros chega a mais que 

o dobro da cometida contra brancos. Em alguns locais chega a ser seis vezes maior. 

 Apesar das mulheres terem taxas de homicídios menores, do mesmo modo se percebe a 

grande diferença entre mulheres brancas e negras. Entre as jovens brancas de 20 a 24 anos, a 

taxa foi de 6,6 em 100 mil habitantes, enquanto que entre as jovens negras, na mesma faixa 

etária, de 23,5. Na idade de 25 a 29 anos, a taxa de homicídio de mulheres aumentou: entre as 

brancas, subiu para 7,6, e entre as negras para 26,4 (PNUD, ob.cit.).  

 Ainda que os/as negros/as constem como as principais vítimas de homicídios e outros 

crimes violentos, os/as mesmos/as  são a maioria da população carcerária: as informações do 

Censo do IBGE e as do Ministério da Justiça indicam uma maior proporção de negros/as no 

sistema carcerário que na população brasileira residente adulta, principalmente os/as auto-

declarados de cor/raça preta. Nos dados do Ministério da Justiça, essa diferença chegou a 

122%. Ou seja, a representação da pessoa negra nas penitenciárias e nos presídios chegou a 

ser, até 2003, 122% maior que a representação da população negra  na população brasileira 

residente adulta. 

 O Relatório do PNUD depreendeu, com esses e outros dados, que a população negra é 

 
23Excluídos os Estados de Alagoas, Piauí, Paraíba, Bahia, Ceará, Sergipe e Espírito Santo, dado que a cor/raça de 

mais de 15% das vítimas não foi identificada. 
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submetida ao que conceitua de pobreza humana: não está, essa espécie de “pobreza”, restrita 

ao acesso a bens e renda, mas trata-se da “privação das capacidades mais essenciais da vida, 

incluindo desfrutar de uma vida longa e saudável, ter acesso ao conhecimento, ter recursos 

econômicos adequados para uma vida digna e poder participar da vida comunitária, 

defendendo seus interesses” (PNUD, ob.cit.: 57).  

 Por esse conceito e pela análise da sub-representação negra pelo Relatório do PNUD, 

percebe-se a relação necessária entre a privação dos direitos econômicos, sociais e culturais e 

a restrição dos direitos civis e políticos, porque não se trata apenas de acesso e redistribuição 

de bens e serviços, mas da própria condição enquanto sujeito político de direitos. A população 

negra, confirmados os índices das desigualdades sociorraciais, tem objetivamente limitação 

no acesso às instituições democráticas e quanto às tomadas de ações e decisões em diversos 

aspectos da vida social. 

 

Exclusão/Inclusão Social nas Regiões Brasileiras 

 Ainda que avaliemos esses índices sociais sem a desagregação dos dados por raça, 

perceberemos nitidamente que a exclusão social é maior onde há, exatamente, maioria da 

população negra. É o que, há mais de 20 anos, Lélia Gonzalez já denunciava como uma 

“divisão racial do espaço”, uma espécie da segregação demonstrada pelas desigualdades 

econômicas entre as regiões e suas representações raciais (GONZALEZ, 1979). 

 Utilizando a metodologia do IDH com outras metodologias intermediárias, a pesquisa 

sobre os índices sociais sistematizadas no “Atlas da Exclusão Social no Brasil” 

(POCHMANN e AMORIM, orgs., 2004)  pôde medir o grau de exclusão/inclusão dos estados 

e de todos os municípios do país sob três grandes temas que configuram os componentes da 

exclusão e/ou da inclusão social, ou de seu risco: são o padrão de vida digno24, o 

conhecimento25 e o risco juvenil26. Esse processo possibilitou a apuração do Índice de 

Exclusão Social para cada um dos 5.507 municípios brasileiros em 2000. 
 

24Nesse tema, observou-se as possibilidades de bem-estar material da população dos municípios através de três 
indicadores: a) a porcentagem de “chefes de famílias pobres” - indicador com peso de 17%, b) a quantidade 
de trabalhadores com emprego formal sobre a população em idade ativa -  indicador com peso de 17% e c) o 
resultado da razão entre a quantidade de chefes de família que ganham acima de dez salários mínimos sobre o 
número de chefes de família que ganham abaixo dos dez salários – indicador com peso de 17%. 

25Desenvolvido por meio dos indicadores dos “anos de estudo da/o chefe de família” - indicador com peso de 
5,7% - e a “alfabetização da população acima de cinco anos de idade” - indicador com peso de 11,3%. 

26Desenvolvido por meio dos indicadores “participação de jovens de 0 a 19 anos na população” - indicador com 
peso de 17% -  e da taxa “homicídios por 100 mil habitantes” - indicador com peso de 15%. 
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 Sob esse índice, foi identificado que 41,6% das cidades do Brasil apresentam os piores 

resultados, sendo a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Variando de 0.0 a 1.0, em que, 

quanto maior o índice, melhor a situação social, a região Nordeste está majoritariamente 

situada no índice entre 0.0 a 0.4 de exclusão social; o Norte, em grande parte, está também 

entre 0.0 a 0.4, mas  com uma maior parcela da região, em relação ao Nordeste, entre 0.4 a 

0.527. Os melhores índices de inclusão estão na região Sul e Sudeste, cuja maior parte está 

entre 0.5 a 1.028. São os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que mais 

apresentam áreas de índice entre 0.6 a 1.0, ainda destancando-se o Distrito Federal, em que se 

apresenta melhor situação social (POCHMANN e AMORIM, orgs., 2004). 

 Ao cruzarmos os dados do “Atlas da Exclusão Racial” com os índices raciais oferecidos 

pelo IBGE/2002, fica nítido que a variabilidade do índice de exclusão social acompanha, 

visivelmente, a proporção racial das regiões, estados e municípios. As regiões com maior 

exclusão social têm também a maior população negra. No Nordeste, 30,3% da população é 

branca e 69,3% é preta e parda; no Norte, 28% da população é branca e 71,5% é identificada 

como população preta e parda. Do modo inverso, as regiões com maior inclusão social têm 

maior população branca: tanto no Sudeste, em que 63,2% é branca e 36,1% é preta e parda, 

como no Sul, em que 82,7% da população é branca e 16,8% é preta e parda (IBGE/PNAD, 

2002)29. 

 Contando pelos índices dos municípios, o Nordeste está no topo da exclusão social. A 

região, que representa mais de 28% da população nacional e algo em torno de 33% do total de 

municípios, tem nada menos que 72,1% (1.652) do total (2.290) dos municípios com maior 

índice de exclusão do país. Do outro lado, no Sul e Sudeste do país estão os estados que 

apresentam as menores áreas de exclusão social, havendo ainda um corredor que surge em 

São Paulo, do seu sudeste ao norte, onde se encontram os municípios em situação de inclusão 

social. Só o Sudeste abriga 43% da população brasileira, sendo desta região apenas 10,4% dos 

municípios em situação de vulnerabilidade do país – a maioria situada ao norte do estado de 

Minas Gerais, que, junto ao Espírito Santo, são os estados do Sudeste com maior exclusão 

social e também com maior população negra da região –  48,5% e 53,1% de negros/as, 

 
27Especialmente no Estado do Pará e Rondônia, em que há maior área entre 0.4 a 0.5 de índice de exclusão 

social. 
28Excetuando-se os estados do Paraná, Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul, cujos municípios 

interioranos apresentam o baixo índice de 0.4 a 0.5.  
29Dado que o IBGE, na pesquisa citada, apresenta o segmento de raça/cor dos indígenas somado aos amarelos, 

não apresento esse percentual aqui por considerar as situações sociais dos indígenas completamente distintas 
dos amarelos para jogá-los num mesmo lugar. O que busco ressaltar é que as regiões Nordeste e Norte são, 
respectivamente, as regiões de maior população que se auto-identifica como preta e parda. 
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respectivamente (POCHMANN e AMORIM [orgs.], 2004, e IBGE/PNAD, 2002). 

 

 A Discussão Pública sobre as Desigualdades Raciais 

 As pesquisas estatísticas e as análises sobre as desigualdades raciais receberam grande 

divulgação desde a década de 1990 por estudos acadêmicos, meios de comunicação de massa 

e imprensa alternativa. A constatação das desigualdades entre os segmentos branco e negro, 

especialmente, possibilitou o reconhecimento público do racismo enquanto situação social 

generalizada, ainda que repleto de contradições e conflitos sobre as dimensões de identidade e 

direitos. 

  Uma pesquisa que demonstra os impactos dessas constatações é a realizada pela 

Fundação Perseu Abramo (FPA). Em 2003, a FPA mobilizou a pesquisa nacional 

“Discriminação racial e preconceito de cor no Brasil”, por meio do Núcleo de Opinião Pública 

e em parceria com a fundação alemã Rosa Luxemburg Stiftundo30. Ela se diferencia de outras 

pesquisas nacionais porque avança em relação aos dados coletados: não apenas as 

quantificações percentuais acerca dos índices sociais, buscou registrar também as reflexões e 

as contradições do pensamento comum da sociedade brasileira sobre discriminação e 

preconceito racial no século XXI. Possibilitou, assim, dar forma ao que chamamos de 

“racismo difuso”, fazendo uso de diversos instrumentos e metodologias para se chegar a um 

quadro complexo de análise sobre a discriminação racial no Brasil.  

 Adotando a discriminação institucional como problema central – ou seja, a 

desigualdade racial manifestada na diferença de acesso e tratamento nas instituições, no 

âmbito dos direitos e do espaço público –, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo (FPA) 

retomou uma escala de manifestação indireta de preconceito de cor aplicada pelo Instituto de 

Pesquisas Datafolha em abril de 199531, ainda para possibilitar uma análise longitudinal da 

questão, dentro daquele período de oito anos entre a pesquisa da Datafolha e a da FPA. Foram 

ampliados, em relação à primeira pesquisa, os quesitos do questionário de forma a não se 

restringirem a indicadores de preconceito de cor e de exclusão/inclusão social: avançou-se no 

sentido de tentar mensurar a percepção da discriminação racial nas instituições em diversos 

 
30Publicada em “Racismo no Brasil – percepções da discriminação e do preconceito racial no século XXI”, 

organização de Gevanilda Santos e Maria Palmira da Silva. Fundação Perseu Abramo, São Paulo: 2005.  
31Publicada em “Racismo Cordial – A mais completa análise sobre o preconceito de cor no Brasil”, organização 

de Cleusa Turra e Gustavo Venturini. Folha de S. Paulo/Datafolha, Ática. São Paulo: 1995. 
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âmbitos, acrescendo, em relação àquela, as áreas rurais do país. 

 Na pesquisa, diante da questão “Existe Racismo no Brasil?”32,  89% do total de 

entrevistados respondeu que sim, 5% que não, 5% não soube responder e 1% deu outras 

respostas. No quesito sobre a “Intensidade do Racismo no Brasil”, 50% disse que o racismo é 

“muito”, e 40% disse “um pouco”.  

 Apesar do reconhecimento do racismo, as percepções sobre suas configurações 

permaneceram confusas e contraditórias. Ao mesmo tempo em que os/as entrevistados/as 

admitiram a discriminação racial como existente, nos quesitos sobre a “Diferença entre Ser 

Negro/a ou Branco/a no Brasil”33 e a “Intensidade da Diferença entre Ser Negro/a ou 

Branco/a no Brasil”34, a maioria não identificou diferenças e viu pouca intensidade da 

diferença entre ser negro/a e ser branco/a: 54% do total disse ser mesma coisa e 25% 

identificou pouca intensidade na diferença, enquanto 44% disse haver diferença e 20% 

reconheceu que a diferença é muita. 

 É interessante também observar que, na medida em que se intensificaram as análises 

raciais e as denúncias do racismo presente na sociedade, a visão sobre a população branca e 

negra quanto ao “preconceito de cor” se modificou. A pesquisa do Datafolha, em 1995, diante 

da pergunta “Na sua opinião, no Brasil os brancos têm preconceito de cor em relação aos 

negros? Muito ou um pouco?”, teve resultado de 61% de “muito” e 25% de “um pouco”, 

diferença que diminuiu na pesquisa da FPA em 2003, para 52% de “muito” contra 35% de 

“um pouco”. Da perspectiva contrária, na opinião de que “os negros têm preconceito de cor 

em relação aos brancos” a resposta “um pouco” aumentou de 30%, em 1995, para 36%, em 

2003. A  resposta “muito”, por sua vez, diminuiu de 28% para 26% e a resposta “não” 

diminuiu de 33% para 30%. De um modo geral, aumentou o senso comum de que os/as 

negros/as também têm preconceito de cor em relação aos brancos/as, mesmo que “um pouco”, 

e diminuiu a percepção de que os/as brancos/as têm preconceito de cor em relação aos/às 

negros/as (SANTOS, Gevanilda, e SILVA, Maria Palmira [orgs.], 2005). 

 Essa contradição com a questão sobre a existência do racismo contra negros e negras no 

Brasil denuncia o campo complexo que o debate racial assume diante do senso comum e das 

 
32Questão: “Na sua opinião, existe racismo no Brasil?” (ob.cit.: 141). 
33Questão: “Na sua opinião, ser negro(a) ou ser branco(a) no Brasil hoje é a mesma coisa ou é diferente?” 

(ob.cit.:140). 
34Questão: “Na sua opinião, ser negro(a) ou ser branco(a) no Brasil hoje é a mesma coisa ou é diferente? (Se 

diferente...Muito ou um pouco?” (ob.cit.: 140). 
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vertentes teóricas do tema. Se, por um lado, há diante dos números e dos olhos constatações 

inequívocas de desigualdades raciais, ainda soam aos ouvidos aquelas velhas canções que 

interpretam a questão de modo bem mais benevolente de como ela se apresenta no índices 

sociais de pesquisas estatísticas.    

 Com essas contradições presentes, as desigualdades raciais, já tão exaustivamente 

expostas, tornam-se um problema com propostas de soluções também controversas – do que 

decorre, conseqüentemente, a prorrogação por tempo incerto de sua resolutividade.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DE PÃO 

 

ouso nosso pão e posso 

 

ouso nosso pão e posso 

ainda molecular a ideia 

para dedos de haver esperança 

 

ouso pensar 

coragem e amar 

e tanta coisa que é pão. 

(OSWALDO OSÓRIO) 
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CAPÍTULO II 
ENTRE PROBLEMAS E SOLUÇÕES: O QUE ESTÁ EM 
TORNO DA DISCUSSÃO SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS NO 
BRASIL  



 38

 

 Diante dos números, surge uma questão crucial: o que fazer diante das desigualdades 

raciais patentes?  

 Abrindo um diálogo intensificado sobre essa questão, o debate sobre ações afirmativas 

faz travar conflitos ideológicos que ressuscitam as contradições presentes em um projeto de 

país, ainda acalentado, de uma identidade nacional única. Que proposições, resistências ou 

limites o debate encontra sobre soluções viáveis para a consolidação de uma sociedade sem 

racismo? Pode-se falar de uma justiça social em termos de raça? 

 Como exemplificação dessas proposições, resistências ou limites, identifiquei dois 

textos referentes ao debate acalorado sobre as ações afirmativas, que são os artigos de César 

Benjamim e Sueli Carneiro, na Revista Caros Amigos, no ano de 2002. Busquei ainda avaliar 

o impacto da opinião pública sobre as argumentações e contra-argumentações que se replicam 

em artigos de opinião dos jornais impressos de grande circulação, utilizando a análise desses 

artigos para propor uma sistematização das argumentações principais utilizadas e demonstrar 

como essa discussão põe em pauta, mais explicitamente, a constituição racial das relações 

sociais no Brasil. 

 

Que soluções possíveis – os conflitos paradigmáticos 

 O Movimento Negro brasileiro, de posse dos estudos e pesquisas estatísticas, vem  

desde   
(...) quando todos os que isoladamente 

padecemos 

nos encontrarmos iguais como 

antigamente 

talvez a gente ponha 

as dores, as humilhações, os medos 

desesperadamente no chão 

(...) e unidos nas ânsias, nas 

aventuras, nas esperanças 

...vamos fazer então um grande 

desafio... 

(ANTÓNIO JACINTO) 

 a década de 1980 fundamentando mais 

sistematicamente as demandas por igualdade racial, 

sugerindo a formulação de um projeto político para o 

país centrado na adoção de medidas do Estado para o 

combate às desigualdades raciais35. Dessas medidas, 

sobressaem-se ações no campo da saúde, com o 

reconhecimento de problemas específicos que 

necessitam de políticas focalizadas de saúde para a 

população negra, no campo da normativa 

antidiscriminatória, da luta pelo direito à 

à terra – com a identificação e demarcação   de      terras     tradicionais   negras (quilombolas) 

–, e da educação – com a inclusão de disciplina específica sobre a participação nacional 
                                                 
35Sem esquecer que o Movimento Negro apresenta essas propostas, como já citamos, desde as primeiras décadas 

do século XX. Acontece que foi a partir da Constituição Federal de 1988, portanto, da renovação do sistema 
jurídico brasileiro, e da disseminação das constatações estatísticas do racismo estrutural, que as proposições 
do movimento encontraram apoio legal, técnico e teórico para serem sistematizadas como uma demanda de 
políticas públicas. 
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africana e afro-brasileira e a polêmica política de cotas na Educação Superior. Estão, essas 

ações, contidas no grande conjunto idealizado pelo Movimento Negro como Políticas de Ação 

Afirmativa (PAA) para a promoção da igualdade racial, e que vem sendo discutido por 

diversos setores sociais36. 

 De todas essas medidas, porém, as que mais mobilizam as controvérsias são as relativas 

à terra e, principalmente, à educação. Embora com grande dificuldade, as questões ligadas à 

saúde37 e à normativa antidiscriminatória38 estão, de algum modo, encontrando base para 

desenvolvimento das ações institucionais. Os conflitos existem, mas a partir já do 

estabelecimento das medidas tomadas para a promoção de políticas e normativas 

específicas39. A polêmica, nesses campos, persiste nas interpretações das bases normativas e 

nas aplicações das políticas contingenciadas pelos gestores públicos. 

 A questão quilombola, somente a partir do ano 2003, começa a encontrar bases capazes 

de fundamentar as medidas especiais para o direito às terras tradicionais pelas comunidades 

negras. A definição dos destinatários desse direito só foi apresentada definitivamente40 com o 

Decreto nº 4.486/2003. Ainda assim, atualmente, as mais de 4.000 comunidades quilombolas 

no Brasil vêem seu direito à demarcação preso a um longo, complicado e novato 

procedimento administrativo a ser desenvolvido pelo Incra em cada Estado da federação41. 

Isso sem falar das disputas com o setor ruralista e o enfrentamento de conflitos agrários com 

fazendeiros e grileiros pela posse das terras, que hoje constam em relatórios de violação aos 

direitos humanos já apresentadas ao Sistema Internacional de Direitos Humanos pela 

sociedade civil organizada42. 

 Nenhum outro tema mobilizou de forma tão contundente, ampla e disseminada, porém, 

como as propostas de ações afirmativas no campo da educação, porque ela trouxe, entre 

 
36Conferir o Documento Marcha Zumbi+10 e o Documento Olhares das Mulheres Negras, em anexo. 
37Diversos programas sobre saúde da população negra estão sendo discutidos pelas gestões municipais e 

estaduais, inicialmente com ênfase no problema da anemia falciforme. 
38Há uma legislação antidiscriminatória no nosso direito penal, além da recepção constitucional aos documentos 

internacionais antidiscriminatórios. A sua inaplicabilidade é proveniente da cultura jurídica, ainda com 
interpretações em disputa entre os programas de denúncia de racismo e sistemas de justiça e segurança. 

39Não avaliaremos, por ora, a eficácia das medidas em larga ou pequena escala, porque nosso estudo está 
centrado nas discussões que legitimam, ou não, tais medidas, e nas contradições e dilemas nelas presentes. 

40O direito à terra quilombola já estava assegurado desde 1988, com o art. 68 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição Federal. De 1988 até 2003, inúmeras definições foram 
discutidas, refutadas e refeitas, até se chegar à definição do decreto nº  4486/03. 

41A responsabilidade do procedimento de reconhecimento das terras transitou do Incra à  Fundação Palmares 
desde 1988, por fim  retornando e se fixando no Incra em 2003. 

42Conferir o Relatório da Sociedade Civil para o Relator Especial da ONU sobre Discriminação Racial e 
Intolerâncias Correlatas, Projeto dhINTERNACIONAL, MNDH/Articulação Pernambuco, 2005. 
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outras demandas, a proposição da política de cotas como uma ação afirmativa; e essa 

proposição ainda rebate em ações semelhantes em outros espaços da vida pública, como 

concurso público e atores negros em programas de televisão, pela mesma justificativa da sub-

representação negra nesses espaços. 

 As disputas por políticas afirmativas de educação foram escancaradas no debate 

nacional sobre a questão racial, cumprindo o papel de retratar as diversas assertivas sobre o 

problema do racismo em nosso país. A “demarcação” objetivada pelo Movimento Negro, no 

campo da Educação, é a implementação de cotas raciais no Ensino Superior, políticas de 

incentivo à participação em pesquisa e projetos de extensão por estudantes negros, 

viabilizando sua permanência nas universidades, além da, ainda em processo de 

implementação, inclusão de disciplina sobre História e Cultura Africana e Afro-brasileira no 

Ensino Fundamental e Médio43. E, qual a demarcação das terras quilombolas, essas demandas 

enfrentam muitas contestações no âmbito legal, histórico, sociopolítico e antropológico, além 

de grande resistência por parte de determinados setores acadêmicos. 

 

Pela Opinião Pública – os elementos de disputa conceitual 

 A imprensa escrita brasileira abriu espaço para uma produção intensa de colunas e 

artigos de opinião a respeito das ações afirmativas em geral, mas em especial  na educação. 

Desde as primeiras experiências oficiais da implementação de cotas na Universidade44, 

porém, esse debate ficou restrito à viabilidade, ou não, das cotas raciais na educação superior 

brasileira. 

 Iniciando pelo protesto enfurecido de posições contrárias, grandes jornais, como a 

Folha de São Paulo e O Globo, assumiram expressa ou implicitamente uma posição contrária 

à política de cotas45, publicando inúmeros artigos de opinião que reapresentam 

sistematicamente os argumentos não apenas contra a política de cotas, mas em geral contra 

toda a dimensão das ações afirmativas46.  

 
43Inclusão disposta pela Lei nº10.639/03. 
44Apesar do pioneirismo da Bahia em discutir o assunto nas universidades, foi a política de cotas da Uerj que 

representou o estopim dessa disputa pela opinião, como a primeira universidade de grande porte que adotou 
as cotas. 

45Ver os Editoriais de 23 de agosto de 2001,  de 22 de março e 11 de abril de 2004,  17 de maio de 2005, 20 de 
fevereiro, 20 de maio e 05 de julho de 2006, da Folha de São Paulo. Em todos eles o jornal assume 
categoricamente posição contrária às cotas. 

46Uma pesquisa que fiz no arquivo eletrônico da Folha de São Paulo revelou-me que, de 1999 até 2006, muito 
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 Em contrapartida, segmentos da chamada “imprensa alternativa” – principalmente 

aqueles constituídos por entidades da sociedade civil organizada e pelo próprio movimento 

negro em revistas e jornais – , assumem o lado pró-cotas e pró-ações afirmativas na produção 

e publicação de artigos e matérias que legitimam a demanda. De todo modo, os jornais e 

revistas impressos e on-line se colocaram, em especial na última década, como o espaço de 

luta contra ou a favor das cotas no Ensino Superior e em concursos públicos, muito mais que 

nos espaços legislativos, jurídicos ou de gestão pública. As cotas, em verdade, tornam-se a 

representação do dilema geral sobre as ações afirmativas, que significa o reconhecimento de 

raças no Brasil, sua afirmação e seu reconhecimento – ou não.  

 Um diálogo na Revista Caros Amigos, no ano de 2002, marca e exemplifica esse 

dilema por apresentar nitidamente os dois campos teóricos do ponto de vista político: iniciado 

por César Benjamin, com réplica de Sueli Carneiro, Samuel Aarão dos Reis e Marco 

Frennete, os pontos teóricos de ambos os lados foram apresentados em edições consecutivas. 

Nos artigos “Caminhos Tortuosos”, de Benjamim, e “Ideologia Tortuosa”, de Sueli Carneiro, 

são levantados os campos ideológicos que se conflituam no debate sobre ações afirmativas – 

em especial sobre cotas – e que serão replicados, de uma forma geral, nas demais colunas, 

artigos de opinião, ações políticas e jurídicas contra e a favor das PAA. 

 

Os argumentos anti-cotas/anti-ações afirmativas 

 Publicado na edição de junho de 2002, o artigo de César Benjamin iniciou com uma 

comparação entre duas medidas que chamou de “politicamente corretas”: o reconhecimento 

civil da união de duas pessoas do mesmo sexo e a reserva de vagas de 20% para negras/os no 

serviço público. Dessas medidas, que recebera o apoio do governo federal na gestão do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, Benjamin reconheceu o direito das/os homossexuais 

pela união civil, a partir da livre manifestação de vontade. Não reconheceu, porém, as cotas 

como direito. 

 O primeiro e principal argumento contrário estava na negação da categoria raça como 

válida para a definição de políticas de reconhecimento de direitos. A refutação da “categoria 

biológica” como superada cientificamente foi pautada por Benjamin na idéia do Brasil 

 
pouco se publicou – como artigo de opinião – a favor das políticas de ação afirmativa, sendo inúmeros os 
artigos de opinião contrários. A defesa de cotas e outras medidas afirmativas surgiram indiretamente, por 
citação em reportagens. 
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mestiço, biológica e culturalmente47, em que não haveria a possibilidade de se definir quem é 

negro/a e quem é branco/a em nossa sociedade. Pressuposta a inexistência de raça e aceita a 

teoria da mestiçagem no sentido biológico e cultural, Benjamin acrescentou, como 

desdobramento desse argumento, que discutir as desigualdades no contexto racial é tão-

somente copiar os Estados Unidos quanto às identidades raciais construídas.  

 Propôs que a questão está na estrutura socioeconômica do país. Como alternativa ao 

projeto de ações afirmativas, posto que seria distante da realidade brasileira, dever-se-ia, para 

Benjamin, defender a escola pública, gratuita e de boa qualidade, porque estaria na educação 

universal a solução para o racismo48. Após a réplica de Sueli Carneiro na edição de julho, 

Benjamin aprofundou esse argumento, admitindo a presença de concentração de renda e 

desigualdades no país, mas não considerando o viés racial das desigualdades econômicas, 

culturais e sociais. Assumiu-a como uma realidade generalizada, na base da estrutura 

econômica do país, e afirmou percebê-la como igualmente extensiva a outros grupos sociais49,  

apesar de admitir, de algum modo, a discussão sobre o preconceito de “cor”, desde que não 

assumisse as características do debate nos Estados Unidos50. 

 
47“ (...)não somos nem brancos, nem negros – somos mestiços. Biológica e culturalmente mestiços. Aqui, mais 

do que em qualquer outro lugar, a tentativa de constituir uma identidade baseada na 'raça' é especialmente 
reacionária”. (BENJAMIN, Caros Amigos, ed. 63, 2002). 

48“Os elementos culturais e ideológicos racistas, que subsistem entre nós, não interromperam nem conseguirão 
interromper o processo de construção de uma sociedade mestiça, cuja unidade tem sido dada pela bela 
capacidade de criar e recriar uma cultura de síntese. Mesmo assim, aqueles elementos precisam ser 
combatidos. Mas definir quotas será o melhor caminho? Devemos fixar o que não é fixo, separar o que não 
está separado? Quem é negro e quem é branco no Brasil? Onde está a fronteira entre ambos? E os brancos 
pobres, que são muitos, como ficam?  
Melhor do que copiar também nisso os Estados Unidos – uma sociedade multiétnica, mas não essencialmente 
mestiça – seria, por exemplo, garantir uma escola pública universal, gratuita e de boa qualidade, onde todas 
as crianças convivessem juntas e recebessem a mesma educação fundamental. Crianças que brincam em 
playgrounds, viajam em automóveis vedados e estudam em escolas particulares, altamente seletivas, tendem 
a crescer com medo e raiva dos diferentes. Crianças que freqüentam espaços públicos e têm amigos de todas 
as cores dificilmente serão adultos racistas.” (BENJAMIN, artigo citado). 

49“(...) por que só dos negros, se essa exclusão é uma marca geral da nossa história e atinge a grande maioria dos 
brasileiros?” (BENJAMIN, Caros Amigos, ed. 66, 2002). 

50 “(...) É claro que a questão da cor, como muitas outras, agrega especificidades que precisam ser conhecidas, 
debatidas e trabalhadas em qualquer tentativa de descrição histórica e sociológica do Brasil. Porém, o 
considerável esforço feito nesse sentido nos últimos anos – que tem contado com fontes de financiamento 
externas bastante generosas, oriundas especialmente dos Estados Unidos – tem gerado, o mais das vezes, uma 
sociologia maniqueísta apoiada em estatísticas de má qualidade.” (BENJAMIN, artigo citado). 
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 Louvando a mestiçagem nacional como constituição do povo brasileiro, a solução  

argumentada para as desigualdades e injustiça social, 

por César Benjamin, estaria na consciência de uma 

identidade coletiva, nas especificidades brasileiras –

embora não tenha dito quais – e no “nosso 

Quem vai no ombro dos outros, não 

sente a longa distância.

(Provérbio Mina)

potencial humano”; somente assim se viabilizaria um projeto político de transformação51. E 

termina por identificar a defesa da visão racial sobre o problema brasileiro, pelo Movimento 

Negro, como também uma forma de racismo52. 

 Aproximando os argumentos de César Benjamin a outros textos publicados em protesto 

às políticas de ação afirmativa – em especial as cotas e ações na educação – poderemos 

observar uma reapresentação constante desses blocos de argumentos53 apresentados por César 

Benjamin, que acabam por constituir em um segmento intelectual anti-ações afirmativas54 no 

país sistematizado em diversos blocos de argumentos. 

 Para perceber como esses argumentos se reaplicam ou se reapresentam, foram 

pesquisados artigos publicados em jornais impressos, por meio de seus arquivos eletrônicos. 

Através do mecanismo de busca “Google”, utilizei a palavra-chave “cotas raciais”, pela qual 

surgiu cerca de 68.000 páginas relacionadas55. A grande maioria dos resultados estava 

presente em diálogos de “blogs”, em entrevistas pessoais e dispersa em textos sobre outros 

assuntos. Restringi a análise de textos publicados de 2001 a 2006, dado que foi o período em 

que a aplicação das cotas no ensino superior acirrou o debate; das páginas resultantes, 

distingui aqueles textos que tenham sido circulados em jornal impresso, e não em seu formato 

eletrônico, por optar perceber como os argumentos chegam ao  público em geral. Também por 

esse motivo, optei não utilizar as páginas eletrônicas dos movimentos sociais e da imprensa 

alternativa que, em geral, postulam em favor das ações afirmativas. Elenquei como mais 

significativos seis textos de defesa e seis textos de refutação às ações afirmativas e/ou cotas, 
                                                 
51“(...) trunfo decisivo, aquele que vai decidir nossa viabilidade ou inviabilidade histórica, é o grau de 

consciência que tivermos sobre a nossa identidade coletiva, a nossa especificidade e o nosso potencial 
humano. Pois isso é que nos permitirá afirmar que o Brasil tem sentido e pode ter um projeto, pelo qual vale 
a pena lutar.” (BENJAMIN, artigo citado). 

52“Nenhum tipo de racismo é bem-vindo” (BENJAMIN, artigo citado). 
53Chamo de “blocos de argumentos” porque em cada um deles geralmente se relacionam outros argumentos 

desdobrados ou uma série de sub-argumentos que podem variar a partir da vertente teórica e do campo de 
conhecimento do/a autor/a. 

54E que foi sistematizado na chamada “Carta ao Congresso Nacional”, escrita por professores/as e 
pesquisadores/as universitários/as, entregue no mês de julho de 2006 aos parlamentares brasileiros. 

55Esse levantamento foi realizado entre 05 de julho a 05 de agosto de 2006. 
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pela extensividade das argumentações em cada um. 

 Os artigos contrários às cotas e/ou ações afirmativas foram facilmente identificados no 

arquivo eletrônico da Folha de São Paulo (FSP). Um dos textos escolhidos, o de Boris Fausto, 

pretende não assumir posição contrária ou favorável, mas como utiliza os mesmos 

argumentos que refutam a validade de discussão sobre raça e políticas afirmativas, elenquei-o 

nesse primeiro grupo. 

 O argumento mais recorrente é aquele contrário à utilização da categoria raça para 

análise da sociedade brasileira, que surge como crítica direta ou como desdobramento na 

comparação aos modelos raciais dos Estados Unidos. 

 Eunice R. Durhan escreveu, em artigo de Opinião à FSP, que “Entre nós, há de fato 

muito poucos negros e poucos brancos puros. A imensa maioria da população é mestiça, e o 

nosso caminho para enfrentar a discriminação consiste em reconhecer essa realidade e 

valorizar a mestiçagem” (2002). A FSP reforçou essa postura quando, negando a “raça” e 

trazendo a idéia da mestiçagem, questionou sobre o que é ser negro no Brasil, afirmando que 

“Num país miscigenado como o Brasil, quase todos encontrarão um ancestral de origem 

africana em sua ascendência” (2004).  

 Três artigos fizeram expressamente o desdobramento da comparação ao racismo dos 

Estados Unidos e, conseqüentemente, da acusação de que a defesa de ações afirmativas e 

cotas no Brasil seria uma tentativa de copiar aquele modelo. Eunice R. Durhan lamentou que 

“(...)tenhamos nos encaminhado no sentido de imitar os Estados Unidos na questão das cotas 

'raciais'”,  já que as proposições das cotas “não levam em consideração as diferenças entre a 

realidade americana e a brasileira” (2002). Demétrio Magnoli acredita que as discussões sobre 

políticas de ação afirmativa estabelecidas na Conferência de Durban  “expressam o acordo 

entre o pensamento ultraliberal americano e a 'elite que tende a se reciclar' da África do Sul. 

Elas tornaram-se doutrina oficial do governo Lula, implementada pela Secretaria da Igualdade 

Racial e pelo MEC” (2005). O argumento ressurge com Boris Fausto, cuja análise defende 

que o  Estatuto da Igualdade Racial – e, conseqüentemente, o projeto de ações afirmativas –, 

estariam “importando critérios válidos para outras sociedades, a dos Estados Unidos em 

especial, onde brancos e negros são duas raças historicamente distintas, na legislação e na 

percepção coletiva” (2006).  

 Outro argumento fortemente utilizado é sobre a determinação socioeconômica do 
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problema da desigualdade de acesso às universidades públicas, com o argumento desdobrado 

de que a solução é o investimento na educação em política pública universalista. Esse 

argumento foi abordado pelo então Ministro da Educação Paulo Renato Souza, ao considerar 

que “Melhorar a situação dos pobres -e, entre os pobres, os mais desiguais, que são os negros 

e os pardos- é sinônimo, no Brasil de hoje, de universalizar e qualificar a educação pública”. 

Com isso, o Ministro apresentava as ações da gestão como orientadas para diminuir as 

desigualdades, através de políticas universalistas, desejando não serem necessárias a 

utilização das cotas raciais. Defendendo sua gestão, afirmou que o combate às desigualdades 

raciais seria conseqüência do combate às desigualdades socioeconômicas; portanto, as 

crianças atendidas nas políticas do governo federal, à época, “(...) Foram as pobres, as 

nordestinas e as negras. As diferenças percentuais no acesso ao ensino fundamental entre as 

classes de renda, entre as regiões e entre as raças que somavam entre 12% e 23%, em 1992, 

reduziram-se, em 1999, a intervalos não maiores que 3% a 6%” (2001). Também em seu 

artigo, Eunice R. Durhan reconheceu no ensino público o problema da sub-representação 

negra, acreditando que  “O pequeno número de negros que ingressa nas universidades se deve 

a um problema anterior de escolarização. Precisamos atacar o problema no nível no qual ele é 

criado, que é no ensino público básico” (2002).  

 O Editorial da FSP, nesse sentido, ainda sugere a substituição das cotas raciais por cotas 

econômicas, já que no Brasil o racismo teria forte expressão econômica (2004). Mais 

extremado, o artigo de Demétrio Magnoli quis assumir um caráter denunciador de uma 

conspiração internacional dos governos de política ultraliberal: disse que “(...) os fundos 

públicos destinados a assegurar direitos universais (educação, saúde, transporte etc.) são 

desviados para subsidiar a acumulação privada de capital, enquanto as políticas 

compensatórias funcionam como instrumentos de legitimação dos governos e cooptação dos 

movimentos sociais. A nova agenda política dessas ONGs não prioriza os interesses da 

maioria dos negros, como a reconstrução da educação pública” (2005).  

 Por fim, o último argumento identificado no artigo de César Benjamin ressurge  no 

editorial da Folha de São Paulo ao defender que tratar a discriminação racial com políticas de 

ação afirmativa para a população negra consistiria ou decorreria em também uma forma de 

discriminação, posto que “(...)imaginar que problemas históricos como a discriminação contra 

negros e o racismo possam ser corrigidos com mais discriminações é acreditar que a soma de 
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dois erros possa constituir um acerto” (2004)56.   

 O colunista da FSP, Demétrio Magnoli, defendeu em inúmeros artigos a mesma postura 

do jornal; em sua teoria de conspiração ultraliberal norte-americana para a adoção de cotas no 

Brasil, afirmou no sentido desse bloco de argumentos que “A operação de cooptação estatal 

de ONGs do movimento negro tem seu núcleo no programa de cotas 'raciais' nas 

universidades públicas. Em torno dele, elabora-se um discurso racista de desprezo ao 

princípio da igualdade política dos cidadãos, que é apresentado como farsa destinada a 

congelar as desigualdades sociais” (2005). E, identificando como um procedimento 

discriminatório, João Pereira Coutinho apóia o argumento com uma questão: “será legítimo 

discriminar positivamente os negros no acesso ao ensino universitário? Uma resposta 

afirmativa implica discriminar negativamente outros: se os recursos não são ilimitados, 

alguém terá de ficar de fora, muitas vezes com competência superior” (2006). 

 Além destes argumentos identificados, outros dois costumam surgir em textos de 

opinião: a defesa de um princípio de igualdade e de merecimento individual, que seriam 

desconsiderados pela adoção das PAA, em especial as cotas – e, decorrente deste (portanto, 

pode ser considerado um sub-argumento), que a ausência do mérito como critério rebaixaria o 

“nível” das universidades brasileiras: 
Sim, as pessoas podem nascer pobres, negras e anãs. Mas o relevante não é esse fato 
natural. Relevante é saber o que as pessoas fazem com esse fato natural. Porque 
existe sempre um espaço de liberdade (e de esforço, e de responsabilidade) que 
merece ser aplaudido (ou não). Aceitar as cotas, ou seja, aceitar que o mérito deixa 
de ser relevante no acesso à universidade, implica não premiar os indivíduos por 
aquilo que eles valem, mas por aquilo que eles naturalmente são, uma forma de 
primitivismo. Os resultados intelectuais são imediatos: o abandono do esforço 
individual e de uma sociedade mais cultivada.  

(...) tudo se resume no essencial: ou as pessoas são tratadas como iguais; ou, pelo 
contrário, tratamos desigualmente quem já reconhecemos como desigual. Se eu 
fosse negro, e desejasse ser reconhecido pelo meu trabalho (e não pela minha pele), 
eu não gostaria que a minha individualidade como ser humano fosse diluída pelo 
paternalismo do Estado. (JOÃO PEREIRA COUTINHO, 2006). 

 
56Noutros editoriais, a FSP persiste  em a apresentar a posição contrária do jornal, “por entender que nenhuma 

forma de discriminação, nem mesmo a chamada discriminação positiva, pode ser a melhor resposta para o 
grave problema do racismo. A filosofia por trás das cotas é a de que se pode reparar uma injustiça através de 
outra, manobra que raramente dá certo” (22 de março de 2004). Não somente contra cotas, o objeto de 
protesto dos editoriais da Folha de São Paulo é o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que considerou 
remeter “(...) mais à famigerada política de segregação consubstanciada no Apartheid da velha África do Sul 
do que às motivações democráticas supostamente embutidas nos projetos” (05 de julho 2006). 



 47

 

                                                

 

 Tais argumentos, porém, são preferencialmente utilizados por uma vertente específica 

da posição contrária às cotas57 – a vertente de influência liberal que se utiliza do conceito de 

origem burguesa58 de igualdade formal59 e mérito individual – e rechaçadas ou omitidas por 

outra vertente – a vertente mais próxima ao pensamento de esquerda brasileiro, que reconhece  

a necessidade de luta por justiça social, mas centrada na dimensão econômica.  

 Embora vertentes opostas, elas de um modo geral ainda comungam, no discurso anti-

cotas, alguns blocos de argumentos acima apresentados a partir do texto de César Benjamin60. 

 De um modo geral, os blocos de argumentos anti-cotas e/ou anti-ações afirmativas que 

são utilizados podem ser sistematizados61, ao menos transitoriamente, da seguinte forma: 

 
57É importante ressaltar que falo aqui das vertentes anti-cotas e anti-ações afirmativas; deve-se considerar, 

porém, que nas vertentes pró-cotas e pró-ações afirmativas também encontraremos a influência liberal, de um 
lado, e a influência marxista ou próxima ao pensamento de esquerda, de outro. 

58Sobre isso, ver Marx, em “A Questão Judaica”, Centauro, 2001; Fábio Konder Comparato, em “A Afirmação 
Histórica dos Direitos Humanos”, Saraiva, São Paulo: 2001;  e José Damião Trindade, em “História Social 
dos Direitos Humanos”, Peirópolis, São Paulo: 2002. 

59 “É (...) a igualdade liberal. Igualdade jurídica perante a lei. Princípio legal que irá legitimar, em face das 
demandas das classes subalternas, as mais variadas formas de desigualdade social – todas compatíveis com o 
liberalismo. A igualdade perante a lei não terá como corolário necessário a igualdade social. Ao contrário, a 
igualdade jurídica só terá sentido enquanto os homens apareçam como desiguais em todas as outras 
dimensões” (CERQUEIRA, 1993: 13). 

60Benjamin ainda traz um argumento que não encontra muita consonância no discurso anti-cotas, que é a não-
credibilidade dos índices sociais trazidos por pesquisa do IPEA. Não considerei constituir, portanto,  num 
“bloco de argumentos” presente na posição contrária às cotas e às políticas de ação afirmativa. 

61Os textos pesquisados foram: artigo de Paulo Renato Souza, em 30 de agosto de 2001; artigo de Eunice R. 
Durhan, FSP, em 23 de maio de 2002;  editorial da FSP de 11 de abril de 2004;  coluna de Demétrio Magnoli 
de 28 de abril de 2005; artigo de João Pereira Coutinho, na Folha Ilustrada, em 12 de julho de 2006; e artigo 
de Bóris Fausto em 16 de julho de 2006 . 
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Argumentos de perspectiva 
socioeconômica/distributiva 

Argumentos Comuns Argumentos de perspectiva 
formalista/meritocrática 

 A) Principal: Raça não deve ser uma 
categoria de análise, por ser um mito 
criado para distinguir pessoas sem 
fundamento científico. 
Desdobramento 1: O Brasil é um 
país de mestiços, portanto não é 
possível identificar quem é negro/a. 
Desdobramento 2: A divisão por 
raças, como fundamento para ações 
afirmativas, é um modelo copiado 
dos Estados Unidos. 

 

Principal: somente a mudança 
da estrutura econômica poderá 
mudar a situação das 
desigualdades. 

B) Principal: O problema da sub-
representação ou da precariedade 
social da população negra é um 
problema de origem 
socioeconômica. 
Desdobramento 1: A solução são 
políticas universalistas, e não 
específicas à população negra. 
Desdobramento 2: Deve-se investir 
na Educação Básica. 
Desdobramento 3: Brancos/as pobres 
são tão atingidos/as quanto os/as 
negros/as. 

Principal: o princípio da 
igualdade e do merecimento 
individual são 
constitucionais; as ações 
afirmativas violariam tais 
princípios, sendo, portanto, 
inconstitucionais. 
 
Desdobramento 1: as cotas 
raciais rebaixariam o nível 
de excelência das 
universidades brasileiras. 

 C) Principal: políticas só para 
negros/as é também uma forma de 
discriminação, ou racismo às 
avessas. 
Desdobramento 1: As Ações 
Afirmativas e as cotas gerariam 
conflitos raciais nas universidades 
que a adotassem, intensificando o 
racismo e gerando o efeito contrário 
do pretendido. 
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Os Argumentos Pró-Cotas/ Pró-Ações Afirmativas  

 Os blocos de argumentos principais de César Benjamin, contrários às políticas de ação 

afirmativa e em especial às cotas,  receberam    réplica  de   Sueli   Carneiro   no   artigo   

“Ideologia  

 Tortuosa”, da edição de julho de 2002 da Revista Caros Amigos.

Nessa resposta, Sueli Carneiro identificou no texto de  

César Benjamim uma reprodução da fórmula clássica de nossa  

O silêncio não é banto.

(RAÚL ANTUNA)

democracia racial, facilmente aceita pelas ideologias presentes no senso comum brasileiro.  

 O elogio à mestiçagem e a refutação ao conceito de raça seriam uma tática 

argumentativa historicamente utilizada como mascaramento das práticas racistas62. Em 

contraposição ao argumento da mestiçagem, Sueli Carneiro defendeu que raça é um conceito 

político e assim deveria ser vista para a análise do comportamento daqueles segmentos que o 

utilizam para manter seus privilégios à custa da exploração de grupos racialmente 

identificados63, e que a negação de sua realidade social, e da necessidade decorrente dela de 

políticas focalizadas, prestar-se-iam à perpetuação desses mesmos privilégios e exclusão64. 

 Essa relação privilégio/exclusão, por sua análise, poderá ser verificada nos índices 

sociais apresentados pelas pesquisas do IPEA, do DIEESE e pela desagregação do Índice de 

Desenvolvimento Humano. Neles, teríamos evidências empíricas da exclusão da população 

negra nas diversas esferas privilegiadas da sociedade e, por outro lado, a sua concentração 

desproporcional nas esferas de pobreza e miséria, demonstrando a coexistência de dois Brasis 

 
62“...o elogio à mestiçagem e a crítica ao conceito de raça vêm se prestando historicamente não para fundamentar 

a construção de uma sociedade efetivamente igualitária do ponto de vista racial, e sim para nublar a 
percepção das práticas racialmente discriminatórias presentes em nossa sociedade” (CARNEIRO, 2002-C). 

63“Raça é hoje e sempre foi um conceito eminentemente político, cujo sentido estratégico foi exemplarmente 
sintetizado pelo historiador Antony Mark em seu livro Making Race and Nation, em que afirma: “Raça é uma 
questão central da política...porque o uso que as elites fizeram e fazem da diferença racial teve sempre o 
objetivo de provar a superioridade branca e assim manter seus privilégios à custa da escravidão e exploração. 
Essa atitude foi sempre compartilhada com os setores populares brancos interessados em se associar às elites. 
Historicamente, esse comportamento foi comum às elites do Brasil, da África do Sul e dos Estados Unidos” 
(CARNEIRO, artigo citado). 

64“O conceito de raça se instituiu para justificar a dominação, a escravidão e a exploração de um grupo racial 
sobre outro. Hoje, a negação da realidade social da 'raça' e da necessidade que dela decorre de focalizar as 
políticas públicas nos segmentos historicamente discriminados se presta à perpetuação da exclusão e dos 
privilégios que a ideologia que os sustenta produziu e reproduz cotidianamente” (CARNEIRO, artigo citado). 
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racialmente apartados65. Passar por cima do processo histórico que constituiu esses dois 

países num mesmo território seria, para ela, ocultar os benefícios materiais e simbólicos 

recebidos pelos brancos com a escravização dos negros como principal fonte de acumulação 

primitiva de capital do país, e a subseqüente construção da riqueza das elites nacionais, bem 

como com a série de políticas adotadas no Império e na República que excluiu a população 

negra do mercado de trabalho, da participação política, do acesso à justiça, dos direitos à 

imagem pessoal e do próprio direito à vida.  

 Essa ocultação advém do que chamou de “carnavalização das nossas relações raciais”, 

pela qual, ao mesmo tempo em que se ignora o profundo abismo social entre a população 

negra e a população branca no país, resiste a soluções e iniciativas apresentadas contra essas 

desigualdades raciais66. 

 Propor políticas universalistas como solução para a sub-representatividade negra no 

Ensino Superior, para Sueli Carneiro, é também fruto do mito de que a desigualdade racial é 

produto de diferenças educacionais. A pesquisa do IPEA havia constatado que a elevação dos 

níveis educacionais da década de 1920 até hoje não alterou a diferença entre a escolarização 

de negras/os e brancas/os. Como conclusão, tem-se que apenas as políticas universalistas não 

conseguem desconfigurar as diferenças entre população negra e população branca67. 

 As argumentações de Sueli Carneiro, do mesmo modo que as de César Benjamin, 

ocuparam um dos lados da polarização identificada na discussão sobre as desigualdades 

raciais. Também por elas, identificamos um discurso proveniente da defesa de ações 

afirmativas para a população negra presente em diversos artigos e manifestos. Outros vários 

argumentos e sub-argumentos são utilizados, dependendo da vertente teórica que defende as 

ações afirmativas. 

 Da mesma forma, selecionei seis artigos com argumentos pró-cotas e/ou pró-ações 

afirmativas publicados no período entre 2001 e 2006. É bastante inferior o número de textos 
 

65“Os negros apresentam, em todos os indicadores sociais constitutivos do IDH, brutais diferenças (...). O IDH 
da população negra brasileira ocupa cinco posições abaixo daquela da África do Sul, país que até 
recentemente viveu sob o regime de apartheid. Os diferentes IDHs para brancos e negros no Brasil refletem, 
por fim, a coexistência, num mesmo território, de dois países apartados” (CARNEIRO, artigo citado). 

66“É nisto que reside a perversidade do racismo brasileiro: - Na negação patológica da dimensão racial das 
desigualdades sociais. - Nos eufemismos utilizados para mascará-las: se não há negros nem brancos, como 
poderá haver políticas específicas para negro? Ou, o problema no Brasil não é racial e sim social, ou o que há 
é um apartheid social! - Na intransigente recusa de instituição de qualquer mecanismo redutor das 
desigualdades raciais. - Na defesa maníaca de propostas que postergam para as calendas o enfrentamento 
dessa realidade. A educação é sempre usada como panacéia nesses casos” (CARNEIRO, artigo citado). 

67“A conclusão desses estudos é que as políticas universalistas não têm sido capazes de alterar o padrão de 
desigualdade racial” (CARNEIRO, artigo citado). 
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publicados nos grandes jornais brasileiros que assumem a defesa das ações afirmativas. Como 

artigos de opinião, eles surgem bem mais freqüentemente nos jornais virtuais da chamada 

imprensa “alternativa”, como a Agência Ibase, Adital e, como era de se esperar, na imprensa 

do movimento negro, em publicações como o Írohín, Afro Press, Revista Eparrei, entre 

outros. Para identificar como o assunto está chegando ao grande público, selecionei apenas os 

artigos nos jornais e revistas que não se desenvolvem a partir da sociedade civil organizada ou 

dos movimentos sociais, ou seja, aqueles instrumentos de comunicação que teoricamente 

deveriam apresentar os dois lados da questão. Foi difícil encontrar artigos ou textos favoráveis 

o suficiente em um mesmo jornal que pudessem ser todos postos em análise, assim como foi 

com os artigos e editoriais contrários na Folha de São Paulo. Desse modo, lancei mão de 

outros jornais.  

 Ressalvo que os blocos de argumentos utilizados na defesa das ações afirmativas são 

bem mais variados, porque alguns se manifestam em favor das ações afirmativas mas não da 

política de cotas raciais, o que gera mais desdobramentos e sub-argumentos em cada bloco 

argumentativo. Um, em especial, se diferencia por não assumir um dos lados da questão – o 

artigo de Leandro R. Tesseler – , mas que pelo conjunto de argumentos se aproxima aos 

blocos argumentativos expressos em favor das ações afirmativas. 

 A identificação do conceito raça como categoria de análise das desigualdades sociais, 

em detrimento à idéia da mestiçagem, surgiu explicitamente no artigo de Abdias Nascimento, 

que, como na crítica de Sueli Carneiro, observou que a idéia de inexistência de raças, “hoje 

predominante na biologia, é transplantada para a vida social. Num passe de mágica, deixam de 

existir as raças como categorias sociais historicamente construídas e também o racismo. A 

intenção dessa falsificação canhestra é transformar os negros de alvos em produtores do 

racismo” (2006). Todos os demais artigos, porém, o apresentaram implicitamente ao 

confirmarem as desigualdades baseadas em cor/raça no país, já partindo do pressuposto das 

relações raciais como presentes no processo social. 

 Centrados em fundamentar a legitimidade do direito às políticas públicas, os textos 

utilizaram direta ou indiretamente os dados estatísticos como base de sua argumentação e dois 

utilizaram-nos indiretamente. Miriam Leitão fez a comparação: “Antes de pensar num 

programa de ação afirmativa, a UnB tinha 2% de estudantes negros. Agora, com este primeiro 

— e tão criticado — vestibular, os negros chegarão a ser 3,5% dos alunos. Percentual 

irrisório, já que, no Distrito Federal, 49% são pretos ou pardos, ou seja: negros” (2004).  
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 Um editorial do Jornal do Commercio defendeu que 

é o respeitado Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada quem mostra 
concretamente, com dados e números, a quanto vai a condição do negro brasileiro: 
64% dos pobres e 69% dos indigentes. (...) Apenas dois por cento dos estudantes das 
universidades públicas são negros. A taxa de analfabetismo é maior entre os 
negros.Tão grave quanto os indicadores sociais que mostram a necessidade de opção 
pelos programas de ação que possibilitem a ascensão desses segmentos 
discriminados é a violência racial e sexual (2002). 

 Sobre a importância das pesquisa, Abdias Nascimento reforçou que as antigas 

demandas do Movimento Negro receberam “o apoio de pesquisas quantitativas produzidas nas 

últimas décadas por instituições respeitadas como o IBGE e o DIEESE, que vêm revelando a 

extensão do hiato entre negros e brancos no Brasil” (2006). 

 Outros textos utilizaram as pesquisas, sem citar diretamente os índices: Edna Roland 

justificou a necessidade de cotas pelo fato de “Em mais de cem anos no Brasil, temos menos 

negros na universidade do que na África do Sul sob o apartheid” (2002).  

A crítica à restrição da questão racial a um 

problema socioeconômico, que se resolveria com 

políticas universalistas, surge expressamente em quatro 

textos. Fátima Oliveira destacou as diferenças entre 

questões raciais e questões meramente econômicas que 

justificam a necessidade de políticas afirmativas. Para a 

articulista, 

El negro

junto al cañaveral.

El yanqui

sobre el cañaveral.

La tierra

bajo el cañaveral.

¡Sangre

que se nos va!

(NICOLÁS GUILLÉN)

  

(...)racismo, ao contrário do que muita gente alardeia, não é o mesmo que miséria ou 
pobreza. Discriminação, preconceito e opressão de classe são DIFERENTES de 
discriminação, preconceito e opressão de gênero ou de raça/etnia. Cada uma possui 
dinâmicas de surgimento e de operacionalidade que lhes são peculiares, logo 
nenhuma se funde, ou se confunde, com a outra, embora possam ser reforçadas 
quando se abatem sobre a mesma pessoa. Cada uma exige políticas específicas 
adequadas (2003). 

 Afirmando que “As políticas tradicionais não têm conseguido reduzir as 

desigualdades”, Miriam Leitão acompanha essa análise por  defender as ações afirmativas 

como “uma ferramenta de política pública em países que têm essa mesma permanente 
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desigualdade. Servem para acelerar a aproximação entre cidadãos que deveriam ter os 

mesmos direitos e oportunidades, mas estão separados pelo preconceito, pelo estigma, pelas 

distâncias sociais”(2004). Leandro R. Tesseler buscou realizar uma análise neutra das 

argumentações pró e anti-cotas, e, nesse ponto, considerou que  “O manifesto anticotas erra ao 

supor que somente políticas universalistas podem reduzir as desigualdades que afligem 

grupos socialmente minorizados. Isso não corresponde a experiências adotadas em diversos 

países” (2006). Nesse sentido, Abdias Nascimento sentenciou: “A diferença nos salários, na 

escolaridade, na expectativa de vida e na mortalidade infantil mostra uma desigualdade racial 

tão ampla, persistente e difusa que não pode ser explicada pela herança da escravidão ou as 

diferenças de classe” (2006). 

 Além desses argumentos, seus desdobramentos e os sub-argumentos variados utilizados 

para cada um desses pontos, outras questões surgiram, como a questão do mérito acadêmico e 

a refutação do conceito formal de igualdade, como em Edna Roland: 

O primeiro equívoco desse argumento é considerar que o atual vestibular tenha a 
capacidade de medir o "mérito do candidato". O que o vestibular mede é 
principalmente a qualidade do ensino oferecido aos candidatos e as suas condições 
de estudo e de vida. O vestibular mede principalmente o mérito do sistema escolar, 
das condições sociais e a desigualdade de oportunidades (2002). 

 Embora esse ponto não seja comungado entre as várias vertentes anti-cotas, ela é ainda 

preponderante nas contestações jurídicas – daí a importância, pela visão de diversos/as 

articulistas, de apresentarem-na; ainda, é recorrente a refutação do argumento de que as ações 

afirmativas e as cotas seriam uma espécie de discriminação ou racismo às avessas, mas ela 

surge como um desdobramento da comprovação das desigualdades raciais, pelos índices 

estatísticos, somado à crítica da restrição da questão racial a um problema socioeconômico.68

Assim, as argumentações pró-cotas e ou pró-ações afirmativas surgem geralmente como 

respostas às argumentações contrárias, potencializando as reflexões e o debate. 

 Podemos sistematizar, também transitoriamente, essas contra-argumentações da 

seguinte forma: 

 
68Os textos pesquisados foram: artigo de Edna Roland, FSP, em 23 de maio de 2002; editorial do Jornal do 

Commercio, em 11 de novembro de 2002; artigo de Fátima Oliveira, O Tempo, 19 de março de 2003; artigo 
de Miriam Leitão, O Globo, 18 de julho de 2004; artigo de Leandro R. Tesseler, Correio Braziliense, 24 de 
julho de 2006;  artigo de Abdias Nascimento, Folha de São Paulo, 07 de julho de 2006. 



 54

 

 

Argumentos sobre a perspectiva 
socioeconômica/distributiva 

Argumentos Comuns Argumentos sobre a 
perspectiva 

formalista/meritocrática 
 A) Principal: Raça é um conceito 

político surgido a partir das 
diferenciações nascidas nas relações 
raciais brasileiras. Deve ser 
reconhecido para o combate ao 
racismo. 
Desdobramento 1: Mestiçagem é 
um conceito utilizado para 
ocultar/fantasiar/minimizar o 
problema das desigualdades raciais 
brasileiras. 

 

Principal: Os problemas raciais 
não se submetem aos problemas 
socioeconômicos, representando, 
qual classe e gênero, dimensões 
estruturantes distintas, mesmo 
que articuláveis. 

B) Principal: Os dados 
socioeconômicos dos principais 
institutos de pesquisa demonstram 
que a população negra é o segmento 
mais excluído da população 
brasileira, em relação aos seus 
direitos. 
Desdobramento 1: Os dados 
comprovaram que políticas 
universalistas não foram suficientes 
para a diminuição das 
desigualdades, persistindo a 
diferença entre brancos/as e 
negros/as. 
Desdobramento 2: Pensar somente 
no investimento da Educação 
Básica é postergar um problema 
atual no Ensino Superior. 
Desdobramento 3: Brancos/as 
pobres são atingidos de forma 
diferenciada pela desigualdade 
social, não sendo, os mesmos, 
vítimas do racismo estrutural 
brasileiro. 

Principal: o princípio da 
igualdade e merecimento foi 
prejudicado pelas 
conseqüências da 
escravização e da 
inexistência de políticas 
públicas para a população 
negra excluída. 
 
Desdobramento 1: as cotas 
raciais não rebaixam o nível 
porque os/as estudantes 
passam pelos mesmos 
mecanismos de seleção que 
os/as outros/as. 

 C) Não existe racismo às avessas, 
mas o cumprimento e garantia de 
direitos para o povo negro 
brasileiro, que foi historicamente 
excluído. 
Desdobramento 1: as cotas não 
geram conflitos raciais porque estes 
já existem. 

 

  

 Por ser uma discussão que, tanto na posição contrária às ações afirmativas quanto na 

posição em defesa, alia as diversas perspectivas políticas – ora liberais, ora esquerdistas, ora 
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ecléticas –, resta-nos pensar como esse debate pode ser sistematizado de modo a depreender 

que projetos políticos para o país estão sendo apresentados e o que as PAA, ao fundo, estão 

representando/significando para esse projeto político. 

 Eis um tema que a teoria política, tendo ressuscitado a categoria da filosofia hegeliana – 

a luta por reconhecimento – reforça com a discussão centralizada nas lutas contemporâneas 

sobre identidade e diferença como demandas de justiça social, sobre a qual deveremos tratar 

para averiguar que questões e que respostas o debate racial brasileiro poderá desenvolver 

como projeto para a igualdade (HONNETH, 2003; FRASER E HONNETH, 2003; FRASER, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TEIMOSA PRESENÇA 

 

Eu continuo acreditando na luta 

Não abro mão do meu falar onde quero 

Não me calo ao insulto de ninguém 

Eu sou um ser, uma pessoa como todos 

Não sou um bicho, um caso raro 

ou coisa estranha 

Sou a resposta, a controvérsia, a dedução 

A porta aberta onde entram discussões 

Sou a serpente venenosa: bote pronto 

Eu sou a luta, sou a fala, o bate-pronto 

Eu sou o chute na canela do safado 

Eu sou um negro pelas ruas do país. 

Lepê Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

CAPÍTULO III 

DAS SOLUÇÕES A MAIS PROBLEMAS... E OUTRAS 
SOLUÇÕES 
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 Com a identificação dos pólos que estimulam o debate a respeito das ações afirmativas, 

reconhecemos basicamente duas questões mais 

recorrentes entre as argumentações: a utilização da 

“raça” como categoria de análise das desigualdades 

sociais  e, decorrentemente dela, os remédios 

adequados para a erradicação dessas desigualdades, 

apresentadas por várias pesquisas estatísticas desde os 

anos 1980. Para um lado, “raça” é um conceito a ser 

banido da análise social brasileira, 

Chega de tudo pela metade!

Basta de tudo pelo meio!

Desta vez ou vai ou racha!

Queremos tudo! E inteiro!

(OUBI INAÊ KIBUKO, “Decisão”)

cumprindo pensar em políticas universais que resguardem os direitos de toda a população 

socialmente excluída, numa forma distributiva de justiça. Para o outro, a primeira questão 

deve passar pelo reconhecimento das diferenças raciais, conseqüentemente do racismo 

baseado nas mesmas, e na adoção de um plano político afirmativo para os segmentos racial ou 

etnicamente discriminados.  

 Por que o debate é construído em torno de um aparente conflito entre as propostas 

distributivas e de reconhecimento para a justiça social? Quais as reflexões da teoria e da 

filosofia política que podemos extrair dele e de que forma essas reflexões podem contribuir 

com a sistematização do mesmo? 

 Vemos tais questões presentes, contemporaneamente, em torno das lutas dos 

movimentos sociais de grupos vulneráveis – especialmente de gênero, de raça e de orientação 

sexual – cujas demandas são, para além das políticas redistributivas de trabalho, renda, bens e 

serviços, por políticas que combatam estigmas, estereótipos e formas discriminatórias de 

exclusão dirigidas a esses segmentos. Neste capítulo, abordo o que, na filosofia política, são 

reconhecidas como lutas por reconhecimento, categoria de modelo hegeliano resgatada pelas 

atuais teorias políticas sobre os movimentos de identidade e diferença, e que necessariamente 

dialoga com o paradigma distributivo. Pretendo, com isso, identificar suas relações, 

imbricações, seus dilemas e as prováveis alternativas a eles. 
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1. Reconhecimento, Redistribuição e suas Relações 

 

A Luta por Reconhecimento 

 Destaca-se, da produção teórico-política sobre o reconhecimento, a contribuição de 

Axel Honneth que, com base nos escritos de Jena de Hegel e interrelacionando-o à psicologia 

social de George Herbert Mead, desenvolveu análise sobre a “luta por reconhecimento” como 

objeto da filosofia política. Honneth resgatou o jovem Hegel e incluiu a psicologia social de 

Mead para chegar a uma teoria social de teor normativo cujo propósito é “esclarecer os 

processos de mudança social reportando-se às pretensões normativas estruturalmente inscritas 

na relação de reconhecimento recíproco”, e que tem  como ponto de partida  o princípio de 

que “a reprodução da vida social se efetua sob o imperativo de um reconhecimento recíproco 

porque os sujeitos só podem chegar a uma auto-relação prática quando aprendem a se 

conceber, da perspectiva normativa de seus parceiros de interação, como seus destinatários 

sociais” (HONNETH, 2003: 155).  

 Acrescenta, por esse ponto de partida, o caráter coercitivo do imperativo que obrigaria 

os indivíduos à delimitação gradual do conteúdo desse reconhecimento recíproco, porque 

somente assim, considera Honneth, os sujeitos podem conferir uma expressão social às  

pretensões de sua subjetividade. Essa hipótese deverá ainda ser remetida aos processos das 

lutas de grupos sociais e suas tentativas coletivas de “estabelecer institucional e culturalmente 

formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual vem a se realizar a 

transformação normativamente gerida das sociedades” (HONNETH, ob.cit: 156). 

 Avaliando a teoria apreendida nos escritos de Mead e de Hegel, Honneth identifica 

neles uma distinção de três modos separados de reconhecimento recíproco: a dedicação 

emotiva – das relações amorosas e das amizades –, o reconhecimento jurídico e o 

assentimento solidário. É o segundo modo que se opera como via, através do processo de 

ampliação gradual de seus conteúdos, para a evolução moral da sociedade. Honneth identifica, 

nos dois pensadores, que é a luta dos sujeitos pela ampliação dos direitos garantidos 

intersubjetivamente e pela elevação da autonomia pessoal que gerencia o desencandeamento 

histórico do potencial da individualidade. Ou seja, para Hegel e Mead, “a liberação histórica 

da individualidade se efetua (...) como uma luta por reconhecimento de longo alcance” 

(HONNETH, ob.cit.: 145).  
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 Considerando que o reconhecimento jurídico possibilita uma espécie de auto-relação 

positiva, Honneth identifica, subjacente aos conflitos sociais, a experiência do desrespeito. 

Interessa a Honneth exatamente o ponto em que os conflitos se originam de uma experiência 

de desrespeito social e da agressão às identidades. Tem ainda por  base a teoria identificada 

em Mead e Hegel: por ela,  “há um prosseguimento da 'luta por reconhecimento' no interior da 

esfera jurídica; portanto, os confrontos práticos, que se seguem por conta da experiência do 

reconhecimento denegado ou do desrespeito, representam conflitos em torno da ampliação 

tanto do conteúdo material como do alcance social do status de uma pessoa de direito” 

(HONNETH, ob.cit.: 194). Honneth acresce que os direitos individuais dotam o sujeito 

individual de uma atividade legítima pela qual constata gozar do respeito dos demais. Com a 

ação facultativa de reclamar direitos, o indivíduo recebe um meio de expressão simbólica: na 

experiência do reconhecimento jurídico, conclui, um sujeito é capaz de se considerar como 

alguém que partilha, com os demais membros da coletividade, os elementos que o capacitam 

à participação numa formação discursiva da vontade, através do auto-respeito 69.  

 O autor alerta, porém, que apenas se pode inferir a existência fática do auto-respeito 

indiretamente, por comparações empíricas com grupos de pessoas. Utiliza, como saída para 

essa dificuldade, as situações em que os próprios grupos atingidos denunciam que a 

negação/privação dos direitos fundamentais atingem as possibilidades do auto-respeito 

individual – e a questão racial, com as discussões do movimento negro por direitos civis nos  

EUA dos anos 1950 e 1960, é exemplar para essa inferência (HONNETH, ob.cit). 

 Vimos aproximar, assim, uma questão que também o Movimento Negro brasileiro 

considera crucial no combate às desigualdades raciais: além do acesso aos direitos 

econômicos e sociais, como renda, trabalho, educação e saúde, a desconstituição do racismo 

requer o combate aos estigmas contra a população negra, produzidos de um modo que 

naturalizam as desigualdades materiais e as mantêm como inerentes à condição de ser 
 

69“Parece natural começar abordando, com Mead, uma intensificação da faculdade de se referir a si mesmo como 
uma pessoa moralmente imputável, fenômeno psíquico colateral da adjudicação de direitos; assim como, no 
caso do amor, a criança adquire a confiança para manifestar espontaneamente suas carências mediante a 
experiência contínua da dedicação materna, o sujeito adulto obtém a possibilidade de conceber sua ação 
como uma manifestação da própria autonomia, respeitada por todos os outros, mediante a experiência do 
reconhecimento jurídico. Que o auto-respeito  é para a relação jurídica o que a autoconfiança era para a 
relação amorosa é o que já se sugere pela logicidade com que os direitos se deixam conceber como signos 
anonimizados de um respeito social(...). (...) No entanto, só com a formação de direitos básicos universais, 
uma forma de auto-respeito dessa espécie pode assumir o caráter que lhe é somado quando se fala da 
imputabilidade moral como o cerne, digno de respeito, de uma pessoa; pois só sob as condições em que 
direitos universais não são mais adjudicados de maneira díspar aos membros de grupos sociais definidos por 
status, mas em princípio, de maneira igualitária a todos os homens como seres livres, a pessoa de direito 
individual poderá ver neles um parâmetro para que a capacidade de formação do juízo autônomo encontre 
reconhecimento nela” (HONNETH, ob.cit.: 194-5). 
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negro/a. Tais estigmas, reproduzidos sistematicamente nos elementos simbólicos das relações 

sociais, mediante a discriminação racial direta ou difusa, é o que atingiria a auto-estima da 

pessoa negra, individual e coletivamente (SANTOS, 2003; MOURA, M. J. 2000). 

 O debate sobre fortalecimento da auto-estima pelo discurso da identidade racial, 

gerenciado pelo Movimento Negro brasileiro, não se satisfaz com a compreensão meramente 

redistributivista da justiça social; percebemos esse conflito como sendo um dos motivos de 

discórdia na discussão sobre ações afirmativas, quando se questiona o submetimento – ou não 

– da questão racial às desigualdades socioeconômicas, bem como a validação da categoria 

“raça”. Com isso, a contribuição de Honneth sobre o reconhecimento parece atingir o ponto 

da opressão por estigmas e pressupostos; mas o faz numa concepção que parte do indivíduo 

para as relações sociais. O caráter coletivo que assumem os movimentos sociais brasileiros 

faz distinguir um elemento importante de análise: a dimensão coletiva pela resistência política 

às várias formas de opressão pelo que é formada a identidade de um grupo social. O modelo 

de que se utiliza Honneth, ao contrário, toma uma metologia individualista de análise dos 

conflitos sociais – postula o sujeito como a origem dos processos sociais, não o inverso (ver 

Young e Hall, mais adiante). Por isso mesmo, considera a experiência da luta do 

reconhecimento como o fundamento do qual a luta pela redistribuição será apenas um 

desdobramento. 

 É sobre essa forma de relacionar reconhecimento e redistribuição que Nancy Fraser 

apresenta críticas à análise de Honneth e propõe uma outra compreensão. Considera, em 

concordância a Axel Honneth, a necessidade de interrelacionar a teoria da “luta por 

reconhecimento” com a de “luta por redistribuição”, com a construção de um modelo teórico 

sobre as coletividades sociais e suas demandas, nos dois aspectos. Mas discorda do modo em 

que Honneth submete a redistribuição como decorrente da categoria do reconhecimento. 

 Ambos consensualizam quando observam que essa relação necessária ainda está sub-

teorizada. O paradigma da luta por justiça distributiva – que pareceu mais adequado à análise 

das reivindicações por justiça social centradas nas questões de trabalho e pobreza – não deve, 

para eles, se dissociar do paradigma da luta por reconhecimento. Entretanto, como se dá essa 

relação é o ponto de debate que Honneth e Fraser desenvolvem na teoria política (FRASER e 

HONNETH, 2003). 

 Por um lado, Honneth concebe o reconhecimento como fundamental, sendo a justiça 

distributiva uma derivação deste. Ele considera fazer uma reinterpretação do ideal socialista 
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da redistribuição, em que seria esta uma variante da luta por reconhecimento; ou, propondo 

um “monismo normativo de reconhecimento”, considera que esse conceito pode acomodar 

uma versão modificada do paradigma marxista de redistribuição econômica. Por outro, Fraser, 

negando esta concepção, propõe uma perspectiva dualista, na qual as duas categorias são co-

fundamentais e são ambas dimensões irredutíveis da justiça. Fundamenta-se na análise de 

“coletividades” e suas demandas por justiça social (FRASER e HONNETH, 2003).  

 Fraser chama a forma paradigmática de conflito político no fim do século XX  de 

dilemas da justiça na era “pós-socialista”, estruturando um quadro teórico que se tornará 

referência das discussões sobre a relação redistribuição/reconhecimento (FRASER, 2001). 

 Ela se insatisfaz com as compreensões estreitas sobre a constituição de sujeitos sociais. 

Por um lado, aquela compreensão de que os novos sujeitos sociais, substituindo interesses de 

classe por identidades grupais, delimitariam as demandas por reconhecimento das diferenças e 

fariam resultar, dessa forma, no deslocamento da redistribuição econômica para dar lugar ao 

reconhecimento cultural como objetivo da luta política. Por outro, a vertente que analisa essa 

compreensão como o desprezo à base material das relações sociais e de que  a substituição, 

por essa perspectiva, da noção de interesses de classes, exploração e redistribuição por um 

novo imaginário político centrado na identidade, diferença, dominação cultural e 

reconhecimento, ameaçaria causar um suposto eclipse do imaginário socialista. 

 Não adota quaisquer das duas perspectivas trágicas, assumindo a necessidade de 

combinar coerentemente a teoria crítica do reconhecimento com a política social de igualdade. 

A justiça, formula, requer hoje tanto reconhecimento como redistribuição para se responder às 

demandas contemporâneas. E, para assumir essa integração, enfoca os eixos culturais e 

socioeconômicos para a análise das desigualdades e das lutas sociais por justiça. 

 Saímos, dessa forma, das perspectivas unilaterais que buscam estabelecer uma 

hierarquia de injustiças e demandas dentro de cada ponto de vista e passamos, com a ajuda de 

Fraser, a analisar as dimensões conjugadamente aos eixos que definiu para sua proposta 

analítica das dimensões de gênero, raça, classe e o que chamou de sexualidade menosprezada 

(homossexualidade), evitando relativismos ou a restrição dos métodos de análise a apenas 

uma destas categorias. Põe ainda em relevo os diversos processos sociais em que se 

constituem as demandas de determinados sujeitos políticos. São tais eixos que constituem as 

bases do que chamou de “dilema redistribuição-reconhecimento”.  
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A Relação Redistribuição/Reconhecimento e o Dilema Fraseriano 

 Objetivando construir uma matriz sobre compreensões de injustiça e os seus remédios 

adequados, Nancy Fraser propõe a distinção entre a injustiça socioeconômica e injustiça 

cultural e simbólica, por serem estas analiticamente distintas.  

 Enquanto a primeira está enraizada na estrutura político-econômica da sociedade e 

inclui situações como exploração, marginalização econômica e privação, para a qual o 

remédio seria a reestruturação político-econômica de algum tipo – a redistribuição –, a 

segunda ordem de injustiça está fundamentada nos padrões sociais de representação, 

interpretação e comunicação, incluindo dominação cultural, não-reconhecimento e 

desrespeito, para a qual o remédio necessário seria  alguma mudança cultural ou simbólica – o 

reconhecimento. Essa é uma distinção puramente analítica, dado que estão necessariamente 

interligadas: tanto a compreensão político-econômica têm dimensões culturais, quanto a 

compreensão cultural-valorativa têm uma dimensão político-econômica constitutiva, por estar 

sustentada em apoios materiais. Não é possível, pois, reduzir a categoria da redistribuição a 

do reconhecimento – nem tampouco negar esta em nome daquela. 

 Realizando relações recíprocas e interferências mútuas entre as duas compreensões,  

Fraser começa a desenhar o dilema proposto e a apresentar, em uma linha teórica, as 

demandas dos movimentos sociais em torno das categorias e/ou identidades apresentadas. 

Assumindo que as reivindicações de reconhecimento chamam atenção às especificidades de 

determinado grupo para afirmar seus valores, observa que essas tenderiam, necessariamente, a 

promover uma diferenciação entre segmentos. Ao contrário, as reivindicações de 

redistribuição pretendem a abolição das diferenças que causam especificidades de grupos. 

Assim, “a política de reconhecimento e a política de redistribuição freqüentemente aparentam 

ter fins contraditórios (...) Aqui, então, temos um dilema difícil” (ob. cit.: 254). É o dilema 

que também vimos ser trazido, entre nós, no contexto da discussão pública sobre as AA, 

dentre seus  argumentos contrários. 

 Nancy Fraser lança mão de um espectro conceitual de diferentes coletividades sociais e 

põe, nos exemplos agudos, aqueles modos de coletividade que se ajustam ao modelo 

redistributivo de justiça, por um lado, e aqueles que se ajustam ao modelo de reconhecimento, 

por outro. No meio se situariam os casos de ajuste simultâneo a ambos os modelos.  

 O fim redistributivista do espectro alberga um modo típico-ideal de coletividade 
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baseada na economia política; toda injustiça sofrida seria, especificamente, ligada ao plano 

político-econômico. Dado que a sua raiz e essência estão na má distribuição, 

conseqüentemente, o remédio exigido para reparar essa injustiça será a redistribuição político-

econômica. Para essa espécie de coletividade tem-se como exemplo clássico a concepção da 

classe explorada,  assumindo que o conceito de classe utilizado para a análise é “um modo de 

diferenciação social enraizada na estrutura político-econômica da sociedade (...) existe como 

uma coletividade apenas em virtude de sua posição nessa estrutura e de sua relação com 

outras classes” (ob. cit.: 255). Derivadas da injustiça da economia política, a classe explorada 

enfrenta ideologias de inferioridade para justificar a exploração. Mas isso se manteria, nesse 

pólo extremado do espectro conceitual, longe de uma estrutura cultural autonomamente 

injusta. Para superar essa injustiça, o único remédio é a reestruturação da economia política 

para a alteração da distribuição de custos e benefício sociais; é a abolição em si da própria 

classe, ou a abolição da diferença estrutural. 

 Como outro pólo extremado do espectro conceitual, Nancy Fraser traz uma coletividade 

cuja diferenciação não se fundamenta na economia política, em virtude da divisão de trabalho, 

mas se enraíza totalmente na cultura e nos padrões sociais dominantes de interpretação e 

avaliação: é a sexualidade menosprezada, representada aqui na homossexualidade, cuja raiz 

de injustiça está no seu não-reconhecimento cultural. Sexualidade, explica Fraser, é um modo 

de diferenciação social não baseado na economia política, porque “homossexuais distribuem-

se ao longo de toda a estrutura de classes da sociedade capitalista”, não ocupando um lugar 

determinado na divisão do trabalho e, portanto, não constituindo numa classe explorada (ob. 

cit.: 257). Está, pelo contrário,  arraigada na estrutura cultural-valorativa da sociedade, e a 

injustiça que sofre, tal coletividade, é uma questão de reconhecimento, sendo sujeita à 

discriminação, violência e negação de direitos legais e proteção igual.  

 Na visualização desses dois extremos, sintetiza-se que, se para a primeira a lógica é de 

homogeneizar os grupos sociais, para a segunda é de reconhecer as especificidades e valorizar 

as peculiaridades. 

 Há duas categorias de coletividades distintas, porém, que se situariam no meio desse 

espectro conceitual. Gênero e raça constituem-se, para Fraser, em coletividades ambivalentes, 

porque, sendo oprimidas ou subordinadas, sofrem injustiças tanto com base na economia 

política – derivadas da divisão sexual e/ou racial do trabalho – quanto na estrutura cultural-

valorativa – derivadas do não-reconhecimento cultural. “Nenhuma dessas injustiças”, ressalta, 
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“é um efeito indireto da outra, mas (...) ambas são primárias e originais. Nesse caso, nem 

remédios redistributivos nem de reconhecimento isoladamente são suficientes. Coletividades 

ambivalentes precisam de ambos” (ob. Cit.: 259). 

 Utilizando a análise da paradigmática categoria “raça”, Fraser apresenta uma 

coletividade que tem, ao mesmo tempo, uma face político-econômica e outra cultural-

valorativa: a dimensão da “raça” tanto é uma estruturante da divisão capitalista do trabalho – 

como legado histórico do imperialismo branco-europeu, do colonialismo e da escravidão, e 

também como, contemporaneamente, estruturante do acesso a mercados de trabalho oficiais – 

quanto é estruturante dos padrões sociais e culturais-valorativas. Portanto compreende, ao 

mesmo tempo, modos de exploração, marginalização e privação, bem como a depreciação, a 

normatização depreciativa, a discriminação atitudinal e as representações estereotípicas 

específicas de “raça”. Raça, tal qual gênero, não está portanto somente no campo da economia 

política; tem também dimensões culturais-valorativas que a colocam no universo do 

reconhecimento. Requer tanto remédios redistributivos quanto de reconhecimento. 

 No entanto, por essa ambivalência, à tal coletividade se impõe um problema: se a 

redistribuição, remédio para a injustiça político-econômica, tem  por pressuposto abolir as 

diferenças, como conciliar essa dimensão com o reconhecimento, remédio para a injustiça 

cultural, que tem por pressuposto valorizar as diferenças e defender as especificidades? Ou, 

objetivamente, "como podem os anti-racistas lutar simultaneamente para abolir 'raça' e para 

valorizar a especificidade cultural de grupos raciais subordinados?" (ob. cit.: 264). Raça e 

gênero seriam assim modos dilemáticos de coletividade. 

 Não se propondo a transformar o dilema num empecilho para avaliar proposições 

políticas, Fraser utiliza tais dilemas para traçar a matriz teórica de seu argumento teórico-

político em busca de uma minimização, ao menos, desse conflito. Passa a examinar, deste 

modo, as concepções alternativas de redistribuição e de reconhecimento, buscando distinguir 

duas abordagens amplas para remediar injustiças: a afirmação e a transformação, respectivas 

ao dilema reconhecimento/redistribuição. 

 O que chama de remédio afirmativo, define por ações voltadas à correção de resultados 

injustos de arranjos sociais que, em sua análise, não perturbam a estrutura que gera a injustiça. 

Contrariamente, o remédio transformativo busca atingir o bojo das desigualdades, entendido 

como a própria estruturação do arcabouço genérico que produz os resultados injustos. Aqui, a 

autora determina como ponto crucial do contraste a relação entre resultados oferecidos pelo 
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Estado versus os processos que o produzem.  

 Constitui, na seqüência da formatação de seu argumento, o multiculturalismo 

dominante como a célula da matriz que está associada aos remédios afirmativos. Esse tipo de 

multiculturalismo proporia reparar as injustiças – representadas no não-reconhecimento e no 

desrespeito às formas diferenciadas de cultura – através da reavaliação das identidades, 

deixando-as, no entanto, intactas em seu conteúdo e em seus contrastes diante das 

diferenciações de grupos que as estruturam. Inversamente, a célula da matriz que representa 

os remédios transformativos constituir-se-ia na desconstrução, em que as identidades e as 

diferenças são desestabilizadas para mudar a percepção de individualidade, reparando o 

desrespeito através da transformação da estrutura cultural-valorativa subjacente. Estabelece-

se, dessa forma, um conflito necessário entre a natureza do reconhecimento com base no 

multiculturalismo dominante e a reestruturação profunda das relações de reconhecimento com 

base na desconstrução das diferenças.  

 Em suma, sua análise considera que, enquanto o reconhecimento requer a afirmação da 

identidade, a desconstrução, contrariamente, objetiva desestabilizá-la, não para dissolver as 

diferenças em nome de uma única identidade universal, mas para torná-las não polarizadas, 

fluidas e voláteis. 

 Complexificando a matriz conceitual, Nancy Fraser situa o campo dos remédios 

afirmativos em sua associação ao Estado de Bem-Estar liberal. O propósito desse regime é 

superar a má distribuição sem reestruturar o sistema de produção, adotando medidas especiais 

para coletividades desfavorecidas mas mantendo intacta a estrutura. Por sua vez, os remédios 

transformativos são historicamente associados ao socialismo, visto que a redistribuição seria 

dada com a transformação estrutural das relações de produção. 

 Se as redistribuições afirmativas, defende Fraser, na perspectiva do Estado de Bem-

Estar liberal, fazem apenas realocações artificiais de modo a não alterar a estrutura que gera 

as desigualdades, elas podem acabar por gerar uma estigmatização das coletividades 

recebedoras das medidas especiais; terminam por criar, dessa forma, injustiças de 

reconhecimento. Embora seu “comprometimento oficial de reconhecimento” pressuponha um 

valor moral igual das pessoas, a prática de redistribuição afirmativa criaria uma segunda 

dinâmica, a que a autora nomeia de “efeito prático de reconhecimento da redistribuição 

afirmativa” (ob. cit.:270), que seria a estigmatização da coletividade destinatária de tais 

medidas. 
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 Do outro lado, os remédios transformativos combinariam programas universalistas que 

pretendem minar as diferenciações, reduzir as desigualdades sem criar coletividades 

estigmatizadas de pessoas vulneráveis. Seria uma “abordagem voltada para a revisão das 

injustiças redistributivas” que ajudaria “a solucionar injustiças de reconhecimento” (ob. 

cit.:271). Tal qual a redistribuição afirmativa, a redistribuição transformativa pressupõe o 

valor moral igual das pessoas, mas a sua prática não minaria essa concepção por não criar 

estigmas de vulnerabilização, gerando outra lógica e reparando algumas formas de não-

reconhecimento. 

 Com isso, Fraser sugere a reformulação do dilema redistribuição/reconhecimento: “para 

os grupos alvo de injustiças de ambos os tipos, que combinação de remédios contribui da 

melhor forma para minimizar, se não eliminar, as interferências mútuas que podem surgir 

quando tanto a redistribuição quanto o reconhecimento são perseguidos simultaneamente?” 

(ob. cit. 272). 

 Assim fecha a sua matriz teórica em quatro células, em cujo eixo horizontal estariam os 

dois tipos de remédios – afirmativos e transformativos – e no eixo vertical estariam os dois 

aspectos de justiça – redistribuição e reconhecimento  (figura 1). 

 

Fig. 1     Afirmação     Transformação 

Redistribuição 1. Estado de Bem-Estar liberal 2. Socialismo 

Reconhecimento 3. Multiculturalismo dominante 4. Desconstrução 

 

 Com essa matriz, a autora lança o multiculturalismo dominante como análogo cultural 

do Estado de Bem-Estar liberal e a desconstrução como análoga cultural do socialismo. Faz, a 

partir dessa analogia, o cruzamento das quatro células em seus eixos verticais e diagonais.  

 Diagonalmente, apresenta dois pares de remédios que considera pouco promissores: a 

redistribuição afirmativa do Estado de Bem-Estar liberal conflitua com a política 

transformativa de reconhecimento de desconstrução (célula 1 x célula 4), porque a primeira 

promove a diferenciação entre grupos e a segunda busca desestabilizá-la; e, pelo mesmo 

motivo, a política de redistribuição transformativa do socialismo conflitua com o 



 67

 

reconhecimento afirmativo do multiculturalismo dominante (cédula 2 x célula 3).  

 Verticalmente, porém, dois pares de remédios de injustiça parecem promissores à 

autora. Tanto o projeto de Estado de Bem-Estar liberal seria compatível com a política de 

reconhecimento afirmativo do multiculturalismo dominante (célula 1 + célula 3), porque 

ambas tendem a promover a diferenciação dos grupos, quanto a política transformativa de 

redistribuição do socialismo seria compatível com o reconhecimento transformativo da 

desconstrução (célula 2 + célula 4). 

 Aproximando a matriz à questão racial, Fraser exemplifica que as mudanças podem se 

dar no âmbito da afirmação ou da transformação. Na redistribuição afirmativa, inclui-se a 

ação afirmativa para que pessoas negras tenham participação nos empregos e nos sistemas de 

ensino, mantendo-se porém a natureza desses lugares. O reconhecimento afirmativo, do 

mesmo modo, com o esforço para se fortalecer uma identidade negra, não reestruturaria o 

“código binário” branco/negro que estabelece as relações raciais. Assim sendo, sentencia 

Fraser, combina-se a política socioeconômica liberal de anti-racismo com a política cultural 

de poder negro. Tal cenário não transformaria, para ela, as verdadeiras estruturas das 

desigualdades raciais. Ao contrário, as fortaleceria. 

 É a redistribuição transformativa combinada com o reconhecimento transformativo que 

a autora defende para reparar a injustiça racial tanto na economia quanto na cultura, pelo anti-

racismo socialista ou social-democrático e pela desconstrução anti-racista do eurocentrismo, 

através da desestabilização das dicotomias raciais. Será preciso volatibilizar os contrastes 

identitários, por essa perspectiva, para que se produza justiça, com a combinação de uma 

política socioeconômica anti-racista socialista com a política cultural de desconstrução anti-

racista.  

 Mas daí se ergue um problema: o socialismo é remoto experiencialmente e, para a luta a 

favor de coletividades subordinadas, seria necessário remover as pessoas “de seus 

compromissos com as construções culturais correntes de seus interesses e identidades” (ob. 

cit. 279). Essa afirmação nos traz um problema. Trata-se da indagação de como possibilitar 

esse tipo de remoção – das pessoas dos seus interesses e identidades – no contexto da 

necessidade prática e urgente de efetivação de direitos na conjuntura de uma globalização 

neoliberal que intensifica a acumulação de capital e uma homogeneização de sujeitos pela 

linguagem do mercado.   
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 Apesar de não desenvolver a análise desse problema – ou, o que fazer para a construção 

da solução socialista na emergência das demandas coletivas –, Nancy Fraser conclui por 

defender que é a combinação de socialismo e desconstrução que poderá trazer soluções 

transformativas para as questões de raça, intensificadas na interseção dessa categoria com 

gênero, classe e sexualidade. 

 

Um Dilema como Camisa-de-Força 

 A autora, com sua matriz teórica, certamente contribui para analisarmos o 

reconhecimento como uma categoria advinda dos processos sociais de sujeitos coletivos em 

luta por  justiça social; também contribui para compreendermos a ambivalência da questão 

racial nesses processos, relacionando a redistribuição e o reconhecimento como 

interdependentes. E, com a proposição de uma política transformativa de reconhecimento de 

desconstrução, Fraser quer avançar a perspectiva de ação do socialismo para a reestruturação 

profunda das relações de reconhecimento, ampliando o debate sobre raça no projeto socialista 

de transformações sociais.  

 Essa proposição, no entanto, critica a idéia de políticas afirmativas – como 

redistribuição afirmativa –, e do reconhecimento racial – como fortalecimento da identidade 

negra –, por supostamente cristalizar uma identidade que manteria o código binário 

branco/negro, ao invés de desestruturá-lo.  

 Partindo dessa crítica, proponho reconsiderar alguns fundamentos da análise de Fraser.  

 Ao exemplificar as coletividades que se constituem em sujeitos políticos em luta pela 

justiça social, Fraser situa a questão de classe na ordem estritamente redistributiva; pelo limite 

que dá à questão do reconhecimento, como inserida nos valores do multiculturalismo 

dominante, não avalia a dimensão da consciência de classe que também pode ser vista como 

uma dimensão de reconhecimento, já que, como nos faz refletir as palavras de Lukács, 

somente “quando for dada uma situação histórica, na qual o conhecimento exato da sociedade 

tornar-se, para uma classe, a condição imediata de sua auto-afirmação na luta; quando, para 

essa classe, seu autoconhecimento significar, ao mesmo tempo, o conhecimento correto de 

toda a sociedade” (LUKÁCS, 2003: 62), será possível articular a teoria e prática 

revolucionária para a completa transformação social. Deste modo, também a classe é uma 

categoria que requer a reflexão sobre seus padrões sociais, valores culturais e lugar político 
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constituído, como defende Rita Mae Brown: 

La clase incluye tu comportamiento, tus presupuestos básicos acerca de la vida. Tu 
experiencia – determinada por tu clase – valida esos presupuestos, cómo te han 
ensiñado a comportarte, qué se espera de ti y de los demás, tu concepción del futuro, 
cómo comprendes tus problemas y cómo los resueves, como te sientes, pensas, actúas. 
(BROWN, apud hooks, 2004: 36) 

 

 Além disto, ao fechar seu quadro teórico a autora determina como um dado que a luta 

pela consciência negra – com o exemplo do “poder negro” estadunidense – está restrita a um 

conceito de multiculturalismo dominante, ou seja, estabelece que essa luta se restringe ao 

reconhecimento afirmativo e que este, ao mesmo tempo, se  restringe àquele determinado 

modelo multicultural; nesse caminho, restringe a ação afirmativa no sentido primário de mera 

participação nos empregos e nos sistemas de ensino, mantendo-se a natureza desses lugares. 

 Um outro limite consiste em, após ter avançado em relação a Honneth na identificação 

da importância da concepção bidimensional de justiça, fazer de sua teoria uma camisa-de-

força, que fala e produz por uma luta social sem avaliar a perspectiva dos sujeitos – nesse 

caso, a perspectiva de identidade do Movimento Negro estadunidense. Parece ignorar, assim, 

as experiências diversificadas e históricas dos grupos sociais. Somado a isto, com a restrição 

da ação afirmativa em seu sentido primário, descaracteriza os diversos projetos políticos 

imbuídos na luta pela afirmação e, conseqüentemente, pelo reconhecimento emancipatório 

capaz de superar a opressão do racismo. Embora não seja a sua intenção, o risco de tomar essa 

análise como uma teoria abstrata e universal da justiça social é pertinente quando tais 

argumentos são reproduzidos por posicionamentos contrários às ações afirmativas, 

principalmente os associados àquela vertente que se apóia no pensamento de esquerda para 

visualizar as ações afirmativas meramente como concessão do Estado capitalista.  

 São esses limites que podem ter constituído o caráter dilemático da luta por justiça 

proposto por Fraser. Para ver além desse dilema, devemos  verificar as outras dimensões das 

lutas pela igualdade social, por outras perspectivas acerca das políticas de diferença, do 

multiculturalismo e das proposições políticas subjacentes à luta por ações afirmativas pelo 

Movimento Negro. 
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2. Os Movimentos Sociais na Luta por Justiça 

 

A Política da Diferença 

 É pertinente posicionar o que o próprio movimento social observa como demanda e 

investigar se dessas demandas se compreendem projetos políticos para a sociedade analisada. 

 Íris Marion Young (2000), exatamente avaliando essa necessidade de identificar as 

concepções de justiça social pelos movimentos sociais, e como estes compreendem, resistem 

ou modificam as concepções tradicionais da justiça, propõe a investigação de uma concepção 

de justiça através dos conceitos de dominação e opressão, o que possibilita, num avanço em 

relação às reflexões anteriores, averiguar os paradigmas da justiça a partir das relações e 

processos sociais constituídos pelos grupos sociais que a demandam. 

 Mediante essa concepção, a autora avalia que, ao invés de centrar a teorização sobre a 

justiça na distribuição, traz-se a importância das diferenças de grupo social na estruturação 

das relações sociais e na opressão, por refutar aquela ontologia social das teorias filosóficas de 

justiça que não abrem espaço para o lugar dos grupos sociais. Daí que Young sustenta, 

enfaticamente, que onde existam diferenças de grupo social, e alguns grupos sejam 

privilegiados e outros oprimidos, a justiça social requer o reconhecimento dessas diferenças 

para combater a opressão70.  

 Para fugir de teoremas que sirvam de camisas-de-força da análise política, Young avalia 

que a reflexão sobre a justiça começa com o ato de escutar ou de prestar atenção a uma 

demanda; aceita a elaboração de argumentos pelos discursos reflexivos sobre a justiça, mas 

considera que estes não devem pretender ser demonstrações definitivas, já que alguns dos 

modos de reflexão, análise e argumentação não se voltam a construir uma teoria sistemática, 

sim a compreender conceitos, questões, “describiendo y explicando relaciones sociales, y 

articulando y defendiendo ideales y principios” (ob.cit.:15). Tal postura identifica o 

compromisso político das reflexões filosóficas da autora com a justiça social, o que a permite 

trabalhar com conceituações e análises que não excluem como sujeitos dessa reflexão os 

movimentos sociais de mulheres, grupos negros, indígenas, de lésbicas, gays, idosos/as e 
 

70Apesar de tratar da justiça social em seu trabalho, I. Marion Young alerta que não se trata de uma “teoria da 
justiça”. Aproveita esse alerta para acusar que “Toda teoria da justiça pretende ser autosuficiente, dado que 
presenta sus propias bases. (...) La teoría de la justicia es atemporal, em el sentido de que no hay nada 
anterior a ella y los hechos futuros no afectarán su verdad o relevancia para la vida social” (ob.cit.: 12-13). 
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portadores/as de deficiência, porque é sobre as implicações que têm para a filosofia política as 

reivindicações do que chama esses “novos movimentos sociais de grupo associados a política 

de esquerda” que seu estudo, dentre outras correlações, desenvolve. 

 O que se destaca nessa compreensão é a prioridade em avaliar os conteúdos 

circunscritos às práticas sociais e políticas concretas, muito mais que se centrar em 

preocupações epistemológicas esvaziadas das questões sociais como se desenvolvem no 

processo histórico. Por esse caminho, refaz a discussão propondo outras reflexões, a começar 

pela crítica ao paradigma distributivo que se restringe, pelas teorias de justiça 

contemporâneas, na posse de bens materiais e posições sociais. Isso não quer dizer que se 

deva, para Young, ampliar o conceito de distribuição para que esta inclua bens não materiais 

como se fossem coisas identificáveis num modelo estático, tais como os bens da dignidade, 

oportunidade, poder e honra, sob o risco de confusões conceituais acerca das questões 

distributivas. 

 O propósito é outro: é incluir, para além do paradigma distributivo, o político. Portanto, 

limitando o paradigma distributivo aos bens materiais, Íris Marion Young vê envolver-se na 

reflexão sobre a justiça outros aspectos relevantes. Não especificando uma relação dual de 

justiça – distributiva/por reconhecimento –, complexifica com uma concepção de justiça que 

envolve, além da distribuição, “las condições institucionales necesarias para el desarrollo y 

ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y  de la cooperación” 

(ob.cit.: 71), sendo, as formas de restrições a essa concepção, impedimentos por opressão e 

dominação que atingem tanto os modelos distributivos quanto os procedimentos de tomada de 

decisões, divisão social do trabalho e cultura. 

 Para conceituar a injustiça, Young defende a utilização dos termos da opressão e da 

dominação, porque o conceito de opressão é central nos discursos dos movimentos sociais 

emancipatórios contemporâneos. Como a autora prioriza o conteúdo das práticas sociais e 

busca, através delas, elaborar sua análise teórica, ela identifica nas teorias de justiça a 

ausência de definições acerca da opressão. Deste modo, sugere cinco aspectos com que conta 

a opressão: exploração, marginalização, carência de poder, imperialismo cultural e violência. 

Com esses cinco aspectos, I. Marion Young nos possibilita desenvolver as reflexões sobre a 

justiça em diversas dimensões que irão, por sua vez, se relacionar dinamicamente com as 

práticas sociais. Seu objetivo é sistematizar os significados da injustiça – que se manifestam 
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na opressão e dominação – assim como são usados por diversos movimentos políticos71.  

 Da sua análise sobre a opressão retiramos dois aspectos gerais que se aplicam às nossas 

questões sobre desigualdades: o primeiro, é o sentido conferido ao termo opressão e a 

resistência dos analistas políticos em utilizá-la nas “democracias” americanas e, decorrente do 

sentido dado pelos movimentos sociais, o caráter estrutural que ela assume em nossas 

sociedades. I. Marion Young alerta que o sentido tradicional da opressão induz a muitos/as 

norte-americanos/as, ao tratarem da questão racial, por exemplo, associarem-na à situação do 

povo negro no apartheid da África do Sul (ob.cit.:74) – entre nós, essa associação ocorre 

igualmente em relação tanto ao apartheid sul-africano quanto à segregação estadunidense. 

Mas os novos movimentos sociais, que ela identifica ligados à esquerda, apresentam o 

significado de opressão associado às desvantagens e injustiças sofridas não necessariamente, 

ou apenas, por um poder tirânico de coação, “sino por las prácticas  cotidianas de una bien 

intencionada sociedad liberal (...) La opresión así entendida es estructural y no tanto el 

resultado de las elecciones o políticas de unas pocas personas. Sus causas están insertas en 

normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen a las 

reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas” (ob.cit.: 75).  

 Em seu sentido estrutural, a opressão é exercida através das grandes e profundas 

desigualdades, como também das discriminações que sofrem determinados grupos, em 

conseqüência dos pressupostos, reações inconscientes relacionadas aos estereótipos culturais e 

dos aspectos estruturais das hierarquias burocráticas e os mecanismos do mercado, e está 

mesmo nos processos da vida cotidiana. Por essa concepção, Íris Marion Young, apoiada em 

Foucault, concebe que o caráter sistêmico desse conceito determina que um grupo oprimido 

não necessariamente deve ter um grupo opressor correlato, porque a opressão estrutural 

implica relações entre grupos. Nem sempre essas relações se submetem àquele paradigma 

tradicional de opressão consciente e intencional de um grupo sobre o outro. Em vez disso, 

sugere entender o exercício do poder com o efeito das práticas educativas, da administração 

burocrática, produção e distribuição de bens de consumo, medicina, entre outras ações 

humanas por pessoas ou grupos de pessoas que são conscientes e que contribuem a manter ou 

 
71Nesse ponto vemos uma diferença substancial das reflexões de I. Marion Young em relação à teorização de 

Fraser, que põe a demanda do movimento negro americano como um objeto de negociação com o Estado e 
posiciona as ações afirmativas meramente como concessões do Estado de Bem-Estar liberal; isso porque as 
observa como um resultado oferecido pelo Estado e não como uma luta estabelecida enquanto processo pelo 
movimento social que o desenvolve. Diferentemente, I. Marion Young busca reconhecer os projetos políticos 
dos movimentos sociais para sistematizar o conceito de opressão da forma que ele é utilizado pelos 
movimentos de mulheres, negro, latino-americano, indígena, judeu, etc., nos Estados Unidos desde a década 
de 1960.  
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reproduzir a opressão, mas que não necessariamente concebem a si mesmas como agentes de 

opressão72. 

 Nesse sentido, Stuart Hall faz uma análise semelhante, com ênfase sobre as relações 

raciais, utilizando o conceito gramsciano de “hegemonia”. Hall observa que a hegemonia tem 

diversas arenas e que estas são multidimensionais; não há apenas uma frente de luta, como a 

econômica, e seu domínio é a partir de um grau substancial de consentimento popular, não de 

simplesmente uma imposição ou de um caráter dominador. Outro ponto importante, extraído 

de A. Gramsci, é que o que “lidera” esse consentimento não é mais uma “classe dominante”, 

ou seja, um sujeito uno, indivisível, sem antagonismos, mas um bloco histórico, o que indica 

dizer que essa liderança hegemônica pode ser apenas uma fração do agente hegemonizador. 

Sendo assim, cada formação hegemônica terá a sua própria configuração e composição social 

complexa. 

 A complexidade dessa composição social é o entrave para se reduzir a luta entre forças 

sociais e políticas em dois blocos históricos polarizados (de classes), simples e homogêneos. 

A hegemonia é um termo geral e analítico, que pode ser aplicado às alianças de todos os 

grupos sociais (HALL, 2003 e GRAMSCI, 2004). 

 Tomando um sentido amplo, podemos aproximar, portanto, a compreensão de Young 

do conceito gramsciano de hegemonia. Gramsci usa uma série de distinções entre dominação 

– que precisa recorrer continuamente aos meios coercitivos –, e direção – que também possui 

um aspecto coercitivo, mas que é “conduzida” pela conquista do consentimento, pela 

consideração dos interesses dos subordinados e pela tentativa de se tornar popular; da mesma 

forma, a distinção dos campos englobados pela hegemonia, não somente os campos 

econômico e administrativo, mas os domínios críticos da liderança cultural, moral, ética e 

intelectual, dentre outras distinções (HALL, 2003 e GRAMSCI, 2004). 

 Essas compreensões elucidam muito das relações raciais brasileiras e a espécie de 

racismo sofisticado entre nós, que se não recorre constantemente ao caráter coercitivo73, 

conduz um consentimento que reproduz as desigualdades e as discriminações em diversos 

domínios. Reduzindo o caráter da opressão racista ao modelo sul-americano ou 

 
72Sobre isso, ver também Gramsci: “(...) um grupo social, que tem sua própria concepção do mundo (...) toma 

emprestado a outro grupo social, por razões de submissão e subordinação intelectual, uma concepção que não 
é sua, e a afirma verbalmente, e também acredita segui-la (...)”, In Cadernos do Cárcere, Civilização 
Brasileira. Rio de Janeiro: 2004, p. 97. 

73Pelo exemplo trazido na introdução e pelas taxas de homicídio e de população carcerária negra, demonstrados 
no capítulo primeiro, vimos que o Brasil não é isento desse caráter coercitivo racialmente dirigido. 
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estadunidense, por pretender necessário identificar um grupo opressor consciente e 

intencional, as reflexões do senso comum sobre o racismo buscam negá-lo como opressão, 

para reduzi-lo a ações individualizadas e manifestações culturais isentas de determinação 

ideológica. E, negando-o como opressão, logo, como injustiça social, nega-se 

conseqüentemente a legitimidade das lutas contra essa opressão e as medidas políticas para a 

transformação dessa realidade. 

  A busca por uma conceituação de grupo social é, para Young, fundamental para uma 

teoria social; mas este conceito, considera, não está nítido nem suficientemente teorizado na 

filosofia ou teoria política74. Young o conceitua enquanto uma “clase específica de 

colectividad con consecuencias específicas respecto de cómo las personas se entienden a sí 

mismas y entienden a las demás” (2000: 77). Por este conceito, poderemos extrair de Young 

uma outra visão a respeito da afirmação de identidades, diferentemente do que Fraser teme; ao 

contrário desta, Young considera importante, para a justiça social, instituições que promovam 

o respeito às diferenças de grupo sem opressão.  

 Os grupos, compreende, são expressões das relações sociais e existem somente em 

relação com, ao menos, outro grupo; isso quer dizer que “la identificación de un grupo 

acontece cuando se produce el encuentro e interacción entre colectividades sociales que 

experimentan diferencias em su forma de vida y en su forma de asociación, aun si consideran 

que pertenecen todas a la misma sociedad” (ob.cit.: 78). Os significados destes grupos 

constituem, parcialmente, a identidade das pessoas do ponto de vista cultural, a situação social 

e a história que os membros do grupo conhecem ou percebem como sua – “sea porque estos 

significados les han sido impuestos o porque han sido forjados por ellas, o por ambas cosas” 

(ob.cit.: 79). 

 Mas tais grupos sociais, alerta Young, não são essenciais; são formas de relações, e não 

se confundem com as associações ou conjuntos, como tendem a considerar a teoria e a 

filosofia política, sendo esses últimos modelos que concebem, implicitamente, aos indivíduos 

como ontologicamente anteriores ao coletivo. O sujeito, na reflexão política de I. Marion 

Young, é um produto dos processos sociais, não sua origem; a identidade individual, assim, se 

define em relação a como as outras pessoas lhes identifica, identificação que por sua vez é 

feita a partir dos termos de um grupo, associados a atributos específicos, estereótipos e 

normas. Por essa inflexão, as identidades grupais de uma pessoa podem chegar até a ser 
 

74Geralmente, alerta I. Marion Young, a filosofia ou política tende a concebê-los por uma base semelhante a 
associações ou conjuntos, ambos conceitos metodologicamente individualistas (ob.cit). 
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somente um aspecto ao largo de sua vida, adquirindo importância apenas em contextos 

específicos de interação. 

 Compreender a existência dos grupos sociais, reconhecer as diferenças construídas e 

estabelecer políticas que respeitem as diferenças sem estabelecê-las como opressão não 

significará, por esse entendimento, a cristalização ou o reforço das formas opressoras de uso 

das diferenças. 

 Em nosso debate sobre políticas de ação afirmativa, vimos que muitos argumentaram 

ser a noção de raça o fortalecimento ou estímulo a mais processos discriminatórios. Pelo 

entendimento de  Young, quem pensa que os grupos sociais são “ficções injustas” que 

essencializam arbitrariamente atributos humanos, está refletindo sobre os mesmos a partir de 

um modelo agregativo – ou seja, metodologicamente individualista. 

 Por outro lado, “los problemas de prejuicios, estereotipos, discriminación y exclusión 

existen porque alguna gente cree erróneamente que la identificación grupal implica 

diferencias en las capacidades, temperamento o virtudes de los miembros del grupo. Esta 

concepción individualista de las personas y de las relaciones entre ellas tiende a identificar la 

opression con la identificación grupal” (ob.cit: 83); quem defende essa concepção, portanto, 

acredita que para eliminar a opressão deve-se eliminar os grupos. É o mesmo que 

encontramos sustentado pelo bloco de argumentos contrários a utilização da “raça” para 

políticas contra as desigualdades. Tendo sido as diferenças raciais utilizadas para oprimir 

determinados grupos humanos, quer-se, como negação dessa forma de opressão, 

simplesmente negar as diferenças como processo de identificação grupal. 

 A política da diferença significa que, ao invés do desaparecimento das diferenças dos 

grupos sociais, deve-se promover o respeito às mesmas, compreendendo ainda que os grupos 

são fluidos e que, assim como aparecem, também podem desaparecer. Além disso, as 

diferenças de grupo devem ser entendidas como surgidas de relações e processos sociais, de 

forma a se cruzarem entre si, formulando aspectos múltiplos de identificações grupais.  

  Por esse princípio geral da política da diferença com vistas à justiça social, I. Marion 

Young defende as políticas de ação afirmativa nem tanto pelas perspectivas reparatórias  ou 

redistributicas que identificou Nancy Fraser, mas como um meio de combater essa opressão; 

especialmente, a opressão “que resulta de aversiones inconscientes y de la creación de 

estereotipos, así como de la pretensión de que el punto de vista de los individuos privilegiados 
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es neutral” (YOUNG, ob.cit.: 26).  

 Ainda diferentemente de Fraser, que, embora admita a relação necessária entre 

redistribuição e reconhecimento coloca as ações afirmativas como uma concessão do Estado 

de Bem-Estar liberal, Young identifica, pelo contrário, as ações afirmativas como grandes 

questionadoras do princípio de igualdade liberal. Por estar cumprindo o papel de questionar 

um princípio em que as pessoas devam ser tratadas como indivíduos e não como membros de 

um grupo, a ação afirmativa não deve, para Young, se reduzir nem se limitar à discussão 

sobre a igualdade de oportunidades.  

 Em sua análise, Fraser apresentou apenas um aspecto primário das ações afirmativas, 

que é a distribuição de alguns cargos e vagas em trabalhos e na educação, mas não avançou 

no sentido da justiça racial que põe em questão a organização institucional e a tomada de 

decisões, como o faz Young: as ações afirmativas são, para ela, um meio necessário e justo de 

combater percepções e pressupostos a que estão sujeitas as mulheres e as pessoas negras por 

parte de quem toma as decisões – em geral, homens brancos. Mas considera que sua defesa 

não deve se sustentar no princípio da não-discriminação, e sim sobre o conceito da opressão 

que sofrem esses grupos, porque a ação afirmativa “ya no necesita ser vista como una 

excepción al, por lo demás operativo, principio de no discriminación. Así, en cambio, la 

acción afirmativa pasa a ser una de las muchas políticas de conciencia de grupo que 

contribuyen a socavar la opresión” (2000: 329). 

   

“Reconhecer para Libertar” - O Multiculturalismo Emancipatório  

 Da mesma forma que essa outra perspectiva da política da diferença e da ação 

afirmativa nos possibilita refutar em parte a camisa-de-força do dilema fraseriano, 

encontramos os pressupostos de reflexão sobre o reconhecimento em seu sentido 

transformador não na concepção dominante de multiculturalismo, mas num multiculturalismo 

emancipatório que, pelos termos de Boaventura de Souza Santos e de João Arriscado Nunes 

(2003), parte de uma reconceitualização do “político”, concebendo formas de “política 

cultural”.  

 Isso porque é a partir do reconhecimento da diversidade de modos de dominação e 

resistência que se “permite a emergência de novos espaços de resistência e de luta e de novas 

práticas políticas” (2003: 39). Essas formas de política multicultural abrangem “o conjunto 
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das iniciativas e formas de mobilização e de luta que ocupam o espaço ‘entre a resistência e a 

mobilização’” (ob. cit.: 40).  

 Indo mais adiante no problema, os autores identificam a preocupação, também 

apresentada por Fraser, quanto às limitações da perspectiva identitária em relação às 

transformações do capitalismo global, trazendo ainda mais duas questões decorrentes: ora a 

multidimensionalidade das formas de opressão e dominação suscitam formas de resistência e 

lutas mobilizadoras de atores coletivos diferenciados em seus vocabulários e recursos, 

podendo criar sérias limitações para as tentativas de redefinição do campo político, ora a 

legitimação e eficácia dessas lutas dependem da capacidade dos atores coletivos e 

movimentos sociais, que pressupõe uma “inteligibilidade mútua” para realizar alianças 

translocais e globais. Diante desses problemas, Santos e Nunes propõem, como solução, a 

teoria da tradução: 

Diferentemente de uma teoria geral da ação transformadora, a teoria da tradução 
mantém intacta a autonomia das lutas em questão como condição para a tradução, 
dado que só o que é diferente pode ser traduzido. Tornar mutuamente inteligível 
significa identificar o que une e é comum a entidades que estão separadas pelas suas 
diferenças recíprocas. A teoria da tradução permite a identificação de um campo 
comum em uma luta indígena, uma luta feminista, uma luta ecológica etc., sem fazer 
desaparecer em nenhuma delas a autonomia e a diferença que as sustenta (Santos, 
2001 a: 192) (apud SANTOS e NUNES, 2003: 40). 

 

 Tal teoria é aplicável na análise da identificação do campo comum, por exemplo, das 

lutas das mulheres negras e indígenas quando da redação de uma “Carta de Parentesco”, 

lançada por ocasião da Conferência Nacional de Mulheres, em 2004; ou ainda nas crescentes 

secretarias de negras/os, nos partidos de esquerda – ou pelo menos de origem esquerdista –, 

para a constituição de uma plataforma política anti-racista junto à proposição do socialismo 

ou da social-democracia75. 

 Com base nessa teoria, os autores identificam dois tipos de estratégias para a produção 

do conhecimento sobre iniciativas e movimentos emancipatórios em torno da redistribuição e 

do reconhecimento: as primeiras estratégias mobilizam transgressivamente os conceitos que 

foram elaborados em contexto eurocêntrico – como justiça, igualdade, cultura –, propondo a 

construção de discursos emancipatórios alternativos lidos a partir de quadros analíticos que, 

mesmo de base eurocêntrica, representam o que eles chamam de “círculo mais amplo de 

 
75 É o exemplo da Secretaria de Combate ao Racismo, do PT; da Secretaria de Oprimidas/os, do PSTU, que 

inclui questões de raça, gênero e orientação afetivo-sexual, e da UNEGRO, do PCdoB. 
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reciprocidade” do pensamento social e político ocidental, como nas teorias pós-estruturalistas, 

feministas ou pós-coloniais; as segundas estratégias denunciam os vieses desses conceitos e 

propõem conceitos alternativos baseados num multiculturalismo “policêntrico”, no 

reconhecimento do direito a todas as culturas de perceberem as limitações de suas 

perspectivas, na igualdade dos povos em termos de status, inteligência e direitos, a 

descolonização das relações de poder e das representações que estabelecem as desigualdades 

entre os povos e culturas. 

 Busca-se, assim, evitar o risco de que a reconstrução de discursos e práticas 

emancipatórias reproduza as concepções e preocupações eurocêntricas; são condições para 

uma utilização estratégica e emancipatória de conceitos como cultura, multiculturalismo, 

direitos ou cidadania “...tanto nas arenas nacionais quanto nas transnacionais como parte de 

discursos que articulam as exigências do reconhecimento e da distribuição, de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que não alimente ou reproduza 

desigualdades” (2003: 43). Pela teoria da tradução, permite-se que as diferenças, 

contrariamente ao fortalecimento das estruturas das desigualdades, identifiquem as diferentes 

formas sociais que as lutas emancipatórias assumem e seus diversos vocabulários. 

 No caso do vocabulário brasileiro, podemos filiar os discursos e as práticas do 

movimento negro ao que Santos e Nunes assumem quanto à defesa da diferença e da 

identidade coletiva: é que elas, bem como a autonomia e a autodeterminação, “podem, assim, 

assumir a forma de luta pela igualdade de acesso a direitos ou a recursos, pelo 

reconhecimento e exercício efetivo de direitos de cidadania ou pela exigência de justiça”, 

sendo esse o caminho para a proliferação de esferas públicas locais “simultaneamente capazes 

de articulação translocal, umas vezes com, outras contra os Estados nacionais, como pontos 

nodais de formas de globalização contra-hegemônica, de subpolíticas globais de sentido 

emancipatório e de cidadanias genuinamente cosmopolitas” (ob.cit.: 43-44)76

 Sob essas reflexões, o dilema redistribuição-reconhecimento assume duas dimensões: 

ora enquanto, como sentencia Fraser, um problema decorrente da proposição de remédios às 

injustiças sociais, ora também enquanto um falso dilema que problematiza concretamente 

suas aplicações, prorrogando ações e soluções contra as desigualdades estabelecidas. O 

dilema se falsifica no momento em que adota perspectivas unilaterais e não dos processos 
 

76A aliança das mulheres negras da América Latina e do Caribe, mobilizada no I Encontro de Mulheres Afro-
atino-americanas e Afro-caribenhas, 1992, na República Dominicana, é um exemplo. Dele foi estabelecido o 
“Dia da Mulher Negra na América Latina e no Caribe”, em 25 de julho. A data é hoje adotada por redes 
feministas e de organizações da sociedade civil. 
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sociais que forjaram aquelas categorias de “remédios” para a injustiça. 

 Nancy Fraser, certamente, nos alerta para o risco de assumir conceitos generalizados de 

afirmação e reconhecimento que trazem em seu conteúdo formas mais sofisticadas de se 

manter as injustiças e o não-reconhecimento; mas as transformações que ela propõe não 

estiveram contidas e visualizadas na própria mobilização de diversos atores e atrizes, 

constituídos como sujeitos políticos e integrados a movimentos sociais, que redimensionam os 

conceitos dominantes de direitos, igualdade, diversidade, ação afirmativa e reconhecimento. 

Contrariamente, ela retirou a voz dos movimentos, contida em suas demandas, e rebaixou 

suas conquistas à concessão de um modelo de Estado. 

 Para o movimento negro e feminista, a proposição de políticas de ações afirmativas 

surge enquanto medidas de fortalecimento de uma consciência de grupo, sem terem sido 

propostas, porém, como substitutivas de ações transformativas. Contrariamente a um dilema, 

o que proponho chamar de dialética da “afirmação e transformação”, sob a atual construção 

do discurso emancipatório negro e feminista, pode constituir ações contra a opressão racial e 

sexista. Para tanto, precisamos extrair as concepções acerca da identidade política que se 

propõe com o fortalecimento do sujeito negro como demandante de ações estruturais que lhes 

são específicas e articuláveis, mas não submetidas, às outras dimensões, tais como gênero e 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O POEMA DO SEMELHANTE 
 

O Deus da parecença 
que nos costura em igualdade 

que nos papel-carboniza 
em sentimento 

que nos pluraliza 
que nos banaliza 

por baixo e por dentro, 
foi este Deus que deu 

destino aos meus versos, 
 

Foi Ele quem arrancou deles 
a roupa de indivíduo 

e deu-lhes outra de indivíduo 
ainda maior, embora mais justa. 

 
Me assusta e acalma 

ser portadora de várias almas 
de um só som comum eco 

ser reverberante 
espelho, semelhante 

ser a boca 
ser a dona da palavra sem dono 

de tanto dono que tem. 
 

Esse Deus sabe que alguém é apenas  
o singular da palavra multidão 

(...) 
Esse Deus deu coletivo 

ao meu  particular 
sem eu nem reclamar 

Foi Ele, o Deus da par-essência 
O Deus da essência par. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
A AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE: UM CAMINHO DIALÉTICO  
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¡Yambambó, yambambé! 

Repica el congo solongo, 

repica el negro bien negro; 

congo solongo del Songo 

baila yambó sobre un pie. 

 

Mamatomba, 

serembe cuserembá. 

 

El negro canta y se ajuma, 

el negro se ajuma y canta, 

el negro canta y se va. 

Acuememe serembó, 

aé 

yambó, 

aé. 

 

Tamba, tamba, tamba, tamba, 

tamba del negro que tumba; 

tumba del negro, caramba, 

caramba, que el negro tumba: 

¡yamba, yambó, yambambé! 

(NICOLÁS GUILLÉN, “Canto Negro”)

A discussão sobre Ações Afirmativas não pode nem deve ser

separada    de  todo  o  conjunto de reflexões sobre os projetos

políticos que o Movimento Negro insere na análise da sociedade

brasileira.  Vimos que a sua discussão mobiliza idéias sobre

questões caras ao senso comum da “identidade nacional”.

Pensar em ações afirmativas para a inclusão de um grupo racial

na dinâmica social, possibilitando-o a atuar enquanto sujeito

político nas tomadas de decisão e na estrutura das organizações

e instituições públicas, é muito mais que pensar na viabilidade

das cotas no Ensino Superior. É pensar na questão da raça em si,

suas implicações e decorrências. 

 Retomando as nossas questões, perguntamo-nos por que o Movimento Negro no Brasil 

propõe a afirmação de identidade racial ao invés de refutar a categoria raça em nome da 

igualdade humana, e se um projeto político afirmativo, de determinado grupo identitário, 

entraria ou não entraria em conflito com um projeto político transformativo baseado na 

desestabilização de identidades essencialistas e  na justiça social pela eqüidade. 

 O conflito sobre o Estatuto da Igualdade Racial e, decorrentemente, sobre as cotas, 

como dissemos, gerencia esse debate que atinge o ponto crucial da questão racial brasileira: a 

visibilidade e o reconhecimento da própria existência de uma população que resistiu a um 

projeto político de desaparecimento – com a teoria do embranquecimento e a completa e 

intencional omissão do Estado sobre suas demandas no pós-escravidão77.  

                                                 
77Sobre isso, ver GONZALEZ, Lélia, 1979; LOPES, 1988;  SANTOS, 2003; SILVA JR., 2002. 
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 O Movimento Social Negro, assim como os Movimentos Indígenas, que se 

constituíram para representar essa resistência, se organizaram em torno de identidades 

(re)construídas pelos processos sociais e relações que, em meio às tentativas de se unificar 

uma identidade nacional com base na mestiçagem, persistiu em apresentarem a diferença 

como direito e se posicionarem enquanto grupos sociais com características próprias. 

Portanto, com uma história, com um local político e com demandas diferenciadas. 

 Percebemos que esse descentramento de um suposto “sujeito único” em diferentes 

sujeitos é  o argumento geral em que se faz desdobrar as demais questões pertinentes à 

questão racial brasileira. Reconhecer a população negra como sujeito de direito – enquanto 

sujeito negro, não enquanto sujeito abstrato e genérico –, força a sociedade brasileira a 

reelaborar as concepções a respeito de como realmente se constitui, se identifica, e como, a 

partir dessas concepções, se posicionam os grupos sociais decorrentes das identidades 

construídas. É o que, portanto, gera a crise da proposição do Estatuto da Igualdade Racial, 

porque, como diz Kobena Mercer, “a identidade somente se torna uma questão quando está 

em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência 

da dúvida e da incerteza” (MERCER, apud HALL, 2004). 

 Procuro, nesse capítulo, visualizar o conceito de raça no seu uso pelo Movimento 

Negro, bem como  a questão da identidade negra, que pôs e põe em dúvida a tentativa de se 

nacionalizar uma identidade brasileira sem o reconhecimento das diferenças. 

 

1. Raça e Identidade – a Voz do Movimento Negro 

 

 A organização do Movimento Negro foi impulsionada, a partir de 1930, em frentes 

políticas e encontros de reivindicação pelo protagonismo negro, como a Frente Negra 

Brasileira de militantes paulistas, extinta no golpe do Estado Novo (1930/1937), o   Clube   

Negro   de   Cultura Social   (1932),  o   Congresso Afro-Campineiro (1938),   o    Teatro    

Experimental    do  Negro –  
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TEN –, fundado em 1944, e o seu jornal  Quilombo,   a 

Convenção   Nacional   do   Negro   (1945), a 

Conferência Nacional do Negro (1949) e o Primeiro 

Congresso do Negro Brasileiro (1950). Essas 

expressões do protagonismo negro, dentre outras, 

denunciava a política segregacionista ao mesmo tempo 

em que criticava os estudos culturalistas, nos quais a 

contribuição histórica do povo negro era folclorizada. 

Sou negra    ponto final

devolvo-me a identidade

rasgo a minha certidão 

sou negra 

     sem reticências

sem vírgulas    sem ausências

sou negra balacobaco

sou negra noite cansaço

sou negra

     ponto final

(ALZIRA RUFINO, “Resgate”)

 

 Em meados da década de 1940, o pensamento social contestatório se fortalecia no 

Movimento Negro, com destaque de Abdias Nascimento, fundador do TEN, e de Guerreiro 

Ramos, sociólogo. Este último, apesar da futuramente admitida e penitenciada 

condescendência do companheiro Abdias Nascimento sobre os estudos à época do Congresso 

Afro-Brasileiro, ali já defendia que a maioria dos estudos antropológicos e sociológicos 

brasileiros sobre o negro contribuíra “para travar o processo de evolução das massas de cor” 

(RAMOS apud NASCIMENTO, 1982: 83), por tratar a identidade negra qual elemento 

“estático ou mumificado”, de aspecto pitoresco ou puramente histórico.  

 A identidade negra, a partir do significado dado pelo próprio Movimento, portanto, 

não se confundia, já a essa época, com as dimensões culturalistas que a delimitavam em 

determinados aspectos constituídos no pensamento hegemônico do campo acadêmico; ela 

assumirá, sobretudo, o conteúdo de uma ação de resistência à opressão racial no Brasil, 

opressão presente tanto em sua vulnerabilidade em relação aos direitos humanos, como na 

sofisticação da pretensa “cordialidade” das relações raciais. 

 Ao ser apropriado pelo Movimento Negro, o conceito raça se ressignificou. O viés 

biológico, original de sua conceituação no final do século XIX, é substituído pelo político, 

sobre as relações construídas a partir das diferenças raciais. Passou-se a se utilizar “as 

expressões raça, racismo (...) conforme o entendimento informal, popular, acientífico. Como 

sinônimo de etnia e nunca como purismo biológico” (NASCIMENTO, 1982: 6578), porque 

                                                 
78A primeira edição desse livro de Abdias, porém, foi em 1968, o que quer dizer que já à década de 1960 as 
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“Constituindo ou não uma categoria válida do ponto de vista biológico, na função de 

categoria socialmente construída a 'raça' persiste como dura e incontestável realidade em 

diversos contextos sociais” (NASCIMENTO, E. L. 2003:45). 

 Tal caráter político da identidade foi também definido por Clóvis Moura, no contexto 

da reunião sobre “Negritude e América Latina”. Realizada em Dakar entre 07 e 14 de janeiro 

de 1974, a reunião mobilizou uma série de discussões a respeito dessa identidade, adotada sob 

o nome de Negritude, e de sua validade como categoria científica no campo das Ciências 

Sociais. Clóvis Moura cita o discurso do então ministro da educação de Senegal, Alione Sene, 

para defender a identidade negra enquanto peça que promove a criação de um Mundo Novo, 

de um sul-americano novo e de um negro novo, expressão da vontade de libertação política e 

de desenvolvimento econômico e cultural (MOURA, 1983).  

 Moura vê a identidade como concretização de uma luta permanente, nos níveis 

econômicos e sociais, contra a desagregação política: 

...entendemos por identidade étnica um nível de consciência individual ou grupal 
das suas origens ancestrais capaz de determinar a aceitação, reconhecimento e sua 
auto-afirmação social e cultural a partir desse nível de consciência alcançado. A 
partir daí o agente conscientizado passa a contrapor-se aos outros indivíduos, grupos 
ou segmentos que vêem na etnia a que pertence uma marca inferiorizadora. 
(..) os segmentos não-brancos através de um processo alienador interiorizaram os 
valores brancos das classes dominantes que os colocaram como sendo inferiores, 
num trabalho subliminar cujo resultado foi conseguir que essas populações queiram 
fugir do seu ser, da sua concretude étnica, refugiando-se numa identidade simbólica 
e deformada. Isto quer dizer, por outro lado, que a miscigenação não democratizou 
a sociedade brasileira nem aceitou os padrões culturais e étnicos não-brancos como 
iguais. Criou em cima dessa população miscigenada uma escala de valores 
discriminatória da qual ela procura neuroticamente fugir. 
Como vemos, o sistema classificatório fenotípico bloqueou socialmente ao invés de 
libertar, durante séculos, as oportunidades, em pé de igualdade, dessa população 
não-branca. Essa estratégia centenária irá se refletir na situação atual, isto é, no 
perfil da estratificação social, econômica e cultural dos mesmos. Foi um sistema 
classificatório que conseguiu, com a roupagem de democracia racial, o imobilismo 
social dessa grande massa não-branca, especialmente negra que até hoje se 
encontra na base da pirâmide social. (MOURA, 1994: 156-7, grifos meus). 

 

 Aqui, a negritude é proposta como contraponto a um falso ideário de democracia racial 

que impregna a realidade social, política e jurídica brasileira, negando as desigualdades. Não 

exatamente promover meras diferenciações: o fortalecimento da identidade negra no Brasil, 

para Clóvis Moura, propõe assumir que essas existem e estruturam as relações de poder no 

país.  

 
referências políticas do Movimento Negro trabalhavam com a questão conceitual de raça como um construto 
social. 
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 Numa obra referencial sobre a questão da identidade negra, “Tornar-se Negro”, de 

Neusa Santos Souza, acompanha esse mesmo sentido ideológico que caracteriza o ser negro 

no Brasil: 

...no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negróide e 
compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e 
discriminação racial, não organiza, por si só, uma identidade negra. 
Ser negro é, alem disto, 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 
desta consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às 
diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração 
(SOUZA, 1983: 77). 

 

 A partir das décadas de 1960 e 1970, surgem outras influências internacionais de luta 

negra, o que rearticula o Movimento Negro politicamente. Com as influências do pan-

africanismo79, a luta anticolonialista, ao Protesto Negro nos Estados Unidos e  a luta anti-

apartheid da África do Sul, o Movimento Negro brasileiro criará uma nova base política 

enquanto movimento social. Nos anos 1970, é proposto o Dia Nacional da Consciência Negra, 

20 de novembro por homenagem a Zumbi, em contraposição ao 13 de maio, dia da “Abolição 

da Escravatura”. Em 1978 é fundado o Movimento Negro Unificado – MNU –, que se 

posicionou como entidade nacional. Nas décadas seguintes, a rearticulação do Movimento 

Negro permanecerá constituindo outras formas de organização (SILVA, N. I., 2001). Da 

década de 1980 a primeiros anos da década de 2000, ganham destaque as entidades negras 

organizadas em torno da luta do Movimento Negro contra o racismo, como o Centro de 

Defesa do Negro do Pará – Cedenpa, o Centro de Cultura Negra – CCN, do Maranhão, Casa 

de Cultura da Mulher Negra – CCMN, de Santos/SP, Geledés, de São Paulo, Djumbay, de 

Pernambuco, dentre centenas de organizações e grupos político-culturais pautados pela 

dimensão racial dos problemas brasileiros. 

 Ainda com o advento de um novo ordenamento jurídico a partir da Constituição de 

1988, no qual o Movimento Negro influenciou como grupo de pressão (SILVA JR., H., 2002 

e SANTOS, 2003), a pauta política do Movimento Negro contou mais fortemente com a 

perspectiva da identidade negra, objetivando o combate à apatia ou ao imobilismo social e em 

busca de se definir a pessoa e população negra como sujeito político demandante de direitos.  

 
79O Pan-Africanismo teve início desde as primeiras décadas do século 20. Mas posteriormente, ele seria 

transformado em instrumento político de combate ao colonialismo, por uma nova geração de intelectuais 
negros, principalmente africanos, que se mobilizariam pelo processo de independência dos países africanos 
nessas décadas (SILVA, N. I. 2001). 
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 O quesito raça/cor nas pesquisas oficiais e a apresentação de índices sociais 

desagregados por esse quesito, como vimos, colaborou bastante para a consolidação dos 

discursos do movimento por um projeto político nacional que visibilize as desigualdades 

raciais no sentido de abolir o racismo e a opressão por ele causada. 

 Sugere-se o fortalecimento identitário da população negra80, saída de uma “zona 

cinzenta” a que se refere Sueli Carneiro a respeito da mestiçagem “parda”, dita típica do povo 

brasileiro (2002-B). Fátima Oliveira aborda objetivamente essa questão das categorias preta e 

parda dos institutos de pesquisa quando chama a atenção para o “dado (...) que a população 

negra, para a demografia, é o somatório de preto + pardo. Cabe ressaltar, no entanto, que 

preto é cor e negro é raça. Não há 'cor negra', como muito se ouve. Há cor preta” e, “No 

contexto da mestiçagem, ser negro possui vários significados, que resulta da escolha da 

identidade racial que tem a ancestralidade africana como origem (afro-descendente). Ou seja, 

ser negro, é, essencialmente, um posicionamento político, onde se assume a identidade racial 

negra” (OLIVEIRA, 2004: 01-02). 

 O ser negro, por essa dimensão, não tem na mestiçagem um impedimento para a 

elaboração de sua identidade racial, porque raça é esse conceito político para a 

fundamentação do debate sobre o racismo no Brasil: 

Raça é hoje e sempre foi um conceito eminentemente político cujo sentido 
estratégico foi exemplarmente sintetizado pelo historiador Anthony W. Marx em seu 
livro Making Race and Nation, onde ele afirma que “Raça é uma questão central da 
política...porque o uso que as elites fizeram e fazem da diferença racial foi sempre 
com o objetivo de provar a superioridade branca e assim manter seus privilégios, à 
custa da escravidão e exploração” (CARNEIRO,  2002-C: 117-8). 

 

 O movimento negro encampa a dimensão histórica e sociopolítica da identidade para a 

garantia e reconhecimento do grupo social negro, através de setores sociais e da 

intelectualidade negra e sua produção acadêmica contemporânea, que defendem a 

(re)elaboração da identidade negra, por um viés político, como a contraposição definitiva ao 

mito da democracia racial derivada da mestiçagem, bem como a contraposição a uma 

identidade proletária desracializada e afirmada apenas enquanto classe econômica. E, mais 

ainda, a retomada do conceito de raça através da negritude ou identidade racial propõe o 

desenvolvimento de uma contra-ideologia de afirmação da população negra como segmento e 

“agente social sem escamoteações, capaz de evitar que o não-branco de um modo geral 
 

80Isso também ocorrerá dentro da questão indígena, com as suas peculiaridades no tocante à identidade étnica. 
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fugisse da sua própria realidade, sem a necessidade de criar uma realidade simbólica 

alienadora” (MOURA, 1994: 156). 

 Traduz, dessa forma, uma postura contra-hegemônica à ideologia que produz 

desigualdades: 

O conceito de raça se instituiu para justificar a dominação, a escravidão e a 
exploração de um grupo racial sobre outro. Hoje, a negação da realidade social da 
“raça” e da necessidade que dela decorre de focalizar as políticas públicas nos 
segmentos historicamente discriminados se presta à perpetuação da exclusão e dos 
privilégios que a ideologia que o sustenta produziu e reproduz cotidianamente 
(CARNEIRO, 2002-C: 122). 

 

Para interromper, portanto, esse encadeamento da exclusão e dos privilégios que a 

ideologia racista perpetua, é que se propõe o fortalecimento da identidade racial por essa 

população negra e negro-mestiça, como defende Helio Santos: 

A não-identidade racial (...) leva o negro e o negro-mestiço a não se identificarem 
com a questão étnico-racial. 

(...) Esse vasto contingente (47% da população brasileira), ao não desenvolver a sua 
verdadeira identidade, acaba por impedir a possibilidade de um ganho político para 
si e para o país como um todo. (...) Mediante a identificação do negro-descendente, a 
militância passa a ser capaz de promover mudanças importantes, pois as ações 
resultariam na construção de uma força política. Como? Com a manifestação de 
um contingente humano considerável que passaria a exigir a cidadania 
(SANTOS, 2003: 173, grifo meu). 

 A identidade, nesse momento histórico determinado, é o que possibilitaria fortalecer a 

população negra enquanto grupo social e sujeito de direitos específicos à sua realidade 

socioeconômica e cultural-valorativa. Assumir a identidade negra – para os/as negros/as  – 

contribuiria à sua participação ativa na sociedade, para combater as desigualdades raciais e 

principalmente para transformá-la.  

 Assim, a construção de uma nova identidade seria “uma possibilidade (...) gerada a 

partir da voz de negros que, mais ou menos contraditória ou fragilmente, batem-se por 

construir uma identidade que lhe dê feições próprias, fundada, portanto, em seus interesses, 

transformadora da História – individual e coletiva, social e psicológica” (SOUZA, 1983). 
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Raça ou Etnia? 

Perceber a dimensão política da identidade é algo que a antropologia já discute, desde a 

contribuição de Fredrik Barth sobre grupos étnicos, desde fins da década de 1960. 

 Fazendo a crítica da então antropologia social, que tratava a sociedade por um 

conceito englobante e abstrato, Barth (1998) defendeu que as fronteiras entre grupos étnicos 

persistem mesmo havendo fluxo de pessoas que atravessam essas fronteiras, em contraste com 

o pensamento dominante àquela época que julgava o isolamento geográfico e social como 

fatores para a sustentação da diversidade cultural. Afirmou que “as distinções étnicas não 

dependem de uma ausência de interação social e aceitação, mas são, muito ao contrário, 

freqüentemente as próprias fundações sobre as quais são levantados os sistemas sociais 

englobantes” e assim concluía que “as diferenças culturais podem permanecer apesar do 

contato inter-étnico e da interdependência dos grupos” (BARTH, 1998: 188). 

A partir disso, Barth fundamentou a concepção dos grupos étnicos como categorias de 

atribuição e identificação realizadas pelos próprios atores, organizando a interação entre as 

pessoas. Contestou a fundamentação biológica dos grupos étnicos da bibliografia 

antropológica tradicional, porque, em sua crítica, ela se aproximaria muito da proposição 

tradicional em que raça = cultura = linguagem e em que uma sociedade é igual a uma 

entidade que rejeita ou discrimina outras. Propõe que os grupos étnicos são na verdade formas 

de organização social, em que o traço fundamental é a característica da auto-atribuição ou da 

atribuição por outros a uma categoria étnica.  

 Uma atribuição categórica, afirmou, “é uma atribuição étnica quando classifica uma 

pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, presumivelmente determinada por sua 

origem e seu meio ambiente”. Assim, quando “os atores usam identidades étnicas para 

categorizar a si mesmos e outros, com objetivos de interação, eles formam grupos étnicos 

neste sentido organizacional” (BARTH, ob.cit.:194). 

Por sua compreensão, essa ênfase na atribuição como traço fundamental dos grupos 

étnicos torna a fronteira étnica, definidora do grupo, como ponto central da pesquisa, e não a 

matéria cultural abrangida por ela. 

O pensamento de Fredrik Barth, contestatório, prioriza a dimensão política da etnia 

como organização social interativa, cujas fronteiras não estão limitadas a um conteúdo 
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cultural imóvel e isolado. O termo etnia, assim, assume a preferência de setores das ciências 

sociais que, por identificar em raça uma significação de orientação biologizante, a 

desconsidera como categoria e a substitui pela perspectiva étnica. 

Segmentos e militantes do Movimento Negro utilizaram, em determinada época, raça e 

etnia como sinônimos da categoria de atribuição que formulou as relações raciais no Brasil; 

no entanto, contemporaneamente, a categoria raça passa a ser definida majoritariamente como 

mais apropriada que etnia para falar da questão dos/as negros/as, já que a noção de etnia não 

tem ressonância no imaginário social nem na terminologia popular; sem essa ressonância, não 

tem força mobilizadora (BENTES, apud  NASCIMENTO, E. L., 2003).  

Ao se utilizar etnia, do contrário, desmobiliza-se a questão especificamente racial e 

coloca-se, no mesmo cadinho de análise, outras questões atribuídas como “étnicas”. Embora 

determinados grupos étnicos também consistam em grupos sociais excluídos e discriminados, 

os processos de identificação, identidade e mobilização política se dá em dimensões 

diferenciadas (NASCIMENTO, E. L., 2003); isso porque ao falarmos de raça nas Américas 

estaremos, na verdade, atingindo objetivamente uma dimensão específica que não é atingida 

pelo vasto termo etnia: um processo histórico que construiu relações com base nas diferenças 

raciais arquitetadas pelo colonialismo, pondo em confronto as diferentes identidades dos 

continentes africano, americano e europeu e, a partir desse confronto, as ressignificou (tais 

identidades) entre os grupos sociais (BLACKBURN, 2003). Como reflete Wade, citado por 

Poutignat e Streiff-Fenart (1998), as variações fenotípicas que se tornaram racializadas não 

foram quaisquer variações, mas aquelas que se salientaram no movimento colonialista da 

Europa em outros continentes. Dizer “que as pessoas não percebem as diferenças raciais, mas 

somente diferenças fenotípicas de cor, de cabelos, de ossatura, etc., e que foram escolhidas 

simplesmente de maneira contingente, (...) subestima, segundo Wade, a construção social e 

histórica da própria idéia de que existem diferenças físicas significativas e daquilo que é 

tipicamente pensado como variação fenotípica” (POUTIGNAT e STREIFF-FENART, 1998: 

42). 

Isso faz pensar na categoria raça como com conceito, portanto, que não significa a 

variação fenotípica em si; desestabilizada sua noção biologizante, raça é um conceito que se 

faz sobre as construções sociais acerca do que é pensado como variação fenotípica que 

diferencia os grupos racialmente identificados no processo histórico brasileiro. Portanto, em 

relação à raça negra essas construções carregam necessariamente a identificação dessa 
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variação que dizem respeito à origem africana, imagem, representações sobre o corpo negro, 

história, tradições, símbolos e significados, relações entre grupos, estereótipos e também os 

estigmas, preconceitos e discriminações. 

Portanto, a concepção atual sobre raça propõe apresentar a dimensão política que as 

construções sociais fazem significar sobre raça nas relações raciais brasileiras. Existindo as 

diferenças, atingir o racismo não será negá-las, mas transformar essas construções sociais 

acerca do que é pensado como e sobre a variação fenotípica, pela não-hierarquização, não-

discriminação e contra o racismo. 

A partir da análise dessas construções, a identidade racial se ressignifica como um 

modo de organização política e como força mobilizadora do grupo social negro pelo seu 

reconhecimento e pela garantia de justiça contra a opressão racial (SOUZA, 1983; YOUNG, 

2000; MOURA, 1994; CARNEIRO, 2002 A-B-C; SANTOS, 2003 e OLIVEIRA, 2004). 

 

2. Identidades e Consciência 

 

 Apesar do conceito amplo de opressão estar presente nos movimentos sociais como um 

todo, a especificidade da luta contra a opressão racista, bem como contra a opressão sexista, 

sofre ainda resistência por parte também das compreensões que a reduzem como efeitos da 

dominação de classe ou da ideologia burguesa.  

 Naqueles argumentos que analisamos sobre as ações afirmativas, vimos que uma das 

vertentes insere as desigualdades sociais nos desigualdades econômicas das classes sociais, 

em contraposição aos movimentos negro e feminista que afirmam formas distintas de 

opressão, de dinâmicas próprias, embora possam se articular com a opressão de classe. A 

natureza da transformação, portanto, é necessariamente e restritamente quanto ao sistema 

político; a afirmação de outras identidades apenas desmobilizariam ou enfraqueceriam uma 

remota ação revolucionária. 

 Íris Marion Young trouxe esse conflito conceitual entre os próprios movimentos sociais, 

percebendo, porém, que desde a década de 1980 os movimentos socialistas, feministas e anti-

racistas estão construindo um consenso no sentido de “afirmar que muchos grupos diferentes 
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son oprimidos en nuestra socieda, y que no puede asignarse prioridad causal o moral a 

ninguna forma particular de opresión (...). La misma discusión ha llevado también a reconocer 

que las diferencias de grupo atraviesan las vidas individuales en una multiplicidad de modos, 

y que esto puede implicar privilegio y opresión para la misma persona en relación con 

diferentes aspectos de su vida” (ob.cit.: 76).  

 No Brasil, essa situação de consenso em processo de construção está presente na 

última década principalmente na relação entre o movimento feminista e o movimento negro, 

não apenas com a consolidação de um movimento interseccional de impacto na 

contemporaneidade – o movimento negro feminista ou o movimento de mulheres negras –, 

mas com a elaboração de uma agenda comum sobre as demandas de raça, gênero e classe que 

essa relação está produzindo81. Ainda mais, além dos movimentos sociais originais dessas 

demandas, os movimentos interseccionais que surgem entre eles faz compreender que os 

grupos sociais, como frutos das relações, não são unificados e heterogêneos; assim como o 

movimento de mulheres negras surge como um movimento interseccional entre feministas e 

movimento negro, há outras intersecções possíveis, como por exemplo a que ocorre 

atualmente entre o movimento de mulheres negras e o movimento homossexual, da qual se 

identifica o grupo de lésbicas negras.  

 

Interseccionalidades 

 Kimberlé Crenshaw (2002) alerta para essa questão das interseccionalidades quando 

trata às várias formas de discriminações que articulam as dimensões de gênero e raça.  

 O ativismo das mulheres, afirma Kimberlé, fez com que na defesa de direitos humanos 

fossem observadas as especificidades em torno das violações aos direitos da mulher. A visão 

clássica de um sujeito abstrato de direitos ocultava que as mulheres têm violações diferentes 

das dos homens, além da prática de determinadas violências, com base em gênero, não ser 

conceituada como violações de direitos humanos justamente por atingir especificamente 

mulheres, como estupro, espancamento em âmbito doméstico ou repressão política parte de 

alguma tradição social. As campanhas pelos “direitos humanos das mulheres” fez atingir o 

ideário de um sujeito abstrato, e demonstrou que as diferenças precisavam ser percebidas. 

 
81A Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB se intitula como uma organização feminista e anti-racista. A 

Rede Feminista de Saúde desenvolveu, recentemente, o “Dossiê sobre Assimetrias Raciais”. Outros 
documentos políticos feministas e do movimento de mulheres negras apresentam essa articulação. 



 92

 

                                                

Assim, “desenvolveu-se um consenso de que os direitos humanos das mulheres não deveriam 

ser limitados apenas às situações nas quais seus problemas, suas dificuldades e 

vulnerabilidades se assemelhassem aos sofridos pelos homens” (CRENSHAW, 2002: 172) .  

 A incorporação da perspectiva de gênero, como resultado desse ativismo, evidenciou-se 

nos documentos internacionais de direitos humanos, como na Conferência de Beijing82. A 

diferença não poderia mais ser uma justificativa da opressão de gênero à mulher, assim como 

ela, “em si mesma, passou a servir de apoio à própria lógica de incorporação de uma 

perspectiva de gênero”, com base na visão de que os efeitos diferenciais do gênero devem ser 

analisados na perspectiva dos direitos humanos. O reconhecimento das diferenças será 

instrumento contra a injustiça de gênero, porque, enquanto no passado “a diferença entre 

mulheres e homens serviu como justificativa para marginalizar os direitos das mulheres e (...) 

para justificar a desigualdade de gênero, atualmente a diferença das mulheres indica a 

responsabilidade que qualquer instituição de direitos humanos tem de incorporar uma análise 

de gênero em suas práticas” (CRENSHAW, ob.cit: 172).  

 A autora reconhece, com isso, uma trajetória semelhante ao princípio dos direitos 

humanos de não-discriminação racial, ou melhor, uma sobreposição de trajetórias que fez 

desenvolver uma atenção especial, no contexto do sistema internacional de direitos humanos, 

às dimensões de gênero do racismo e às dimensões raciais da discriminação de gênero. 

 De fato, a normativa internacional antidiscriminatória versa, no mesmo sentido, sobre 

as garantias de direitos humanos da mulher, que deve ter assegurado o direito à vida livre de 

todas as formas de violência, levando em conta a vulnerabilidade por raça ou origem étnica: 

Art. 9º. Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os Estados Partes 
levarão especialmente em conta a situação da mulher vulnerável a violência por sua 
raça, origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou de deslocada, entre 
outros motivos. Também será considerada sujeitada a violência a gestante, 
deficiente, menor, idosa ou em situação sócio-econômica desfavorável, afetada por 
situações de conflito armado ou de privação da liberdade. (Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - 
“Convenção de Belém do Pará”, 1994).  

 

  Como reconhecimento dessas especificidades, as ações afirmativas surgem 

implicitamente nos textos da normativa de direitos humanos relativas aos grupos vulneráveis, 

 
82 Quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher (FWCW/QCMM ou Conferência de 

Beijing), realizada em Beijing, China, de 4 a 15 de setembro de 1995. 
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quando instam os Estados a assumirem medidas especiais de combate às desigualdades de 

raça e de gênero83. 

 A prática do racismo, no Brasil, atinge homens e mulheres negras por sua 

identificação racial; no entanto, em relação às mulheres negras há ainda uma duplicidade de 

discriminações pela articulação da discriminação por raça/cor e da discriminação por sexo; é 

indubitável, diante dos índices sociais, que o segmento de mulheres negras é o mais 

vulnerável às violações de direitos humanos. Os dados do PNAD/IBGE de 2003 demonstram, 

por exemplo, que a taxa de desemprego das mulheres, entre 1992 e 2003, foi 

proporcionalmente superior em relação aos homens; com a desagregação racial, constatou-se 

que o desemprego da população negra era superior 23% em relação à população branca, e que 

essa taxa entre as mulheres negras era 30% maior que entre as mulheres brancas. Sobre a 

remuneração do trabalho, em 2003 os homens brancos ganhavam em média 113% mais que 

os homens negros e, as mulheres brancas, 84% mais que as mulheres negras. Apresenta-se, 

assim, uma gradação racial e sexual: os homens brancos têm mais acesso ao emprego e 

melhor remuneração, seguindo-se dos homens negros, depois destes as mulheres brancas e, 

em seguida, as mulheres negras. As mulheres negras constituem o último segmento a 

usufruírem seus direitos de cidadania – estendendo-se o problema no campo variado dos 

direitos sociais (PNUD, 2005). 

 Os estereótipos racistas perpetuados em nossa cultura discriminatória ainda se 

especificam quanto às mulheres negras, que vivenciam uma espécie sexista de racismo. O 

racismo sexista é manifestado pela veiculação de estigmas decorrentes tanto do ideário da 

violência sexual perpetrada no período escravagista, do ideário do branqueamento no pós-

escravidão, bem como do ideário da democracia racial, em que a figuração mítica da “mulata” 

estimula uma visão objetificante e mercantilizadora do corpo da mulher negra, “objeto” da 

violência, do desejo de domínio, do consumo. Patenteando um processo de exclusão da 

 
83Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial: “Art. 1º, 4 - 

As medidas especiais adotadas com a finalidade única de assegurar convenientemente o progresso de certos 
grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que precisem da proteção eventualmente necessária para lhes 
garantir o gozo e o exercício dos direitos do homem e das liberdades fundamentais em condições de 
igualdade não se consideram medidas de discriminação racial, sob condição, todavia, de não terem como 
efeito a conservação de direitos diferenciados para grupos raciais diferentes e de não serem mantidas em 
vigor logo que sejam atingidos os objetivos”. Da mesma forma, a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher: “Art. 4º: A adoção pelos Estados 
Membros de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem 
e a mulher não se considerará discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira 
implicará, como conseqüência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas medidas cessarão 
quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados”. 
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mulher negra, a idéia da “mulata”, implica “a forma mais sofisticada da reificação: ela é 

nomeada 'produto de exportação', ou seja, objeto a ser consumido pelos turistas e pelos 

nacionais burgueses (...) Este tipo de exploração sexual da mulher negra articula-se a todo um 

processo de distorção, folclorização e comercialização da cultura negra brasileira” 

(GONZALEZ, 1979:16). 

 Como afirma Kimberlé Crenshaw, “a discriminação racial é freqüentemente marcada 

pelo gênero (...) portanto, a incorporação de gênero, no contexto de análise do racismo, não 

apenas traz à tona a discriminação racial contra as mulheres, mas também permite um 

entendimento mais profundo das formas específicas pelas quais o gênero configura a 

discriminação também enfrentada pelos homens” (2002: 173).  

 A questão da diferença deverá ainda ser observada entre as mulheres não somente em 

relação aos homens, porque as várias diferenças caracterizam diversas formas de acesso ou 

negação de direitos; como vimos, apesar da discriminação de gênero sujeitar todas as 

mulheres, o fato de ser mulher negra ou mulher branca a sujeitará a formas diferentes de 

vivenciar a discriminação. Outras diversas identidades sociais, como classe, raça, cor, 

orientação sexual e geração, por exemplo, serão as “diferenças que farão a diferença”, na 

terminologia de Kimberlé, na vivência da discriminação. 

 Essa compreensão é decorrente das críticas trazidas pelas negras feministas ao 

movimento feminista centrado, desde suas origens, nas demandas das mulheres brancas; as 

mulheres negras, mais sujeitas à violência de gênero, por estarem ainda submetidas pela 

opressão racial, eram invisibilizadas pela própria luta feminista84 (GONZALEZ, 1979 e 

hooks, 2004). Tais críticas mobilizaram, no interior do movimento feminista, o 

reconhecimento dessas interseccionalidades que descentram a “feminilidade” única e abstrata 

para as “feminilidades” pelo reconhecimento das diferenças e das vulnerabilidades 

específicas.  

 Do mesmo modo, com uma compreensão de interseccionalidades ou articulações, não 

se pode conceber a análise da questão de classe sem o viés racial. A história das Américas 

pautou sua formação de classes em critérios originalmente raciais; portanto, “sólo a través del 

 
84bell hooks analisa as terminologias utilizadas por Betty Friedam contra a opressão feminina para demonstrar 

como o feminismo surgiu por uma perspectiva restrita a mulheres brancas de classe média: “Hizo de su 
situación, y de la situación de mujeres blancas como ella, un sinônimo de la condición de todas las mujeres 
estadounidenses. Ao hacerlo, apartó la atención del clasismo, el racismo y el sexismo que evidenciaba su 
actitud hacia la mayoría de las mujeres estadounidenses” (2004: 34). 
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análisis del racismo e de su función em la sociedad capitalista se puede obtener uma 

comprensión completa de las relaciones  de clase. La lucha de clases está unida de forma 

inseparable a la lucha para terminar com el racismo” (hooks, ob.cit.: 35).  

 Nesse sentido, Lélia Gonzalez, em estudo sobre as formações capitalistas e a questão 

racial, observa que “o racismo (...) denota sua eficácia estrutural na medida em que estabelece 

uma divisão racial do trabalho e é compartilhado por todas as formações sócio-econômicas 

capitalistas e multirraciais contemporâneas”. Mas ela atenta para a não submissão da 

dimensão racial para a de classe, identificando que “...nesse momento poder-se-ia colocar a 

questão típica do economicismo: tanto brancos quanto negros pobres sofrem os efeitos da 

exploração capitalista. Mas na verdade, a opressão racial faz-nos constatar que mesmo os 

brancos sem propriedade dos meios de produção são beneficiários do seu exercício”. E, dessa 

análise, lança uma pergunta em tom de crítica: “até que ponto essas correntes, ao reduzirem a 

questão do negro a uma questão socioeconômica, não estariam evitando assumir o seu papel 

de agentes do racismo disfarçado que cimenta nossas relações sociais?” (GONZALEZ, 1979: 

09 e 12). 

 Assim como o sujeito abstrato dos direitos humanos precisa ser descentrado para 

reconhecer as diferenças de gênero, precisa também ser descentrado para reconhecer as 

diferenças raciais e suas articulações de gênero, classe  e outras identidades sociais. 
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Identidades não essencialistas 

 A idéia de “descentramento” do sujeito é concebida por Stuart Hall (2004) como 

pertinente à 

chamada “crise de identidade”, que põe 

em xeque as velhas identidades que por 

muito tempo “estabilizaram” o mundo 

social.  

Hall distingue três concepções 

diferentes de identidade: do sujeito do 

Iluminismo, baseado numa concepção da 

pessoa humana como indivíduo 

centrado, unificado, dotado de razão, 

Sou Negro 

meus avós foram queimados 

pelo sol da África 

minh'alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, 

gonguês e agogôs; Contaram-me que meus avós

vieram de Loanda 

como mercadoria de baixo preço plantaram cana pro 

senhor do engenho novo 

e fundaram o primeiro Maracatu. Depois meu avô 

brigou como um danado nas terras de Zumbi (...) Na 

minh'alma ficou 

o samba   o batuque   o bamboleio 

e o desejo de libertação... (SOLANO TRINDADE, 

“Sou Negro”)

 

consciência e de ação, portanto num caráter muito individualista – e geralmente descrito como 

masculino; do sujeito sociológico, que preencheria o espaço entre o “interior” e o “exterior”, 

entre o mundo pessoal e o mundo público, pelas concepções de G. Mead e C. H. Cooley, 

sendo assim a identidade algo que “costura” o sujeito à estrutura – estabilizando, pois, os 

sujeitos e os mundos culturais que eles habitam; e por fim, a identidade do sujeito pós-

moderno, conceituado por não ter uma identidade fixa, essencial ou permanente, porque 

definida historicamente, e não biologicamente. 

 Por essa concepção pós-moderna de identidade que traz Stuart Hall, “o sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor 

de um 'eu' coerente”, porque a “identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 

é uma fantasia”, até porque as sociedades atuais estão postas ininterruptamente em conexão 

umas com as outras, pondo em constante análise as práticas sociais (HALL, 2004: 12-15). 

 Com base em Giddens, Harvey e Laclau, Hall aborda a característica das “sociedades 

da modernidade tardia” de serem atravessadas por diferentes antagonismos sociais e, por isso, 

de produzirem uma variedade de diferentes “posições de sujeito” -  as identidades. Afirma 

que, com a composição de diferentes antagonismos sociais interrelacionados, as identidades 
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podem ser contraditórias, se cruzando ou deslocando mutuamente, atuando tanto fora – em 

grupos políticos – quanto na subjetividade; e que não há nenhuma identidade singular, como 

por exemplo a de classe, que possa “alinhar” todas as diferentes com uma “identidade 

mestra”, única e abrangente. De modo crescente, “as paisagens políticas do mundo moderno 

são fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – advindas, especialmente, 

da erosão da 'identidade mestra' da classe e da emergência de novas identidades, pertencentes 

à nova base política definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas negras 

(...)” (HALL, ob.cit.21). 

 Hall exemplifica essas avaliações com o exemplo sobre o um fato político nos EUA, em 

que o presidente G. Bush havia indicado, para atrair conservadores e eleitorado negro, um 

homem negro conservador na Suprema Corte Americana. O presidente jogou com as 

identidades postas, imaginando que os conservadores, “apesar” do indicado ser negro, 

levariam em conta o fato dele ser conservador; e que o eleitorado negro, apesar do indicado 

ser conservador, levariam em conta o fato dele ser negro. O problema é que havia, contra o 

indicado, um processo de assédio sexual. Isso mobilizou feministas, movimento negro e 

conservadores, cada qual priorizando suas identidades políticas na defesa ou no rechaçamento 

ao indicado. 

 Não precisaríamos ir tão longe para averiguar que a identidade pode sofrer uma 

variação a partir de como o sujeito será interpelado politicamente. Igualmente, o Brasil 

presenciou um embate de identidades em jogos numa situação extremamente similar ao caso 

dos EUA: o presidente Luís Ignácio Lula da Silva, no início do seu mandato, nomeou um 

negro e uma mulher para integrarem o Supremo Tribunal Federal – até então completamente 

branco e masculino. Mas o homem negro indicado, o desembargador Joaquim Barbosa 

Gomes, tem em sua história uma situação de violência contra a mulher. Do mesmo modo que 

no exemplo de Hall, este fato mexeu as várias identidades envolvidas: a maioria do 

Movimento Negro apoiou a indicação pelo fato dele ser negro; o Movimento de Mulheres 

Negras assumiu posições distintas, parte assumindo a identidade negra como prioritária e uma 

minoria assumindo a identidade feminista como prevalente. As feministas brancas ficaram, 

em sua grande parte, reservadas quanto à questão. 

 Com essa mobilidade, afirma Hall, as identidades tornaram-se politizadas. É esse 

processo que é, “às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de 

identidade (de classe) para uma política de diferença” (ob.cit.:21). 
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 Isso pode ser analisado, ainda, sob a contribuição de Gramsci que Hall utiliza para a 

análise das questões raciais, acerca das idéias sobre dominação e hegemonia, como vimos. O 

“bloco histórico”, ao contrário de uma “classe dominante”, é quem lidera o consentimento por 

agentes hegemonizadores que serão configurados e compostos socialmente de forma 

complexa, não una nem centrada (GRAMSCI, 2004). 

Por ser a hegemonia um termo geral, analítico, pode ser aplicado às alianças entre todas 

as classes e grupos sociais. Hall exemplifica, no campo racial, com a forma de a África do Sul 

sustentar o Estado por alianças entre os interesses da classe branca governante e os interesses 

dos trabalhadores brancos contra os negros; podemos, entre nós, exemplicar também numa 

aliança cultural entre homens brancos e homens negros no processo de opressão sexista às 

mulheres; ou na aliança entre homens e mulheres brancas no processo de opressão racial às 

mulheres negras (HALL, 2003).  

Observar as interseccionalidades, fortalecer e respeitar também as identidades sociais de 

gênero e raça é, associando às análises de Íris Marion Young e Kimberlé Crenshaw, 

compreender que  os grupos sociais não são essenciais; diante das interações surgidas a partir 

das formas de relações, o sujeito como produto do processo social se define em termos de 

grupos aos quais está identificado, associados a atributos específicos, estereótipos, normas; as 

identidades grupais adquirem relevância a partir de contextos específicos, como vimos acima. 

Porém, mediante a luta dos grupos sociais pela articulação das interseccionalidades, 

esses contextos não terão de levar, necessariamente, a uma “fragmentação” das identidades 

como analisa Hall. A busca de um consenso político entre as compreensões de luta por justiça 

social, de que tratou Young, está sendo mobilizada pela articulação das questões de gênero, 

raça e classe, pelos grupos sociais respectivos, o que propõe, contemporaneamente, a 

compreensão dessas dimensões como estruturantes. Isso quer dizer, pela concepção feminista 

e negra, que nenhuma delas deverá ser vista como uma categoria de análise única das questões 

sociais que geram as diferentes formas de opressão, mas também não como compartimentos 

que se amontoam ou se separam a partir da oportunidade. Elas deverão estar articuladas, por 

um lado compreendendo os processos sociais específicos em que estão inseridas, mas por 

outro aliadas às percepções sobre as formas hegemônicas que determinam os grupos 

oprimidos socialmente e que sobrepõem essas formas de opressão. Na política da diferença, 

deve-se levar em conta que o que “constituye una diferencia significativa o marca de opresión 

en un contexto determinado no es un atributo fijo y estable, sino una relación contingente y 
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situada que se mobiliza en cada práctica”; não se trata mais “del acercamiento, paternalista o 

no, (...) de la solidariedad como expresión politica de diferencias inasimilables e 

inevitablemente distantes entre si, sino como sugieren Bhavnani, Brah, Alexander e Mohanty, 

de la constructión de alianzas trasnacionales que cortocircuiten el relativismo, el localismo e y 

la esencialización de las diferencias” (BHAVNANI, COLSON, hooks e outras, 2004: 16 e 

24). 

 Essa é uma negociação constante, que permeia a agenda política dos movimentos 

negro, indígena, feminista e de classes, visíveis na inserção cada vez mais intensa do debate 

sobre as alianças, interações, intersecções e especificidades necessárias na ação desses 

movimentos pela eqüidade85. Reconhecer as identidades, ao contrário da visão que as teme 

essencialistas, torna-se compreender as interações que elas mobilizam nos processos sociais 

para a denúncia de um “capitalismo heteropatriarcal racialmente estruturado” (KARAKOLA e 

outras, 2004). 

 

 
85Não é otimismo ingênuo: os encontros feministas, nos últimos anos, pautam cada vez mais as diversas 

“feminilidades” como modo de se considerar as interseccionalidades com raça, orientação sexual, classe e 
deficiências; do mesmo modo, o movimento negro e negro-feminista em seus manifestos acentuam, 
necessariamente, a situação da mulher negra como maior atingida no processo do racismo brasileiro. Essas 
interações hoje levam a constar, em cada carta política, por exemplo, a linguagem de gênero e a dimensão 
racial para a reivindicação de direitos e a denúncia das desigualdades sociais. 
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À Guisa de Conclusão: Uma proposta da Dialética 

Afirmação/Transformação 

 

 O reconhecimento afirmativo, qual está nomeado por Nancy  Fraser,   assume com  isso  

uma 

 

Encontrei minhas origens 

Em velhos arquivos 

Livros 

Encontrei 

Em malditos objetos 

Troncos e grilhetas 

Encontrei minhas origens 

No leste 

No mar em imundos tumbeiros 

(...)Encontrei minhas origens 

Na cor de minha pele 

Nos lanhos de minha alma 

Em mim 

Em minha gente escura 

Em meus heróis altivos 

Encontrei 

Encontrei-as enfim 

Me encontrei 

(Oliveira Silveira, “Encontrei minhas 

Origens”) 

 

outra perspectiva. Deslocando o que concebeu 

perigosamente essencialista nas identidades negra e de 

gênero para uma concepção articulada de identidades 

sociais descentradas, e observando a redistribuição 

afirmativa não apenas em seu conceito primário de mera 

distribuição de alguns cargos e vagas, o dilema 

redistribuição/reconhecimento perde seu sentido. Já não 

há mais camisa-de-força que nos reduza a uma 

possibilidade utópica de transformação, tão remota por 

ser sem sujeitos constituídos e afirmados, “volatilizados” 

em suas identidades. 

Contudo, o dilema de Fraser não perde ao todo a 

sua importância: ele pode sim surgir no contexto da 

segmentação dos grupos sociais e suas demandas, se 

vistos isoladamente e fragmentados pelos próprios 

sujeitos. 

   Do mesmo modo, se por uma política de contraponto à globalização preponderar o 

fascínio do “local”, de modo relativista, acrítico e essencializador de identidades tradicionais, 

o dilema servirá de reflexão sobre  o caráter não transformador da identidade, dissociada que 

estará dos processos sociais de luta e da denúncia ao capitalismo, heteropatriarcalismo e 

racismo como geradores das desigualdades sociais e das diversas discriminações (HALL, 

2004 e BRAVNANI, COLSON, hooks e outras, 2004). 

 Para a constituição de uma sociedade justa, tanto a redistribuição quanto o 

reconhecimento, sem dicotomizações, são necessários e fundamentais. Os grupos sociais, por 
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Íris Marion Young, ou as coletividades, por Nancy Fraser, estão estruturalmente articulados 

às duas formas de luta, porque todas estão inseridas nos processos sociais que estruturam as 

desigualdades e as injustiças, pela opressão e dominação. 

 Com a compreensão da política da diferença, as identidades não surgem como um 

dilema para a transformação, já que  não se orientam pelo relativismo, localismo ou 

essencialismo; do contrário, pela perspectiva das interseccionalidades e articulações que 

estabelecem, surgem com um propósito dialético: parafraseando Sartre, é a afirmação de 

identidade negra, em nosso caso, que funciona como uma antítese à tese do racismo, 

fomentando uma consciência negra de luta para a construção da síntese final – a sociedade 

com igualdade racial86.  

 Mas, somente se estabelecidas aquelas interações necessárias à luta pela justiça social, 

a afirmação de identidades poderá surgir e se fortalecer enquanto contra-hegemonia ao 

racismo, sexismo e classismo por movimentos sociais libertários87. A discussão das 

identidades, se restritas ao debate das ações afirmativas no seu sentido primário, se perderá 

em sua força transformadora e se limitará aos contextos quase folclóricos de diferenças pelas 

diferenças, sem conteúdo crítico e politizado. 

 Como meio de questionar os valores e os lugares físicos e simbólicos, as ações 

afirmativas, como já alertou Íris Marion Young, surge tão somente como uma das muitas 

políticas de consciência de grupo. Joaze Bernardino explica que “as políticas de ação 

afirmativa são concebidas como um instrumento de racialização – positiva – das relações 

sociais no Brasil”. São os meios eficazes, no contexto conjuntural, “de correção do 

reconhecimento distorcido, do preconceito e da estigmatização”, ou seja, elas permitem a 

atribuição de um “valor positivo à classificação social do negro” (BERNARDINO, s/d); por 

essa perspectiva, o confronto que está estabelecido no Brasil acerca do Estatuto da Igualdade 

Racial e das ações afirmativas precisa ser entendido como não sendo apenas uma questão de 

contar vagas no Ensino Superior ou no funcionalismo público.  

 A discussão sobre as Ações Afirmativas estão inseridas em pelo menos três dimensões 
 

86Sartre propôs essa dialética em seu ensaio “Orfeu Negro”, In Reflexões sobre o Racismo. Difusão Européia 
do Livro, São Paulo: 1963. Apesar de propor o “racismo anti-racista” como forma de resistência necessária 
pelo Movimento Negro, o termo é inadequado porque se assemelha à falsa idéia do “racismo às avessas”. 
Considerando que o racismo é uma ideologia de hierarquização dos grupos raciais, associados a valores de 
superioridade e inferioridade, não se pode confundi-lo a uma luta que busca justamente pôr fim aos valores 
de hierarquização e subalternidades. 

87Lutar contra o racismo sem a perspectiva de gênero, p. ex., não atingirá o racismo sexista contra mulheres 
negras, constituindo num caminho falso de emancipação, porque desigual entre homens e mulheres. 



 102

 

da questão racial: 

Dimensões Argumentos desconstruídos Argumentos fortalecidos 

1. Da defesa de Direitos 

Humanos; 

 

Refuta o aspecto formalista/ 

meritocrático, por este reduzir o 

princípio da igualdade à igualdade 

formal e, pelo conceito do mérito 

individual, escamotear as 

desigualdades que vulnerabilizam 

determinados grupos sociais. 

Ações Afirmativas como 

medidas especiais e 

temporárias adotadas para 

eliminar as discriminações e 

desigualdades, como está 

previsto na normativa 

internacional de direitos 

humanos. 

2. Do “reconhecimento da 

diversidade e da igualdade 

enquanto conceitos que não 

se opõem, mas se 

complementam” na 

perspectiva do direito à 

diferença e no sentido 

político-educativo da 

sociedade contra práticas 

discriminatórias 

intolerantes 

(BENVENUTO, 2001: 

140) 

Refuta um sujeito único e 

centralizado, reconhecendo as 

diferenças. 

Ações Afirmativas como 

instrumento de mudança 

cultural-valorativa das 

construções sociais 

discriminatórias sobre a 

pessoa negra. 

3. Do fortalecimento da 

Identidade Negra  como um 

processo dialético pelo fim 

do racismo. 

Refuta que a sua adoção cristalizaria 

identidades essencialistas e 

acentuaria o racismo, porque deve 

ser visto em sua concepção política. 

Ações Afirmativas como 

instrumento de fortalecimento 

de consciência de grupo para a 

construção de uma sociedade 

sem racismo. 

 

 

 A identidade racial afirma-se para o Movimento Negro como uma construção social de 

identidade grupal que fortalece a frente de luta contra a opressão racial. Fazendo o paralelo da 

matriz conceitual de Nancy Fraser com a compreensão de ação afirmativa como uma das lutas 
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de consciência de grupo, por Young, o exemplo brasileiro de luta por ações afirmativas e 

reconhecimento, ao contrário de  surgir do modelo político do Estado de Bem-Estar liberal, 

pode estar apontando para uma luta por transformação do sistema político-econômico e 

cultural-valorativo que submete a maioria da população brasileira, de modo que não seja a 

categoria “raça” – nem gênero, classe ou sexualidade menosprezada – estruturante das 

relações de opressão.  

 Essa perspectiva, por seus/suas defensoras/es, não quer manter o código binário racial, 

mas do contrário demonstrá-lo existente e já estabelecido como um critério de desigualdade, 

propondo o seu enfrentamento para objetivar a igualdade racial. Sem o fortalecimento do 

sujeito político negro – lembrando que esta população é metade da população brasileira – 

nenhuma mudança concreta poderá ser realizada contra a injustiça social. 
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.CONTRA 
 
 

 
FSP - São Paulo, 30 de agosto de 2001 
 
 
TENDÊNCIAS/DEBATES 
 
A questão racial e a educação  
PAULO RENATO SOUZA 
 
 
As propostas para uma política de ação afirmativa que reduza a extrema desigualdade racial 
em nosso país vêm ao encontro de uma justa aspiração não só de afro-descendentes, mas de 
todo brasileiro com consciência social e moral. A maior mortalidade infantil e materna, as         
altas taxas de desemprego, as diferenças salariais injustas, a pobreza e a fome, o tratamento 
desigual frente a Justiça e a polícia, a falta de acesso aos postos de maior responsabilidade no 
mercado de trabalho são cargas pesadas que os brasileiros descendentes de escravos carregam 
até hoje. 
A luta pela igualdade de oportunidades tem norteado o trabalho do Ministério da Educação. 
Melhorar a situação dos pobres -e, entre os pobres, os mais desiguais, que são os negros e os 
pardos- é sinônimo, no Brasil de hoje, de universalizar e qualificar a educação pública, 
atender às populações rurais, diminuir as diferenças regionais, de raça, de renda e de gênero. 
Nesse sentido, o país avançou muito. Os indicadores sociais da década divulgados este ano 
pelo IBGE apontam a educação como a maior conquista do Brasil nos últimos dez anos e 
confirmam que o país está recuperando seu atraso educacional. 
Quando o presidente Fernando Henrique assumiu o governo e me indicou para dirigir a 
Educação, encontramos uma situação lamentável no tangente à igualdade de oportunidades de 
acesso à educação. Em 1994 tínhamos 11% das crianças de 7 a 14 anos fora da escola. 
Quem eram essas crianças? Eram as pobres, as negras e as nordestinas. Em 1992, 25% das 
crianças pertencentes aos 20% mais pobres da população estavam fora da escola. Essa 
proporção era a mesma para o conjunto das crianças nordestinas e de 21% entre as negras. A 
situação de ricos, dos habitantes do Sudeste e dos brancos era muito melhor. 
As diferenças de acesso se agravavam nos ensinos médio e superior. Não surpreende, 
portanto, que o excelente estudo do Ipea reconheça que, no século 20, a diferença na 
escolaridade média entre brancos e negros ficou constante. Os exemplos analisados no estudo 
se referem à população nascida antes de 1985. Ora, até 1992 ainda observávamos as brutais 
diferenças no acesso a que nos referimos. A obsessão com que nos dedicamos à tarefa de 
universalizar o acesso à educação nos últimos seis anos e meio começa a mostrar seus frutos: 
97% das crianças de 7 a 14 anos estão hoje na escola; é o único caso de universalização de um 
serviço público no Brasil. 
Quais foram as crianças atendidas? Foram as pobres, as nordestinas e as negras. As diferenças 
percentuais no acesso ao ensino fundamental entre as classes de renda, entre as regiões e entre 
as raças que somavam entre 12% e 23%, em 1992, reduziram-se, em 1999, a intervalos não 
maiores que 3% a 6%. 
Para avaliar a política de inclusão do atual governo, é profundamente equivocado tomar esse 
estudo do Ipea. A mesma metodologia usada no estudo para os grupos de população nascidos 
em 1974 deverá ser usada no futuro para a geração nascida a partir de 1992, ou seja, a 
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população que em 1999 chegou aos 7 anos de idade, quando começou de fato a 
universalização da educação. 
Garantido o acesso, o ministério quer a permanência na escola. Foi criado o programa Bolsa-
Escola do governo federal para ajudar as famílias que sobrevivem com menos de meio salário 
mínimo mensal per capita a manter na escola os filhos de 6 a 15 anos de idade. Até o final do 
ano, serão 5,8 milhões de famílias beneficiadas e 11 milhões de estudantes. Segundo o IBGE, 
enquadram-se nos critérios do Bolsa-Escola cerca de 2 milhões de famílias brancas e perto de 
4 milhões de famílias negras e pardas. 
O próximo passo é a universalização do ensino médio. Aí os resultados também são 
espetaculares: 66% de expansão das matrículas de 1995 a 2000. O número de concluintes do 
ensino médio saltou de 800 mil, em 1994, para 2 milhões, em 2000. A educação de jovens e 
adultos a partir de 18 anos, faixa com grande contingente de afro-descendentes, cresceu 169% 
de 1995 a 2000. 
Quem foram esses jovens? Os ricos, os brancos e os jovens do Sul e do Sudeste já estavam no 
ensino médio antes do nosso governo. No ensino superior, a matrícula nos últimos cinco anos 
cresceu mais do que nos 14 anos anteriores e a proporção de alunos oriundos de escolas 
públicas nas universidades públicas é hoje, na média, de 45%. Em cinco anos, registraram-se 
mais de 610 mil novas matrículas no ensino superior, aumentando em 43% o número de 
alunos. Esses movimentos de inclusão da população mais pobre nos níveis médio e superior 
terão continuidade. 
Agora que os pobres e negros estão ingressando em massa no ensino médio, é o momento de 
oferecer um aporte específico para aumentar suas chances de ingresso e de sucesso na 
universidade. 
Para isso, estou negociando, desde a última reunião anual do BID, em março, recursos da 
ordem de US$ 10 milhões para um programa de cursos pré-vestibulares para estudantes afro-
descendentes. A criação desses cursos pré-vestibulares é uma ação de discriminação positiva 
prevista no plano Avança Brasil, do presidente Fernando Henrique, e concorre para o 
equilíbrio do acesso à universidade. Da mesma forma, determinei que sejam introduzidos 
critérios de discriminação positiva no acesso ao programa de financiamento estudantil do 
ministério, o Fies. 
Oxalá nossa sociedade não precise, como outras, chegar à instituição de cotas raciais na 
universidade. Temos metas de inclusão e as estamos cumprindo rapidamente. Pelo que tenho 
acompanhado, acredito na capacidade de desempenho do estudante brasileiro de qualquer 
origem social ou racial, quando estimulado e apoiado. Se isso não for suficiente, serei o 
primeiro a defender as cotas. Entretanto, desde que tenham condições para isso, não há por 
que imaginar que os estudantes pobres, negros ou pardos não entrem na universidade por seus 
próprios méritos. 
Paulo Renato Souza, 55, economista, é ministro da Educação. Foi reitor da Unicamp de 1986 a 1990 e secretário 
da Educação do Estado de São Paulo (governo Montoro). 
 
 
 
FSP – São Paulo, 23 de maio de 2002 
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CONTRA 
 

Problema de escolarização surge no ensino básico 
EUNICE R. DURHAM 
 
ESPECIAL PARA A FOLHA 
 
 
Lamento que, no Brasil, tenhamos nos encaminhado no sentido de imitar os Estados Unidos 
na questão das cotas "raciais", quando eles já reconheceram os resultados discutíveis dessas 
iniciativas, as quais, além do mais, não levam em consideração as diferenças entre a realidade 
americana e a brasileira. 
 
O Brasil sempre teve o bom senso de evitar o destrutivo caminho seguido pelos Estados 
Unidos e pela África do Sul, que consistiu em oficializar uma rígida separação preexistente 
entre brancos e pretos, forçando que cada um optasse por uma ou outra condição: quem não é 
branco é negro. Entre nós, há de fato muito poucos negros e poucos brancos puros. A imensa 
maioria da população é mestiça, e o nosso caminho para enfrentar a discriminação consiste 
em reconhecer essa realidade e valorizar a mestiçagem. 
 
Filhos de brancos e negros não são nem brancos nem negros, e mulatos abrangem uma 
população muito diferenciada em termos de presença de traços negróides. Como estabelecer o 
critério de classificação? Um mulato claro que se classificou como negro para entrar na 
faculdade terá de manter essa classificação quando procurar um emprego ou se casar? E os 
filhos de uma mesma mãe, alguns dos quais são muito claros e outros mais escuros serão 
separados em termos de raça? 
 
Não há discriminação por cor nos exames vestibulares das escolas públicas. O pequeno 
número de negros que ingressa nas universidades se deve a um problema anterior de 
escolarização. Precisamos atacar o problema no nível no qual ele é criado, que é no ensino 
público básico.Cabem sem dúvida ações afirmativas de compensação de discriminações 
anteriores. A sociedade civil brasileira já havia encontrado uma solução mais condizente com 
a nossa cultura: os cursos de suplementação escolar para vítimas de discriminação, de forma a 
que elas pudessem competir no vestibular em igualdade de condição com os demais 
estudantes e não só entrar na universidade mas ser bem-sucedidas nos estudos. O que faz 
sentido é ampliar iniciativas governamentais ou das próprias universidades nessa direção, 
assim como apoiar financeira e pedagogicamente ONGs que realizam essa tarefa. 
Eunice R. Durham é pesquisadora sênior do Nupes (Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Superior da USP). Foi 
membro do Conselho Nacional de Educação (1997-2001). 
 
 
 
 
FSP - Opinião, São Paulo, 11 de abril de 2004 
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COTAS ECONÔMICAS 
 

Há poucos temas sociais na pauta de discussões do Brasil que gerem tanta polêmica como as 
cotas raciais nas universidades. Os que as defendem o fazem com unhas e dentes; e os que se 
lhes opõem se valem da mesma disposição. 
A questão é de fato complexa e comporta diferentes leituras. Esta Folha é contra as cotas 
raciais por motivos filosóficos e práticos. 
Em tese, num concurso público, todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual. 
Imaginar que problemas históricos como a discriminação contra negros e o racismo possam 
ser corrigidos com mais discriminações é acreditar que a soma de dois erros possa constituir 
um acerto. No que diz respeito aos aspectos funcionais, pode parecer uma objeção 
excessivamente trivial, mas não é tão simples definir, especialmente num país miscigenado 
como o Brasil, quem é e quem não é negro. O único critério democrático é o utilizado pelo 
IBGE: a autodeclaração. Se ele fosse adotado, seria considerado negro -e disputaria vagas em 
condições privilegiadas- quem assim quisesse se definir. 
A alternativa à autodeclaração seriam comissões que atestariam a negritude do candidato. 
Vale lembrar que não existem parâmetros objetivos para essa classificação. A ciência rejeita a 
noção de raça entre seres humanos. Análises de DNA mostram que pode haver mais 
diferenças genéticas entre dois brancos do que entre um negro e um branco. E o Brasil 
certamente dispensa-se da criação de comitês destinados a definir a pureza racial de alguém -
imagem que evoca um dos momentos mais sombrios da humanidade. 
É nesse contexto que a idéia de substituir as cotas raciais por cotas econômicas merece ser 
discutida. Renda é um critério objetivamente mensurável. E, como no Brasil o racismo tem 
forte expressão econômica, a faixa dos mais pobres tende a ser semelhante à dos mais negros. 
 
Pesquisas mostram que alunos de escolas públicas que conseguiram chegar a universidades 
igualmente públicas tendem a sair-se melhor do que alunos de colégios privados que entraram 
em condições assemelhadas. Esses estudos, que ainda precisam de mais confirmações, 
sugerem que o investimento no ensino público de qualidade deveria receber mais atenção do 
governo. O papel do Estado é garantir que os interessados possam disputar as vagas em 
igualdade de condições. 
 
É preciso considerar também que, dependendo de como for desenhado o sistema de cotas, 
corre-se o risco de afetar a qualidade da instituição universitária. Não há sociedades formadas 
apenas por médicos, engenheiros e outros profissionais com formação superior. É preciso, 
nesse sentido, investir em opções sólidas e respeitáveis de aprendizado profissional que não 
pressuponham a formação universitária. 
 
 
 
FSP, Opiniões - São Paulo, 28 de abril de 2005 
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DEMÉTRIO MAGNOLI  
 
 
Preto no branco  
Nos EUA , as políticas de ação afirmativa de cunho racial começaram na década de 70. No 
decênio anterior, a parcela de negros abaixo da linha de pobreza reduziu-se de 47% para 30%. 
Na "década das cotas", a redução atingiu apenas um ponto percentual. Na África do Sul, o fim 
do regime do apartheid, em 1994, deu lugar a um programa ambicioso de ação afirmativa. 
Contudo, entre 1995 e 2000, a renda média das famílias negras reduziu-se em 19%, uma 
ínfima elite negra associou-se à elite branca e a desigualdade nacional de renda aumentou. O 
arcebispo Desmond Tutu, líder histórico antiapartheid, acusou o programa de "beneficiar não 
a maioria, mas uma elite que tende a se reciclar". 
Ação afirmativa e aprofundamento das desigualdades sociais andam juntas, pois a primeira é 
um elemento das políticas compensatórias implantadas por governos que adotam orientações 
econômicas ultraliberais. Sob essas orientações, os fundos públicos destinados a assegurar 
direitos universais (educação, saúde, transporte etc.) são desviados para subsidiar a 
acumulação privada de capital, enquanto as políticas compensatórias funcionam como 
instrumentos de legitimação dos governos e cooptação dos movimentos sociais. 
O programa de cotas raciais surgiu nos EUA como reação conservadora ao movimento pelos 
direitos civis e propagou-se, entre ativistas negros, sob o patrocínio de instituições do 
establishment como a Fundação Ford. A ruptura do movimento negro americano com a 
plataforma anti-racial de Martin Luther King adquiriu dimensões internacionais na 
Conferência da ONU contra o Racismo (Durban, 2001). As resoluções de Durban expressam 
o acordo entre o pensamento ultraliberal americano e a "elite que tende a se reciclar" da 
África do Sul. Elas tornaram-se doutrina oficial do governo Lula, implementada pela 
Secretaria da Igualdade Racial e pelo MEC. 
O Prouni evidencia a função das políticas de ação afirmativa. A compra das vagas ociosas 
representa vasto subsídio público ao ensino superior privado sob a forma de isenções 
tributárias. O programa não abre uma única vaga nova nas universidades públicas, mas 
funciona como meio de cooptação política de entidades estudantis (UNE) e ONGs do 
movimento negro (Educafro), que hoje atuam quase como tentáculos do Estado. 
A operação de cooptação estatal de ONGs do movimento negro tem seu núcleo no programa 
de cotas "raciais" nas universidades públicas. Em torno dele, elabora-se um discurso racista de 
desprezo ao princípio da igualdade política dos cidadãos, que é apresentado como farsa 
destinada a congelar as desigualdades sociais. O apelo racial desse discurso contorna a falácia 
argumentativa pelo recurso à acusação de que os opositores representam um "olhar branco" 
ou os interesses de uma "raça branca". 
A cooptação funciona, pois as cotas raciais atendem aos interesses imediatos das ONGs do 
movimento negro, mesmo se nada significam para os negros da base da pirâmide social. A 
nova agenda política dessas ONGs não prioriza os interesses da maioria dos negros, como a 
reconstrução da educação pública ou a restauração do poder de Estado nas favelas do Rio de 
Janeiro. É uma agenda conservadora de natureza clientelista, que pede privilégios a poucos e 
acomoda-se à expansão das desigualdades sociais. 
 
 
 
FSP - Folha Ilustrada – 2006, São Paulo, 12 de julho de 2006 
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JOÃO PEREIRA COUTINHO  
 
 
Os filhos de Rawls  
Aceitar as cotas implica não premiar os indivíduos por aquilo que eles valem, mas pelo 
que naturalmente são  
 
 
A DISCUSSÃO das cotas raciais no Brasil é interessante. Desde logo porque revela e esconde 
em partes iguais. Um exemplo: será legítimo discriminar positivamente os negros no acesso 
ao ensino universitário? Uma resposta afirmativa implica discriminar negativamente outros: 
se os recursos não são ilimitados, alguém terá de ficar de fora, muitas vezes com competência 
superior. E não é injusto que sejam os brancos, apenas por ser brancos, os primeiros 
sacrificados? 
 Não, se tivermos na cabeça "Uma Teoria da Justiça", que Rawls publicou em 1971. Foi um 
terremoto. Teoricamente, é possível afirmar que existe uma ciência política antes de Rawls e 
outra depois de Rawls. Vários autores construíram carreira em diálogo com ele. E Rawls, 
honra seja feita, respondeu sempre aos seus críticos e, até ao final da vida, em 2002, foi 
corrigindo aspectos da sua teoria. Um caso de seriedade intelectual. 
Mas as conseqüências práticas foram mais profundas ainda. A teoria da justiça não defende, 
tão somente, que as desigualdades serão aceitáveis para melhorar o bem-estar dos mais 
desfavorecidos (o famoso "segundo princípio", que os igualitários adoram). A teoria da justiça 
vai mais longe ao negar, explicitamente, qualquer noção de mérito para premiar (ou punir) os 
atos dos indivíduos. Rawls afirma: se o lugar que ocupamos em sociedade é uma espécie de 
loteria (ninguém é responsável por nascer pobre, ou preto, ou anão), falar de mérito é 
moralmente vácuo. O resto depende: ou aceitamos as premissas da teoria e agimos em 
conformidade, corrigindo; ou, simplesmente, não. 
Eu confesso que não aceito. Sim, as pessoas podem nascer pobres, negras e anãs. Mas o 
relevante não é esse fato natural. Relevante é saber o que as pessoas fazem com esse fato 
natural. Porque existe sempre um espaço de liberdade (e de esforço, e de responsabilidade) 
que merece ser aplaudido (ou não). Aceitar as cotas, ou seja, aceitar que o mérito deixa de ser 
relevante no acesso à universidade, implica não premiar os indivíduos por aquilo que eles 
valem, mas por aquilo que eles naturalmente são, uma forma de primitivismo. Os resultados 
intelectuais são imediatos: o abandono do esforço individual e de uma sociedade mais 
cultivada. 
Mas existe um aspecto moral usualmente ignorado. Rawls reclama-se herdeiro de Kant. Mas 
Rawls esqueceu que, para Kant, o paternalismo era a pior forma de opressão. A introdução de 
cotas raciais irá tratar uma "raça" como uniforme e, pior ainda, uniformemente inferior, como 
se a cor da pele fosse a exibição pública de uma deficiência que desperta compaixão no 
legislador. 
Porque tudo se resume no essencial: ou as pessoas são tratadas como iguais; ou, pelo 
contrário, tratamos desigualmente quem já reconhecemos como desigual. Se eu fosse negro, e 
desejasse ser reconhecido pelo meu trabalho (e não pela minha pele), eu não gostaria que a 
minha individualidade como ser humano fosse diluída pelo paternalismo do Estado. Mas os 
filhos de Rawls sempre gostaram da mão do dono sobre a pele. 
 
 
FSP , +Mais -  São Paulo, domingo 16 de julho de 2006 
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O prisma desfocado  
Debates sobre cotas raciais vieram para ficar, mas agora sem clima de revanchismo  
 
BORIS FAUSTO 
 
COLUNISTA DA FOLHA  
 
Começo com duas certezas. Há um sério problema de discriminação racial no Brasil, e esse 
problema, embora tenha muitos contatos com o da pobreza e o da desigualdade social, tem 
marcas próprias. Convém lembrar, a princípio, que uma parcela considerável da população 
branca -e não apenas da elite branca- introjetou a noção de que o Brasil é um país em que há 
igualdade de oportunidades para todos. Não seria compreensível, assim, levantar questões em 
torno de diferenciações de raça.  
Faço apenas breve referência a essa visão porque ela não integra o debate atual, embora tenha 
papel muito importante na ocultação dos problemas. Esclareço também, de passagem, que 
estou entendendo "raça" não como realidade biológica, mas como construção cultural. 
Quando leio as linhas principais dos argumentos em confronto, me assaltam mais dúvidas que 
certezas.  
Como desconfio que essa não seja apenas uma percepção individual, creio que vale a pena 
explicitá-las. Tomemos, por exemplo, a questão básica da diferenciação de categorias de cor. 
Segundo os críticos do Estatuto da Igualdade Racial e da lei de cotas, a tentativa de 
estabelecer uma diferenciação entre apenas duas categorias -brancos e negros- choca-se com a 
realidade do país, caracterizada por uma gradação de cores, gerada historicamente e assim 
percebida pela sociedade.  
Os defensores da legislação promotora de igualdade racial estariam endossando, desse modo, 
uma rígida e artificiosa construção de duas raças, acabando por incentivar o que têm por 
objetivo combater.  
Na outra ponta, estão aqueles que defendem o estatuto em discussão no Congresso e a lei de 
cotas, sustentando que a divisão de raças já está profundamente inscrita em nossa sociedade, 
no acesso a empregos de média qualificação para cima, nas profissões de prestígio e em tantas 
marcas implícitas e explícitas que mancham nosso cotidiano.  
Importação de critérios 
A construção de um prisma de cores na sociedade brasileira, ao longo do tempo, é uma 
realidade tão incontornável quanto a da discriminação racial. Nunca se tratou de estabelecer 
um estatuto de sangue para distinguir entre negros e mestiços, como se fez no caso dos 
judeus, por exemplo, para separar cristãos de velha cepa e cristãos-novos, pois a diferenciação 
seguiu outros caminhos, que excluem a classificação explícita. Durante a escravidão, até certo 
ponto, a condição de escravo ou liberto estabeleceu uma fronteira.  
Quando ela chegou ao fim, a diferenciação pela cor se tornou um critério informal, mas 
significativo, critério baseado na aparência, em que o "moreno" se distinguiria do chamado 
"preto retinto". Os defensores do Estatuto da Igualdade Racial tendem a encarar a gradação de 
cores e o tratamento diferenciado resultante dessa gradação como mais uma falsidade 
ideológica sobre as raças. Dizem também que nenhuma ação afirmativa será viável sem a 
categorização dual e o auto-enquadramento das pessoas em uma delas.  
Na realidade, a legislação proposta está importando critérios válidos para outras sociedades, a 
dos Estados Unidos em especial, onde brancos e negros são duas raças historicamente 
distintas, na legislação e na percepção coletiva. Essa circunstância, em si mesma, não invalida 
a aplicação do modelo no Brasil, mas gera dúvidas quanto às suas conseqüências. Valeria a 
pena recusar o dualismo, como uma camisa-de-força que abriria caminho para novas posições 
racistas, ou valeria a pena ousar e tentar a experiência?  
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A pergunta exprime dúvidas e não uma posição de quem fica em cima do muro, mesmo 
porque quem levanta dúvidas nessa temática tende a receber lambadas de ambos os lados.  
Ao mesmo tempo, admitida toda a controvérsia em torno da desigualdade racial, há algo em si 
mesmo muito importante. A questão entrou na ordem do dia e veio para ficar, ao lado de 
outras que a antecederam, todas no sentido da promoção da igualdade de oportunidades, como 
é o caso das mulheres, dos índios, dos portadores de necessidades especiais.  
Raio de esperança 
Lendo as entrevistas da procuradora universitária Dora Lúcia Lima Bertúlio, do antropólogo 
Peter Fry, do historiador Luiz Felipe de Alencastro, nas páginas dominicais dos dois 
principais jornais de São Paulo (no domingo passado), combativas, mas não 
desqualificadoras, vi nascer um raio de esperança de que medidas contra a discriminação 
racial, de longo e médio prazo, com seus ensaios e erros, possam ser tomadas em outro clima, 
que não o do anúncio de catástrofes ou o da desforra.  
Convém ressaltar que foram dados alguns passos para reduzir o alcance da discriminação, 
mas eles são ainda insuficientes. Para avançar, temos de abandonar a atitude, comum até os 
dias de hoje, de reconhecer a existência dos problemas, lamentar muito e passar a outros 
temas. Temos de reconhecer que a aplicação de critérios de mérito, em muitas instâncias da 
vida social, são truncados, quando não há igualdade de oportunidades para um contingente 
ponderável da população brasileira.   
 

BORIS FAUSTO é historiador e preside o conselho acadêmico do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), 
da USP. É autor de "A Revolução de 1930" (Companhia das Letras). 
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A FAVOR 
 
 
 
FSP – São Paulo, 23 DE MAIO DE 2002, quinta-feira 
  
A FAVOR 
 
Cotas para promover a igualdade  
EDNA ROLAND 
ESPECIAL PARA A FOLHA 
 
Mais de 200 anos depois da Revolução Francesa, a idéia da igualdade continua a ser 
revolucionária, especialmente quando se trata de medidas concretas para realizá-la. Não chega 
a surpreender que as cotas para negros nas universidades venham causando tanta celeuma. 
Vejamos alguns argumentos utilizados: 

1) Cotas para negros combatem uma injustiça com outra, pois suspendem o sistema de 
mérito do candidato. 

2) O primeiro equívoco desse argumento é considerar que o atual vestibular tenha a 
capacidade de medir o "mérito do candidato". O que o vestibular mede é 
principalmente a qualidade do ensino oferecido aos candidatos e as suas condições de 
estudo e de vida. O vestibular mede principalmente o mérito do sistema escolar, das 
condições sociais e a desigualdade de oportunidades. 

Todavia a proposta de cotas não abole a competição. O sistema de cotas estabelece que a 
competição deve se dar entre candidatos com igualdade de condições para que se possa 
medir o mérito dos estudantes, e não a diferença de oportunidades. 2) Cotas para negros 
são discriminatórias e ofensivas, pois os negros também são capazes e não precisam disso. 
Os proponentes das cotas não têm nenhuma dúvida da capacidade dos negros e têm 
certeza de que o pequeno número de negros nas universidades deve-se não à incapacidade, 
mas às barreiras sociais concretas, que não são removidas espontaneamente. Em mais de 
cem anos no Brasil, temos menos negros na universidade do que na África do Sul sob o 
apartheid. Para acelerar o processo, são necessárias medidas especiais já previstas na 
Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil 
desde 1968. 
3) Como definir quem é negro no Brasil? 
Exatamente como o IBGE faz: perguntando aos sujeitos. 
4) As cotas vão resultar num rebaixamento dos padrões da universidade brasileira. 
Pelo contrário, as cotas vão resultar num enriquecimento da universidade, que terá a 
oportunidade de conviver com a diversidade cultural e a criatividade de parcela 
significativa do povo brasileiro. Eventuais falhas de formação acadêmica deverão ser 
superadas com programas de acompanhamento. Ou será que os oponentes das cotas 
acreditam que os negros sejam cronicamente inviáveis? 

Edna Roland é psicóloga, doutoranda do Programa de Psicologia Social da PUC-SP, presidente da Fala preta! 
Organização de Mulheres Negras e foi relatora-geral da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo 
 
 
 
 
Editorial Jornal do Commercio, Pernambuco, 11 de novembro de 2002 
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TEMPO DE MINORIAS 
 
Até o final do ano a Comissão de Assuntos Sociais do Senado estará votando projeto da 
senadora Emília Fernandes, do PT do Rio Grande do Sul, reservando para as mulheres que 
chefiam famílias 20% dos recursos destinados a financiamentos habitacionais. Em algumas 
áreas do serviço público já foram criadas cotas para negros, uma regra que tende a se estender 
para muitos setores.Para entender esses dois enfoques de um antigo e grave problema - a 
discriminação de raça e sexo, mesmo condenada pela Constituição - é preciso acessar alguns 
dados que dão a dimensão exata, e sem preconceitos, do problema, mostrando que de fato é 
urgente a sociedade se mobilizar para alterar os termos do que se convencionou chamar de 
contrato social, em nosso caso tremendamente injusto para certos segmentos.Veja-se, por 
exemplo, a importância que alcança a posição da mulher sustento de família no Brasil deste 
novo milênio: o IBGE revela que mais de 20% dos lares brasileiros estão sendo sustentados 
por mulheres. Isso quer dizer que são quase oito milhões de mães a enfrentar a difícil tarefa de 
prover as necessidades dos filhos. Se lhes faltam os meios, a tendência é que estejam, e 
permaneçam, na faixa dos 50 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza.Mais: todos os 
indicadores mostram que as maiores vítimas do desemprego são as mulheres e que, mesmo 
empregadas, têm um tratamento diferenciado, ganhando menos que os homens no exercício 
da mesma função. Essas fundamentações foram levadas pela senadora gaúcha para a defesa 
do seu projeto e explicam parte do grave problema que se abate sobre a mulher brasileira.No 
outro caso, os dados são evidenciados nas ruas e nas prisões, onde a mais miserável condição 
humana visivelmente atinge mais os negros. Entretanto, é o respeitado Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada quem mostra concretamente, com dados e números, a quanto vai a 
condição do negro brasileiro: 64% dos pobres e 69% dos indigentes. Diz o Ipea que o Brasil 
branco é quase três vezes mais rico que o negro. O salário médio mensal de homens e 
mulheres brancos, o dobro dos homens e mulheres negros. Apenas dois por cento dos 
estudantes das universidades públicas são negros. A taxa de analfabetismo é maior entre os 
negros.Tão grave quanto os indicadores sociais que mostram a necessidade de opção pelos 
programas de ação que possibilitem a ascensão desses segmentos discriminados é a violência 
racial e sexual. A agressão que é feita à cor ou à condição feminina, em que chega ao limite 
da tolerância a prostituição infantil e ligada ao turismo.Os novos governantes terão muitas 
prioridades, há muito para se construir e reconstruir, correções de rumos, depuração de corpos 
tomados pelas doenças da alma como a corrupção, mas sem dúvida os problemas das 
mulheres e dos negros permeiam todos os esforços de construção de uma sociedade 
democrática, porque se manifestam no desemprego, na qualidade habitacional e de saúde, na 
educação e em todas as formas de promoção, ou negação, humana. E na hora em que esses 
problemas forem postos na pauta do novo governo federal a eles estará ligada, 
inevitavelmente, toda a dramática condição de todas as minorias brasileiras, em que 
necessariamente terá que se fazer sempre presente o problema dos povos indígenas, 
costumeiramente tratados sob a ótica acadêmica ou como o clamor de excluídos, quando um 
membro da raça é queimado por um grupo de jovens de classe média em Brasília. Evidente 
que esse é um problema bem mais amplo, para o qual se deve voltar a consciência nacional. 
 
 
JORNAL O TEMPO, BH – Belo Horizonte, MG, 19 de março de 2003  
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MERITOCRACIA E O RACISMO NOSSO DE CADA 
DIA 
 
FÁTIMA OLIVEIRA  
Em 1976 a Organização das Nações Unidas declarou o 21 de março como Dia Internacional 
de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial para tornar inesquecível o massacre de 
Sharpeville, África do Sul (21 de março de 1960), quando foram assassinadas, pelo governo 
do apartheid, 60 pessoas negras e mais de 180 ficaram feridas (mulheres, crianças e homens) 
durante um protesto pacífico contra a obrigatoriedade do uso do "Livro de Passes" para acesso 
às "áreas de brancos". Falarei sobre o racismo nosso de cada dia.  
No Brasil, o combate ao racismo exige que o Estado assuma, em palavras e atos, que somos 
um país racista que precisa deixar de sê-lo. Inventaram a expressão "racismo cordial" para 
naturalizar e banalizar o racismo estrutural da sociedade brasileira. Como um crime do quilate 
do racismo pode ser cordial? Cá entre nós, é coisa de "sinhozinho". Cabe ao governo lançar as 
bases de um Estado anti-racista, ampliando sua sede de justiça, explicitada no Fome Zero, e 
elevando à condição de política de Estado (que é diferente de política de governo) a 
perspectiva anti-racista.  
O racismo, ao contrário do que muita gente alardeia, não é o mesmo que miséria ou pobreza. 
Discriminação, preconceito e opressão de classe são DIFERENTES de discriminação, 
preconceito e opressão de gênero ou de raça/etnia. Cada uma possui dinâmicas de surgimento 
e de operacionalidade que lhes são peculiares, logo nenhuma se funde, ou se confunde, com a 
outra, embora possam ser reforçadas quando se abatem sobre a mesma pessoa. Cada uma 
exige políticas específicas adequadas. Urge que o governo entenda, por sensibilidade ou por 
dever de ofício, que políticas universalistas são insuficientes para abolir o racismo. E seja 
determinado e lance as bases de uma revolução cultural que ressoe nos usos e costumes, nos 
mitos e nos ritos que sustentam o racismo.  
Mas voltando ao "Livro de Passes", que traduz cidadania de categoria inferior, obrigatório 
para sul-africanos negros no apartheid e que os palestinos também são obrigados a portar, 
digo que aqui há um "Livro de Passes" para negros (a cor da pele), invisibilizado pelos 
brancos, quando lhes convém, mas presente e poderoso para quem o carrega. A prova? Falar 
em acesso de negros à universidade é coisa proibida e herética. É falar, e esperar impropérios 
do tipo: "nem todo mundo precisa ser ou vai ser doutor. Então, por que todo negro precisa ir 
para a universidade?" 
Como vêm, não há jeito de entabular uma conversa civilizada com partidários da segregação 
racial nas escolas. Não se trata de que todo mundo, obrigatoriamente, tem de fazer um "curso 
superior", mas que quem desejar não deverá encontrar entraves de natureza racista. Um 
ministro da educação de FHC, disse, sem tremer a cara, que "primeiro, os negros têm de fazer 
o segundo grau"! Entrou de "sola" e tentou "passar o rodo" no debate, dizendo que queríamos 
entrar na universidade sem terminar o segundo grau! Eis uma má-fé racista de nascença, 
parida das entranhas da Casa Grande.  
Agora, há uma difusa, porém profunda, indignação, e até corrida à Justiça, contra as "cotas do 
Rio"! Estou perdendo "as oiças" de tanto ouvir: "O que você diz sobre essa coisa feia lá do 
Rio?" Se referem à implantação simultânea das cotas para egressos de escolas públicas e para 
negros nas Universidades Estaduais do Rio e da Bahia. Constata-se dificuldades (para alguns, 
erros) deliberadas e inesperadas, na implementação de duas cotas distintas? Dificuldades 
devem ser superadas e não elevadas a "O" argumento imbatível para afirmar que  "cota de 
negros" é racismo às avessas, portanto "negros, contenham-se!"  
As "cotas" ganharam espaços nobres na mídia e rearticularam a guetizadora máxima: "cada 
macaco no seu galho". Pretendem nos acuar. E ainda tripudiam. Esquecem (será?) que para 
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acabar com a figura do "excedente", desde 1968 o vestibular passou de seletivo a  
classificatório. Sem delongas, retiremos a viseira. Aptidão para a universidade é concluir o 
segundo grau. O vestibular - arapuca caindo de podre, expressa a falta de vagas para quem 
está apto para a universidade - será abolido quando as vagas absorverem a demanda, quando 
então ao ensino privado de 3º. grau será reservado o papel de complementar do ensino 
público. Chegaremos lá com o fuzuê gerado pelas "cotas".  
Classificação, desde sempre, é um critério arbitrário, no qual cabe, desde maiores notas às 
cotas para oriundos de escola pública e para negros. E qualquer coisa tida como pertinente. Há 
algo mais pertinente do que incluir reparação pelos crimes da escravidão? "Os contra", 
inocentes úteis de certos magnatas de universidades privadas, desfraldando a bandeira rota e 
esfarrapada de uma meritocracia vulgar e excludente, só falam na "feiúra" (uma suposta falta 
de mérito) da "cota dos negros", sequer mencionam a "dos egressos de escolas públicas"! 
Afinal, o que é mérito? Um conceito cultural e subjetivo. Queremos, porque temos o direito, 
compartilhar com os brancos seus privilégios seculares. Transpor as soleiras da universidade é 
apenas um deles. E não nos faltam méritos para tanto.  
Nossos méritos vêem de longe. Há algo mais meritório do que construir um país no lombo? 
Nos devem um país e ousam nos negar acesso e permanência na universidade pública! 
Compactuar de tamanha injustiça é optar pelo racismo e quem não a enfrenta, é cúmplice.  É 
improvável um país chegar a um futuro grandioso quando metade do povo está acuado pelo 
racismo. Superar o racismoé uma questão estratégica para o Brasil, logo não pode ser apenas 
um assunto dos negros, o que indica que órgãos de governo e políticas públicas para combate 
ao racismo não podem ser minimalistas e nem reedições de guetos.  
 
Fátima Oliveira escreve no Magazine às quartas-feiras.  
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O GLOBO – 18 de julho de 2004 
 
MIRIAM LEITÃO 
 
 
Antes de pensar num programa de ação afirmativa, a UnB tinha 2% de estudantes negros. 
Agora, com este primeiro — e tão criticado — vestibular, os negros chegarão a ser 3,5% dos 
alunos. Percentual irrisório, já que, no Distrito Federal, 49% são pretos ou pardos, ou seja: 
negros. A PUC do Rio está mandando dois alunos negros e pobres para Harvard. As ações 
positivas continuam, apesar das críticas. As ações afirmativas são novidade apenas no Brasil. 
Vêm sendo usadas em diversos países que têm, como o nosso, desigualdades históricas e 
persistentes entre grupos raciais. 
 
O vice-reitor da UnB, Tymothy Mulholland, coordenador do programa, acha que a iniciativa 
atingiu seus objetivos iniciais. O resultado do vestibular foi alvo de duas críticas que se 
anulam: a primeira, de que alguns estudantes que se inscreveram pelas cotas passariam 
mesmo sem elas; a outra, de que os que foram beneficiados pelas cotas tiveram notas mais 
baixas do que a média dos aprovados no sistema universal. Se 40% dos alunos negros que 
passaram entrariam de qualquer maneira, ótimo. Isso combate o preconceito — não 
confessado, mas sempre presente — de que o grupo racial não avança por sua própria culpa. 
Já 60% dos que entraram pela cota não entrariam se não fossem essas medidas. Eles teriam, 
então, qualificação inferior à exigida, o que poderia pôr em risco a excelência universitária?  
 
Essa crítica mais freqüente é rebatida pelo professor Tymothy: —Trazer o aluno negro, não é 
trazer o aluno fraco. Por isto muitos alunos não foram classificados: tiveram notas inferiores 
ao ponto de corte. Todos os que entraram, portanto, estão aptos a estudar na UnB. O vice-
reitor conta que foram 27 mil os alunos que se inscreveram para a universidade. As vagas 
eram 1.994. — Na nota de corte, já eliminamos os candidatos, das cotas ou não, que teriam 
mais dificuldade de acompanhar os cursos. Dos alunos inscritos, 4.194 disputavam pelo 
sistema de cotas. Foram desclassificados 2.255 do sistema de cotas. Os números provam que 
os candidatos que venceram têm perspectivas alvissareiras. A relação aluno/vaga para os que 
não eram das cotas foi 15 por 1. Para os das cotas era 11 por 1. Todos estão qualificados — 
comenta Tymothy. O professor acha que só o fato de ter iniciado o programa de cotas já fez 
subir o número dos alunos negros que tentaram o vestibular da UnB: — A cota estimulou-os a 
disputar. Aumentou a esperança de sucesso dos estudantes negros. Só esse efeito já é uma 
vitória. Num país em que, por mecanismos sutis mas poderosos, os negros vêm sendo 
desestimulados a ousar e a sonhar, se a UnB conseguiu dar um impulso positivo, já cumpriu 
parte da tarefa que se espera de uma universidade pública. O problema racial no Brasil é 
grave, antigo, complexo. 
As políticas tradicionais não têm conseguido reduzir as desigualdades. Ações afirmativas são 
uma ferramenta de política pública em países que têm essa mesma permanente desigualdade. 
Servem para acelerar a aproximação entre cidadãos que deveriam ter os mesmos direitos e 
oportunidades, mas estão separados pelo preconceito, pelo estigma, pelas distâncias sociais. 
Os números brasileiros são tão eloqüentes que não precisam ser repetidos. Pense apenas, caro 
leitor, na UnB. Uma universidade que veio com a promessa da ousadia. Pois, até o semestre 
passado, tinha apenas 2% de alunos negros. No primeiro dia do próximo semestre, entrarão os 
20% de alunos negros, que foram aprovados pelo sistema de cotas ou sem ele. A UnB estará 
começando a ter mais diversidade, a se parecer mais com o Brasil. Em dez anos, eles querem 
ter 20% de alunos negros. Onde está a distorção? A distorção está nos números atuais, que são 
vergonhosos. Era preciso mesmo que as melhores mentes da UnB fizessem o que fizeram: 
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ousar pensar numa forma diferente de ingresso que amplie os canais de acesso aos pretos e 
pardos. E se os alunos que entraram por cotas não tiverem um bom desempenho? Primeiro, é 
preciso lembrar que sempre houve uma parcela de alunos que se desempenha mal. Alguns vão 
ter notas ruins. Tanto os que entraram pelo sistema universal, quanto aqueles que vieram pelo 
sistema de cotas. O professor Tymothy conta que as análises feitas mostram que não há 
relação entre a nota do vestibular e a média do curso. Os alunos que têm problemas são 
atendidos pelo grupo de orientação da universidade, que lhes dá apoio educacional. Será a 
mesma coisa com os que entraram pelo sistema de cotas. — Mas haverá também para apoiá-
los outros programas: bolsa para a permanência com cobertura de custos de transportes e 
material escolar, programa de alimentação e até alojamento para um grupo pequeno de 
estudantes mais carentes e que morem fora do Distrito Federal.  
Na PUC do Rio, que há dez anos mantém um sistema de bolsas para alunos afro-
descendentes, também foram desenvolvidos programas para financiar gastos que se têm ao 
estudar. O programa da PUC tem resultados excelentes. Um deles acaba de acontecer: dois 
estudantes negros foram selecionados pela Universidade de Harvard para um ano de estudo. A 
universidade americana dá a bolsa; o consulado, as passagens e a PUC cobre os gastos com 
moradia e habitação. É preciso ousar. Tentar outros caminhos. Experimentar fórmulas novas. 
Ver o que outros países fizeram. Querer mudar. Essa é a minha certeza. Tudo o que temos a 
perder é a situação atual: iníqua, desigual e, essa sim, cheia de distorções. 
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CORREIO BRAZILIENSE, Brasília, 24 de julho de 2006 
 
Ação afirmativa na Unicamp 
 

LEANDRO R. TESSELERFísico, coordenador executivo da Comissão de Vestibulares da 
Unicamp  
 
O Projeto de Lei 73/99, que determina cotas raciais e para estudantes de escolas públicas em 
todas as universidades federais do país (Lei de Cotas), tem sido foco de acaloradas discussões 
nos últimos dias. Dois manifestos foram encaminhados ao Congresso, um contrário e um  
favorável a sua aprovação. Muitos dos inúmeros editoriais e artigos de opinião publicados em 
órgãos da imprensa só fazem radicalizar cada vez mais a discussão, sem que novas idéias 
apareçam ou se evolua para um consenso.  
Cada um dos manifestos argumenta como se as únicas opções possíveis de ação afirmativa 
fossem cotas, e que elas deveriam ser impostas por uma lei federal. O manifesto anticotas 
critica fortemente a adoção imposta de identidades raciais e é favorável a políticas 
universalistas, pois almeja um país de oportunidades iguais para todos. Os defensores das 
cotas apontam a necessidade de políticas de ação afirmativa focalizadas em grupos 
historicamente excluídos para a construção de uma sociedade mais igual e, portanto, 
concluem pela necessidade urgente da adoção de cotas.  
 
O manifesto anticotas erra ao supor que somente políticas universalistas podem reduzir as 
desigualdades que afligem grupos socialmente minorizados. Isso não corresponde a 
experiências adotadas em diversos países. O manifesto pró-cotas erra ao confundir políticas 
afirmativas com cotas e equivoca-se ao afirmar que o rendimento acadêmico dos cotistas é, 
em geral, igual ou superior ao desempenho dos alunos que entraram pelo sistema universal. 
Todos os dados já divulgados em relação a cotistas revelam um desempenho médio inferior 
aos demais estudantes. O único programa de ação afirmativa na universidade brasileira em 
que os beneficiados apresentam um desempenho superior aos demais estudantes é o Programa 
de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) da Unicamp.  
 
Instituir cotas é uma entre muitas possíveis formas de ação afirmativa. Na verdade, uma 
forma obsoleta, em desuso há muitos anos nos Estados Unidos, o país que criou o conceito de 
ação afirmativa no ingresso ao ensino superior. Ao contrário do que muitos afirmam, cotas 
étnicas foram declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte e são proibidas desde 1976. 
Ainda assim, muitas das boas universidades americanas adotam programas de ação afirmativa 
até hoje. Diversidade torna o ambiente universitário muito mais estimulante para a criação do 
conhecimento. É importante termos claro que ação afirmativa não é sinônimo de cotas.  
 
O PAAIS é um programa de ação afirmativa sem cotas, adotado desde 2005. O PAAIS 
preserva três valores universitários fundamentais: autonomia, mérito e inclusão social. Em 
lugar de estabelecer cotas étnicas ou para egressos de escolas públicas, o Conselho 
Universitário, órgão deliberativo máximo da universidade, decidiu adicionar pontos no 
vestibular para egressos de escolas públicas e mais pontos para os que se autodeclaram pretos, 
pardos ou indígenas. O PAAIS aumenta muito as chances de aprovação dos seus beneficiados, 
especialmente nos cursos mais concorridos. Não há vaga reservada para ninguém.  
O efeito do PAAIS sobre os ingressantes nesses dois anos de existência foi extremamente 
positivo. Em 31 dos 56 cursos da Unicamp, incluindo aí Medicina (o mais concorrido), os 
beneficiados pelo PAAIS apresentam rendimento maior do que a dos demais estudantes após 
um semestre na universidade. Em 53 cursos (95%), eles melhoraram seu desempenho mais do 
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que os demais. Ao contrário do que muitos imaginam, um programa de ação afirmativa bem 
fundamentado pode, na verdade, aumentar a qualidade dos nossos alunos. Isso provavelmente 
não ocorreria se fossem adotadas cotas.  
 
O PAAIS mostrou que, se for permitido às universidades o exercício de sua autonomia 
constitucional, elas poderão encontrar soluções para a inclusão social com resultados que 
podem ser surpreendentes. Impor cotas como a única forma de ação afirmativa é uma solução 
rápida, fácil e potencialmente desastrosa para o sistema universitário brasileiro. Desqualificar 
os argumentos pró-cotas e não apresentar uma alternativa melhor é uma saída rápida, fácil e 
potencialmente desastrosa para o futuro da sociedade brasileira. 
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FSP – São Paulo, 07 de julho de 2006 
 
Ação afirmativa: o debate como vitória  
ABDIAS NASCIMENTO 
 
DA TRIBUNA DA Câmara costumava dizer que a Abolição da Escravatura no Brasil não 
passava de uma bela mentira cívica. Hoje posso reafirmá-lo com o apoio de pesquisas 
quantitativas produzidas nas últimas décadas por instituições respeitadas como o IBGE e o 
DIEESE, que vêm revelando a extensão do hiato entre negros e brancos no Brasil.  
A diferença nos salários, na escolaridade, na expectativa de vida e na mortalidade infantil 
mostra uma desigualdade racial tão ampla, persistente e difusa que não pode ser explicada 
pela herança da escravidão ou as diferenças de classe.  
Pesquisas qualitativas mostram os mecanismos de racismo nas escolas e nos meios de 
comunicação, responsáveis por manter, reforçar e atualizar a imagem (e auto-imagem) 
negativa da população negra. A polícia e o Judiciário dispensam um tratamento 
discriminatório aos afro-brasileiros no contexto de um quadro de violência em que os jovens 
negros sofrem uma elevadíssima taxa de mortalidade.  
Tudo isso contribui para manter a população negra afastada das riquezas do país, na base da 
pirâmide social, nas piores condições de saúde e habitação. Agregado à ideologia do 
branqueamento, esse quadro me levou a denunciar o genocídio contra os negros no Brasil.  
Levantamentos feitos por órgãos de pesquisa encontram eco em relatórios como os da OEA 
(Organização dos Estados Americanos) e da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. O 
mito da "democracia racial" vem sofrendo um golpe de morte, apesar dos esforços revivalistas 
de uma pequena elite acadêmica.  
O movimento negro e seus aliados nas arenas da academia, da política e da mídia passaram a 
elaborar e propor medidas, não para acabar com o racismo e a discriminação, o que seria 
demasiado ambicioso, mas para elevar a auto-estima da população negra e proporcionar-lhe 
um grau de igualdade de oportunidades. 
Desde 2001, medidas de ação afirmativa têm sido adotadas pelo governo federal, por Estados 
e municípios, nas áreas do ensino superior e do funcionalismo público. O sistema de cotas 
para negros (e também para indígenas, segundo a região) está sendo implementado por cerca 
de 30 universidades públicas, federais e estaduais, com resultados que superam as 
expectativas: as notas dos alunos cotistas são semelhantes às dos demais, desmentindo as 
previsões catastrofistas anunciadoras de uma possível queda do padrão de ensino. Há vários 
exemplos de alunos cotistas cujo desempenho acadêmico supera a média atingida pela 
maioria de seus colegas não-cotistas.  
Outra conquista da luta anti-racista foi a lei nº 10.639, que inclui o ensino da história e da 
cultura africanas e afro-brasileiras nos currículos escolares, com o que se pretende abalar um 
dos pilares da construção de estereótipos racistas. Como não poderia deixar de ser, setores da 
elite branca passaram a articular uma reação. A mídia tem tido papel de destaque nesse 
processo, fabricando uma "opinião pública" contrária à ação afirmativa por meio de 
reportagens tendenciosas e editoriais apocalípticos. Enquanto isso, setores da elite acadêmica 
se empenham em desqualificar as pesquisas sobre desigualdade racial, em um comportamento 
semelhante ao de políticos em véspera de eleição.  
Ao mesmo tempo, a noção de que raça não existe, hoje predominante na biologia, é 
transplantada para a vida social. Num passe de mágica, deixam de existir as raças como 
categorias sociais historicamente construídas e também o racismo. A intenção dessa 
falsificação canhestra é transformar os negros de alvos em produtores do racismo.  
A realização, em poucos dias, de duas manifestações, uma contra e outra a favor da ação 
afirmativa mostra que existe vida inteligente dos dois lados do debate. A discussão que ora se 
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trava não será decidida no âmbito das ciências jurídicas, sociais ou econômicas, já que nelas 
encontramos elementos favoráveis às duas posições.  
Trata-se de um debate eminentemente político, que reflete a visão de mundo dos que dele 
participam, e também -o que se costuma deixar de lado- as posições que cada um ocupa na 
sociedade. Esse debate, em uma sociedade que antes se refugia nas fantasias da "democracia 
racial", é o melhor produto da ação afirmativa até o momento.  
De e minha parte, tenho certeza de que a ação afirmativa favorece a nação brasileira, 
ampliando as oportunidades abertas à maioria de nossa juventude para que esses meninos nos 
ajudem a superar as dificuldades que nos afligem há séculos.  
 

ABDIAS NASCIMENTO, 93, escritor, professor-emérito de cultura africana no novo mundo da Universidade 
do Estado de Nova York/Buffalo. Foi senador (91 e 94-98) e deputado federal (83 a 87). É um dos signatários do 
"Manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial", entregue ao Congresso Nacional nesta 
semana.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Carta ao Congresso Nacional  
(Manifesto Contra o Estatuto da Igualdade Racial). 
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Todos têm direitos iguais na República Democrática 
 
 O princípio da igualdade política e jurídica dos cidadãos é um fundamento essencial da 
República e um dos alicerces sobre o qual repousa a Constituição brasileira. Este princípio 
encontra-se ameaçado de extinção por diversos dispositivos dos projetos de lei de Cotas (PL 
73/1999) e do Estatuto da Igualdade Racial (PL 3.198/2000) que logo serão submetidos a uma 
decisão final no Congresso Nacional. 
 O projeto de lei de cotas torna compulsória a reserva de vagas para negros e indígenas 
nas instituições federais de ensino superior. O chamado Estatuto da Igualdade Racial implanta 
uma classificação racial oficial dos cidadãos brasileiros, estabelece cotas raciais no serviço 
público e cria privilégios nas relações comerciais com o poder público para empresas privadas 
que utilizem cotas raciais na contratação de funcionários. 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 tentativas. 
 Os defensores desses projetos argumentam que as cotas raciais constituem política 
compensatória para amenizar as desigualdades sociais. O argumento é conhecido: temos um 
passado de escravidão que levou a população de origem africana a níveis de renda e condições 
de vida precárias. O preconceito e a discriminação contribuem para que esta situação pouco se 
altere. Em decorrência disso, haveria a necessidade de políticas sociais que compensassem os 
que foram prejudicados no passado, ou que herdaram situações desvantajosas. Essas políticas, 
ainda que reconhecidamente imperfeitas, se justificariam porque viriam a corrigir um mal 
maior. 
 Esta análise não é realista nem sustentável e tememos as possíveis conseqüências das 
cotas raciais. Transformam classificações estatísticas gerais (como as do IBGE) em 
identidades e direitos individuais contra o preceito da igualdade de todos perante a lei. A 
adoção de identidades raciais não deve ser imposta e regulada pelo Estado. Políticas dirigidas 
a grupos ‘raciais’ estanques em nome da justiça social não eliminam o racismo e podem até 
produzir o efeito contrário, dando respaldo legal ao conceito de raça, e possibilitando o 
acirramento do conflito e da intolerância. A verdade amplamente reconhecida é que o 
principal caminho para o combate à exclusão social é a construção de serviços públicos 
universais de qualidade nos setores de educação, saúde e previdência, em especial a criação 
de empregos. Essas metas só poderão ser alcançadas pelo esforço comum de cidadãos de 
todos os tons de pele contra privilégios odiosos que limitam o alcance do princípio 
republicano da igualdade política e jurídica. 
 A invenção de raças oficiais tem tudo para semear esse perigoso tipo de racismo, como 
demonstram exemplos históricos e contemporâneos. E ainda bloquear o caminho para a 
resolução real dos problemas de desigualdades.  Qual Brasil queremos? Almejamos um 
Brasil no qual ninguém seja discriminado, de forma positiva ou negativa, pela sua cor, pelo 
seu sexo, sua vida íntima e sua religião; onde todos tenham acesso a todos os serviços 
públicos; que se valorize a diversidade como um processo vivaz e integrante do caminho de 
toda a humanidade para um futuro onde a palavra felicidade não seja um sonho. Enfim, que 
todos sejam valorizados pelo que são e pelo que conseguem fazer. Nosso sonho é o de Martin 
Luther King, que lutou para viver numa nação onde as pessoas não seriam avaliadas pela cor 
de sua pele, mas pela força de seu caráter. 
 Nos dirigimos ao Congresso Nacional, seus deputados e senadores, pedindo-lhes que 
recusem o PL 73/1999 (PL das Cotas) e o PL 3.198/2000 (PL do Estatuto da Igualdade 
Racial) em nome da República Democrática. 
 
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2006 
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Assinam: 
Adel Daher Filho - sindicalista / Adilson Mariano - vereador / Alberto Aggio - professor / 
Alberto de Mello e Souza - professor / Almir da Silva Lima - jornalista / Amandio Gomes - 
professor / André Campos - professor / André Côrtes de Oliveira - professor / Ana Teresa 
Venancio - antropóloga / Anna Veronica Mautner - psicanalista / Antonio Carlos Jucá de 
Sampaio - professor / Antonio Cícero - poeta / Antonio Marques Cardoso (Ferreirinha) - 
operário / Aurélio Carlos Marques de Moura / Bernardo Kocher - professor / Bernardo Sorj - 
professor / Bila Sorj - professora / Bolivar Lamounier - cientista político / Cacilda da Silva 
Machado - professora / Caetano Veloso - compositor / Carlos Costa Ribeiro - professor / 
Claudia Travassos - pesquisadora / Cláudia Wasserman - professora / Celia Maria Marinho de 
Azevedo - historiadora / Célia Tavares - professora / Cyro Borges Jr. - professor / Darcy 
Fontoura de Almeida - professor / Demétrio Magnoli - sociólogo / Dilene Nascimento - 
historiadora / Domingos de Leers Guimaraens - artista visual / Dominichi Miranda de Sá - 
pesquisadora / Egberto Gaspar de Moura - professor / Elvira Carvajal - professora / Eunice R. 
Durham - professora / Fabiano Gontijo - professor / Fernanda Martins - pesquisadora / 
Fernando Roberto de Freitas Almeida - professor / Ferreira Gullar - poeta / Francisco 
Martinho - professor / George de Cerqueira Leite Zarur - professor / Gilberto Hochman - 
cientista político / Gilberto Velho - professor / Gilda Portugal - professora / Gilson Schwartz - 
economista / Giselda Brito - professora / Gláucia Villas Boas - professora / Guita Debert - 
professora / Helena Lewin - professora / Hercidia Mara Facuri Coelho - pró-reitora / Hugo 
Rogélio Suppo - professor / Icléia Thiesen -professora / Isabel Lustosa - historiadora / João 
Amado - professor / João Leão Sattamini Netto - economista / John Michael Norvell - 
professor / José Augusto Drummond - cientista político / José Carlos Miranda - movimento 
negro / José Roberto Ferreira Militão - advogado / José Roberto Pinto de Góes - professor / 
Josué Pereira da Silva - professor / Kátia Maciel / Kenneth Rochel de Camargo Jr. - professor 
/ Laiana Lannes de Oliveira - professora / Lena Lavinas - professora / Lilia Moritz Schwarcz - 
professora/ Lucia Lippi Oliveira - socióloga / Lúcia Schmidt - professora / Luciana da Cunha 
Oliveira - professora / Luiz Alphonsus de Guimaraens - artista plástico / Luiz Fernando 
Almeida Pereira - professor / Luiz Fernando Dias Duarte - professor / Luiz Werneck Vianna - 
professor / Madel T. Luz - professora / Magali Romero Sá - historiadora / Manolo Florentino - 
professor / Marcos Chor Maio - sociólogo / Maria Alice Resende de Carvalho - socióloga / 
Maria Conceição Pinto de Góes / Maria Hermínia Tavares de Almeida - professora / Maria 
Sylvia de Carvalho Franco - professora / Mariza Peirano - professora / Mirian Goldenberg - 
professora / Moacyr Góes - diretor de cinema e teatro / Mônica Grin - professora / Monique 
Franco - professora / Nisia Trindade Lima - socióloga / Oliveiros S. Ferreira - professor / 
Paulo Kramer - professor / Peter Fry - professor / Priscilla Mouta Marques - professora / 
Ronaldo Vainfas - professor / Renata da Costa Vaz - sindicalista / Renato Lessa - professor / 
Ricardo Ventura Santos - professor / Rita de Cássia Fazzi - professora / Roberto Romano - 
professor / Roney Cytrynowicz - historiador / Roque Ferreira - sindicalista / Serge Goulart -
diretório nacional do PT / Sergio Danilo Pena - professor / Silvana Santiago - historiadora / 
Silvia Figueiroa - historiadora / Simon Schwartzman - sociólogo / Ubiratan Iorio - professor / 
Uliana Dias Campos Ferlim - professora / Vicente Palermo / Wanderley Guilherme dos 
Santos - cientista político / Yvonne Maggie - professora / Zelito Vianna - cineasta. 
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AOS/ÀS DEPUTADOS/AS E SENADORES/AS DO CONGRESSO BRASILEIRO 
 

 A desigualdade racial no Brasil tem fortes raízes históricas e esta realidade não será 
alterada significativamente sem a aplicação de políticas públicas específicas. A Constituição 
de 1891 facilitou a reprodução do racismo ao decretar uma igualdade puramente formal entre 
todos os cidadãos. A população negra acabava de ser colocada em uma situação de completa 
exclusão em termos de acesso à terra, à instrução e ao mercado de trabalho para competir com 
os brancos diante de uma nova realidade econômica que se instalava no país. Enquanto se 
dizia que todos eram iguais na letra da lei, várias políticas de incentivo e apoio diferenciado, 
que hoje podem ser lidas como ações afirmativas, foram aplicadas para estimular a imigração 
de europeus para o Brasil. 

Esse mesmo racismo estatal foi reproduzido e intensificado na sociedade brasileira ao 
longo de todo o século vinte. Uma série de dados oficiais sistematizados pelo IPEA no ano 
2001 resume o padrão brasileiro de desigualdade racial: por 4 gerações ininterruptas, pretos e 
pardos têm contado com menos escolaridade, menos salário, menos acesso à saúde, menor 
índice de emprego, piores condições de moradia, quando contrastados com os brancos e 
asiáticos. Estudos desenvolvidos nos últimos anos por outros organismos estatais demonstram 
claramente que a ascensão social e econômica no país passa necessariamente pelo acesso ao 
ensino superior. 

Foi a constatação da extrema exclusão dos jovens negros e indígenas das universidades 
que impulsionou a atual luta nacional pelas cotas, cujo marco foi a Marcha Zumbi dos 
Palmares pela Vida, em 20 de novembro de 1995, encampada por uma ampla frente de 
solidariedade entre acadêmicos negros e brancos, coletivos de estudantes negros, cursinhos 
pré-vestibulares para afrodescendentes e pobres e movimentos negros da sociedade civil, 
estudantes e líderes indígenas, além de outros setores solidários, como jornalistas, líderes 
religiosos e figuras políticas – boa parte dos quais subscreve o presente documento. A justiça 
e o imperativo moral dessa causa encontraram ressonância nos últimos governos, o que 
resultou em políticas públicas concretas, dentre elas: a criação do Grupo de Trabalho 
Interministerial para a Valorização da População Negra, de 1995; as primeiras ações 
afirmativas no âmbito dos Ministérios, em 2001; a criação da Secretaria Especial para 
Promoção de Políticas da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2003; e, finalmente, a proposta dos 
atuais Projetos de Lei que estabelecem cotas para estudantes negros oriundos da escola 
pública em todas as universidades federais brasileiras, e o Estatuto da Igualdade Racial. 

 O PL 73/99 (ou Lei de Cotas) deve ser compreendido como uma resposta coerente e 
responsável do Estado brasileiro aos vários instrumentos jurídicos internacionais a que aderiu, 
tais como a Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (CERD), de 1969, e, mais recentemente, ao Plano de Ação de Durban, resultante da III 
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata, ocorrida em Durban, na África do Sul, em 2001. O Plano de Ação de 
Durban corrobora a ênfase, já colocada pela CERD, de adoção de ações afirmativas como um 
mecanismo importante na construção da igualdade étnica e racial e essas medidas já se 
efetivam em inúmeros países multi-étnicos e multi-raciais semelhantes ao Brasil. Ações 
afirmativas foram incluídas na Constituição da Índia, em 1949; adotadas pelo Estado da 
Malásia desde 1968; nos Estados Unidos desde 1972; na África do Sul, em 1994; e desde 
então no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Colômbia e no México. Existe uma forte 
expectativa internacional de que o Estado brasileiro finalmente implemente políticas 
consistentes de ações afirmativas, inclusive porque o país conta com a segunda maior 
população negra do planeta e deve reparar as assimetrias promovidas pela intervenção do 
Estado da Primeira República com leis que outorgaram benefícios especiais aos europeus 
recém chegados, negando explicitamente os mesmos benefícios à população afro-brasileira. 
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Colocando o sistema acadêmico brasileiro em uma perspectiva internacional, 
concluímos que nosso quadro de exclusão racial no ensino superior é um dos mais extremos 
do mundo. Para se ter uma idéia da desigualdade racial brasileira, lembremos que, mesmo nos 
dias do apartheid, os negros da África do Sul contavam com uma escolaridade média maior 
que a dos negros no Brasil no ano 2000; a porcentagem de professores negros nas 
universidades sul-africanas, ainda na época do apartheid, era bem maior que a porcentagem 
dos professores negros nas nossas universidades públicas nos dias atuais. A porcentagem 
média de docentes nas universidades públicas brasileiras não chega a 1%, em um país onde os 
negros conformam 45,6 % do total da população. Se os Deputados e Senadores, no seu papel 
de traduzir as demandas da sociedade brasileira em políticas de Estado não intervierem 
aprovando o PL 73/99 e o Estatuto, os mecanismos de exclusão racial embutidos no suposto 
universalismo do estado republicano provavelmente nos levarão a atravessar todo o século 
XXI como um dos sistemas universitários mais segregados étnica e racialmente do planeta! E, 
pior ainda, estaremos condenando mais uma geração inteira de secundaristas negros a ficar 
fora das universidades, pois, segundo estudos do IPEA, serão necessários 30 anos para que a 
população negra alcance a escolaridade média dos brancos de hoje, caso nenhuma política 
específica de promoção da igualdade racial na educação seja adotada.  Para que nossas 
universidades públicas cumpram verdadeiramente sua função republicana e social em uma 
sociedade multi-étnica e multi-racial, deverão algum dia refletir as porcentagens de brancos, 
negros e indígenas do país em todos os graus da hierarquia acadêmica: na graduação, no 
mestrado, no doutorado, na carreira de docente e na carreira de pesquisador. 

No caminho da construção dessa igualdade étnica e racial, somente nos últimos 4 anos, 
mais de 30 universidades e Instituições de Ensino Superior públicas, entre federais e 
estaduais, já implementaram cotas para estudantes negros, indígenas e alunos da rede pública 
nos seus vestibulares; e a maioria adotou essa medida após debates no interior dos seus 
espaços acadêmicos. Outras 15 instituições públicas estão prestes a adotar políticas 
semelhantes. Todos os estudos de que dispomos já nos permitem afirmar com segurança que o 
rendimento acadêmico dos cotistas é, em geral, igual ou superior ao rendimento dos alunos 
que entraram pelo sistema universal. Esse dado é importante porque desmonta um preconceito 
muito difundido de que as cotas conduziriam a um rebaixamento da qualidade acadêmica das 
universidades. Isso simplesmente não se confirmou. Uma vez tida a oportunidade de acesso 
diferenciado (e insistimos que se trata de cotas de entrada e não de saída), o rendimento dos 
estudantes negros não se distingue do rendimento dos estudantes brancos.  

 Outro argumento muito comum usado por aqueles que são contra as políticas de 
inclusão de estudantes negros por intermédio de cotas é que haveria um acirramento dos 
conflitos raciais nas universidades. Muito distante desse panorama alarmista, os casos de 
racismo que têm surgido após a implementação das cotas têm sido enfrentados e resolvidos no 
interior das comunidades acadêmicas, em geral com transparência e eficácia maiores do que 
havia antes das cotas. Nesse sentido, a prática das cotas tem contribuído para combater o 
clima de impunidade diante da discriminação racial no meio universitário. Mais ainda, as 
múltiplas experiências de cotas em andamento nos últimos 4 anos contribuíram para a 
formação de uma rede de especialistas e de uma base de dados acumulada que facilitará a 
implementação, a nível nacional, da Lei de Cotas. 

Para que tenhamos uma noção da escala de abrangência dessas leis a serem votadas, o 
PL 73/99, que reserva vagas na graduação, é uma medida ainda tímida: garantirá uma média 
nacional mínima de 22,5% de vagas nas universidades públicas para um grupo humano que 
representa 45,6% da população nacional. É preciso, porém, ter clareza do que significam esses 
22,5% de cotas no contexto total do ensino de graduação no Brasil. Tomando como base os 
dados oficiais do INEP, o número de ingressos nas universidades federais em 2004 foi de 
123.000 estudantes, enquanto o total de ingressos em todas as universidades (federais, 
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estaduais, municipais e privadas) foi de 1.304.000 estudantes. Se já tivessem existido cotas 
em todas as universidades federais para esse ano, os estudantes negros contariam com uma 
reserva de 27.675 vagas (22,5% de 123.000 vagas). Em suma, a Lei de Cotas incidiria em 
apenas 2% do total de ingressos no ensino superior brasileiro. Devemos concluir que a 
desigualdade racial continuará sendo a marca do nosso universo acadêmico durante décadas, 
mesmo com a implementação do PL 73/99. Sem as cotas, porém, já teremos que começar a 
calcular em séculos a perspectiva de combate ao nosso racismo universitário. Temos 
esperança de que nossos congressistas aumentem esses índices tão baixos de inclusão! 

Se a Lei de Cotas visa nivelar o acesso às vagas de ingresso nas universidades públicas 
entre brancos e negros, o Estatuto da Igualdade Racial complementa esse movimento por 
justiça. Garante o acesso mínimo dos negros aos cargos públicos e assegura um mínimo de 
igualdade racial no mercado de trabalho e no usufruto dos serviços públicos de saúde e 
moradia, entre outros. Nesse sentido, o Estatuto recupera uma medida de igualdade que 
deveria ter sido incluída na Constituição de 1891, no momento inicial da construção da 
República no Brasil. Foi sua ausência que aprofundou o fosso da desigualdade racial e da 
impunidade do racismo contra a população negra ao longo de todo o século XX. Por outro 
lado, o Estatuto transforma em ação concreta os valores de igualdade plasmados na 
Constituição de 1988, claramente pró-ativa na sua afirmação de que é necessário adotar 
mecanismos capazes de viabilizar a igualdade almejada. Enquanto o Estatuto não for 
aprovado, continuaremos reproduzindo o ciclo de desigualdade racial profunda que tem sido a 
marca de nossa história republicana até os dias de hoje.  

Gostaríamos ainda de fazer uma breve menção ao documento contrário à Lei de Cotas 
e ao Estatuto da Igualdade Racial enviado recentemente aos nobres parlamentares por um 
grupo de acadêmicos pertencentes a várias instituições de elite do país. Ao mesmo tempo em 
que rejeitam frontalmente as duas Leis em discussão, os assinantes do documento não 
apresentam nenhuma proposta alternativa concreta de inclusão racial no Brasil, reiterando 
apenas que somos todos iguais perante a lei e que é preciso melhorar os serviços públicos até 
atenderem por igual a todos os segmentos da sociedade. Essa declaração de princípios 
universalistas, feita por membros da elite de uma sociedade multi-étnica e multi-racial com 
uma história recente de escravismo e genocídio, parece uma reedição, no século XXI, do 
imobilismo subjacente à Constituição da República de 1891: zerou, num toque de mágica, as 
desigualdades causadas por séculos de exclusão e racismo, e jogou para um futuro incerto o 
dia em que negros e índios poderão ter acesso eqüitativo à educação, às riquezas, aos bens e 
aos serviços acumulados pelo Estado brasileiro. Essa postergação consciente não é 
convincente. Diante dos dados oficiais recentes do IBGE e do IPEA, que expressam, sem 
nenhuma dúvida, a nossa dívida histórica com os negros e os índios, ou adotamos cotas e 
implementamos o Estatuto, ou seremos coniventes com a perpetuação da nossa desigualdade 
étnica e racial. 

Acreditamos que a igualdade universal dentro da República não é um princípio vazio e 
sim uma meta a ser alcançada. As ações afirmativas, baseadas na discriminação positiva 
daqueles lesados por processos históricos, são a figura jurídica criada pelas Nações Unidas 
para alcançar essa meta. 

Conclamamos, portanto, os nossos ilustres congressistas a que aprovem, com a 
máxima urgência, a Lei de Cotas (PL 73/1999) e o Estatuto da Igualdade Racial (PL 
3.198/2000). 
Brasília, 3 de julho de 2006 
 

Subscrevem este manifesto: 
Alexandre do Nascimento – Membro da Coordenação do Movimento Pré-Vestibular para 
Negros e Carentes (PVNC), Professor e Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da 
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FAETEC-RJ / Frei David Raimundo dos Santos – Diretor Executivo da EDUCAFRO rede de 
255 pré-vestibulares comunitários para afrodescendentes e carentes / José Jorge de Carvalho – 
Professor de Antropologia da Universidade de Brasília – Pesquisador 1-A do CNPq – 
Propositor do Sistema de Cotas da UnB / Abdias do Nascimento – IPEAFRO / Adalberto 
Vieyra - Professor Titular da UFRJ, Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas/UFRJ,  
Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências / Álvaro Fernandes Sampaio - Tukano – 
Líder do Povo Tukano/ Assessor do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual (INBRAPI) 
/ Antonio Grassi - ator e Presidente da Funarte / Antonio Sérgio Alfredo Guimarães - 
Professor Titular de Sociologia da USP / Augusto Boal - Artista, Professor e Diretor Artístico 
do Centro de Teatro do Oprimido – CTO/RJ / Cândido Grzybowski - Diretor do Ibase / Carlos 
Hasenbalg - Professor Titular do IUPERJ – aposentado / Diva Moreira – Oficial do Programa 
Ponto Focal de Raça e Gênero, PNUD-Brasil / Edna Roland – Relatora Geral da III 
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata, de Durban, África do Sul / Eduardo Viveiros de Castro – Professor de Antropologia 
do Museu Nacional da UFRJ/Pesquisador 1-A do CNPq / Emir Sader – Professor da 
UERJ/Presidente do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da UERJ / Fábio Konder 
Comparato – Professor Titular da Faculdade de Direito da USP, doutor em direito da 
Universidade de Paris e doutor honoris causa da Universidade de Coimbra / Flávio Gomes - 
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro / Giuseppe Cocco – Cientista Político e 
Professor da Escola de Serviço Social da UFRJ / Haroldo Costa - ator,escritor,membro do 
Conselho Estadual de Cultura do RJ / Hebe Mattos - Professora Titular de História do Brasil, 
Departamento de História, Universidade Federal Fluminense / Helio Santos – Professor da 
Fundação Visconde de Cairu, de Salvador – Presidente do Instituto da Diversidade, de São 
Paulo / Henrique Cunha Jr. - Professor Titular da Universidade Federal do Ceara.Livre 
docente pela USP. Membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. 
Presidente do Instituto de Pesquisas da Afrodescendencia - IPAD. Membro da comissão de 
estudos pro-cotas da Universidade Federal do Ceará / Ilka Boaventura Leite – Professora de 
Antropologia da UFSC/Coordenadora do NUER / Ilse Scherer-Waren - Professora de 
Sociologia da Universidade Federal de Santa Catatina. Membro da Comissão Acadêmica para 
formulação do Sistema de Cotas da UFSC / Iolanda de Oliveira – Professora de Educação da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Coordenadora do PENESB / Ivana Bentes -
Professora e Diretora da Escola de Comunicação da UFRJ / Ivanir dos Santos – Coordenador 
do Centro de Articulação de Populações Marginais (CEAP) / Joel Zito Araújo – Cineasta / 
Jurandir Freire Costa - Professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro / Jurema Werneck - Médica. Coordenadora de Organização de Mulheres 
Negras CRIOLA / Kabengele Munanga – Professor Titular de Antropologia da USP  / Luis 
Felipe Alencastro - Professor de História do Brasil da Universidade de Paris-Sorbonne / Lygia 
Segala - Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da UFF / Marcelo Paixão – Professor de Economia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro / Marco Aurélio Garcia - Professor licenciado da Unicamp, Assessor Especial 
de Política Externa do Presidente da República / Maria Aparecida Bento - Professora Doutora 
associada do Instituto de Psicologia da USP. Coordenadora do CEERT / Michael Lowy – 
Sociologo / Miguel González Arroyo - Professor Titular Emérito da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Muniz Sodré – Professor Titular de 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro / Nei Lopes - Bacharel em Direito e 
Ciências Sociais, Escritor e Compositor / Otávio Velho – Professor Emérito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Pesquisador 1-A do CNPq / Paulo Baía - Professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro / Paulo Betti – Ator / Paulo Lins – Escritor / 
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – Professora de Educação da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR) eex- conselheira do Conselho Nacional de Educação / Roberto da 
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Matta - Professor de Antropologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ) / Rosana Heringer - Coordenadora Geral de Programas da ActionAid Brasil / Sueli 
Carneiro - Doutora em Educação pela USP, Diretora do Geledés Instituto da mulher Negra / 
Vera Maria Candau - Professora Titular do Departamento de Educação PUC-Rio / Vincent 
Carelli- Documentarista. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Documento Marcha Zumbi+10, de 2005 
 
 



4. Documento Marcha Zumbi+10, de 2005 144

Articulação de Mulheres Brasileiras – uma articulação feminista anti-racista 
Articulando Eletronicamente nº 142, de 21 de novembro de 2005, anexo da seção CONtextos. 
 

MANIFESTO À NAÇÃO 
 

 Como herdeiros e herdeiras de Zumbi de Palmares, que lutou e morreu pela liberdade 
e pela afirmação de nossa dignidade humana, estamos aqui um dia após os 116 anos de 
Proclamação da República para denunciar que jamais fomos parte do projeto republicano 
brasileiro e que esta realidade está profundamente evidenciada no padrão alarmante de 
desigualdade racial e nas práticas cotidianas de discriminação e racismo contra homens 
negros e mulheres negras que, por séculos, sustentaram a acumulação de riquezas deste país. 
 Como herdeiras e herdeiros de Dandara estamos aqui, transcorridos 310 anos do 
massacre imperial e colonial contra Palmares, para dizer que a Vida e a Liberdade são para 
nós – mulheres negras e homens negros de todas as idades e regiões do país – valores 
inegociáveis. 
 Estamos aqui para dizer que os princípios de liberdade e dignidade - pelos quais 
lutaram nossos antepassados neste solo, em África e em todos os recantos do planeta atingidos 
pela experiência da Diáspora Africana - permanecem como fontes inesgotáveis de inspiração 
de nossa luta contemporânea pela Vida, Humanização, Respeito e Justiça. 
 Em 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida 
constituiu-se em um ato de indignação e protesto contra as condições subumanas em que vivia 
o povo negro deste país, em função dos processos de exclusão social determinados pelo 
racismo e pela discriminação racial presentes em nossa sociedade. À época também 
afirmávamos que já havíamos feito todas as denúncias, que o mito da democracia racial tinha 
sido reduzido a cinzas e exigíamos ações efetivas do Estado para a reversão daquele quadro. 
 Dez anos se passaram e aqui estamos diante de questões persistentes e de novos 
desafios. 
 
Questões persistentes pela/o: 
�� Insuficiência das iniciativas de combate ao racismo e à discriminação por parte do Estado 
Brasileiro; 
�� Não reconhecimento por parte dos segmentos hegemônicos da sociedade brasileira, do 
racismo como questão estrutural que organiza as relações sociais no país. 
�� Incapacidade das instituições de reconhecer – por omissão ou resistência à mudança de 
mentalidade e atitudes – que praticam preconceito, discriminação e racismo contra homens e 
mulheres afro-descendentes. 
�� Recusa dos segmentos formadores de opinião de reconhecer os movimentos negros 
enquanto interlocutores e atores na construção dos mecanismos de superação do racismo e das 
desigualdades raciais. 
 
Novos desafios decorrentes: 
�� Do 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 faz-nos afirmar como inaceitáveis: 
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O ASSASSÍNIO EM MASSA DA JUVENTUDE NEGRA 
 O Brasil possui um dos mais altos índices de homicídios entre a população jovem do 
mundo e, em todos os estados da federação, os jovens negros são as principais vítimas 
(UNESCO, 2004). A crueza dos números não permite evasivas nem subterfúgios: o Brasil é 
um pais que mata negros. A cada 100 mil habitantes, 30,3 brancos morrem por homicídio, 
enquanto o número de negros é de 68,5 - uma diferença de 74% entre as raças. (Mapa da 
violência IV: os jovens do Brasil, Unesco, 2004). Principais vítimas da violência urbana, alvo 
predileto dos homicidas e da ação policial do Estado brasileiro, os jovens negros são objeto de 
uma política de extermínio. 
 
MORTES EVITÁVEIS: 
A DE HOMENS, CRIANÇAS E MULHERES NEGRAS 
 Pesquisa recente do Ministério da Saúde aponta que a morte violenta de homens 
negros corresponde, em termos absolutos, ao dobro do que se verifica para os homens 
brancos. 
 Embora a mortalidade infantil venha decrescendo anualmente no Brasil, nos últimos 
20 anos, quando comparada às crianças brancas, as desvantagens das crianças negras são 
desalentadoras: há mais de uma década sabemos que as negras morrem mais e numa 
proporção incompatível com o tolerável e até hoje nenhuma medida foi tomada, sequer no 
plano das idéias! 
 As mulheres negras, que são as que mais morrem fulminadas pela primeira causa de 
morte materna (hipertensão arterial não tratada durante a gravidez), assim com pela quarta 
causa: abortamento inseguro, ambas bem representativas do quanto é cruel e racista um 
Estado que permite que as mulheres negras sejam imoladas quando há meios seguros de 
respeitar os seus direitos e suas decisões reprodutivas. 
 
TRABALHO PRECÁRIO E DESEMPREGO 
 O abismo salarial que separa negros e brancos no Brasil tem diminuído de maneira 
muito tímida nos últimos 15 anos (IPEA – 2005). O desemprego dos negros no mercado de 
trabalho é maior do que em qualquer outro grupo. Os negros entram mais cedo e as mulheres 
negras são as últimas a saírem do mercado de trabalho. Os trabalhadores negros e as 
trabalhadoras negras têm jornadas mais longas em todas as capitais brasileiras, no entanto seu 
salário é sempre inferior, variando de 60% a 130%. Quanto mais aumentam a escolarização e 
a experiência profissional, mais aumentam os diferenciais salariais entre trabalhadores negros 
e brancos. 
 
EXCLUSÃO EDUCACIONAL 
 Negros estão sub-representados em todos os níveis educacionais, com destaque para a 
situação do ensino médio – onde o percentual de participação da população negra é pouco 
mais da metade do verificado para a população branca (58%) - e no ensino superior onde os 
negros têm uma presença que representa cerca ¼ da verificada para brancos. 
 
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS CULTURAIS 
 No Brasil assistimos irresponsavelmente à ampliação das práticas abomináveis de 
intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana e aos seus seguidores – sem 
que o Estado garanta o respeito à liberdade de crença. 
 Em todos esses atos vê-se, claramente, a negação dos valores civilizatórios, 
comunitários e existenciais da identidade negro-africana em sua histórica situação de 
Diáspora. Frente a esse quadro de desqualificação e ilegalidade, não há como deixar de exigir 
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respeito a nossa ancestralidade e defender o direito à livre manifestação de fé, de culto e de 
religiosidade negro-africana. 
 Uma das mais graves ações de intolerância que temos presenciado diuturnamente é o 
incitamento ao preconceito contra as religiões de matriz africana, veiculado diariamente por, 
no mínimo, dois canais de TV comerciais. Esta ação vem fazendo aumentar a agressão aos 
templos de nossas religiões, aos religiosos e aos seus familiares, particularmente as crianças. 
 
A NÃO-TITULARIZAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 
 Sabemos que a Constituição de 1988 nos assegura, pela primeira vez no país, base 
jurídica de reconhecimento da diversidade cultural e étnica e que o Art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – que identifica a nova modalidade de apropriação 
formal de terras para grupos sociais como os quilombolas e baseada no direito à propriedade 
definitiva - é um exemplo cabal desta nova compreensão jurídica. No entanto, transcorridos 
17 anos, o Estado brasileiro permanece resistente à adoção de uma política étnica que 
assegure, para esses grupos, o direito à propriedade definitiva de suas terras deixando-os à 
mercê dos obstáculos políticos, burocráticos e administrativos. A permanecer o ritmo lento e 
de descaso atual, levaremos mais de dois séculos para que as "terras tradicionalmente 
ocupadas" pelas comunidades quilombolas sejam protegidas tal como foi previsto na 
Constituição de 1988! 
. 
 
A SITUAÇÃO DAS MULHERES NEGRAS 
 Falar da mulher negra no Brasil é falar de uma história de exclusão, onde as variáveis 
de gênero e raça são estruturantes das desigualdades. É sobre a mulher negra que recai todo 
peso da herança colonial, onde o sistema patriarcal apóia-se solidamente com a herança do 
sistema. 
 Conforme o Censo Demográfico de 2000, somos 169,5 milhões de brasileiros, dos 
quais 50,79% do sexo feminino. As mulheres negras equivalem a 49% da população negra, 
correspondendo a 37.602.461 habitantes. 
 As mulheres negras contribuíram de forma inquestionável para a construção 
socioeconômica e cultural de nosso país e foram decisivas para as conquistas de direitos das 
brasileiras. A sua luta contra o racismo e o desmascaramento do mito da democracia racial 
tem contribuído para o comprometimento de outros setores da sociedade civil organizada, na 
luta contra o sexismo e o racismo. Entretanto, apesar de sua presença na construção desse 
país, ao analisarmos sua situação, vamos verificar que se trata de uma maioria vivendo em 
condições extremas de desigualdade, qualquer que seja o indicador social. 
 Encontram-se mais expostas à miséria, à pobreza, à violência, ao analfabetismo; à 
precariedade de atendimento nos serviços assistenciais, educacionais e de saúde. Sem acesso 
aos bens e serviços existentes em nossa sociedade, encontram-se expostas à violência de 
gênero e racial. Entre as conseqüências extremas desta situação está o seu aniquilamento 
físico, político e social. 
 Por consideramos que todas essas condições adversas de vida são produzidas pelo 
racismo estrutural que organiza as relações sociais no Brasil, reafirmamos o nosso repúdio a 
esta realidade, injusta, desumana, genocida e tratada com profunda indiferença e desprezo 
pelos diferentes níveis de governo e por parcela considerável da sociedade brasileira. 
 Entendemos que existe uma outra maneira de construir esse país que não seja ao custo 
do massacre das nossas comunidades. Nossa experiência política, de organização social e 
familiar demonstra que temos um cabedal de soluções a oferecer, nos seguintes campos: 
 
• Do protagonismo dos movimentos de mulheres negras; 



4. Documento Marcha Zumbi+10, de 2005 147

• Da organização da juventude negra por todo o país; 
• Das políticas sociais de combate à pobreza que, como estão sendo 
executadas, estão longe de promover a seguridade social da comunidade 
negra. 
• Da nossa relação com a população branca e com as instituições dirigidas, 
essencialmente, por essa população branca; 
 
II. O CUSTO DO RACISMO 
 O direito à vida não é, apenas, o de lutar contra a violência. É certo que a violência 
diária vivenciada nas ruas, sobretudo a violência policial, é um fenômeno de extrema 
preocupação e tem sido objeto de ações importantes da comunidade negra por todo o país. 
Mas a essa violência somam-se a violência dos muros e das cercas, da falta de saneamento, 
das barreiras de acesso à educação e à moradia, enfim, a violência que advém de todas as 
circunstâncias que reduzem a nossa expectativa de vida. 
 Como mudar esse quadro? Quanto custa mudar esse quadro de desigualdade racial 
resultante do racismo? 
 Por conta das desigualdades raciais, vigentes no Brasil desde o período da 
escravização, o Estado republicano não produziu políticas públicas que garantam um 
tratamento igualitário com condições de vida digna e cidadã aos afrobrasileiros. 
 Partindo desse referencial, revisamos três eixos básicos das políticas públicas e o 
investimento em ações destinadas à população negra nas áreas da (i) Educação, (ii) Habitação 
e (iii) Saneamento Básico. O estudo depura indicadores da PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio) e do Censo Demográfico 2000, ambos elaborados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 A mensuração do Custo do Racismo no Brasil aponta para um montante preliminar na 
ordem de R$ 67,2 bilhões a serem aplicados, em curto prazo, para a equiparação dos índices 
de desenvolvimento humano da população negra com a branca, tendo em vista ser esse um 
contingente que goza de uma situação privilegiada em todas as fases do ciclo de vida e em 
todas as políticas públicas. 
 Esse valor desconsidera aportes de recursos em emprego e renda, saúde e segurança 
pública. Nessa perspectiva, a proporção se eleva na medida em que outras áreas importantes 
da vida da população negra sejam contempladas. 
 O Custo do Racismo no Brasil representa apenas 78% do superávit fiscal verificado de 
janeiro a setembro de 2005, destinado inteiramente ao pagamento dos juros da dívida pública. 
Considerando ainda o patrimônio atual do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), 
contabilizado em R$ 100 bilhões, constatamos que o Custo do Racismo é um valor plausível 
para o Estado brasileiro, desde que efetivamente priorizada a questão racial em toda sua 
plenitude. 
 A seguir, detalhamos os valores para cada um dos três eixos citados acima: 
 
Educação: R$ 22,2 bilhões 
Aqui foram contemplados os seguintes aspectos: 
taxa de analfabetismo de adultos (brancos: 7,5% e negros: 17,2%); 
acesso à creche (brancos: 12, 9% e negros: 10,4%); 
acesso à pré-escola (brancos: 62% e negros: 57,5%); 
acesso ao ensino fundamental (brancos: 95% e negros: 92,7%); 
acesso ao ensino médio (brancos: 54,9% e negros: 31,9%); 
acesso ao ensino superior (brancos: 16,6% e negros: 4,4%). 
Fonte: Governo Federal. Programa Brasil Alfabetizado e INEP/MEC. 
Sempre referentes a alunos/ano. 
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Habitação: R$ 37,4 bilhões 
Considerando-se o seguinte: 
déficit habitacional para famílias até 5 salários mínimos: 6,5 milhões de 
moradias; 
estimativa da distribuição do déficit de moradias: brancos: 2,3 milhões; 
negros: 4,2 milhões; total: 6,5 milhões; 
custo unitário estimado de moradia de qualidade: R$ 20 mil. 
Fonte: IBGE. 
 
Saneamento: R$ 7,6 bilhões 
Considerando-se o seguinte: 
domicílios sem água potável: 9,6 milhões ou 60 milhões de famílias ; 
estimativa da distribuição dos domicílios sem água potável por cor do 
chefe de família: brancos: 2,3 milhões; negros: 7,3 milhões; 
domicílios sem esgotamento sanitário adequado: 3,4 milhões ou 15 
milhões de famílias; 
estimativa da distribuição dos domicílios sem esgotamento sanitário 
adequado por cor do chefe de família: brancos: 1,3 milhão; negros: 2,1 
milhões; 
custo médio por domicílio do acesso a água potável: R$ 1.200,00 custo 
médio por domicílio do acesso a esgotamento sanitário adequado: R$ 
2.000,00. 
Fonte: SNSA - Ministério das Cidades; Associação das Empresas de 
Saneamento Básicos Estaduais – AESBE. 
 
III. POR UM NOVO MARCO LEGAL PARA AS POLÌTICAS PÚBLICAS: AÇÕES 
AFIRMATIVAS E REPARATÓRIAS 
 Reafirmamos: Dez anos se passaram e estamos diante de novos desafios colocados 
pela inaceitável resistência de distintos setores da sociedade brasileira em aceitar como 
legítimo o direito da população negra de reivindicar políticas específicas. Nessa última 
década, fizemos avançar o debate sobre políticas de ação afirmativa e política de reparação 
voltadas à comunidade negra. Para a comunidade negra brasileira organizada torna-se, a cada 
dia, mais transparente que essas constituem a melhor estratégia para garantir o seu acesso 
eqüitativo a bens e serviços. 
 O Brasil não é um país pobre! O Brasil é um país que distribui mal os recursos – bens 
e serviços – que possui; a situação em que se encontra a esmagadora maioria da população 
negra brasileira é exemplo cabal deste perfil insustentável de condução da Nação. 
 Políticas de ação afirmativa sim! Porque são essenciais à correção das desigualdades 
raciais, à promoção da igualdade de oportunidades, à instituição do princípio de eqüidade. 
 Políticas de reparação sim! Para lembrar ao Estado e à sociedade brasileira as suas 
responsabilidades na produção das desigualdades raciais decorrentes da escravidão e, mais 
grave, das omissões e práticas discriminatórias perpetradas contra a população afro-
descendente pós-abolição. 
 Igualmente estamos cobrando do Estado brasileiro o cumprimento das convenções 
internacionais e acordos dos quais o Brasil é signatário, e a importância que deve ser dada aos 
compromissos assumidos em Santiago+5 e na Conferência contra o Racismo , realizada em 
Durban, dentre outros. 
 São essas convicções que nos levam a reafirmar que a aprovação do Estatuto da 
Igualdade Racial é de suma importância. Mas é necessário também que a fonte de 
financiamento do conjunto das políticas de igualdade racial deva estar assegurada, sem o que 
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o estatuto pode vir a ser mais um documento inócuo. Por isso, exigimos a imediata 
reintrodução, no Projeto de Lei que cria o Estatuto da Igualdade Racial, do dispositivo que 
prevê a criação do Fundo de Igualdade Racial, retirado da versão do Estatuto recém-aprovada 
no Senado, e que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Sendo sancionado 
pelo Presidente da República sem o Fundo, o Estatuto da Igualdade Racial pode se tornar 
apenas um novo conjunto de boas intenções – como de resto tem sido recorrente nas ações de 
nossos governantes em relação à questão racial nos últimos anos. 
 Lembramos ainda que as poucas mudanças observadas no cenário das relações raciais 
no Brasil se devem principalmente à audácia, à tenacidade e ao vigor de uma legião de 
milhares de homens e mulheres negras, adultos, jovens, idosos, letrados e sem escolaridade. 
Estes, com seu trabalho e sua luta, lograram a inscrição da problemática racial no debate 
público, a aprovação de leis, a sensibilização da mídia e da opinião pública, além de uma 
extraordinária produção acadêmica voltada para as relações raciais e de vitórias mesmo 
tímidas no Judiciário. É, portanto, fundamental o reconhecimento desta militância, como ator 
privilegiado, não só como beneficiário, mas como sujeito político, que guarda o acúmulo 
necessário para a concepção e implementação conseqüente das políticas, bem como para o seu 
monitoramento. Exigimos assim pautar e acompanha a execução desta pauta. 
 
Nossa disposição: a luta 
 Estamos entre os primeiros países do mundo em concentração de renda e riqueza. 
Temos a maior população negra fora da África. São esses os dados que precisam ser 
equacionados se quisermos compreender a natureza profunda dos alicerces que consolidam a 
injustiça desumana chamada Brasil. 
 O racismo coloca no topo os que se julgam naturalmente superiores e perpetua as 
desigualdades. Eles dizem: os de baixo não são como nós – que sejam, portanto, desiguais 
para sempre! Isso é o que explica porque as desigualdades, a concentração de renda e a 
exclusão têm sido aceitas por tanto tempo em nossa sociedade. 
 Combater o racismo e a exclusão da população negra são assim as tarefas urgentes e 
inadiáveis de um projeto democrático, que se coloque ao alcance da maioria e possa atender 
nossos anseios legítimos e históricos por justiça e cidadania plena. 
 Os negros brasileiros em 1995 fizeram uma expressiva manifestação em Brasília, que 
deu início ao diálogo institucional com a representação política do Estado. Dez anos 
transcorridos, estamos de volta diante do fracasso das promessas eleitorais de ações efetivas 
que levariam a um “Brasil sem Racismo”, compromisso e documento de campanha do 
presidente Lula. 
 Continuamos dispostos a dialogar, mas após três anos do Governo Lula tememos, pela 
dificuldade de travarmos um diálogo institucional conseqüente, que a nós, negros brasileiros, 
não restem alternativas de sermos ouvidos, a não ser pelo desenvolvimento de iniciativas de 
enfrentamento não mediadas pela ação política organizada e pacífica. 
 Neste dia 16 de novembro, os negros vêm a Brasília, transpondo todas as dificuldades, 
para reafirmar perante a Nação sua disposição de buscar, por todos os meios, a construção de 
uma sociedade pluralista e democrática. 
 
COORDENAÇÃO NACIONAL DA MARCHA ZUMBI DOS 
PALMARES +10 – CONTRA O RACISMO E PELO DIREITO À VIDA 
Brasília, 16 de Novembro de 2005 
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BOLETIM EPARREI ONLINE 

Casa de Cultura da Mulher Negra 
Santos / SP 

Documento do Encontro Nacional "Olhares da Mulher Negra sobre 
a Marcha Zumbi +10" 

 
Informes: 
 
 Casa de Cultura da Mulher Negra, Rede Feminista de Saúde,Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos e demais participantes do Encontro sociabilizam a produção do 
documento abaixo para todas (os) integrantes das diversas Listas e Grupos de Discussão. 
Repasse e reproduza para sua comunidade ! 
 
Apresentação 
 
Encontro Nacional Olhares da Mulher Negra sobre a Marcha Zumbi +10 
 
 

O Plano de Ação resultante da Conferência Mundial Contra o Racismo, a 
Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban (2001), 
convocou governos e a sociedade civil organizada, de todas as partes do mundo, a elaborar 
medidas globais, assim como a tomar medidas locais e cotidianas, contra o racismo, a 
discriminação, a xenofobia e as intolerâncias.  
 No Brasil, o governo federal, através da lei 10.687 de 23/05/2003, criou a Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) para definir diretrizes nacionais de 
políticas de promoção da igualdade racial, a fim de cumprir uma das deliberações do Plano de 
Ação de Durban: criação de organismos governamentais de combate ao racismo.  

Estamos em 2005 e no Brasil ações afirmativas estão sendo implementadas, ainda que 
tímidas e pontuais e em ritmo lento. Nossas propostas, reivindicadas na Marcha Zumbi dos 
Palmares Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida (Brasília, DF, 1995), não foram 
totalmente implementadas, embora tenham sido fonte de inspiração de todas as políticas 
públicas propostas desde então.  
Sabendo-se que os recortes gênero e de raça/etnia são estruturantes e se servem das 
desigualdades da sociedade brasileira, constata-se que não há como promover cidadania das 
pessoas vitimadas pelo racismo sem enfrentar a superação dessas desigualdades, ainda que o 
desejo seja sustentado por uma mudança do modelo econômico concentrador de renda.  
 O Movimento Social Negro brasileiro prepara-se para a grande Marcha Zumbi+10, 
prevista para 16 de novembro de 2005 em Brasília, e nós, as mulheres negras, estaremos lá 
com as nossas reivindicações e buscando pautar os governos federal, estaduais e municipais.  

Mulheres negras de diversos Estados e de diferentes organizações nos reunimos, no 
período de 11 a 13 de maio de 2005, em Guarulhos, São Paulo, no Encontro Nacional 
Olhares da Mulher Negra Sobre Marcha Zumbi +10, no qual elaboramos estratégias e 
políticas de informação, mobilização e divulgação para uma presença “feminegra” na Marcha 
Zumbi +10. 
 O presente documento é uma síntese panorâmica das propostas elaboradoras Encontro 
Nacional Olhares da Mulher Negra Sobre Marcha Zumbi +10 e foi construído a partir das 
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propostas dos Grupos de Trabalho instalados durante o evento e suas idéias foram adensadas 
pela utilização de várias fontes. Portanto, o documento final é uma síntese que representa, de 
certa maneira, a soma de documentos produzidos nos últimos anos pelo movimento de 
mulheres negras, movimento negro, movimento feminista e pelo próprio governo, pois todos 
significam uma construção de mais de uma década de reflexões e propostas que as mulheres 
utilizarão no cotidiano das lutas em seus estados e municípios, com vistas a sensibilizar, 
aglutinar e mobilizar as mulheres para a Marcha Zumbi +10.  

O nosso desejo é que este Relatório Final possa contribuir para as discussões das 
mulheres negras em seus locais de moradia, estudo e trabalho durante o processo de 
mobilização para a Marcha Zumbi + 10.  
 
I.  Falando de Nós 
 

Falar de mulher negra no Brasil é falar de uma história de exclusão onde as variáveis 
sexismo, racismo e pobreza são estruturantes. É sobre a mulher negra que recai todo o peso da 
herança colonial, onde o sistema patriarcal apóia-se solidamente com a herança do sistema 
escravista.  

Ao analisarmos a situação da mulher negra no Brasil temos que partir dessa 
desigualdade histórica entre a mulher branca e a negra, abordando os avanços e obstáculos de 
gênero, a partir do referencial de raça. 

Conforme o Censo Demográfico de 2000, somos 169,5 milhões de brasileiros, dos 
quais 50,79% do sexo feminino. Os negros já perfaziam 45,3% do total da população. As 
mulheres negras equivalem a 49% da população negra, correspondendo a 37.602.461 
habitantes.  “Esses índices populacionais revelam que ao tratar da população afro-descendente 
não podemos falar de” minorias ““. 

As mulheres negras contribuíram de forma inquestionável para a construção 
socioeconômica e cultural de nosso país e foram decisivas para as conquistas de direitos das 
brasileiras. Sua luta contra o racismo e o desmascaramento do mito da democracia racial tem 
conquistado o envolvimento e o comprometimento de outros setores da sociedade civil 
organizada. [1][1] [1] 

A mulher negra está exposta à miséria, à pobreza, à violência, ao analfabetismo, à 
precariedade de atendimento nos serviços assistenciais, educacionais e de saúde. Trata-se de 
uma maioria sem acesso aos bens e serviços existentes em nossa sociedade e, em muito, 
exposta à violência de gênero e racial. Entre as conseqüências extremas desta situação está o 
seu aniquilamento físico, político e social, que chega a atingir, profundamente, as novas 
gerações. “A situação de máxima exclusão pode ser percebida quando analisamos a inserção 
da população feminina em diferentes campos: social, político e econômico”. [2][2] [2] 
 No Encontro Nacional Olhares da Mulher Negra Sobre Marcha Zumbi +10 o 
conteúdo das falas se estruturou em alguns eixos, partindo da compreensão que a articulação 
das mulheres negras rumo à Marcha Zumbi +10 deve ser coletiva, evidenciando a identidade 
feminina desta articulação e o protagonismo das mulheres negras.  
 
II. Princípios e Diretrizes  
 
 Reconheceu-se, por unanimidade, que o atual governo tem propostas de combate ao 
racismo, todavia não possui propósitos. Portanto, consideramos que o governo brasileiro 
deve: 
1. Comprometer-se com a implementação de políticas públicas voltadas para a redução das 
desigualdades de gênero, classe, raça/etnia, geração, orientação sexual e deficiência, a fim de 
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promover um desenvolvimento sustentado e comprometido com a justiça social e a cidadania 
das mulheres e meninas urbanas e rurais. 
2. Reafirmar que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 
inter-relacionados, reconhecendo a violação dos direitos das mulheres e meninas como 
violação dos direitos humanos. 
3. Garantir o cumprimento dos Tratados e Convenções internacionais firmados pelo governo 
brasileiro, especialmente a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, assinada sem reservas pelo governo brasileiro, em 1994, e a 
Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida 
como Convenção de Belém do Pará, de 1994, e as Convenções 100/53, 103/66 e 111/58 da 
Organização Internacional do Trabalho — OIT, e garantir a soberania nacional nos acordos 
comerciais, tais como: ALCA, União Européia / Mercosul e nas regras da OMC (Organização 
Mundial do Comércio) Acompanhamento do Tratado Internacional (Empresas que assinaram 
o Global Compact da ONU). 
4. Adotar as recomendações contidas nas Declarações e Plataformas de Ação das 
Conferências da Organização das Nações Unidas (ONU): Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio, 1992), Direitos Humanos (Viena, 1993), População e Desenvolvimento (Cairo, 1994), 
IV Conferência Mundial sobre as Mulheres (Beijing, 1995), Contra o Racismo, a Xenofobia e 
Intolerâncias Correlatas (Durban, 2001), Protocolo Facultativo à CEDAW, assinado pelo 
Brasil em 2002.   
5. Reconhecer a contribuição dos movimentos feministas e de mulheres negras para a 
construção e o fortalecimento da democracia, tendo como referência a Plataforma Política 
Feminista (Brasília, 2002). 
6. Reconhecer o Estatuto da Igualdade Racial, apoiando o Fundo Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial. 
7. Adotar como princípio da gestão pública a inclusão das categorias, gênero, classe, 
raça/etnia, geração, orientação sexual, deficiência e a plena participação das mulheres 
implantando mecanismos e/ou instâncias de poder público na formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação de políticas públicas. 
8.. Assegurar mecanismos que permitam uma participação real e igualitária das mulheres 
negras nas instâncias de decisão em todos os âmbitos do Poder Público e da sociedade. 
9. Fortalecer os organismos específicos dos direitos e de políticas públicas para as mulheres, 
dotando-os de infra-estrutura, equipe técnica profissionalizada e recursos financeiros, segundo 
alocação prevista nos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos 
Anuais. 
10. Promover a capacitação continuada para os (as) servidores (as) públicos (as) no sentido de 
fornecer-lhes instrumentos de gestão que viabilizem a incorporação da perspectiva de gênero 
e anti-racista em todas as esferas da política governamental. 
11. Elaborar políticas que suprimam a estratégia de genocídio sobre nosso corpo e o 
genocídio de nossos filhos. Exigimos “o direito de ter filhos e vê-los crescer”, pois vivemos 
uma situação de genocídio, pois o povo negro está morrendo mais que outros setores da 
população. 
12. Garantir que as políticas públicas se pautem pelos princípios da disponibilidade, 
acessibilidade, qualidade e integralidade dos serviços e ações nas diversas áreas de atuação do 
Estado, a fim de beneficiar e promover a cidadania, sem discriminação de gênero, raça/etnia, 
geração, orientação sexual e deficiência, considerando o universo plural de cidadãos e cidadãs 
e a diversidade de condições em que vive a população, em especial, a feminina. 
13. Adotar o princípio da intersetorialidade no planejamento e execução das ações e serviços 
públicos, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentado da população negra, em 
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especial, a feminina. 
14. Garantir que a produção, coleta, tratamento e análise de dados contidos nos sistemas 
oficiais de estatística e informação contemplem os recortes de gênero, raça/etnia e geração, 
assegurando o acesso democrático às informações.  
15. Criar o Fundo Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e o Fundo Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial, à semelhança dos Fundos Nacionais de Assistência Social e 
de Saúde, com o objetivo de repassar recursos para os estados e municipais para a 
implementação de políticas públicas para as mulheres. 
16. Combater a discriminação religiosa, à pobreza e submissão dos direitos das religiões de 
matriz africana perante as demais religiões. 
17. Aprofundar estudos e análises sobre os impactos positivos, ambiental e social, da 
reivindicação popular da paralisação das obras de transposição do Rio São Francisco, 
considerando que sua realização irá atingir fundamentalmente as comunidades negras rurais 
e acarretará grave dano ambiental; 
18. Reconhecer a Base de Alcântara como atentatória à Soberania Nacional e ainda como 
manifestação de violência racial e de racismo ambiental (já que acarreta uma intervenção no 
ambiente das comunidades quilombolas). 
19. Cumprir integralmente a Convenção de Belém do Pará; elaboração de uma legislação 
nacional específica sobre todas as formas discriminação e violência contra a mulher, com 
agravante de raça, origem e procedência nacional; a exigência de que sejam efetivados os 
meios de democracia direta estabelecidas pela Constituição Federal: plebiscito e referendo, 
para as questões relativas à saúde e integridade física, psicológica, social e política da mulher; 
considerando que as mulheres negras e as nordestinas serão as principais atingidas, 
repudiamos a transposição do Rio São Francisco; considerando o direito à dignidade das 
comunidades quilombolas do Maranhão, entendemos a Base de Alcântara como atentatória à 
soberania nacional e uma manifestação de violência racial e de racismo ambiental (já que 
acarretam uma intervenção deletéria ao ambiente das comunidades quilombolas). 
20. Combater o racismo institucional – o Estado deve reconhecer a sua falência em suprir a 
população negra com serviços e atendimento digno e buscar formas de superação de tal 
problema. 
21. Proporcionar a visibilidade das mulheres lésbicas. 
22. Assumir compromisso com a aprovação do Estatuto para Mulheres com necessidades 
especiais e, desde já, ampliar o envolvimento com o direito de ir e vir, de pessoas com 
necessidades especiais, sobretudo no que se refere à acessibilidade: quebra das barreiras 
arquitetônicas. 
 
A. Enfrentamento da Pobreza 
 

O relatório da Comissão Externa sobre a Feminização da Pobreza no Brasil[3] [4] [4], 
que investigou a situação das mulheres brasileiras em todas as regiões do País, revela que as 
mulheres negras são as mais atingidas pelo empobrecimento. O texto cita que o desmonte da 
estrutura pública precipitou tanto a progressiva ausência do Estado em setores como 
Educação, Saúde e Previdência Social quanto à inexistência de políticas de promoção da 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres [4] [5] [5]. 

As mulheres respondem por 27% das famílias pobres e 25% das indigentes. A 
dramaticidade destes dados fica acentuada quando se sabe que a proporção de crianças que 
vivem com o responsável sem cônjuge passou de 11,2% em 1991 para 16% em 2000 (3,6 
milhões de menores) e 50% delas (1,8 milhões) vivem sós com responsáveis mulheres, sem 
cônjuges.  
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A mulher desempenha um papel essencial no desenvolvimento da produção 
sustentável e no consumo de bens e serviços para a sua família e a comunidade. Nos 
reassentamentos humanos, em zonas rurais e urbanas, não se leva em conta às famílias 
chefiadas por mulheres negras para a titulação e financiamento de moradias e definição de 
políticas afirmativas que garantam maior humanização de suas vidas. 
 
B. Habitação e infra-estrutura 
 As condições de sub-habitação das mulheres mais empobrecidas, entre outras, é ponto 
crucial na estruturação familiar e inclusão social. Estudos sobre o déficit habitacional, no 
Brasil, mostram que mais de 80% das pessoas sem moradia recebem abaixo de três salários 
mínimos, sendo vetado seu acesso às linhas normais de crédito. Nesse contingente, com 
certeza, encontram-se, principalmente, as mulheres e a população afro-descendente. 
 Dados de 1999 apontavam que enquanto entre a população branca o percentual de 
domicílios com escoamento sanitário inadequado era de 27,73%, entre a população negra esse 
percentual atingia 52,12%. Enquanto as taxas de algumas doenças endêmicas relacionadas 
com baixos índices de desenvolvimento foram reduzidas, como a leishmaniose e a febre 
amarela, outras recrudesceram, como a dengue, a difteria a tuberculose, resultado da redução 
dos investimentos em saneamento e serviços preventivos.  
 
C. Trabalho 
 

Ao abordar a discriminação no emprego e ocupação e a garantia dos direitos 
fundamentais à igualdade e não-discriminação, cabe ressaltar que os pactos e convenções 
internacionais de direitos humanos reconhecem explicitamente a necessidade de os governos 
de adotarem medidas especiais voltadas para trabalhadores e trabalhadoras que se defronta 
com formas múltiplas de discriminação para a realização de seus direitos humanos, medidas 
especiais aplicadas através de programas de ação afirmativa. 
 O trabalho doméstico infantil, realizado principalmente pelas meninas 
afrodescendentes, se acentua de maneira dramática nas regiões Norte e Nordeste, constatado 
em todo o Brasil pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esse fato teve sua 
denúncia corroborada pelos relatos apresentados nas audiências públicas. Os dados da PNAD, 
IBGE, apontam que, durante a década de 90, na região Norte, as meninas afro-descendentes 
são 68 a 73% da massa de trabalhadores infantis domésticos, e no Nordeste fica entre 74 a 
80%. 

No Brasil, atitudes e cultura discriminatórias em decorrência do gênero e da raça têm 
sido registradas historicamente, permanecendo até agora como eixos estruturantes das demais 
desigualdades e dos padrões de exclusão social, econômica, política e cultural. 

A proporção de mulheres que se concentram nas ocupações precárias (61%) é 13% 
superior à proporção de homens nessa mesma situação (54%). A proporção de negros (65,3%) 
é 29% superior à proporção de brancos nessa mesma situação (50,4%). No caso das mulheres 
negras essa proporção é de 71% e, sendo que 41% delas se concentram nas ocupações mais 
precárias e desprotegidas do mercado de trabalho (OIT). 

A tendência maior da mão de obra feminina ao desemprego é acentuada por variáveis 
de raça. A mulher negra apresenta uma desvantagem importante neste aspecto, com 13,6 % de 
desemprego, em relação aos 10% das mulheres brancas. As mulheres negras também 
apresentam desvantagem marcante no que se refere ao desemprego, com um índice de 13,6% 
em relação aos 10% das mulheres brancas.  

Essa desvantagem se agrava no caso das mulheres jovens negras, que apresentam 
taxas alarmantes de desemprego de 25%. Além disso, no que se refere ao emprego doméstico, 
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às mulheres negras são maioria. Por essas razões, alcançam somente 39% dos rendimentos 
dos homens brancos. 

Na maioria das vezes o trabalho doméstico diário de 12 a 15 horas por dia é trocado 
por moradia e alimentação, ou por um salário inferior ao mínimo vigente no país. Alarmante o 
número de trabalhadoras que não possuem o descanso semanal e a carga horária sem 
pagamento extra se assemelha ao trabalho escravo. 

Seus níveis de remuneração estão entre os mais baixos no mercado de trabalho: três 
milhões de domésticas ganham até um salário mínimo. As trabalhadoras domésticas são 
vítimas do sexismo e do racismo, presentes nos assédios, abusos, humilhações e maus-tratos 
sofridos por essa categoria, marcados pela presença de mulheres negras e pelo trabalho de 
crianças e adolescentes.  

A luta da categoria pela igualdade de direitos reivindica para os trabalhadores e 
trabalhadoras domésticas, no mínimo, aquilo que já é garantido para os outros trabalhadores. 
Elas não têm garantido, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e o pagamento 
de horas extras. O direito ao FGTS é facultado, desde que requerido pelos empregadores. A 
maior categoria profissional feminina no país ocupa, hoje, aproximadamente 4,6 milhões de 
mulheres, das quais 90% são mulheres negras.  

A qualificação, formação e acesso ao crédito devem atender às necessidades das 
trabalhadoras domésticas, mulheres urbanas, rurais, pesqueiras e a realidade do mercado de 
trabalho, garantindo espaço onde possam ficar seus filhos, dependentes doentes, idosos e 
outros, enquanto participam dos cursos.  

São essenciais para o enfretamento da pobreza: a geração de renda, o trabalho digno e 
acesso ao crédito e a terra, aspectos que exigem ações essenciais. Diante disso, propomos: 
1. Promover a divulgação obrigatória periódica dos dados coletados pela RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais e CAGED (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego) 
cruzando informações de sexo, raça/cor com as demais variáveis relevantes (idade, renda, 
função, cargos de chefia) para monitoramento do mercado de trabalho. 
2. Criar programas capacitação profissional para as adolescentes em conflito da Lei, em 
regime semi-aberto e que sejam inseridas como medidas sócioeducativas.  
3. Apoio na efetivação dos direitos trabalhistas de jovens trabalhadoras domésticas. 
4. Estabelecer Campanhas de conscientização contra o assédio sexual, cumprimento e 
ampliação da Lei referente e a exploração de jovens negras. 
5. Promover a efetivação da CLT no que tange ao trabalho aprendiz e se refere aos estágios. 
6. Priorizar o programa “Meu Primeiro Emprego” para jovens negras. 
7. Estimular o diálogo direto e aberto entre empresas, instituições públicas, para possuírem 
cotas para jovens negras entrar no mercado de trabalho. 
8. Garantir e beneficiar as trabalhadoras no que tange a criação de creche no local de trabalho. 
9. Criar programas que financiem o empreendedorismo juvenil, possibilitando o surgimento 
de empresárias negras. 
10. Sensibilizar e conscientizar sobre a necessidade de criar políticas públicas referente à 
proteção dos direitos das trabalhadoras jovens que tange a questão de renda, uma vez que esta 
acaba recebendo os salários menores. 
11. Elaborar políticas públicas repressivas que punem os (as) empregadores (as) de mão-de-
obra das jovens menores de 16 anos, o que configura exploração com atenção especial para o 
trabalho doméstico infantil.  
12. Definir recursos voltados para a capacitação entre jovens, oriundos do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador), do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Social) para capacitação, qualificação requalificação e 
elevação do nível de escolaridade da mão de obra feminina especialmente as mulheres de 
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regiões urbanas e rurais pobres.  
13. Assegurar às mulheres em situação de risco social e/ou pessoal, inclusive as egressas do 
sistema penal e portadoras de doenças crônicas, vagas em cursos profissionalizantes de gestão 
de seu próprio negócio, visando facilitar sua inserção no mercado de trabalho e a conquista de 
sua independência econômica; 
14. Promover ações afirmativas junto ao poder público e às entidades privadas visando 
contemplar a formação e capacitação de forma continuada, o acesso a bolsas de estudos e 
custeios diários às mulheres negras, pesqueiras, indígenas, portadoras de deficiência, lésbicas, 
de baixa renda e na terceira idade. 
15. Garantir a representação das mulheres nas Comissões Municipais e Estaduais e Federal de 
Trabalho e Renda.  
16. Garantir capacitação e trabalho para a mulher encarcerada e seus dependentes inserindo-os 
no mercado de trabalho. 
17. Implementar capacitações que atendam as necessidades específicas da mulher rural e 
desenvolver projetos na área de comercialização visando à geração de emprego, trabalho e 
renda, o desenvolvimento da identidade da mulher rural e o aumento da auto-estima. 
 
D. Saúde da Mulher Negra: Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Violência contra a 
Mulher e Segurança Pública. 
 

As condições de vida das mulheres negras contrariam a tendência mundial que as mulheres 
vivem mais que os homens. A expectativa de vida para as afrodescendentes é de 66 anos, está 
alguns meses abaixo da média nacional que é de 66,8 anos.  

A precária situação da saúde das mulheres negras está diretamente relacionada à 
desigualdade de acesso aos serviços de saúde de qualidade. Há uma incidência maior de 
determinadas doenças entre as mulheres afro-descendentes tais como miomas uterinos, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus Tipo II, anemia falciforme, câncer no colo do útero e 
HIV/Aids.  

As principais causas de mortalidade materna são hemorragias, hipertensão, infecções 
puerperais, doenças do aparelho circulatório complicadas pela gestação, parto, puerpério e 
abortamento inseguro. Supõe-se que em 92% dos casos, os ditos óbitos maternos poderiam 
ser evitados.  

Em 1998, no Brasil, entre as causas diretas de morte materna, o aborto era a quarta causa, 
com 4,7%, sendo 1,3 % de abortos espontâneos e 3,4 % de provocados. A eclâmpsia (21,2%), 
as síndromes hemorrágicas (12,4%) e a infecção puerperal (7,0%) são, respectivamente, a 
primeira, segunda e terceira causa de morte materna, conforme Tanaka (2001). 

Além da predisposição biológica para algumas doenças, as dificuldades de acesso aos 
serviços de atendimento ginecológico e obstétrico são maiores para as mulheres negras: são 
constatadas diferenças relacionadas com número de exames ginecológicos, consulta pré-natal 
e até mesmo com a proporção de parturientes que receberam ou não anestesia, com nítidas 
desvantagens para as mulheres negras.  
 O “Dossiê Aborto: mortes preveníveis e evitáveis” (Rede Feminista de Saúde, 2005), 
analisando mortes por aborto por faixa etária X total de mortes relacionadas à gravidez, parto 
e puerpério, de 1999 a 2002, informa: “em média, as mortes por aborto representam 8,5 % do 
total de óbitos por grupo etário, mas aparecem com maior peso entre as mulheres mais jovens: 
14,0% de 10 a 14 anos; 9,2% de 15 a 19 anos; 9,6% de 20 a 29”. 
 Não dá para fechar os olhos quando os dados indicam que “meninas de 10 a 15 anos e 
mulheres entre 30 e 39 anos aparecem com maior peso na mortalidade por aborto” e que os 
óbitos por aborto, em sua maioria, são de solteiras ou separadas judicialmente; a Razão de 
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Mortalidade Materna (RMM) por aborto, para as negras (pardas e pretas), foi de 11,28/100 
mil nascidos vivos, duas vezes a RMM para as brancas; e são atendidos pelo Sistema Único 
de Saúde cerca de 238 mil internações por abortamento/ano, a um custo médio unitário de R$ 
125, 00, totalizando R$ 29,7 milhões. Ou seja, U$ 10 milhões de dólares – valor subestimado, 
pois não estão computados os custos com internações além de 24 horas e nem as que vão para 
Unidade de Tratamento Intensivo. 
 O Estado brasileiro é responsável pelas seqüelas e mortes decorrentes do aborto 
inseguro ao permitir que pobres, negras e jovens só encontrem guarida para interromperem 
uma gravidez indesejada no aborto inseguro. 

 
Violência contra a Mulher e Segurança Pública 
 
A violência é um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade brasileira, fruto 

de condições socioeconômicas profundamente desiguais, de corrupção e de uma tradição de 
impunidade. Apesar dos avanços na legislação de proteção aos direitos humanos, os índices 
permanecem elevados e alguns deles cresceram na última década. 

A violência promovida pelo cultivo e tráfico de drogas tem afetado principalmente as 
mulheres que vivem nas periferias das regiões metropolitanas. Mulheres presidiárias em sua 
maioria são penalizadas pelos delitos de maridos, filhos, companheiros devido à violência 
domestica, intrafamiliar, psicológica e a negatividade simbólica de todos os aspectos 
relacionados à população negra. 

A parte da população jovem, negra e pobre é a principal vítima da violência. A taxa de 
mortalidade dos homens por homicídio e agressão na faixa etária de 15 a 24 anos (por 
100.000 hab.) cresceu de 65,2% em 1991 para 95,6% em 2000, segundo o IBGE. A morte nas 
faixas etárias jovens constitui um dos fatores que ajudam a baixar a expectativa de vida do 
país. 

A violência contra a mulher é uma constante em praticamente todas as sociedades e 
culturas, que não respeita fronteiras de raça/etnia e classe social. Entretanto, a ausência de 
dados sobre violência doméstica e sexual com recorte racial invisibiliza o papel 
desempenhado pelo racismo nessa modalidade de violência, o que impede atenção adequada 
nas áreas de segurança, social, saúde e justiça. 

Diante da constatação de que a Saúde da Mulher, os Direitos Sexuais, os Direitos 
Reprodutivos a Violência Doméstica e de Gênero e a Segurança pública são fenômenos 
generalizado que afeta mulheres de todos os segmentos sociais, credos e grupos étnicos, 
pondo em risco constante suas vidas e integridade psicológica, física e sexual, faz-se 
necessário elaborar ações de prevenção, combate, assistência e políticas públicas de segurança 
propomos: 
1. Garantir que o Ministério da Saúde cumpra as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
bem como os propósitos do texto constitucional sobre saúde da população em geral, 
estabelecido como direito de cidadania e dever do Estado, cujos benefícios terão impactos 
importantes sobre a saúde da população negra.  
2. Implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2003) 
3. Implementar a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (2004) 
4. Promover o acesso das mulheres aos serviços por meio de informações sobre os serviços 
locais de saúde existentes; produção de material educativo, com meios e linguagens 
apropriadas, considerando a diversidade racial/étnica, sexual, etária, sóciocultural e portadoras 
de deficiência; criação de campanhas voltadas para situações específicas (ex: gravidez na 
adolescência, prevenção e assistência às DST e HIV/AIDS, prevenção ao câncer de mama e 
uterino, osteoporose etc.).  
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[1][1] [1] Ver a íntegra do Relatório no site http://www.camara.gov.br/internet/ 
5. Universalidade, Integralidade e Eqüidade, que são princípios do SUS, portanto devem 
nortear as políticas para as mulheres e atender às necessidades de saúde dos vários grupos 
sociais, a partir dos recortes de gênero, racial/étnico, de classe, idade, geração, origem urbano-
rural, orientação sexual e religião, contemplando aqueles mais discriminados e/ou vulneráveis 
socialmente (mulheres negras, lésbicas, mulheres que fazem sexo com mulheres, idosas, 
jovens, profissionais do sexo, portadoras de deficiência, trabalhadoras urbanas e rurais, chefes 
de família, usuárias de drogas e outras).  
6. Viabilizar indicadores de saúde qualificados para os diferentes grupos através da produção 
de dados e pesquisas (por exemplo, inserir o “quesito cor”, orientação sexual, portadoras de 
deficiência, em todos os sistemas de notificação de doenças e agravos à saúde). 
7. Apoiar e ampliar ações destinadas ao reconhecimento do direito de decisão das mulheres 
pela interrupção da gravidez, tendo como objetivo a legalização do aborto e a inclusão 
procedimento do abortamento seguro no leque de serviços oferecidos pelo SUS, pela rede 
conveniada e pela rede privada de saúde.  
8. Criar, implementar e monitorar uma política ampla e específica de consolidação de direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres e adolescentes, em atenção à raça, etnia, orientação 
sexual, idade, opção política, religião, condição social, física e mental, motivo moral 
(conforme artigo 226 da Constituição Federal), visando garantir condições materiais, 
educacionais, políticas e simbólicas para o exercício de seus direitos de forma livre e 
amparada socialmente, garantindo a autodeterminação e impedindo ações coercitivas sobre as 
escolhas sexuais e reprodutivas das mulheres. 
9. Implantar programas de informação, educação e aconselhamento às mulheres em fase de 
climatério, disponibilizando assistência por equipe multidisciplinar capacitada para atender às 
suas necessidades de saúde com recursos preventivos e terapêuticos comprovadamente 
seguros e eficazes.  
10. Monitorar a inclusão do quesito cor nas pesquisas realizadas pelo MS, conforme 
determinam à resolução nº. 196 do CNS/Normas de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. 
11. Estimular e apoiar a implantação, em todos os estados da federação, do Programa de 
Anemia Falciforme do Ministério da Saúde (PAF/MS), que prevê: diagnóstico, tratamento, 
atenção às questões étnicas, dando ênfase às especificidades das mulheres falcêmicas na idade 
fértil e no ciclo gravídico-puerperal. 
12. Implantar um modelo de atenção à saúde mental de mulheres que leve em consideração os 
agravos decorrentes do impacto de desigualdades e discriminações específicas como, por 
exemplo, o sexismo, o racismo.  
13. Desenvolvimento de políticas de educação, cultura, comunicação e produção de 
conhecimento para a igualdade. 
14. Elaborar e reproduzir materiais de divulgação tais como: jornais, cartilhas, audiovisuais, 
incluindo a divulgação dos serviços de atenção e orientação à mulher. 
15. Capacitar profissionais para a prevenção e o atendimento a situações de violência 
doméstica e sexual com enfoque em direitos humanos, violência e relações de gênero, 
raça/etnia, orientação sexual e portadora de deficiência e relações de classe, elegendo-se como 
áreas estratégicas: Sistema de Segurança Pública (polícia civil, policia militar, Guarda 
Municipal e agente penitenciário) e de justiça; Saúde (profissionais do sistema único de saúde 
(SUS) nos diferentes níveis de atenção e programas com ênfase na atuação primária (porta de 
entrada no SUS)). 
16. Construir políticas públicas que trabalhem a temática da violência doméstica e de gênero 
de modo transversal, focando tanto a prevenção quanto à redução, a partir de uma articulação 
entre estados e municípios que sejam capazes de construir sistemas integrados e 
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descentralizados de atendimento às vítimas. 
17. Criar sistema integrado de informação relativo à violência contra a mulher, coletando 
dados nos serviços da Segurança Pública, Saúde, Justiça e Proteção à vítima de modo a 
possibilitar a elaboração de diagnósticos locais, regionais e nacionais identificando 
problemas, 
necessidades e áreas de investimento estratégico relacionados ao tema; 
18. Estabelecer parcerias com o IBGE e outros órgãos e empresas (governamentais e não 
governamentais), a fim de se realizar PNADS e outros estudos locais, regionais e nacionais, 
desagregados por sexo, raça/etnia, orientação sexual, portadoras de deficiência e variáveis 
socioeconômico e culturais, sobre a violência doméstica e sexual; 
19. Propor projeto de Lei para que... para que as lesões corporais resultantes de violência 
doméstica não sejam consideradas de menor potencial ofensivo, sendo julgadas pela justiça 
comum e tendo tratamento processual e penal semelhante às lesões corporais de natureza 
grave e gravíssima. 
20. Criar um sistema de referência e contra-referência, envolvendo equipamentos sociais 
vinculados às áreas de segurança, justiça, educação, assistência social e saúde e dotando-se 
este sistema de recursos institucionais compatíveis.  
21. Ampliar o apoio e o financiamento das agências de fomento à pesquisa junto aos 
organismos governamentais de ciência e tecnologia na temática da violência intrafamiliar, 
doméstica e de gênero, raça/ etnia, orientação sexual, portadoras de deficiência e faixa etária 
com atenção à terceira idade.  
22 Criar e fortalecer equipamentos sociais para as mulheres em situação de violência de 
gênero e doméstica, contemplando as questões de raça/etnia, orientação sexual e portadoras 
de deficiência: 
23. Destinar orçamento para implantação, implementação e monitoramento de programas e 
serviços destinados às mulheres em situação de violência de gênero e doméstica e captação de 
recursos junto à iniciativa pública e privada (empresas socialmente comprometidas com a 
cidadania feminina) para implementação das políticas; 
24. Estimular a criação de consórcios intermunicipais para implantação e manutenção das 
casas-abrigo e centros de referência para mulheres com ou sem filhos (as) que se encontram 
em situação de violência doméstica e de gênero; 
25. Criar mecanismos de controle social para acompanhar, monitorar e avaliar as 
ações/serviços de segurança pública, voltados ao tema da violência doméstica e de gênero, 
incluindo conselhos tutelares; 
26. Entender o racismo institucional como um caso de saúde pública-Introdução do racismo 
com agravamento da saúde-racismo como elemento de agravamento e produção de loucura-
negação da identidade – afirmação da identidade. 
  
27 Criar Campanha para erradicação do Turismo Sexual abrangendo a adoção de uma Política 
Internacional de cooperação entre o Brasil e países com maior incidência de turistas no Brasil 
– 
Não à Exploração Sexual das Jovens Negras. 
28. Propor a alteração do Código Penal, classificando o crime de estupro como crime contra 
a pessoa e resultando em ações penais públicas. 
29. Garantir o atendimento integral e regionalizado às mulheres em situação de violência e 
suas famílias. 
30. Criar e fortalecer centros de atenção às mulheres vítimas de violência com atendimento de 
saúde, psicológico e serviço social, regionalizados, próximos às DEAM’s; 
31. Ampliar o atendimento às vitimas de violência sexual nos hospitais, com aplicação do 
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protocolo que garanta a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/ 
AIDS e anticoncepção de emergência; 
32. Criar Campanhas de sensibilização e prevenção e tratamento da epidemia de HIV entre 
mulheres negras. 
33. Elaborar políticas de visibilidade nacional e internacional acerca do genocídio da 
população negra nas ações de grupos de extermínio, violência policial e urbana.  
34. Implementação da legislação antidiscriminatória, @ com um projeto de lei que modifique 
a Lei nº. 7.716/89, incluindo a definição de discriminação racial da@ Convenção 
Internacional e a modalidade culposa de racismo. 
35. Implementar legislação antidiscriminatória; com um projeto de lei que modifique a Lei nº. 
7.716/89 incluindo a definição de discriminação racial tal e qual a Convenção Internacional e 
a modalidade culposa de racismo. 
36. Capacitar órgãos responsáveis pela implementação das medidas socioeducativas ““. 
37. Elaborar políticas desistucionalizadas para os manicômios com a criação de CAPS. 
38. Capacitar agentes e outros profissionais de saúde para atendimento às comunidades 
quilombolas.  
39. Implantar programas de geração de emprego e renda para mulheres em situação de risco 
social, tendo como eixo o incentivo à organização de associações, cooperativas e grupos de 
produção de mulheres em superação da situação de violência; 
40. Criar políticas de acesso à moradia para mulheres em situação de violência; 
41. Abolir todas as práticas de violência física e psicológica contra as mulheres encarceradas 
em todo o território nacional, e garantia e acesso aos direitos não atingidos pela sentença a 
que foram impostas, incluindo acesso à saúde, exames ginecológicos, atendimento à saúde 
mental, visita íntima e direito à amamentação. 
42. Criar equipamentos específicos de atendimento a crianças e adolescentes e mulheres 
exploradas ou em situação de prostituição, que incluam atendimento médico, psicológico e 
atividades sócioeducativas e capacitação para alternativas de subsistência. 
43. Promover o bem-estar e qualidade de vida para as mulheres: saúde, moradia, infra-
estrutura, equipamentos sociais, recursos naturais. 
 
E. Educação 
 

A Pesquisa sobre Padrões de Vida (1996/97) da Fundação IBGE mostra que a 
população branca tem maior escolaridade do que a afro descendente em todas as faixas de 
idade, com desigualdades educacionais mais acentuadas entre as crianças de 0 a 6 anos, cuja 
diferença é de 8,4 pontos percentuais: 31,9% para brancos e 23,5% para pretos e pardos; e 
entre os adolescentes de 15 a 17 anos, com 10,7 pontos percentuais (brancos 80,1% e preto-
pardos 69,4%). 

Na educação, por exemplo, as disparidades nas taxas de alfabetização e escolaridade 
entre mulheres negras e brancas é preocupante: 90% e 83% para as brancas e 78% e 76% para 
as negras, respectivamente. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de um planejamento estratégico, cujo eixo central 
seja a inclusão das mulheres negras em todos os níveis de ensino, garantindo o acesso e a 
permanência, é uma ferramenta fundamental para a transformação de valores e construção de 
um novo modelo pedagógico, passando pelas seguintes ações: revisão curricular; capacitação 
das educadoras e dos educadores e estímulo à alfabetização; assegurar qualidade de ensino e a 
adoção de pedagogia inter-étnica, inter-racial e não sexista no sistema educacional; adotar, 
nas políticas de apoio à pesquisa científica e tecnológica, à igualdade de tratamento, de 
oportunidade e de condições para os projetos de inclusão racial. 
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Observa-se, ainda, a total inexistência da visibilidade feminina nos conteúdos dos 
livros didáticos de forma positiva e que traduza o papel da mulher negra, na construção deste 
país, além de pilar e sustentáculo da resistência negra, seja na área religiosa (sacerdotisas), 
seja na manutenção das fragilizadas famílias negras. 
 Diante das constatações mencionadas, propomos: 
1. Implantar turno integral do ensino fundamental e médio na rede pública, com o objetivo de 
gerar mais segurança para crianças e adolescentes e ampliar as possibilidades de autonomia ás 
mulheres; 
2. Alfabetizar, capacitar e profissionalizar mulheres, considerando a diversidade cultural, 
regional e de situação econômica. Como exemplo: quilombolas, indígenas, ribeirinhas, 
camponesas. 
3. Desenvolver programas de elevação da escolaridade e de alfabetização para mulheres das 
comunidades urbanas e rurais, quilombolas, indígenas, ciganas e de baixa renda, incluindo as 
idosas através da flexibilização de horários; 
4. Garantir recursos que possibilitem a produção, revisão e aquisição de material didático 
específico, para todos os níveis de ensino, sobre as questões de afrodescendência, 
interdisciplinarmente, de acordo com a Lei Federal 10.639/2003, como forma de eliminar as 
desigualdades e conceitos estereotipados, com vistas ao resgate da imagem positiva da mulher 
negra, contextualizando seu papel político e social. 
5. Garantir recursos que possibilitem a produção, revisão e aquisição de material didático 
específico sobre as questões de gênero, raça/ etnia, orientação sexual, ética e direitos 
humanos, portadoras de deficiências e faixa etária com atenção à terceira idade e jovens; 
6. Garantir a criação de lei que introduza no material didático escolar as questões indígenas 
nos mesmos moldes da Lei Federal 10.639/2003.  
7. Garantir a manutenção de financiamento para a educação de jovens e adultos nos cursos 
noturnos. 
8. Ampliar o atendimento público em educação infantil é uma ação prioritária para garantir a 
presença de mães na rede pública de ensino, e para tal, sugere-se: investir na qualidade e 
ampliação do horário de funcionamento, tornando-o compatível com o horário de estudo da 
mãe; criar berçário nas creches; 
9. Exigir o cumprimento das leis nacionais em vigor sobre educação de zero a seis anos, que 
inclua a educação infantil; 
10. Criar cursos específicos de forma continuada, incluindo ética e direitos humanos para 
formação de professoras (es) e profissionais de educação infantil. 
11 Assegurar, via implantação da Lei 10.639, a revisão dos materiais didáticos no que diz 
respeito ao papel da mulher negra na história da resistência negra deste país, recuperando a 
imagem das heroínas negras, apresentando-as como protagonistas no processo de resistência e 
construção da identidade nacional afirmando e valorizando a imagem feminina. 
12. Introduzir nos materiais didáticos o reconhecimento do papel da mulher negra como pilar 
de sustentação das fragmentadas famílias negras, vítimas da prática escravista, seja nos 
espaços religiosos, comunitários, quilombolas, urbanos e rurais, atuais e passados. 
 13. Capacitação dos professores do ensino fundamental, médio e universitário para 
concretização da Lei 10.639. 
14. Implantação de Cotas em todas as Universidades, assegurando a igualdade de gênero. 
15. Educação Sexual nas escolas para educação e conscientização referente à sexualidade, 
para com isso haver redução da mortalidade entre jovens devido ao aborto. 
16. Inclusão, nos cursos superiores jurídicos, da disciplina sobre Relações Raciais. 
17. Inclusão no Edital para ingresso nas carreiras jurídicas (magistratura e MP) de todas as 
leis de punição ao Racismo e outras que contemplem as Ações Afirmativas. 
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18. Assegurar a imagem visual positiva das mulheres negras nos materiais didáticos. 
19 Resgatar a importância da oralidade na educação e formação da população negra. 
20. Incentivar a utilização dos espaços físicos e lúdicos dos templos de matriz africana e das 
atividades dos grupos culturais negros, como espaço de aprendizagem formal e informal tais 
como: alfabetização, reforço escolar, curso de formação profissionalizante. 
21. Conscientizar sobre o abortamento como um direito reprodutivo nas escolas para reduzir a 
mortalidade das jovens negras também as tornando agentes multiplicadoras.  
22. Criar política pública para “mães solteiras”, com acompanhamento psicológico. 
23. Implementar campanhas de sensibilização sobre o homofobia nas escolas públicas. 
24. Criar creches 24 horas e educação infantil em horário integral, com jornada ampliada, 
respeitando especificidades locais, levando em conta as características geopolíticas, 
econômicas e culturais, garantindo os investimentos financeiros inclusive do FUNDEB para 
garantia da melhoria das condições pedagógicas; 
25. Estabelecer horário integral para educação infantil e ensino fundamental.  
26. Lutar pela manutenção do passe livre estudantil entendido como uma política pública 
fundamental para a garantia do acesso à Educação. 
27. Capacitar profissionais de educação, saúde, assistência social, segurança pública e 
operadores do direito nas questões de gênero, raça/etnia, orientação sexual, ética e direitos 
humanos, portadoras de deficiências e faixa etátria com atenção à terceira idade e jovens; 
28. Ampliar a formação de jovens para o mercado de trabalho e como multiplicadoras 
escolares em prevenção das DST's, HIV/AIDS e gravidez na adolescência, sexualidade, 
orientação sexual e violência doméstica. 
29. Incluir, de modo transversal, no currículo escolar do ensino fundamental e médio dos 
temas: prevenção à violência doméstica/de gênero e uso de drogas (lícitas e ilícitas), 
diversidade étnica, cultural, doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIndas e orientação 
sexual na perspectiva da educação em direitos humanos, especificamente nos parâmetros 
curriculares. 
30. Recomendar ao Ministério da Educação/Secretaria de Ensino Superior a inclusão dos 
temas gênero, raça, etnia, orientação sexual e portadoras de deficiência, prevenção e 
eliminação da violência e direitos humanos nas diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação em todo o país; 
31. Garantir a difusão do calendário cultural afro-brasileiro nas bibliotecas e redes de ensino. 
 
F. Mulher Negra e acesso ao Poder 

 
Embora os dados não estejam desagregados por raça e cor, é evidente que a 

participação das mulheres negras seja ainda mais baixa. Neste governo, a participação 
feminina, no mais alto escalão da administração executiva, os ministérios, foi um pouco 
ampliada: de início foram cinco mulheres indicadas para ministérios ou cargos com status 
similar e, no momento, contamos com quatro ministras, sendo duas negras. Mas isto ainda 
representa menos de 15% dos cargos existentes.  

Diante disto, propomos: 
1. Criar nos estados e municípios organismos do Poder Executivo, no nível de 1o escalão, 
para implementar políticas públicas para as mulheres. Criar organismos oficiais de defesa dos 
direitos das mulheres em todos os municípios, com a participação de organizações de 
mulheres e da sociedade civil, apoiando os organismos já existentes.  
2. Estimular as lideranças do movimento de mulheres e do movimento feminista a participar 
dos fóruns de orçamento participativo, bem como outros organismos de controle social, 
buscando a priorização da perspectiva de gênero nas políticas, no nível local, e também criar e 
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implementar políticas para a equidade de gênero, raça, etnia, faixa etária e orientação sexual 
nas candidaturas a cargos eletivos, nos três níveis de governo, com igual estrutura de 
campanha. 
 
G. Religião 

Quando se fala das religiões de matriz africana sob a ótica do olhar feminino 
percebemos que: 
1. Há uma dificuldade real em nos mantermos articuladas principalmente em função da 
organização. 
2. Não dispomos das informações necessárias sobre nossos direitos, vítimas de uma sociedade 
racista, intolerante e machista, na qual o conhecimento sobre instrumentos e garantias de 
direito é restrito às/aos profissionais jurídicos, em sua maioria indiferentes às causas sociais, 
deixando-nos à mercê de tecnocratas e de uma justiça insensível e discriminatória. 
3. As conseqüências da  "discriminação religiosa", na prática cotidiana do fazer religioso no 
que diz respeito a: condições físicas das casas templos; (dificuldades financeiras de 
manutenção dos templos religiosos); 
4. Falta de formação e capacitação das lideres religiosas no que diz  respeito a seus direitos às 
formas de aceso a recursos, elaboração de projetos, etc. ausência de políticas públicas no 
mesmo nível do oferecidas às demais religiões; omissão do estado brasileiro para com as 
praticas racistas e atos intolerantes, nos diversos níveis e segmentos da sociedade brasileira; 
5. Ausência de políticas públicas de saúde da mulher negra de matriz africana e de seu papel 
psicossocial no reforço da cidadania da população negra. 
6. Falta de espaço físico para a prática religiosa, além da constante ameaça de desapropriação 
das casas / templos, decorrentes do crescimento demográfico dos centros urbanos; 
7. Ausência no estatuto da Igualdade racial de proposições concretas que beneficiem as casas 
de matriz africana, sob a ótica de reparações, + nos moldes das políticas publicas que 
beneficiem e beneficiaram as demais religiões, alem da desoneração e desobrigação do estado 
brasileiro de prever recursos públicos, no Item III, art.25 alínea VI, onde diz: 
Diante do exposto, propomos a inclusão das seguintes proposições: 
a) Assegurar a formação das religiosas de Matriz africana nos quesitos: direitos participação 
cidadã, organização, políticas publicas. 
b) Assegurar a qualidade na prática do fazer religioso, buscando formas de viabilizar recursos 
financeiros para reforma e manutenção dos templos de matriz africana, seja como participação 
governamental (políticas publicas) ou parcerias com a sociedade organizada. 
c) Assegurar recursos financeiros para a capacitação e formação das lideres religiosas, 
garantindo-lhes acesso à informação. 
(d). Implementar políticas públicas no mesmo nível do garantido as demais religiões: acesso 
aos meios de comunicação, isenção e anistia de tributos públicos, doação de terra pública para 
a construção de espaços coletivos para as religiões de matriz africana; 
e) Implementar ações de promoção de direitos referentes às religiões de matriz africana, para 
que sejam também baseadas na lei nº10. 639/03, como pressuposto educativo e 
antidiscriminatório. 
H. Cultura 
Exigimos o reconhecimento pelo Estado brasileiro que as mulheres negras são detentoras de 

saberes ancestrais da cultura de matriz africana, garantindo nas diversas áreas onde a cultura 
se insere, via políticas públicas especificas, tais como: 
1. Espaço físico autônomo (sede) para as atividades culturais desenvolvidas. 
2. Elaboração de políticas públicas de capacitação para organizações negras para promoção 
de acesso as novas tecnologias.  
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3. Criação e implementação de uma política de defesa e garantia dos direitos culturais da 
população negra, através de um Plano Nacional de Cultura Negra que garanta, através de 
legislação específica, a reparação às desigualdades raciais e de gênero no campo cultural, 
como isenção de taxas e tributos para associações negras culturais, proteção à trabalhadora 
cultural, estímulo à arte-educação antidiscriminatória e outros incentivos. 

 4. Promoção de intercâmbio cultural com jovens africanos. 
5. Garantia de difusão do calendário cultural afro brasileiro nas Secretarias, Centros de 
Cultura e Bibliotecas. 
I. Comunicação 

A naturalização do racismo e do sexismo na mídia reproduz sistematicamente os 
estereótipos e estigmas sobre a mulher e em especial sobre as mulheres negras, trazendo 
prejuízos para a afirmação de sua identidade racial e valorização social. 

Sob o comando do poder econômico, os meios de comunicação de massa não à 
visibilidade às diversas culturas presentes na sociedade Brasil leira ou, seguindo a lógica do 
mercado, as apresentam de maneira folclorizada, reproduzindo os estereótipos e os valores 
hegemônicos. Modelos idealizados de beleza e heterossexualidade femininas seguem sendo 
impostos às mulheres através dos meios de comunicação, discriminando, por exemplo, as 
mulheres negras, gordas, baixas, lésbicas ou da terceira idade, ferindo sua auto-estima, 
causando-lhes problemas de rejeição ou mesmo de saúde.  
A indústria da mídia no Brasil caracteriza-se pela propriedade familiar e pelo grande 
número políticos que entraram para este segmento de mercado, mantendo nele perde poder 
coronelistas, populistas ou assistencialistas. Hoje este segmento moderniza-se e vem se 
caracterizando pela globalização e internacionalizaç modo, mantêm-se práticas patriarcais e 
conservadoras nesta indústria. – foi recentemente aprovada uma lei nacional que permite a 

entrada do capital estrangeiro na área da comunicação e mídia. 
Propomos: 
1. Garantir que os contratos públicos celebrados pelo governo com agências de publicidade, 
propaganda e mídia em geral contenham cláusula específica referente à participação de negros 
enegras e à não discriminação. 
2. Promover a capacitação de mulheres negras em novas tecnologias de comunicação como 
meio de empoderamento e acesso ao poder. 

Para o desenvolvimento dessa capacitação deverão criados instrumentais específicos, 
como por exemplo, uma Cartilha para o uso das Tecnologias de Comunicação e Informação – 
TIC.   
As mulheres representam uma parcela majoritária do público dos meios de 
comunicação de massa no Brasil, possuindo assim importância estratégica na elaboração dos 
conteúdos que eles veiculam. Contudo, pesquisas, seminários e debates políticos vêm 
evidenciando o desagrado da sociedade quanto às formas de representação das mulheres nos 
meios de comunicação. Uma pesquisa de opinião realizada em 1998 revelou que 80% das/os 
entrevistadas/os acreditavam que a TV, de maneira geral, mostra a mulher como objeto sexual

. 
Modelos idealizados de beleza e heterossexualidade femininas seguem sendo impostos 

às mulheres através dos meios de comunicação, discriminando, por exemplo, as mulheres 
negras, gordas, baixas, lésbicas ou na terceira idade, ferindo sua auto-estima, em especial no 
caso das jovens, causando-lhes sentimentos de rejeição ou mesmo problemas de saúde, 
portanto, urge: propomos as seguintes ações: 
1. Democratizar os meios de comunicação combater sua oligopolização e promover a 
implantação de políticas públicas de comunicação de caráter regulador e fiscalizador, que 
garantam o acesso efetivo dos diferentes segmentos da população à informação, 
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contemplando os vários olhares sobre o mesmo fato e garantindo a liberdade de expressão das 
mulheres, que vêm tendo sua imagem constantemente desrespeitada pela mídia. 

2  .Promover políticas públicas que garantam a diversificação produtiva e patrimonial dos 
meios de comunicaçãoo de massa, no que concerne às telecomunicações e à Internet, 
propiciando a criação e fortalecimento de meios alternativos,democráticos e éticos e 

contribuindo para a valorizaçãoo, manutenção e afirmação da diversidade cultural no país. 
3  .Promover a elaboração e garantir a aplicação de um código de ética, com amplo debate 

entre os diversos setores da sociedade, que estabeleça mecanismos com regras claras para 
coibir e punir, em processo célere, os meios de comunicaçãoo pelos excessos cometidos na 
programaçãoo – especialmente no que diz respeito ao turismo sexual, ao sexismo, à 

xenofobia, à homofobia, ao racismo e à banalização da violência 
III. Articulando Olhares 

  
A. No Encerramento do Encontro Nacional Olhares da Mulher Negra Sobre Marcha Zumbi 
+10 definiu-se que nossa articulação rumo à Marcha Zumbi +10 deverá ser coletiva e que 
deverá evidenciar a identidade feminina desta articulação e o protagonismo das mulheres 
negras.  Foram definidas Estratégias de Marketing, a fim de divulgar a Marcha Zumbi +10 e 
captar recursos tais como: 
  
1. Reprodução e distribuição (vídeo Marcha Zumbi 1995) 
2. Produção e Materiais Específicos contendo logotipo com a Marca das Mulheres, jingle para 
rádios, utilização dos meios de comunicação alternativos, panfletos e faixas a fim de informar 
as comunidades e articulações e lobbys nas Conferências estaduais, da Promoção da 
Igualdade Racial. 
  
B. Estratégias para a captação de recursos foram definidas como caminhos importantes a 
serem seguidos, tais como: 
1. Busca de apoio de entidades sindicais; 
2. Inclusão da Marcha Zumbi +10 nas agendas das entidades nacionais do feminismo, como 
AMB/Articulação de Mulheres Brasileiras, Marcha Mundial de Mulheres, Rede Feminista de 
Saúde, União Brasileira de Mulheres, etc. 
3. Organizar “eventos locais”, com apoios das entidades apoiadoras da luta contra o racismo.  
4. Elaborar orçamentos/locais para se definir quantas mulheres queremos em Brasília e buscar 
negociar apoio financeiro com vereadores, deputados e outros legisladores sensíveis à luta 
contra o racismo, independente de opção partidária. 
5. Sensibilizar coordenadores (as) pedagógicos e associações de professores (as) para inserir a 
juventude negra na mobilização da Marcha Zumbi +10. 
  
C. As participantes do Encontro Nacional Olhares da Mulher Negra Sobre Marcha Zumbi 
+10 definiram construir agendas locais e estaduais de mobilização e captação de recursos, a 
saber: 
Agenda Nacional de Mobilização e Presença na Conferência da Promoção da Igualdade 
Racial, Paradas Gay e outros eventos de grande concentração popular: 
  
1. Mídia Negra: Boletim Eparrei Online, Jornal Ìrohìn, outros jornais, sites, portais e demais 
periódicos do movimento social, assim como Listas e Grupos de Discussão na Internet. 
2. Articulação com todas ONG’s de Mulheres Negras Brasileiras: Grupos Locais de 
Mulheres; Grupos e Movimentos Culturais; Grupos de Religiosas de matriz africana ou não; 
Trabalhadoras Culturais, Quilombolas e Mulheres da Amazônia; Rede Jovem Brasil; 
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Movimento GLBT; Grupos de Hip Hop; Grupos de Pagode; Rede de Mulheres no Rádio.  
3. Sensibilizar os legislativos (vereadores, deputados, deputados estaduais e federais e 
senadores e de educadores/coordenadores pedagógicos/Associação de Professores. 
4. Realizar atividades públicas no dia 25 de julho, em todos os Estados, com ênfase nas 
capitais, pois o Dia da Mulher Afrolatinoamericana e Afrocaribenha. 
  

25 de julho, Dia da Mulher Afrolatinoamericana e Afrocaribenha. 
Data definida em 25 de julho de 1992 durante o I Encontro de Mulheres 

Afrolatinoamericanas e Afrocaribenhas, em San Domingos, República Dominicana, como 
referência internacional da luta e da resistência da mulher negra. Desde então, as mulheres 
negras têm realizado eventos visando firmar a data e conferir visibilidade à situação de 
opressão de gênero e racial/étnica em que vivem.  

A invisibilidade ou desconhecimento do Dia da Mulher Afrolatinoamericana e 
Afrocaribenha tem decorrências importantes de entrave ao combate à discriminação da 
mulher. Se admitimos que a incorporação da “dimensão de gênero” ou “perspectiva de 
gênero” na elaboração das políticas públicas em geral continua sendo muito lenta, a 
“dimensão racial/étnica” encontra maiores dificuldades. 
 
IV. Concluindo....  
  
Carta das Mulheres Negras sobre a Marcha Zumbi +10 
  
  
Chegando sem pedir licença 
Do Norte, 
Do Nordeste, 
Do Centro-Oeste, 
Do Sul, 
No Sudeste, na cidade de Guarulhos, em São Paulo, 
Mulheres negras com diferentes experiências de vida, cujo traço de unidade é a coragem de se 
rebelar contra o racismo, o sexismo, a homofobia, e todas as formas de preconceitos e 
discriminações. 
  
Trazemos no corpo o vento, o frio, e as tempestades, mas também o calor da esperança, a luz 
do sol e da lua, legados da sabedoria das nossas ancestrais, para lançar olhares de mulheres 
negras sobre a Marcha Zumbi +10. 
  
E por que viemos? 
  
Porque o Estado brasileiro continua nos legando condições de vida cruéis e desumanas, 
incompatíveis com a cidadania quanto ao acesso à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho e 
ao lazer. 
  
Viemos porque estamos rebeladas contra a intolerância religiosa e a violência racial, traduzida 
na morte precoce que rouba nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos e nossas irmãs, na 
infância, na adolescência e na juventude, impedindo que tenham o direito de chegar à vida de 
adulta. 
  
Viemos porque são as mulheres negras as que mais morrem de parto e por aborto clandestino 
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e inseguro no Brasil. 
  
Nesta caminhada por cidadania, que vem de longe, as reparações ainda constituem uma 
agenda cidadã de metade do povo brasileiro: negras e negros. 
  
As propostas governamentais para enfrentamento do racismo ainda são pontuais, débeis e 
insuficientes. 
  
Estamos na marcha por nossa própria conta porque acreditamos num projeto de nação com 
justiça social, econômica e racial. 
  
Entendemos que dez anos depois da 1ª. vez que o povo negro brasileiro marchou sobre o 
Planalto Central (1995), no Tricentenário de Zumbi dos Palmares, 
  
Nós, as mulheres negras, 
Reavivamos a nossa teimosia com a ousadia de dizer à sociedade e ao governo brasileiro o 
país que queremos com a autoridade de quem construiu as riquezas desta nação. 
Conclamamos a todas para se juntarem a nós nessa caminhada. 
Participantes: 
1. Adriana Aparecida Britto 
2. Arilda Passos Jerqueira 
3. Adélia Moura 
4. Alzira Rufino 
5. Ana Maria da Silva Soares 
6. Célia Souza 
7. Chindalena Ferreira Barbosa 
8. Cleusa Aparecida 
9. Daniela Fagundes Portela 
10. Fátima Oliveira 
11. Flávia Marciano 
12. Iara da Graça André 
13. Janaina Barros 
14. Katiusia Ribeiro Pontes 
15. Kelly Simone da Cruz Conceição 
16. Liana Mendes Martinez 
17. Luana Borba 
18. Maria Aparecida Bento 
19. Maria Conceição 
20. Maria Cristina do Nascimento 
21. Mércia Consolação Silva 
22. Maria Lúcia Silva  
23. Luiza de Carvalho Nunes 
24. Mônica Aguiar de Souza 
24. Mônica Márcia Kalile Passos 
25. Neide  Aparecida 
26. Neusa das Dores Pereira 
27. Nilza Iraci Silva 
28. Rebeca Oliveira Duarte 
27. Regina Célia Santana Adami Santos 
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28. Sandra Carvalho Rodrigues 
29. Sheila Pereira Sodré 
30. Shirley Aparecida Pereira Sodré 
31. Silvânia Morais Rosa 
32. Sônia Cleide Ferreira da Silva 
33. Sueli Carneiro 
34. Tatiana Evangelista 
35. Valkiria de Souza Silva 
36. Urivani de Carvalho. 
  
Encontro Nacional Olhares sobre a Marcha Zumbi +10 
Guarulhos, 13 de maio de 2005. 
Contatos: Casa de Cultura da Mulher Negra E-mail ccmnegra@uol.com.br>  
Rede Feminista de Saúde,Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos E-mail 
redesaude@uol.com.br> 
 
 
Textos de apoio: 
1. Plataforma Política Feminista (2002) 
2. Dossiê Aborto: Morte Preveníveis e Evitáveis (Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais 
e Direitos Reprodutivos), pesquisadoras: Alaerte Leandro Martins e Lígia Cardieri Mendonça, 
2005). 
3. Dossiê Assimetrias raciais: alertas para a elaboração de políticas (Rede Feminista de Saúde, 
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos), pesquisadora Wânia Santana (2003). 
4. Documento Mulheres Negras p/ I Conferência de Políticas Públicas para Mulheres 
(2004)Articulação de Ongs de Mulheres Negras. 
   
Compilação da contribuição das participantes: 
Ana Maria da Silva Soares, Dayane Santos e Janaína Barros, -Urivani Carvalho 
Revisão: Alzira Rufino, Fátima Oliveira, e Rebeca Duarte. 
 Arte Ori Wani 
Impressão Gráfica Vice Rei 
Logo da Marcha: Bloco a Mulherada e Sérgio de Souza Bonifácio 
 
Organização do Encontro para elaboração do Documento 
Casa de Cultura da Mulher Negra e Rede Feminista de Saúde,Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos 
 
[2][2][2] Nós,·································· contra o Racismo, maio de 2000. 
[3][4][4] O Relatório tem como relatora a deputada Locai Choinacki (PT-SC).  
[4][5][5] Ver a íntegra do Relatório no site http://www.camara.gov.br/internet/ 
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