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Resumo

O ar ti go apre sen ta as prin ci pa is con clu sões da pes qui sa “Ma pe a -
men to de Ações e Dis cur sos de Com ba te às De si gual da des Ra ci a is no
Bra sil” que teve como ob je ti vo le van tar, co nhe cer e ana li sar ex pe riên ci as
que vêm sen do de sen vol vi das como es tra té gi as de com ba te às de si gual -
da des ra ci a is no Bra sil. Os da dos aqui apre sen ta dos são o re tra to, den tro
de um es pa ço de tem po de ter mi na do, de uma re a li da de di nâ mi ca, na
qual mu i tos ato res es tão in ven tan do no vos ca mi nhos, cuja na tu re za ain -
da es ta mos por co nhe cer. Indi cam o “es ta do da arte” no que diz res pe i to
às ini ci a ti vas de com ba te às de si gual da des ra ci a is no Bra sil tal como se
apre sen ta vam às vés pe ras da Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra cis mo,
 rea li za da em Dur ban, Áfri ca do Sul, em se tem bro de 2001.

Pa la vras-chave: de si gual da des ra ci a is; dis cri mi na ção ra ci al; ra cis mo; ne -
gros; Bra sil.

Abstract

Mapping of Actions and Oratory of Fighting Racial Inequality in
Brazil

This article relates the main conclusions of a “Mapping of Actions 
and Oratory on Fighting Racial Inequality in Brazil” survey which was
undertaken to detect, become familiar with and analyze experiments
that intend to assist strategies for combating racial inequality in Brazil. 
The data shown here trace a picture, within a certain space of time, of a
dynamic reality where many players invent new paths with whose nature 
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we are still not familiar.  They show “the state of the art” of initiatives
taken to fight racial inequality  in Brazil, such as that verified on the eve
of the World Conference against Racism held in Durban, South Africa,
in September 2001.

Key words: ra ci al ine qua lity; ra ci al dis cri mi na ti on; ra cism; Ne gro es;
Bra zil.

Ré su mé

Inven ta i re des Acti ons et Dis cours con tre les Iné ga li tés Ra ci a les
au Bré sil

Dans cet ar ti cle, on pré sen te les prin ci pa les con clu si ons de la
re cher che “Inven ta i re des ac ti ons et dis cours con tre les iné ga li tés ra ci a les 
au Bré sil” dont le but éta it de re cen ser, con naî tre et analy ser des
ex pé ri en ces me nées en tant que stra té gi es de lut te con tre ces iné ga li tés.
Les don nées qu’on y mon tre refl ètent, à un mo ment don né, une réa li té
mou van te à par tir de la quel le plu si e urs ac te urs so ci a ux cher chent de
nou vel les vo i es, qui nous res tent à ex plo rer. Elles ser vent à in di quer l’état 
de la ques ti on en ce qui con cer ne les dé mar ches con tre les iné ga li tés
ra ci a les au Bré sil, tel les qu’elles s’offraient à la ve il le de la Con fé ren ce
Mon di a le con tre le Ra cis me qui a eu lieu à Dur ban, en Afri que du Sud,
en sep tem bre 2001.

Mots-clé: iné ga li tés ra ci a les; dis cri mi na ti on ra ci a le; ra cis me; No irs;
 Brésil.
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Introdução

E sta pes qui sa nas ceu da in qui e ta ção em re la ção às in for ma ções
até en tão exis ten tes so bre a atu a ção das or ga ni za ções da so ci e -

da de ci vil e do Esta do na luta con tra a dis cri mi na ção e as de si gual -
da des ra ci a is. No fi nal dos anos 90 – es ten den do-se até o ano 2000
– em um qua dro de mu dan ça, sa bía mos que este uni ver so não se li -
mi ta va mais aos even tos co me mo ra ti vos do 20 de no vem bro ou aos 
ser vi ços de as ses so ria ju rí di ca a ví ti mas de ra cis mo. Já tí nha mos
co nhe ci men to, por exem plo, da ex pe riên cia dos pré-vestibulares
para ne gros e ca ren tes, que sur gem e se dis se mi nam a par tir do Rio
de Ja ne i ro ao lon go dos anos 90. Per ma ne cia, en tre tan to, a dú vi da: 
tra ta-se de uma ini ci a ti va iso la da? Exis ti ri am ou tras ex pe riên ci as,
fora do eixo Rio de Ja ne i ro-São Pa u lo, se me lhan tes no seu ca rá ter
ino va dor, de in ter ven ção con cre ta em re la ção às de si gual da des ra -
ci a is?

Os da dos aqui apre sen ta dos são o re tra to, den tro de um es -
pa ço de tem po de ter mi na do, de uma re a li da de di nâ mi ca, na qual
mu i tos ato res es tão in ven tan do no vos ca mi nhos, cuja na tu re za
ain da es ta mos por co nhe cer. É sig ni fi ca ti vo que te nha mos tido
con di ções de re a li zar este ma pe a men to jus ta men te ao lon go dos
dois anos que pre ce de ram a re a li za ção da Con fe rên cia Mun di al
con tra o Ra cis mo, Dis cri mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e for mas cor -
re la tas de Into le rân cia, con vo ca da pela ONU e re a li za da em Dur -
ban, na Áfri ca do Sul, em se tem bro de 2001.

Como pu de mos ob ser var du ran te o pro ces so pre pa ra tó rio
da con fe rên cia, hou ve uma in ten sa mo bi li za ção por par te das or -
ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro no sen ti do de de ba ter o tema do
ra cis mo no Bra sil e co brar ações con cre tas do Esta do. Esta mo bi li -
za ção, am pli fi ca da pela mí dia, per mi tiu ina u gu rar no de ba te pú -
bli co bra si le i ro, a par tir do ano 2001, um novo pa ta mar em ter mos 
de pro pos tas, no cam po da le gis la ção, das po lí ti cas so ci a is e das
pri o ri da des or ça men tá ri as. Ape nas em um fu tu ro pró xi mo te re -
mos con di ções de ava li ar o im pac to real dos de ba tes hoje em cur so.
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É mu i to opor tu no, por tan to, que te nha mos tido a chan ce de 
ob ser var o “es ta do da arte” no que diz res pe i to às ini ci a ti vas de
com ba te às de si gual da des ra ci a is no Bra sil tal como se apre sen ta -
vam às vés pe ras da Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra cis mo.

O ob je ti vo des ta pes qui sa foi le van tar, co nhe cer e ana li sar
ex pe riên ci as que vêm sen do de sen vol vi das como es tra té gi as de
com ba te às de si gual da des ra ci a is no Bra sil. Este enun ci a do re la ti -
va men te sim ples im pli ca a uti li za ção de al guns con ce i tos e a ado -
ção de al guns pres su pos tos que pro cu ra re mos es cla re cer aqui.

Em pri me i ro lu gar, o que en ten de mos por de si gual da des ra -
ci a is no Bra sil? Em se gun do lu gar, por que a pre o cu pa ção em co -
nhe cer e ma pe ar as ex pe riên ci as des ti na das a en fren tá-las?

O Bra sil pas sou por um gran de pro ces so de mu dan ças ao
lon go dos úl ti mos anos no que diz res pe i to às re la ções ra ci a is. A
per cep ção do país como uma de mo cra cia ra ci al é cada vez me nos
con sen su al e, hoje, di fe ren tes se to res da so ci e da de têm sua agen da
po lí ti ca mar ca da pelo de ba te so bre o ra cis mo como ele men to
cons ti tu ti vo de nos sa so ci e da de (Skid mo re, 1999). Embo ra ain da
es te ja tam bém pre sen te a au to-imagem do Bra sil como um país
ho mo gê neo e in di fe ren ci a do, en con tra-se pro gres si va men te ma i -
or aber tu ra a ex pe riên ci as que pro cu ram be ne fi ci ar gru pos es pe cí -
fi cos, his to ri ca men te com me nor aces so a opor tu ni da des.

Isto já é uma re a li da de em re la ção a gru pos mi no ri tá ri os tais
como os por ta do res de de fi ciên cia, ido sos, ho mos se xu a is, por ta -
do res de HIV, e tam bém com re la ção às mu lhe res, que ao lon go da
úl ti ma dé ca da fo ram ca pa zes de ga ran tir ma i or aces so a es pa ços de
po der e me lho res po si ções no mer ca do de tra ba lho. No que se re fe -
re às de si gual da des ad vin das das di fe ren ças ét ni cas e ra ci a is, o qua -
dro apre sen ta-se mais tí mi do, po rém já po dem ser de tec ta das
trans for ma ções, com ma i or fre qüên cia e ace i ta ção de pro gra mas
que pro cu rem atu ar nes te cam po.

Ini ci a ti vas go ver na men ta is e de or ga ni za ções da so ci e da de
ci vil in di cam que há um re co nhe ci men to cres cen te das de si gual -
da des ra ci a is. Já é pos sí vel lo ca li zar, em di fe ren tes re giões do país,
ini ci a ti vas lo ca is que ten tam, a seu modo, en ca rá-las.

O qua dro de en fren ta men to das de si gual da des ra ci a is no
Bra sil in clui um es pec tro de me di das que vão des de a pro pos ta de
ado ção de co tas para ne gros em uni ver si da des, até pro gra mas que
pro cu ram be ne fi ci ar gran des con tin gen tes da po pu la ção ne gra por 
meio de po lí ti cas fo ca li za das em co mu ni da des po bres. Nes te in ter -
va lo há um con tí nuo de pro pos tas in ter me diá ri as que se rão ana li -
sa das mais adi an te.
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O im pac to de pro gra mas como es tes ain da é li mi ta do em ter -
mos do nú me ro de pes so as be ne fi ci a das, de vi do ao seu al can ce lo -
ca li za do, ao ca rá ter vo lun tá rio de al gu mas ini ci a ti vas e à fal ta de re -
cur sos. Entre tan to, o fato de pro je tos como es ses exis ti rem, em um 
país que tem his to ri ca men te se ne ga do a re co nhe cer a si tu a ção so -
ci o e co nô mi ca de si gual en tre in di ví du os se gun do sua clas si fi ca ção
ra ci al, já é algo que deve ser le va do em con si de ra ção.

Ape sar des tas ini ci a ti vas, é di fí cil afir mar que a so ci e da de
bra si le i ra pos sui um com pro mis so com a di mi nu i ção das de si gual -
da des ra ci a is. Entre tan to, exis te a per cep ção de que a ma i o ria dos
pre tos e par dos são po bres, e de que a ma i o ria dos po bres são pre tos 
e par dos. Essa per cep ção pode trans for mar-se em um pon to de
par ti da para a ado ção de me di das es pe cí fi cas.

Res pon der à se gun da ques tão co lo ca da (por que ma pe ar es -
tas ini ci a ti vas) cor res pon de à ne ces si da de de tra zer para o de ba te
aca dê mi co e po lí ti co um com po nen te da re a li da de bra si le i ra que
ain da per ma ne ce pou co vi sí vel: a re le vân cia da luta con tra as de si -
gual da des ra ci a is como um as pec to im por tan te para se pen sar o
aces so à opor tu ni da des na so ci e da de bra si le i ra. Skid mo re apre sen -
ta um des do bra men to des ta ques tão, de for ma ex plí ci ta, para in te -
lec tu a is e for mu la do res de po lí ti cas so ci a is no Bra sil: “If Bra zi li -
ans, ac ting through the ir go vern ment or vo lun tary ins ti tu ti ons,
should de ci de that ra ci al dis cri mi na ti on exists and is a se ri ous pro -
blem, what ac ti on can or should be ta ken?” (Skid mo re, 1999:20).

A des pe i to de am pla evi dên cia das de si gual da des ra ci a is no
Bra sil, aque les que lu tam con tra a dis cri mi na ção ra ci al ain da têm
gran de di fi cul da de de pro mo ver mu dan ças efe ti vas. Du ran te um
lon go pe río do, a prin ci pal es tra té gia das or ga ni za ções do Mo vi -
men to Ne gro foi a de nún cia da dis cri mi na ção so fri da pe los não-
 brancos no co ti di a no. Esses epi só di os de dis cri mi na ção são qua se
sem pre di fí ce is de ti pi fi car como cri me e, por esta ra zão, di fí ce is de 
se rem pu ni dos.

Ao lon go dos úl ti mos anos, vá ri as or ga ni za ções do Mo vi -
men to Ne gro – mas não ape nas elas – pas sa ram a ter uma atu a ção
vol ta da para a in ter ven ção em re la ção às di fi cul da des con cre tas vi -
ven ci a das por esta par ce la da po pu la ção.

Se, na aná li se dos even tos co me mo ra ti vos do cen te ná rio da
abo li ção, em 1988, Mag gie (1989) ob ser vou a for te pre sen ça de
even tos vol ta dos para a va lo ri za ção da “cul tu ra ne gra” e, em me a -
dos dos anos 80, ou tros au to res apon ta ram o au men to do nú me ro
de ór gãos con sul ti vos vol ta dos para a po pu la ção ne gra na for ma de
con se lhos mu ni ci pa is (Mu nan ga, 1996; Mot ta & San tos, 1994),
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nos sa aná li se apon ta um qua dro dis tin to. O que tem sido fe i to, di -
vul ga do e de ba ti do em re la ção à te má ti ca ra ci al no fi nal dos anos
90 re ve la que te mas so ci a is, tais como o aces so à edu ca ção e a in ser -
ção no mer ca do de tra ba lho são os gran des as pec tos des ta ca dos.
Tal des ta que não se dá ape nas como uma ban de i ra de mo bi li za ção
ou pa la vra de or dem, mas como ini ci a ti vas que pro cu ram ter um
im pac to con cre to so bre o pú bli co-alvo.

Re u nin do di fe ren tes gra us de efi cá cia e ace i ta ção so ci al, é
im por tan te in ves ti gar até que pon to es tas di fe ren tes ini ci a ti vas te -
rão con di ções de se ins ti tu ci o na li zar e ga nhar o ma ins tre am da so -
ci e da de, de i xan do de apre sen tar-se como uma so lu ção pe ri fé ri ca
ou pon tu al.

Nos sa hi pó te se ini ci al, por tan to, veio a se con fir mar após a
re a li za ção da pes qui sa: exis te um con jun to ex pres si vo e ar ti cu la do de
ações que hoje mol dam e dão nova fi si o no mia à luta con tra as de si -
gual da des ra ci a is no Bra sil. E aqui cabe fri sar que fa la mos de de si -
gual da des ra ci a is, di fe ren ci an do-as das es tra té gi as con ven ci o na is
de luta con tra a dis cri mi na ção, o ra cis mo ou da mo bi li za ção an -
ti-racista em ge ral. Cabe nos alon gar mos um pou co mais nes ta re -
fle xão.

Des ta ca mos jus ta men te o ca rá ter di fe ren ci a do en tre os pos -
sí ve is re sul ta dos das po lí ti cas de com ba te às de si gual da des ra ci a is e
aque les que po dem ser es pe ra dos de po lí ti cas an ti dis cri mi na tó ri as.

As po lí ti cas an ti dis cri mi na tó ri as não pro du zem ne ces sa ri a -
men te igual da de de opor tu ni da des. São ins tru men tos, na sua ma i -
o ria, por um lado, pu ni ti vos ou, por ou tro, de ca rá ter edu ca ti vo,
que pos su em um efe i to so bre a dis cri mi na ção no co ti di a no, no
“va re jo” e, em mé dio pra zo, po dem pro vo car mu dan ças de com -
por ta men to e men ta li da des.

As po lí ti cas de com ba te às de si gual da des ra ci a is, ao nos so
ver, apro xi mam-se mais da con cep ção ori gi nal das po lí ti cas de
ação afir ma ti va tal como for mu la das nos EUA a par tir dos anos 60. 
São ins tru men tos de se nha dos na pers pec ti va da pro mo ção da
igual da de, em si tu a ções con cre tas, ge ral men te ten do como uni da -
de de im ple men ta ção uma ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da (em pre -
sa, pre fe i tu ra, uni ver si da de, ONG, co o pe ra ti va etc.). São es ta be le -
ci das me tas e es tra té gi as que pro vo quem o au men to do nú me ro de
pes so as de um de ter mi na do gru po na ins ti tu i ção (He rin ger,
1999a).

O ter mo ação afir ma ti va é mu i to am plo e con tro ver so, com
es pa ços para di fe ren tes in ter pre ta ções. Mu i tos au to res apon tam
que a pró pria de fi ni ção do ter mo já é uma are na para dis pu tas po lí -
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ti cas e teó ri cas (Ste eh & Krysan, 1996). Entre as mu i tas de fi ni ções
pro pos tas, con si de ra mos a que se gue uma das mais com ple tas:

Affir ma ti ve ac ti on re fers to man da tory and vo lun tary po li ci es and pro -
ce du res de sig ned to com bat dis cri mi na ti on in the work pla ce and to re -
tify the ef fects of em plo yers' past dis cri mi na tory prac ti ces. Like an -
ti-discrimination laws, the ob ject of af fir ma ti ve ac ti on is to make equal
op por tu nity a re a lity by le ve ling the pla ying fi eld. Unli ke an -
ti-discrimination laws, which pro vi de re me di es to which wor kers can
ap pe al af ter they have suf fe red dis cri mi na ti on, af fir ma ti ve ac ti on po li ci -
es aim to pre vent dis cri mi na ti on from oc cur ring. Affir ma ti ve ac ti on can
pre vent dis cri mi na ti on by re pla cing em ploy ment prac ti ces that are dis -
cri mi na tory — eit her by in tent or de fa ult — with em ploy ment prac ti ces 
that sa fe guard aga inst dis cri mi na ti on. (Res kin, 1997:6)

No de ba te atu al so bre ação afir ma ti va nos EUA, di fe ren tes
au to res pro cu ram apre sen tar-se como her de i ros do le ga do do Dr.
Mar tin Lut her King – a luta pela igual da de, por opor tu ni da des
igua is e por uma so ci e da de co lor blind. Esses au to res não se di fe ren -
ci am mu i to, quan do fa lam so bre es cra vi dão, so bre a Gu er ra Ci vil
ou as leis de se gre ga ção que fo ram apro va das no fi nal do sé cu lo
XIX e du ra ram até os anos cin qüen ta do sé cu lo XX. Inter pre ta ções
di fe ren tes co me çam, con tu do, a par tir dos anos 60 (Skrentny,
1996).

O prin ci pal pon to de de sa cor do en tre es tas ver sões re la ci o -
na-se aos re sul ta dos das pri me i ras con quis tas re a li za das pelo mo vi -
men to pe los di re i tos ci vis. Leis an ti dis cri mi na tó ri as são ge ral men -
te re co nhe ci das como mu i to po si ti vas. Em me a dos dos anos 60
am pli ou-se a idéia de que esta le gis la ção não era su fi ci en te para
com ba ter os efe i tos his to ri ca men te acu mu la dos da dis cri mi na ção.
Me di das adi ci o na is fo ram ne ces sá ri as para re me di ar a dis cri mi na -
ção pas sa da e pre ve nir si tu a ções fu tu ras de dis cri mi na ção. Foi
como re sul tan te des ta pers pec ti va que as po lí ti cas de ação afir ma -
ti va fo ram es ta be le ci das, atra vés da Ordem Exe cu ti va 11246, as si -
na da pelo Pre si den te Lyndon B. John son, em 1965.

A par tir de en tão sur gi ram di fe ren tes in ter pre ta ções so bre a
im ple men ta ção das po lí ti cas de ação afir ma ti va. Opo si to res apre -
sen ta ram a ação afir ma ti va de um des vio dos ide a is de uma so ci e da -
de co lor blind, rom pen do com o con sen so em tor no do mo vi men to
pe los di re i tos ci vis. De fen so res da ação afir ma ti va a con si de ra ram
uma “con se qüên cia ir re ver sí vel” da luta pe los di re i tos ci vis.

De me a dos dos anos 60 até me a dos da dé ca da de 80, as po lí -
ti cas de ação afir ma ti va fo ram gra du al men te ex pan di das e im ple -
men ta das de uma ma ne i ra sis te má ti ca. Po de ria ser dito que os anos 
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70 fo ram os anos dou ra dos da ação afir ma ti va, cul mi nan do com a
de ci são da Su pre ma Cor te no caso Bak ke x Re gen tes da Uni ver si -
da de da Ca li fór nia, que de ci diu que raça era um cri té rio ace i tá vel
nas ad mis sões uni ver si tá ri as.

Du ran te os anos 80, a opo si ção e a crí ti ca à ação afir ma ti va
cres ce ram, prin ci pal men te du ran te pe río dos de re ces são eco nô mi -
ca e cres ci men to do de sem pre go e da in se gu ran ça. No va men te, de -
ci sões im por tan tes da Su pre ma Cor te fo ram um pa râ me tro para
me dir o “cli ma” da so ci e da de em re la ção ao as sun to.1 Esta cres cen -
te re a ção con trá ria à ação afir ma ti va teve seu ápi ce na cam pa nha
pela Pro po si ção 209 – a Ini ci a ti va de Di re i tos Ci vis da Ca li fór nia,
que foi apro va da por um re fe ren dum em no vem bro de 1996. Esta
Pro po si ção con sis tiu em uma emen da à Cons ti tu i ção es ta du al nos
se guin tes ter mos:

O Esta do, no exer cí cio das ati vi da des re fe ren tes ao em pre go pú bli co,
edu ca ção pú bli ca ou con tra ta ção de pres ta do res de ser vi ços, não deve
dis cri mi nar ou dar tra ta men to pre fe ren ci al a ne nhum gru po ou in di ví duo 
ten do como base sua raça, sexo, cor, et nia ou ori gem na ci o nal. (tra du ção
e ên fa ses nos sas)

No Bra sil es ta mos vi ven do um im por tan te mo men to de re co -
nhe ci men to das de si gual da des ra ci a is como um as pec to a ser en fren -
ta do. Ain da com gran de dose de de sin for ma ção e con fu são até, as
or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro, as sim como al gu mas de ou tros
se to res da so ci e da de, es tão gra da ti va men te per ce ben do a im por tân -
cia de se re co nhe cer as de si gual da des ra ci a is como um en tra ve ao de -
sen vol vi men to e ao aper fe i ço a men to de mo crá ti co do país.

Co lo cam-se no va men te as per gun tas ini ci a is de nos sa pes -
qui sa: em que me di da o re co nhe ci men to da ne ces si da de de en fren -
tar as de si gual da des ra ci a is se tra duz em pro pos tas con cre tas de
ação? De que for ma di fe ren tes ato res so ci a is, no ta da men te o Esta -
do e as or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, es tão se po si ci o nan do
quan to a esta ne ces si da de? Que es tra té gi as de ação es tes ato res es -
tão de fi nin do? Como se po si ci o nam em re la ção ao re cen te de ba te
so bre a ado ção de po lí ti cas de ação afir ma ti va?

Par tin do da cons ta ta ção em pí ri ca de que al gu mas ins ti tu i -
ções, es pa lha das pelo Bra sil, es ta vam de sen vol ven do no vas ex pe -
riên ci as de luta con tra as de si gual da des ra ci a is, ti ve mos a pre o cu -
pa ção de co nhe cê-las. Qu i se mos sa ber se os agen tes aí en vol vi dos
ti nham a per cep ção de que não era mais su fi ci en te a ado ção de po -
lí ti cas an ti dis cri mi na tó ri as ape nas (le gis la ção an ti-racista, pro gra -
mas do tipo SOS Ra cis mo, de nún ci as de ca sos in di vi du a is), tor -
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nan do-se ne ces sá ria a ado ção de po lí ti cas de pro mo ção da igual da -
de, be ne fi ci an do es pe cí fi ca, pri o ri tá ria ou até ex clu si va men te a
po pu la ção ne gra.

As cen te nas de en tre vis tas que re a li za mos com exe cu to res
des tas “no vas” ex pe riên ci as an ti-racistas de mons tra ram que não há 
cla re za so bre a na tu re za do mo vi men to de mu dan ça em cur so.
Exis te a per cep ção da mu dan ça – uma “re vo lu ção si len ci o sa”, nas
pa la vras de um en tre vis ta do –, mas não há con sen so so bre a per ti -
nên cia ou ade qua ção das es tra té gi as que vêm sen do uti li za das ou
pro pos tas.

Encon tra mos uma gran de va ri e da de de ini ci a ti vas e or ga ni -
za ções en vol vi das no com ba te às de si gual da des. Ocor re a pre do -
mi nân cia de ONGs, prin ci pal men te aque las li ga das ao Mo vi men -
to Ne gro, mas a par ti ci pa ção do po der pú bli co, mor men te no âm -
bi to lo cal, tam bém foi bas tan te ex pres si va.

Uma ca rac te rís ti ca im por tan te mar ca, po rém, a ma i or par te
des sas ini ci a ti vas: apre sen tam-se como di re ci o na das à po pu la ção
ne gra, mas não ape nas a ela. Se to res mais po bres da po pu la ção e
ou tros gru pos vul ne rá ve is, como mu lhe res, jo vens e por ta do res de
de fi ciên cia são tam bém alvo des tas ações. Entre tan to, do con jun to 
de ati vi da des que iden ti fi ca mos e ana li sa mos, ob ser va mos em cer -
ca de 1/3 de las a ori en ta ção ex plí ci ta no sen ti do de be ne fi ci ar es pe -
ci fi ca men te a po pu la ção ne gra. As prin ci pa is ca rac te rís ti cas des tas
di fe ren tes ex pe riên ci as se rão ana li sa das.

Apren de mos, atra vés des te tra ba lho, que não é mais pos sí vel
ana li sar as re la ções ra ci a is no Bra sil sem le var em con ta as ex pe riên -
ci as em cur so, que re ve lam um país que, acre di tan do na igual da de,
de sen vol ve es tra té gi as para que esta não se res trin ja à “le tra mor ta”
da lei.

Às ve zes um pou co re flu í do, mas o so nho vai nos acom pa nhar até o fim
da vida para uma so ci e da de me lhor, uma so ci e da de em que a dig ni da de
seja uma co i sa pre sen te na vida de to das as pes so as. Uma so ci e da de, en -
fim, em que aque le prin cí pio cons ti tu ci o nal es cri to no ar ti go pri me i ro
da cons ti tu i ção, que diz que to dos são igua is pe ran te a lei, não seja mais
do que uma fa lá cia. Por que isso é uma fa lá cia, ali é uma igual da de pe ran -
te a lei. Nós não que re mos só uma igual da de for mal. Nós que re mos uma
igual da de subs tan ci al que é uma igual da de de opor tu ni da des, uma
igual da de de vida dig na para to dos. Então, nós não que re mos só uma de -
mo cra cia for mal, de li ber da de de im pren sa, de fun ci o na men to ple no das 
ins ti tu i ções sem ame a ça de gol pe. Nós que re mos atin gir um ou tro pa ta -
mar. Um pa ta mar novo de uma de mo cra cia eco nô mi ca que é o pa ta mar
da igual da de. Não da igual da de for mal, mas a igual da de subs tan ci al. E
no dia que nós atin gir mos isso, por cer to, ne gros, bran cos vi ve rão em co -
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mu nhão. Os ín di os e as mu lhe res vi ve rão em me lhor co mu nhão. E ape -
sar das suas di ver si da des, por que a di ver si da de é en ri que ce do ra, não te -
rão uma di ver si da de que tor ne pes so as mais dig nas do que as ou tras.
(Ale i xo Pa ra guas su, juiz, mi li tan te do Mo vi men to Ne gro em Cam po
Gran de, MS).

Infor ma ções so bre a Me to do lo gia da Pes qui sa e o Tra ba lho
de Cam po

A fim de co nhe cer me lhor o con jun to de ini ci a ti vas de com -
ba te às de si gual da des exis ten tes no país, se le ci o na mos dez ca pi ta is, 
em qua se to das as re giões do país (ex ce to a Re gião Nor te), nas
 quais foi fe i to o le van ta men to das ini ci a ti vas em cur so. A se le ção
das ca pi ta is res pe i tou o co nhe ci men to pré vio que tí nha mos so bre
as ini ci a ti vas lo ca is de com ba te às de si gual da des ra ci a is (Belo Ho -
ri zon te, por exem plo, foi es co lhi da em fun ção da re cen te cri a ção
da Se cre ta ria Mu ni ci pal para Assun tos da Co mu ni da de Ne gra –
SMACON). Tam bém lo ca is di fe ren ci a dos quan to à com po si ção
ra ci al fo ram se le ci o na dos (São Luís, já que o Ma ra nhão con ta com
80% da po pu la ção de pre tos e par dos; e Por to Ale gre, dado que o
Rio Gran de do Sul pos sui ape nas 11% da po pu la ção que se au to -
clas si fi cam como pre tos e par dos; ver Ta be la 1).

Em cada uma das ca pi ta is con tou-se com a vi si ta de um pes -
qui sa dor, que pre vi a men te con ta tou li de ran ças, re pre sen tan tes do
go ver no e ou tros ato res lo ca is, a fim de pre pa rar a vi a gem. Em mé -
dia, cada pes qui sa dor pas sou uma se ma na na ca pi tal pes qui sa da.

Ta be la 2
Infor ma ções Re fe ren tes ao Tra ba lho de Cam po

Capitais Período Nú me ro de en tre vis ta dos

Belo Horizonte (MG) janeiro de 1999 13

Brasília (DF) julho de 1999 12

Campo Grande (MS) junho de 1999 7

Porto Alegre (RS) agosto de 1999 5

Recife (PE) julho de 1999 5

Rio de Janeiro (RJ) outubro de 1999 8

Salvador (BA) março de 1999 20

São Luís (MA) outubro de 1999 20

São Paulo (SP) julho de 1999 13

Vitória (ES) março de 1999 11

Total 114
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Ta be la 1
Po pu la ção Bra si le i ra por Cor/Raça*, se gun do Uni da des da Fe de ra ção – 1996

Uni da des da
Fe de ra ção

Total Brancos Pretos Pardos Amarelos Indígenas S/ declar.

Bahia 11.575.633 3.574.522
27,8%

1.433.805
11,1%

7.756.744
60,3%

28.616
0,2%

67.717
0,4%

4.649
0,1%

Distrito Federal 1.776.490 856.467
48,2%

87.956
5,0%

822.488
46,3%

6.970
0,4%

2.609
0,1%

-

Espírito Santo 2.839.327 1.479.691
48,6%

139.088
4,9%

1.309.582
46,1%

1.016
0,0%

7.641
0,3%

2.037
0,1%

Maranhão 5.316.411 1.029.870
(19,4%)

216.991
(4,1%)

4.055.138
(76,3%)

5.087
(0,1%)

5.087
(0,1%)

4.238
(0,1%)

Mato G. do Sul 1.950.247 1.196.104
61,3%

78.456
4,0%

614.595
31,5%

17.697
0,9%

43.061
2,2%

334
0,0%

Minas Gerais 15.235.930 9.004.588
53,9%

1.500.388
9,0%

6.186.817
37,0%

21.401
0,1%

5.837
0,0%

1.899
0,0%

Pernambuco 7.535.000 2.621.170
34,8%

414.663
5,5%

4.487.741
59,6%

2.900
0,0%

7.560
0,1%

966
0,0%

Rio de Janeiro 13.434.673 7.852.681
58,5%

1.638.791
12,1%

3.891.500
29,0%

23.667
0,2%

23.133
0,2%

4.901
0,1%

Rio G. do Sul 9.703.042 8.619.879
88,6%

449.204
4,6%

620.463
6,4%

3.206
0,1%

9.716
0,1%

574
0,1%

São Paulo 34.313.000 25.803.376
75,2%

1.694.728
4,9%

6.436.370
18,6%

367.861
1,1%

8.863
0,1%

1.782
0,1%

Fon te: IBGE – PNAD, 1996.



O tra ba lho de cam po con sis tiu na vi si ta a ins ti tu i ções que de -
sen vol vem pro gra mas vol ta dos para o com ba te às de si gual da des ra -
ci a is, fos sem elas ONGs, ór gãos do go ver no, em pre sas, uni ver si da -
des, igre jas, par ti dos, sin di ca tos e ou tras. Fo ram re gis tra das as in for -
ma ções so bre os pro je tos e ati vi da des em cur so, pro cu ran do co nhe -
cer o ob je ti vo, o pú bli co-alvo e o im pac to da ati vi da de de sen vol vi -
da. Além dis so, fo ram re a li za das en tre vis tas com re pre sen tan tes des -
tas ins ti tu i ções no in tu i to de co nhe cer sua opi nião so bre o es tá gio
atu al das re la ções ra ci a is no Bra sil, sua ava li a ção das es tra té gi as ado -
ta das ou em dis cus são, in clu in do seu co nhe ci men to e po si ci o na -
men to so bre a ado ção de po lí ti cas de ação afir ma ti va no Bra sil.

Na me di da do pos sí vel, a ori en ta ção para o tra ba lho de cam -
po foi no sen ti do de pri vi le gi ar as ações vol ta das pri o ri tá ria ou ex -
clu si va men te para a po pu la ção ne gra, ob je ti van do uma  inter -
venção di re ta na me lho ria das con di ções de vida des ta po pu la -
ção. Estas ações se di fe ren ci am da que las que cha ma mos de “tra di -
ci o na is”, ori en ta das para o com ba te a ca sos in di vi du a is de ra cis mo, 
à re a li za ção de cam pa nhas e even tos cul tu ra is.

Entre tan to, esta di fe ren ça, em bo ra per cep tí vel em vá ri os ca -
sos, mos trou-se tê nue em mu i tos ou tros, pois, como ve re mos adi -
an te, mu i tas or ga ni za ções que ti nham uma atu a ção mais “tra di ci o -
nal” pas sa ram tam bém a de sen vol ver pro gra mas de in ter ven ção
pri o ri ta ri a men te para a po pu la ção ne gra.

O le van ta men to re a li za do não es go tou as ini ci a ti vas de com -
ba te às de si gual da des ra ci a is exis ten tes nas ca pi ta is pes qui sa das. O
pou co tem po de es ta dia dos pes qui sa do res em cada ca pi tal, mais os 
pro ble mas de co mu ni ca ção que di fi cul ta ram o agen da men to pré -
vio de al gu mas en tre vis tas, con tri bu í ram para esta li mi ta ção. Ao
lon go do ano de 2000 ob ti ve mos in for ma ções adi ci o na is so bre al -
gu mas das ini ci a ti vas pes qui sa das, mas sa be mos que ou tras ati vi -
da des ti ve ram iní cio nes te pe río do e não pu de ram ser re gis tra das.

O le que de ini ci a ti vas em al gu mas ci da des, em fun ção das pró -
pri as es pe ci fi ci da des lo ca is, am pli ou-se bem mais do que em ou tras,
tor nan do-se tam bém um com po nen te de di fe ren ci a ção. Por tudo
isto, o re sul ta do é par ci al. Entre tan to, a re cor rên cia de de ter mi na dos
ti pos de ex pe riên cia e áre as de atu a ção apon ta para a exis tên cia de pa -
drões que si na li zam para um qua dro ve ros sí mil e atu al das  experiên -
cias de com ba te às de si gual da des ra ci a is em cur so no país.

Fi nal men te, é pre ci so cha mar a aten ção para o rit mo ace le ra -
do de im ple men ta ção e dis cus são de no vas ini ci a ti vas. Isto faz com
que vá ri as ini ci a ti vas re cen tes, sur gi das a par tir do fi nal de 1999,
não te nham sido re gis tra das nes te le van ta men to.
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Iniciativas de Combate às Desigualdades Raciais

Apre sen ta re mos a se guir as prin ci pa is in for ma ções re fe ren -
tes às ini ci a ti vas de com ba te às de si gual da des ra ci a is en con tra das
nas dez ca pi ta is pes qui sa das. É pre ci so des ta car que, como uni da de 
de aná li se, fo ram de fi ni das as ações ou ini ci a ti vas. Esta ca te go ria
in clui uma gran de va ri e da de de ati vi da des: cur sos, ofi ci nas, ati vi -
da des com cri an ças e jo vens, pro je tos de lei, SOS Ra cis mo, cam pa -
nhas, even tos, pu bli ca ções, leis, en tre ou tras. Cada caso cor res -
pon de a uma des tas ati vi da des que, por sua vez, po dem ser de sen -
vol vi das por uma ou mais or ga ni za ções. As or ga ni za ções po dem
de sen vol ver mais de uma ati vi da de nes te cam po, por isto op ta mos
por lis tar as ati vi da des (ver Ane xo 1), o que em al guns ca sos oca si o -
na a re pe ti ção da or ga ni za ção res pon sá vel.

Um ou tro co men tá rio pré vio diz res pe i to à le i tu ra ade qua da
des tes da dos. Embo ra es te ja mos tra ba lhan do com a to ta li za ção
dos mes mos para as dez ca pi ta is, é pre ci so ter em men te, todo o
tem po, que se tra tam de dez con tex tos es pe cí fi cos e di fe ren ci a dos,
nos qua is fo ram re a li za dos es tu dos de caso in di vi du a is. Em fun ção
dis to, é pre ci so re la ti vi zar a im por tân cia dos da dos agre ga dos, o
que nos leva, por tan to, a evi tar aná li ses com pa ra ti vas so bre a na tu -
re za das ati vi da des le van ta das em cada ca pi tal. A apre sen ta ção dos
da dos de for ma agre ga da tem ca rá ter ilus tra ti vo. Da mes ma for ma, 
os cru za men tos de da dos apre sen ta dos nos in di cam sim ples men te
a in ci dên cia ma i or ou me nor dos ca sos, le van do-se em con ta al gu -
mas va riá ve is se le ci o na das. Dado o ca rá ter não ale a tó rio e o re du zi -
do nú me ro de ca sos, não foi fe i to ne nhum tipo de aná li se de cor re -
la ção en tre as va riá ve is ana li sa das.

Fe i tas es tas res sal vas ini ci a is, pas se mos aos da dos. A Ta be la 3
apre sen ta a dis tri bu i ção das ati vi da des iden ti fi ca das no le van ta -
men to em cada ca pi tal.

As ci da des de Sal va dor, Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te e São
Pa u lo apa re cem como as ca pi ta is onde foi iden ti fi ca do um ma i or
nú me ro de ati vi da des. Um to tal de ca tor ze ati vi da des, em bo ra te -
nham sido iden ti fi ca das em Bra sí lia, re la ci o na-se a ini ci a ti vas no
âm bi to do go ver no fe de ral e por isso fo ram clas si fi ca das na úl ti ma
co lu na do grá fi co como de al can ce na ci o nal.

As 124 ati vi da des iden ti fi ca das fo ram clas si fi ca das se gun do
o vín cu lo ins ti tu ci o nal, isto é, a na tu re za da prin ci pal or ga ni za ção
res pon sá vel pela sua exe cu ção. Os ca sos em que es tas ati vi da des são 
re a li za das em par ce ria en tre go ver no e ONGs fo ram des ta ca dos.
No caso de ou tras par ce ri as, foi iden ti fi ca do o prin ci pal exe cu tor.

Mapeamento de Ações e Discursos de Combate às Desigualdades Raciais...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 13

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



A Ta be la 4 e o Grá fi co A apre sen tam os da dos para o con jun to das
ca pi ta is pes qui sa das.

Ta be la 4
Vin cu la ção Insti tu ci o nal – To tal

Vínculo Institucional Freqüência %

Governamental — federal 15 12,1
 Governamental — estadual 5 4,0
 Governamental — municipal 13 10,5
 Não-governamental 42 33,9
 Parceria Governo/ ONG 17 13,7
 Universidade 17 13,7
 Igreja 2 1,6
 Partido 8 6,5
 Setor privado 2 1,6
 Outro 2 1,6
 Não informado 1 0,8
 Total 124 100,0

 Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.

Obser va mos a quan ti da de mais ex pres si va de ini ci a ti vas vin -
cu la das a Orga ni za ções Não-Governamentais – ONGs. Entre tan -
to, se so ma mos o nú me ro de ati vi da des pro mo vi das por ór gãos do
go ver no nos três ní ve is (fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal), po de mos
ob ser var que este to ta li za 33 ca sos, se apro xi man do do nú me ro de
ati vi da des de sen vol vi das por ONGs (42). Obser ve-se tam bém o
nú me ro de 17 par ce ri as en tre go ver no e ONGs iden ti fi ca das.

Qu a is são as prin ci pa is áre as em que se en qua dram es tas  ini -
ciativas? Ati vi da des li ga das ao cam po da edu ca ção para des per tar o
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Ta be la 3
Nú me ro de Ati vi da des Iden ti fi ca das em cada Ca pi tal

Ca pi ta is Freqüência %

Belo Horizonte 17 13,7
Brasília 3 2,4
 Campo Grande 10 8,1
 Porto Alegre 3 2,4
 Recife 2 1,6
 Rio de Janeiro 18 14,5
 Salvador 23 18,5
 São Luís 11 8,9
 São Paulo 16 12,9
 Vitória 7 5,6
 Brasil (alcance nacional) 14 11,3
 Total 124 100,0

 Fon te: Pes qui sa IERÊ/IFCS, 1999.



ma i or in te res se en tre os agen tes que bus cam en fren tar as de si gual -
da des ra ci a is no Bra sil. Isto é o que po de mos iden ti fi car a par tir das
dez ca pi ta is pes qui sa das. Em se gun do lu gar vêm as ati vi da des vol ta -
das para a área de tra ba lho e ge ra ção de ren da. Boa par te des tas ati vi -
da des são pro gra mas de qua li fi ca ção pro fis si o nal. Na área de edu ca -
ção, des ta cam-se ati vi da des como os pré-vestibulares, em di fe ren tes
mo da li da des, a ca pa ci ta ção de pro fes so res, além de ati vi da des re cre -
a ti vas e ofi ci nas cul tu ra is com cri an ças e ado les cen tes. Algu mas ati -
vi da des edu ca ti vas e de qua li fi ca ção pro fis si o nal con fun dem-se
quan to aos seus ob je ti vos, prin ci pal men te quan do se des ti nam a
ado les cen tes e jo vens po bres. Pro cu ra mos clas si fi cá-las se gun do a
ên fa se ma i or, mu i tas ve zes de ca rá ter sub je ti vo, dada à pro fis si o na li -
za ção ou à es co la ri za ção for mal (Ta be la 5 e Grá fi co B).

Ta be la 5
Área de Atu a ção

Fre qüên cia %

 Educação 38 30,6
 Trabalho e geração de renda 25 20,2
 Direitos humanos e “Advocacy” 24 19,4
 Saúde 3 2,4
 Informação 12 9,7
 Legislação 8 6,5
 Cultura 10 8,1
 Outros 2 1,6
 Não informado 2 1,6
 To tal 124 100,0

 Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.
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Gráfico A: Vinculação Institucional



Ou tra área que con cen tra gran de nú me ro de ati vi da des é a
que cha ma mos de “di re i tos hu ma nos e ad vo cacy”. Esta área re ú ne
prin ci pal men te ati vi da des de de nún cia e acom pa nha men to (prin -
ci pal men te ju rí di co) de ca sos de dis cri mi na ção ra ci al. Tam bém
en vol ve ati vi da des de di vul ga ção de le gis la ção an ti-racista, cam pa -
nhas e even tos so bre o tema. Tra ta-se da área que con cen tra ma i or
nú me ro de ati vi da des “tra di ci o na is” de sen vol vi das prin ci pal men -
te pe las or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro.

A ma i o ria das ati vi da des iden ti fi ca das teve seu iní cio nos úl -
ti mos cin co anos (55,7%), de mons tran do que a im plan ta ção dos
pro gra mas é re la ti va men te re cen te. Na ma i o ria dos ca sos, a data re -
gis tra da diz res pe i to à ati vi da de em ques tão e não ao fun ci o na men -
to ou à exis tên cia da or ga ni za ção exe cu to ra.

No que diz res pe i to aos re cur sos, es tes ad vêm, prin ci pal -
men te, de fun dos pú bli cos ou de agên ci as de co o pe ra ção in ter na -
ci o nal. Este nú me ro ex pres si vo de ati vi da des que con tam com re -
cur sos pú bli cos de ve-se prin ci pal men te à trans fe rên cia de re cur sos 
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, do Co mu ni da de So li -
dá ria e ou tros fun dos que fo men tam pro gra mas de qua li fi ca ção
pro fis si o nal. Mu i tos de les con tam com re cur sos pú bli cos, po rém
são exe cu ta dos por ONGs, sin di ca tos ou ou tras or ga ni za ções pri -
va das.
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Gráfico B: Áreas de Atuação – Total



Ta be la 6
Prin ci pal Fon te de Re cur sos

Fre qüên cia %

 Orçamento público 50 40,4
 Setor privado/fundações 7 5,6
 Doações em geral 8 6,5
 Cooperação Internacional 19 15,3
 Outro 7 5,6
 Não se aplica 6 4,8
 Mensalidades 2 1,6
 Não informado 25 20,2
 Total 124 100,0

Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.

 No que diz res pe i to ao pú bli co-alvo de cada ati vi da de, pro -
cu ra mos dis tin guir en tre aque las ações que ob je ti vam ter um im -
pac to so bre uma co mu ni da de es pe cí fi ca, as que atu am vol ta das
para a opi nião pú bli ca em ge ral, as que se de di cam ao acom pa nha -
men to de ca sos in di vi du a is (prin ci pal men te o acom pa nha men to
ju rí di co) e aque las que atu am em re la ção a pú bli cos es pe cí fi cos (es -
tu dan tes, alu nos de cur sos ofi ci nas, fun ci o ná ri os de uma em pre sa,
fun ci o ná ri os pú bli cos, pro fes so res etc.). Nes te sen ti do, qua se me -
ta de das ati vi da des in ves ti ga das pro cu ra aten der, prin ci pal men te,
alu nos e par ti ci pan tes de cur sos e ofi ci nas, re for çan do a pri o ri da de 
dada às ações na área de edu ca ção e ca pa ci ta ção pro fis si o nal (Ta be -
la 7).
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Ta be la 7
Pes so as Aten di das/Be ne fi ci a das

Fre qüên cia %

 Comunidade 10 8,1
 Público em geral/opinião pública 36 29,0
 Acompanhamento de casos individuais 7 5,6
 Alunos/participantes de cursos e oficinas 57 46,0
 Funcionários/empregados 12 9,7
 Não informado 2 1,6
 Total 124 100,0

Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.

 Para o to tal de ati vi da des que pu de mos co nhe cer no le van ta -
men to re a li za do, pro cu ra mos iden ti fi car se se tra ta vam de ini ci a ti -
vas vol ta das es pe ci fi ca men te para a po pu la ção ne gra. Esta é uma
das prin ci pa is for mas de iden ti fi car a ori en ta ção da ati vi da de, se
vol ta da para as ações mais “tra di ci o na is” do Mo vi men to Ne gro, ou 
se di re ci o na da para ati vi da des ino va do ras, que pro cu ram in ci dir
di re ta men te so bre as con di ções de vida e o aces so a opor tu ni da des
por par te da po pu la ção ne gra.

A Ta be la 8 e o Grá fi co D mos tram que cer ca de 1/3 das ati vi -
da des iden ti fi ca das têm como pú bli co-alvo prin ci pal (ou, às ve zes,
ex clu si vo), a po pu la ção ne gra. A ca te go ria “não se apli ca” re fe re-se
a ati vi da des que, por sua na tu re za, não pos si bi li tam a de fi ni ção de
um pú bli co alvo es pe cí fi co. Por exem plo: in clu são do que si to cor
em le van ta men tos de da dos e ca das tros.

Ta be la 8
Ati vi da de É Espe cí fi ca para a Po pu la ção Ne gra?

Fre qüên cia %

 Sim 40 32,3
 Não 70 56,5
 Não se aplica 14 11,3
 Total 124 100,0

 Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.

Fo ram iden ti fi ca das ati vi da des es pe cí fi cas para a po pu la ção
ne gra em to das as ca pi ta is, com ex ce ção de Vi tó ria. As ca pi ta is que
apre sen ta ram ma i or nú me ro de ini ci a ti vas es pe cí fi cas fo ram Sal va -
dor, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, além das ati vi da des de al can ce  na -
cional, pro mo vi das pelo go ver no fe de ral. Nes te úl ti mo caso  in -
cluem-se, prin ci pal men te, as ati vi da des vol ta das para as co mu ni -
da des re ma nes cen tes de qui lom bos e ati vi da des no âm bi to do Mi -

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 18

Rosana Heringer

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



nis té rio do Tra ba lho, como cur sos com apo io do FAT e o pro gra -
ma “Bra sil, Gê ne ro e Raça”, em par ce ria com a Orga ni za ção Inter -
na ci o nal do Tra ba lho – OIT. As ati vi da des es pe cí fi cas são de res -
pon sa bi li da de tan to de ONGs, quan do de ór gãos do go ver no ou
de ações de par ce ria (Ta be la 9).

Ta be la 9
Ati vi da de É Espe cí fi ca para a Po pu la ção Ne gra?

Sim Não Não se aplica Total

 
Governamental — federal 7 5 3 15
 Governamental — estadual 0 3 1 4
 Governamental — municipal 3 7 4 14
 Não-Governamental 12 27 3 42
 Parceria Governo/ONG 5 11 1 17
 Universidade 6 11 17
 Igreja 1 1 2
 Partido 4 2 2 8
 Setor privado 1 1 2
 Outro 2 2
 Não informado 1 1
 Total 40 70 14 124

Fon te: Pes qui sa IERÊ/ IFCS, 1999.

As ini ci a ti vas es pe cí fi cas in clu em um es pec tro de ações va ri -
a das. Mu i tas de las en con tram-se ain da no pla no do de ba te e não
fo ram im ple men ta das. É o caso da dis cus são so bre a ado ção de co -
tas para es tu dan tes ne gros em al gu mas uni ver si da des. Em al guns
ca sos exis te o Pro je to de Lei ou a pro pos ta apre sen ta da para de ba te
den tro da uni ver si da de. Estas ini ci a ti vas fo ram in clu í das aqui
como for ma de re gis trar a exis tên cia da pro pos ta e o de ba te em
ques tão, em bo ra não te nham sido im ple men ta das. Este é o caso

Mapeamento de Ações e Discursos de Combate às Desigualdades Raciais...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 19

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas

Gráfico D: Atividade é Específica para a População Negra?



tam bém de pro je tos de lei apre sen ta dos por par la men ta res, in de -
pen den te do an da men to que te nham tido no Con gres so  Na cional.

Prin ci pa is Ele men tos do De ba te: Dis cur sos e Estra té gi as

Após esta des cri ção de ma ne i ra agre ga da das prin ci pa is ca -
rac te rís ti cas das ex pe riên ci as de com ba te às de si gual da des ra ci a is
le van ta das, abor da re mos, nes ta se ção, al guns as pec tos mais re le -
van tes so bre es tas ex pe riên ci as, en fa ti zan do ques tões do de ba te so -
bre as mes mas abor da das pe los en tre vis ta dos. Não se tra ta de uma
aná li se exa us ti va das en tre vis tas re a li za das, mas ape nas a iden ti fi -
ca ção dos te mas e vi sões mais re cor ren tes e mar can tes no de ba te
so bre as es tra té gi as de com ba te às de si gual da des ra ci a is em cur so
no país.

Em pri me i ro lu gar, vale a pena re cu pe rar mos com um pou -
co mais de de ta lhe as prin ci pa is ati vi da des que lo ca li za mos na
pes qui sa.

1) Estí mu lo e am pli a ção do aces so de afro-brasileiros ao en -
si no su pe ri or: esta ati vi da de se dá prin ci pal men te por meio da or -
ga ni za ção de cur sos pre pa ra tó ri os para o exa me de ad mis são às
uni ver si da des bra si le i ras (pré-vestibular). Esta ex pe riên cia está
dis se mi na da por todo o país, po rém há di fe ren ci a ções no que se re -
fe re ao pú bli co-alvo para o qual se des ti nam. No Rio de Ja ne i ro,
por exem plo, pre do mi nam os cha ma dos pré-vestibulares para ne -
gros e ca ren tes; em São Pa u lo, há ex pe riên ci as des ti na das a am pli ar 
o aces so de jo vens de co mu ni da des po bres à uni ver si da de, sem uti -
li zar a cor/et nia como cri té rio de ad mis são; em Mi nas Ge ra is, há
gran de va ri e da de de ex pe riên ci as nes te sen ti do, in clu in do tan to
pro gra mas que têm como pú bli co es pe cí fi co os “ne gros e ca ren tes”
(Agen tes de Pas to ral Ne gros), quan to ou tros que pro cu ram atu ar
em áre as mais po bres do es ta do (UEMG); em Sal va dor exis te um
pro gra ma de pré-vestibular que ace i ta ape nas alu nos ne gros (Co o -
pe ra ti va Ste ven Biko). Em Cam po Gran de, a UFMS man tém uma
tur ma de pré-vestibular na qual pelo me nos cin co va gas são des ti -
na das a alu nos ne gros. Já o Gru po TEZ, tam bém em Cam po
Gran de, or ga ni zou um pré-vestibular em 1997 que des ti nou 70%
das va gas para ne gros.

2) Ati vi da des co mu ni tá ri as, ge ral men te em fa ve las ou ba ir -
ros de pe ri fe ria, des ti na das à pro mo ção so ci al de cri an ças e jo vens,
atra vés de re for ço es co lar, em ati vi da des pro fis si o na li zan tes e de
edu ca ção vol ta das para o exer cí cio da ci da da nia. Estes gru pos não
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res trin gem seu pú bli co-alvo à po pu la ção ne gra, em bo ra haja uma
gran de pre do mi nân cia da mes ma en tre os aten di dos. Estas ati vi da -
des são de sen vol vi das por as so ci a ções co mu ni tá ri as, gru pos re li gi -
o sos, or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro, gru pos de pro mo ção da
cul tu ra afro-brasileira, en tre ou tros.

3) Ati vi da des de apo io e es tí mu lo a mi cro em pre sá ri os afro-
 brasileiros: esta ati vi da de en vol ve tre i na men to em co nhe ci men tos
li ga dos à ad mi nis tra ção em pre sa ri al e qua li fi ca ção pro fis si o nal.
Tam bém tem como ob je ti vo a am pli a ção das áre as de atu a ção e do
nú me ro de con tra tos de pres ta ção de ser vi ços (prin ci pal men te em
con cor rên ci as pú bli cas) para em pre sá ri os afro-brasileiros. Estas
ati vi da des são de sen vol vi das por or ga ni za ções for ma das por mi cro
e pe que nos em pre sá ri os afro-brasileiros, tais como o Co le ti vo de
Empre sá ri os e Empre en de do res Afro-Brasileiros – CEABRA, o
Cen tro de Estu dos e Asses so ra men to de Empre en de do res do Insti -
tu to Pal ma res de Di re i tos Hu ma nos – CEM/IPDH, e o
COLYMAR, es tes dois úl ti mos atu an do no Rio de Ja ne i ro. O
CEABRA pos sui nú cle os em de zo i to es ta dos do país.

4) Cur sos de qua li fi ca ção pa tro ci na dos pelo FAT, fun do pú -
bli co ge ri do por re pre sen tan tes do go ver no, das em pre sas e dos tra -
ba lha do res. Entre uma das prin ci pa is ati vi da des que con tam com
o apo io do FAT en con tram-se os pro gra mas de qua li fi ca ção pro fis -
si o nal, exe cu ta dos por ins ti tu i ções li ga das ao sis te ma “S”, por sin -
di ca tos, ONGs, en tre ou tras (He rin ger, 1999b). Entre as ori en ta -
ções for mu la das pelo Mi nis té rio do Tra ba lho para a de fi ni ção do
pú bli co-alvo des tes cur sos en con tra-se a pri o ri da de que deve ser
dada a gru pos mais vul ne rá ve is: mu lhe res, jo vens, ne gros e por ta -
do res de de fi ciên cia.

5) Cri a ção da Se cre ta ria Mu ni ci pal para Assun tos da Co mu -
ni da de Ne gra – SMACON: em de zem bro de 1998, após vá ri os
me ses de dis cus são na Câ ma ra dos Ve re a do res e in ten so de ba te na
mí dia lo cal foi ins ti tu í da a SMACON em Belo Ho ri zon te, com os
se guin tes ob je ti vos:

– pro mo ver o de sen vol vi men to e a me lho ria da qua li da de de vida da po -
pu la ção ne gra por meio da im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas que re -
du zam as de si gual da des ra ci a is nas vá ri as áre as;
– com ba ter o ra cis mo e os abu sos con tra os di re i tos hu ma nos da po pu la -
ção ne gra;
– fa zer cam pa nhas que va lo ri zem a po pu la ção ne gra e que pos sam cons -
tru ir ati tu des e es ti mu lar com por ta men tos de res pe i to à di ver si da de  ra -
cial;
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– tra ba lhar na cons tru ção de uma cul tu ra da paz via apo io e for ta le ci -
men to das fa mí li as e das es tru tu ras co mu ni tá ri as no meio so ci al ne gro.
(SMACON, 1998a)

A SMACON des ta ca-se pelo fato de ser um ór gão do Po der
Exe cu ti vo, cri a do por lei mu ni ci pal, com do ta ção or ça men tá ria
pró pria e, por tan to, com ma i or au to no mia de tra ba lho, di fe ren ci -
an do-se de ou tras ex pe riên ci as des ti na das à po pu la ção ne gra no
âm bi to do po der pú bli co, como con se lhos, as ses so ri as es pe ci a is e
se cre ta ri as ex tra or di ná ri as.

A ên fa se da atu a ção da Se cre ta ria é a ado ção de po lí ti cas so ci -
a is, prin ci pal men te em co mu ni da des po bres. Uma de suas pri o ri -
da des é o de sen vol vi men to ur ba no e a me lho ria ha bi ta ci o nal de
co mu ni da des po bres. Para es tas ações, con ta com o apo io de se to -
res da ini ci a ti va pri va da, or ga ni za ções in ter na ci o na is, uni ver si da -
des e ou tros se to res da so ci e da de.

Um dos pri me i ros pro je tos im plan ta dos pela se cre ta ria foi a
ins ta la ção de uma es co la pro fis si o na li zan te em uma fa ve la de Belo
Ho ri zon te. A es co la, uma de man da an ti ga da co mu ni da de, é ad mi -
nis tra da pela nova Se cre ta ria com o ob je ti vo de, atra vés de ações vol -
ta das para a co mu ni da de po bre, prin ci pal men te os jo vens, abor dar
tam bém a ques tão da luta con tra a dis cri mi na ção ra ci al. Ser ne gro
não é um pré-requisito para fre qüen tar os cur sos. Tam bém não é ne -
ces sá rio es tar re gu lar men te ma tri cu la do em uma es co la.

A Se cre ta ria con ta, tam bém, com o pro gra ma SOS Ra cis mo,
com pro gra mas de qua li fi ca ção pro fis si o nal, pro gra mas de va lo ri za -
ção da mu lher ne gra e pro gra mas de va lo ri za ção da cul tu ra ne gra.

6) Pro gra ma “Opor tu ni da des Igua is para To dos”: foi de sen -
vol vi do pela Pre fe i tu ra de Belo Ho ri zon te na se gun da me ta de da
ges tão do pre fe i to Pa trus Ana ni as, en tre 1995 e 1997. Con ce bi do
ori gi nal men te como um pro gra ma des ti na do a fa zer cum prir, no
âm bi to mu ni ci pal, os prin cí pi os da não dis cri mi na ção e da pro mo -
ção da igual da de pre sen tes na Con ven ção 111 da OIT, con cer nen -
te à dis cri mi na ção em ma té ria de em pre go e pro fis são, o pro je to foi 
con ce bi do pelo Cen tro de Estu dos das Re la ções de Tra ba lho e De -
si gual da des – CEERT, em con jun to com a Se cre ta ria de Go ver no
de Belo Ho ri zon te. Pre ten dia atu ar em três áre as pri o ri tá ri as:

– es tra té gi as an ti-racistas na edu ca ção;
– in tro du ção obri ga tó ria do que si to cor nos for mu lá ri os dos pos tos de
sa ú de mu ni ci pa is, com o ob je ti vo de au xi li ar na de tec ção de do en ças
com ma i or in ci dên cia na po pu la ção ne gra.2
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– re cur sos hu ma nos: iden ti fi ca ção de prá ti cas dis cri mi na tó ri as con tra
ne gros e mu lhe res no fun ci o na lis mo pú bli co mu ni ci pal e re for mu la ção
de pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos vi san do co i bi-las.

A im ple men ta ção do pro je to al can çou re sul ta dos par ci a is,
mais per cep tí ve is no âm bi to do di ag nós ti co. O fim do man da to do 
en tão pre fe i to oca si o nou a des con ti nu i da de do pro je to. Os avan -
ços mais sig ni fi ca ti vos fo ram na área de edu ca ção (ca pa ci ta ção de
pro fes so res).

7) Pro gra ma de Com ba te à Ane mia Fal ci for me: em fun ção
da mo bi li za ção de or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro, o Mi nis té -
rio da Sa ú de ins ti tu iu, em 1997, uma co mis são des ti na da a ela bo -
rar um Pla no Na ci o nal de Com ba te à Ane mia Fal ci for me, que co -
me çou a ser im plan ta do em 1999.

8) Re co nhe ci men to e ti tu la ção de ter ras de co mu ni da des re -
ma nes cen tes de qui lom bos: esta ati vi da de vem sen do de sen vol vi da 
pela Fun da ção Pal ma res (Mi nis té rio da Cul tu ra), em con jun to
com o Mi nis té rio da Jus ti ça, e com a co la bo ra ção de téc ni cos e
con sul to res de di ver sas uni ver si da des e ONGs em vá ri os es ta dos
do país. Encon tra-se em di fe ren tes es tá gi os de exe cu ção, de pen -
den do da co mu ni da de aten di da. Cum pre de ter mi na ção con ti da
nas dis po si ções tran si tó ri as da Cons ti tu i ção de 1988 e tam bém no
Pla no Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos (1996).

9) Nú cleo de Com ba te à Dis cri mi na ção e Pro mo ção da
Igual da de de Opor tu ni da des: es tes nú cle os es tão sen do cri a dos no
âm bi to das De le ga ci as Re gi o na is do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go, como par te do Pro gra ma “Bra sil, Gê ne ro e Raça”, re sul -
tan te da Co o pe ra ção Téc ni ca para Imple men ta ção da Con ven ção
111, fru to de um con vê nio en tre o Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go e a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT. Este
pro gra ma é o re sul ta do di re to de uma re cla ma ção for mal en ca mi -
nha da à OIT pela CUT, em 1992, de nun ci an do o des cum pri men -
to da Con ven ção 111. Após a re a li za ção de vá ri os se mi ná ri os con -
jun tos, o Mi nis té rio do Tra ba lho deu iní cio, em 1998, a este pro -
gra ma (Sil va Jr., 1996:224).

10) Pla no Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos – PNDH: pos sui
uma se ção es pe cí fi ca des ti na da aos di re i tos da po pu la ção ne gra,
que es ta be le ce me tas de cur to, mé dio e lon go pra zos. Em cer ca de
me ta de das 22 pro pos tas são des cri tas ações com os se guin tes ter -
mos: “apo i ar”, “es ti mu lar”, “in cen ti var” e “fa ci li tar”, in di can do
apo io in di re to a ati vi da des de ou tros ór gãos do go ver no ou de or -
ga ni za ções da so ci e da de ci vil. Das onze pro pos tas res tan tes, três
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des ti nam-se a in clu ir ou aper fe i ço ar o re gis tro da cor nos sis te mas
pú bli cos de in for ma ção, o que vem gra da ti va men te sen do fe i to.
Duas pro pos tas re fe rem-se à pre ser va ção e fo men to à pro du ção
cul tu ral da co mu ni da de ne gra. Exis tem duas me tas não im ple -
men ta das, de ca rá ter ge ral, uma de las vi san do re vo gar nor mas dis -
cri mi na tó ri as ain da exis ten tes na le gis la ção in fra-constitucional.
Inclu em-se tam bém no pla no me di das vi san do a di vul ga ção de do -
cu men tos e le gis la ção an ti dis cri mi na tó ria.

Fi nal men te, duas pro pos tas re fe rem-se ex pli ci ta men te à
ado ção de po lí ti cas de pro mo ção da igual da de:

– de sen vol ver ações afir ma ti vas para o aces so dos ne gros aos cur sos pro -
fis si o na li zan tes, à uni ver si da de e às áre as de tec no lo gia de pon ta;
– for mu lar po lí ti cas com pen sa tó ri as que pro mo vam so ci al e eco no mi ca -
men te a po pu la ção ne gra.

Em re la ção à pri me i ra meta, o acom pa nha men to do PNDH
dis po ní vel na Inter net in for ma que “a ma té ria está sen do es tu da da
no De par ta men to de Di re i tos Hu ma nos. Além dis so, mu i tas ini ci -
a ti vas da co mu ni da de têm ser vi do para im ple men tar esta meta”.

No que diz res pe i to à se gun da meta, o mes mo acom pa nha -
men to in for ma que “a meta está em cur so. Fo ram fe i tas re u niões
com en ti da des que pro mo vem cur sos pré-vestibulares para ne gros
e ca ren tes”.

Du ran te o pro ces so de ava li a ção em cur so dos pri me i ros
qua tro anos do PNDH, co or de na do pelo NEV-USP (Nú cleo de
Estu dos da Vi o lên cia da Uni ver si da de de São Pa u lo), vá ri as or ga -
ni za ções do Mo vi men to Ne gro fi ze ram crí ti cas à ti mi dez do go ver -
no na im plan ta ção des tas me tas, além da es cas sa alo ca ção de re cur -
sos ma te ri a is e hu ma nos ne ces sá ri os à im ple men ta ção das mes mas.

11) Gru po de Tra ba lho Inter mi nis te ri al para Va lo ri za ção da
Po pu la ção Ne gra – GTI: cri a do por de cre to pre si den ci al em 20 de
no vem bro de 1995, após a mo bi li za ção das or ga ni za ções do Mo vi -
men to Ne gro por oca sião da ce le bra ção dos 300 anos de Zum bi
dos Pal ma res. Teve como ob je ti vo su ge rir ações e po lí ti cas de va lo -
ri za ção da po pu la ção ne gra. O re la tó rio com aná li ses e pro pos tas
em di ver sas áre as foi di vul ga do no fi nal de 1997. A ma i o ria dos en -
tre vis ta dos co nhe cia a ini ci a ti va do GTI, mas não ti nha in for ma -
ções so bre as re co men da ções pro pos tas no mes mo ou so bre a con -
ti nu i da de da ini ci a ti va. Vá ri as re co men da ções pro pos tas pelo GTI 
en con tram-se con tem pla das no PNDH (ver item 10 aci ma).

12) Le gis la ção que pre vê a pre sen ça obri ga tó ria de ne gros
em cam pa nhas pu bli ci tá ri as ve i cu la das pela ad mi nis tra ção pú bli -
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ca: leis des te tipo fo ram pro pos tas e, na sua ma i o ria, apro va das em
vá ri os es ta dos e mu ni cí pi os (Sil va Jr., 1998). Em al guns ca sos, um
ar ti go com este teor foi in clu í do na Cons ti tu i ção es ta du al ou na
Lei Orgâ ni ca mu ni ci pal. Entre tan to, a fis ca li za ção do cum pri -
men to des ta nor ma é frá gil. Ain da as sim, a ma i o ria dos en tre vis ta -
dos re co nhe ce que hou ve, nos úl ti mos anos, um cres ci men to da
pre sen ça de ne gros na mí dia em ge ral, e não ape nas na pro pa gan da
ofi ci al.

13) Pro je to Ge ra ção XXI: Ge le des Insti tu to da Mu lher Ne -
gra e Fun da ção Bank Bos ton: este pro gra ma, cri a do em São Pa u lo,
des ti na-se a apo i ar e fi nan ci ar ado les cen tes ne gros, vin dos de es co -
las pú bli cas e fa mí li as po bres, que se des ta cam na es co la, a fim de
que te nham con di ções de com ple tar seus es tu dos até a uni ver si da -
de sem a ne ces si da de de co me çar a tra ba lhar para aju dar no or ça -
men to do més ti co. Este pro gra ma tem o apo io da Fun da ção Pal ma -
res (Mi nis té rio da Cul tu ra), pos si vel men te ser vin do como uma ex -
pe riên cia-piloto que po de rá fu tu ra men te ser am pli a da para o res to 
do país.

14) Acor do en tre a rede de su per mer ca dos Zaf fa ri e a Pre fe i -
tu ra de Por to Ale gre para que a rede ga ran ta a con tra ta ção de no
mí ni mo 5% de em pre ga dos ne gros como con di ção para uma nova
loja na ci da de. Esta cláu su la de “re ser va ra ci al” é par te de um acor -
do so ci al fir ma do en tre a pre fe i tu ra e re des de hi per mer ca dos, vi -
san do com pen sar o im pac to so ci al ge ra do pela ins ta la ção de gran -
des lo jas na eco no mia lo cal de de ter mi na dos ba ir ros.

Em ou tu bro de 1999 a Pre fe i tu ra ha via fir ma do um acor do
se me lhan te com a rede Car re four, in clu in do a con tra ta ção de pelo
me nos 10% dos em pre ga dos com mais de 30 anos, apo io fi nan ce i -
ro para pro je tos de ca pa ci ta ção pro fis si o nal, cons tru ção de cre che
co mu ni tá ria para fi lhos de fun ci o ná ri os e a des ti na ção de lixo seco
para co o pe ra ti vas de re ci cla gem. Em no vem bro de 1999 o mes mo
acor do foi fir ma do com a rede Zaf fa ri, in clu in do a cláu su la de 5%
das va gas para pre tos e par dos. As va gas não po de rão ser ape nas em
pos tos de me nor re mu ne ra ção.

15) Uma ou tra es tra té gia im por tan te ado ta da pe las or ga ni -
za ções ne gras foi a im ple men ta ção de ad vo cacy ac ti on, ações vol ta -
das para o re ce bi men to de de nún ci as e o apo io, in clu si ve ju rí di co,
às ví ti mas de dis cri mi na ção ra ci al. Embo ra ape nas umas pou cas
ins ti tu i ções te nham este ser vi ço, ba si ca men te nas prin ci pa is ci da -
des do país, po de ría mos di zer que este é um meio con cre to atra vés
do qual os in di ví du os po dem re cor rer quan do são ví ti mas de pre -
con ce i to ra ci al. A efi cá cia des te tra ba lho, po rém, é li mi ta da em
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fun ção da di fi cul da de que a po lí cia e a jus ti ça no Bra sil pos su em
em li dar com es tes ca sos, agra va da pe los pro ble mas as so ci a dos à ti -
pi fi ca ção do cri me de ra cis mo na le gis la ção es pe cí fi ca. As or ga ni -
za ções do Mo vi men to Ne gro re co nhe cem hoje que sua ma i or re i -
vin di ca ção à épo ca da ela bo ra ção da Cons ti tu i ção de 1988 – o re -
co nhe ci men to do ra cis mo como cri me – não pro du ziu os efe i tos
po si ti vos que en tão se ima gi na va na luta con tra o ra cis mo.

Per ce be mos que, em vá ri os des tes pro gra mas, há a cla re za da
es pe ci fi ci da de da ques tão ra ci al no Bra sil, acom pa nha da, po rém,
de uma re fle xão cons ci en te e fun da men ta da so bre as “re sis tên ci as”
exis ten tes no Bra sil a pro gra mas es pe cí fi cos (ou ex clu si vos) para a
po pu la ção. Esta é a equa ção que se co lo ca para a de fi ni ção dos ru -
mos fu tu ros des tas ini ci a ti vas.

O con jun to dos en tre vis ta dos re co nhe ce a dis cri mi na ção e as 
de si gual da des ra ci a is como um pro ble ma a ser en fren ta do pela so -
ci e da de bra si le i ra. Entre tan to, ocor rem di ver gên ci as quan to às es -
tra té gi as que vêm sen do pro pos tas e de sen vol vi das pe los di fe ren tes 
ato res so ci a is en vol vi dos na for mu la ção des tas po lí ti cas.

Den tre os avan ços ocor ri dos nos úl ti mos anos, vá ri os en tre -
vis ta dos apon ta ram o au men to da pre sen ça de ne gros na mí dia e,
em par ti cu lar, a im por tân cia da re vis ta Raça Bra sil como me ca nis -
mo que con tri bu iu para o au men to da au to-estima dos ne gros.
Uma en tre vis ta da afir mou que “a re vis ta Raça fez em um ano o que
o Mo vi men to Ne gro es ta va há anos ten tan do fa zer”. A re vis ta é
“mo ti vo de or gu lho” para mu i tos e um “in cen ti vo ao cres ci men to e 
à au to-valorização para ou tros”. Hou ve tam bém quem apon tas se
que o sur gi men to da re vis ta foi acom pa nha do de crí ti cas de  pes -
soas bran cas que vi ram na mes ma uma ma ni fes ta ção de ra cis mo,
crí ti cas que fo ram re cha ça das pe los en tre vis ta dos.

Mes mo com es tes avan ços, mu i tos en tre vis ta dos apon tam as
di fi cul da des pre sen tes nas si tu a ções em que as pes so as são so li ci ta -
das a se au to clas si fi ca rem se gun do a cor. Dois exem plos ilus tram
esta si tu a ção, den tre os pro gra mas ana li sa dos: a) en tre os jo vens
que par ti ci pam dos cur sos ofe re ci dos pela es co la pro fis si o na li zan -
te man ti dos pela SMACON em uma fa ve la de Belo Ho ri zon te,
mu i tos re sis tem a de cla rar sua cor, ou se ne gam a se clas si fi car
como ne gros; b) na épo ca do pro je to “Opor tu ni da des Igua is para
To dos”, tam bém na Pre fe i tu ra de Belo Ho ri zon te, mu i tos fun ci o -
ná ri os da Pre fe i tu ra re sis ti ram à clas si fi ca ção ra ci al e ale ga ram que
se tra ta va de dis cri mi na ção re ver sa.

Na fala de uma en tre vis ta da, mi li tan te do MNU, vi ve mos
em um “re gi me de se gre ga ção dis far ça da” e a cru el da de do ra cis mo
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bra si le i ro está no fato de que “a ví ti ma vai sem pre du vi dar se ela re -
al men te so freu um cri me”. Um ou tro mi li tan te dis se que o que di -
fe ren cia o ra cis mo nor te-americano do bra si le i ro é que “o ame ri ca -
no bate a por ta na cara do ne gro e o bra si le i ro pede li cen ça para fe -
char”.

Di an te des te qua dro, exis te a per cep ção de que o Mo vi men -
to Ne gro deve lu tar pela am pli a ção da ci da da nia da po pu la ção ne -
gra e não pelo di re i to ao con su mo. Nes te sen ti do, a po si ção do
MNU é par ti cu lar. Há uma for te crí ti ca à “co op ta ção de li de ran ças 
ne gras” para se tor na rem qua dros do Esta do e à có pia de po lí ti cas
dos EUA, “con ce bi das den tro de uma ló gi ca ca pi ta lis ta”. Vol ta re -
mos a este pon to mais adi an te.

Ao lon go dos úl ti mos anos o Mo vi men to Ne gro vem cres -
cen te men te se en vol ven do em ações con cre tas vol ta das para di mi -
nu ir as de si gual da des ra ci a is. Mes mo mi li tan tes de gru pos  tra di -
cio nais, como o MNU, que pos su íam uma atu a ção mais vol ta da
ini ci al men te para a ação po lí ti ca e a de nún cia da dis cri mi na ção
(Fran cis co, 1987) pas sam a en ga jar-se nas cha ma das “ações de in -
ter ven ção”. Exis te a per cep ção de que “há pro ble mas que po dem
ser re sol vi dos aqui e ago ra, mes mo en ten den do que as di fe ren ças
ra ci a is não se rão su pe ra das da no i te para o dia em nos so país” (Se -
mi ná rio Na ci o nal de Re la ções Ra ci a is e Po lí ti cas Pú bli cas, 1997).

Mu i tos mi li tan tes per ce bem que ações des te tipo – como o
pré-vestibular para ne gros e ca ren tes, por exem plo – não re sol vem
a ques tão da de si gual da de de for ma am pla, re pre sen tan do ape nas
um ca mi nho, uma aju da pos sí vel.

Os pro gra mas do tipo pré-vestibular para ne gros e ca ren tes
fo ram am pla men te apon ta dos como uma es tra té gia bem-sucedida
e viá vel de in clu são da po pu la ção ne gra. O pré-vestibular se ria
uma op ção viá vel, “po li ti ca men te cor re ta, já que não tem ca rá ter
ex clu si vo para ne gros”, que po de ria con tar com o apo io do Mi nis -
té rio da Edu ca ção e ser am pla men te dis se mi na da.

Nós não en tra mos mu i to nis so não, se você for bus car o que acon te ce,
nós so mos mais ou me nos meio a meio de ne gros, 50% da po pu la ção de
ne gros e 50% de bran cos, o que acon te ce é que a ma i o ria dos ne gros são
po bres, en tão ela por si já atin ge, você pega uma re gião, por exem plo, de
Itu i u ta ba, que tem 80% de ne gros na sala de aula. Em Itu i u ta ba, uma ci -
da de rica, uma ci da de vol ta da para agri cul tu ra, en tão as sim, a ma i o ria
dos bran cos são re al men te fa zen de i ros, e os ne gros são fi lhos dos em pre -
ga dos das fa zen das, en tão o que acon te ce, ele já vai por si, esse que pode
pa gar o cur si nho paga, en tão esse ou tro vai para o nos so cur so.
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A edu ca ção, por sua vez, está in ti ma men te as so ci a da, no
ima gi ná rio dos en tre vis ta dos, ao prin ci pal meio de as cen são so ci al
ao al can ce dos ne gros. Alguns en tre vis ta dos, ao se rem per gun ta dos 
so bre as áre as pri o ri tá ri as nas qua is o Esta do de ve ria atu ar para be -
ne fi ci ar a po pu la ção ne gra fo ram en fá ti cos em afir mar: “edu ca ção,
edu ca ção e edu ca ção”. Foi apon ta do por al guns que o ne gro não
pode ape nas de nun ci ar a dis cri mi na ção, mas tem que “gal gar po si -
ções po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is de re le vo para con so li dar sua
luta. Pre ci sa par ti ci par ati va men te da po lí ti ca par ti dá ria”. E para
atin gir es tas me tas, a edu ca ção se ria o ca mi nho prin ci pal.

Este de ba te re me te-nos a um ou tro pon to im por tan te iden -
ti fi ca do nas en tre vis tas, que é a ên fa se na ado ção de po lí ti cas uni -
ver sa is de com ba te à po bre za como for ma de be ne fi ci ar a po pu la -
ção ne gra. Mu i tas or ga ni za ções e mi li tan tes do Mo vi men to Ne gro
pos su em a per cep ção de que as po lí ti cas eco nô mi cas, so ci a is e o sis -
te ma de ad mi nis tra ção da jus ti ça con tri bu em para re pro du zir a
dis cri mi na ção ra ci al e a si tu a ção de des van ta gem da po pu la ção ne -
gra. Esta vi são tra duz-se em pro pos tas. A SMACON, por exem -
plo, in clui en tre suas pri o ri da des de ação “in ves ti men tos em po lí -
ti cas pú bli cas, bem como tra ba lho pre ven ti vo e edu ca ti vo para re -
du zir os ín di ces de vi o lên cia nas vi las e fa ve las. Pre ven ção do uso
de dro gas e do ál co ol” (SMACON, 2000:12). A per cep ção é de
que uma po lí ti ca uni ver sal vai jus ta men te pro mo ver a in clu são da
po pu la ção ne gra, que his to ri ca men te está ex clu í da das po lí ti cas
pú bli cas.

Se gun do Diva Mo re i ra, ti tu lar da SMACON,

[...] o com ba te ao ra cis mo no que diz res pe i to à po pu la ção ne gra po bre é
com ba te à po bre za, por que a po bre za da po pu la ção ne gra foi pro gra ma -
da pe las eli tes ra cis tas no fi nal do sé cu lo pas sa do. Então, não adi an ta eu
fi car aqui, só com ba ten do o ra cis mo ex plí ci to, gros se i ro, sem com ba ter o 
ra cis mo co ti di a no im plí ci to, que é a mi se ra bi li da de da po pu la ção ne gra.

Da mes ma for ma, o bo le tim in ti tu la do De mo cra cia  Ra cial,
in for ma ti vo do Fó rum CONEN (Con se lho Na ci o nal de Enti da -
des Ne gras) do Espí ri to San to, na co lu na “Per gun tar Não Ofen -
de”, ques ti o na:

A má qua li da de da es co la pú bli ca, a pre ca ri e da de do aten di men to pú bli -
co de sa ú de, o ba i xo sa lá rio e o pa ga men to da dí vi da ex ter na, não são fa -
to res fun da men ta is para o ra cis mo se per pe tu ar? [...] A cor rup ção ge ne -
ra li za da, o ju di ciá rio cor rom pi do, os go ver nan tes e os le gis la ti vos de pen -
den tes do ca pi tal glo ba li za do não per pe tu am o ra cis mo? (CONEN/ES,
2000:3).
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Nes tes dois exem plos ob ser va mos a ín ti ma re la ção que é fe i -
ta en tre a pre va lên cia das de si gual da des e in jus ti ças so ci a is e a re -
pro du ção do ra cis mo, na me di da em que es tas man têm a po pu la -
ção ne gra em si tu a ção de pre ca ri e da de so ci al.

Esta, tal vez, seja uma das prin ci pa is ca rac te rís ti cas da es tra -
té gia das or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro hoje: a per cep ção de
que o com ba te às de si gual da des ra ci a is se dá, tan to atra vés de po lí -
ti cas es pe cí fi cas, quan to de me di das que in ci dem so bre a si tu a ção
de po bre za em que a ma i o ria da po pu la ção ne gra vive.

Per gun ta do so bre qua is se ri am as po lí ti cas pri o ri tá ri as a se -
rem ado ta das pelo Esta do para be ne fi ci ar a po pu la ção ne gra, um
en tre vis ta do, com mais de uma dé ca da de mi li tân cia no Mo vi men -
to Ne gro, afir mou que se ria a re a li za ção da re for ma agrá ria, o aces -
so à edu ca ção e uma po lí ti ca de me lhor dis tri bu i ção de ren da.
Além des tas, fo ram ci ta das ou tras po lí ti cas uni ver sa is que vi ri am a
be ne fi ci ar os ne gros: sa ne a men to bá si co em fa ve las; me lho ria da
qua li da de da es co la pú bli ca e mi cro cré di to (pro je tos do tipo “Ban -
co do Povo”).

O aper fe i ço a men to das po lí ti cas de se gu ran ça pú bli ca, co i -
bin do a vi o lên cia, a im pu ni da de e a vi o lên cia po li ci al em par ti cu -
lar tam bém se ria uma for ma de be ne fi ci ar a po pu la ção ne gra.

O pa pel do Esta do na di mi nu i ção das de si gual da des ra ci a is

Ire mos nos de ter aqui um pou co mais nas opi niões so bre a
ação do Esta do no com ba te às de si gual da des ra ci a is. A ava li a ção
ge ral é de que o Esta do “ain da faz pou co” e pre ci sa as su mir suas res -
pon sa bi li da des sem se de i xar le var pelo pa ter na lis mo. É pre ci so
que o Esta do es te ja com pro me ti do de fato com as mu dan ças, fa -
zen do par ce ri as com or ga ni za ções da so ci e da de ci vil. O caso da
 criação da SMACON em Belo Ho ri zon te é um epi só dio in te res -
san te para se re fle tir so bre es tas ques tões, em que o Esta do de ve ria
con tri bu ir para a des cons tru ção do ima gi ná rio ra cis ta da so ci e da -
de. O go ver no não pode ig no rar e fa zer de con ta que este não é um
tema que lhe diz res pe i to.

O pro ces so que pre ce deu a cri a ção da SMACON atra vés de
lei mu ni ci pal, em maio de 1998, foi des cri to por al guns en tre vis ta -
dos como “di fí cil”, “do lo ro so”, “co lo can do a ci da de em pol vo ro sa” 
e “car re ga do de sim bo lo gia para o Mo vi men to Ne gro”. Alguns se
vi ram “as sus ta dos” com as re a ções que a pro pos ta de sen ca de ou, o
que é pos sí vel ob ser var atra vés do no ti ciá rio na im pren sa na que le
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pe río do (SMACON, 1998b). Hou ve para al guns a per cep ção de
que, caso não se con cre ti zas se a Se cre ta ria, “isto sig ni fi ca ria uma
der ro ta para o Mo vi men to Ne gro de Belo Ho ri zon te”.

A prin ci pal ar ti cu la do ra da cri a ção da SMACON, a atu al se -
cre tá ria Diva Mo re i ra, afir mou que a Se cre ta ria ti nha uma ta re fa
ci vi li za tó ria e hu ma ni zan te da po pu la ção ne gra: “Qu al quer ques -
tão que você tra te nes te país sem co lo car a ques tão ra ci al como
pano de fun do, você aca ba pe na li zan do a po pu la ção ne gra”.

Ou tros en tre vis ta dos de mons tra ram-se mais crí ti cos em re -
la ção à cri a ção des ta nova pas ta. Apon tam que a SMACON cor re o 
ris co de se de i xar le var pelo pa ter na lis mo, trans for man do-se numa 
es pé cie de se cre ta ria de Ação So ci al para os ne gros. Em fun ção dis -
so, um en tre vis ta do su ge riu que tal vez a Se cre ta ria de ves se ter ca rá -
ter pro vi só rio. Ou tros afir ma ram que a SMACON é uma ini ci a ti -
va con ser va do ra, já que não tem como ban de i ra a trans for ma ção
pro fun da da so ci e da de.

A pri me i ra co i sa que me pre o cu pa é que a gen te não é mi no ria ét ni ca.
Uma Se cre ta ria de Assun tos dos Ia no mâ mis, eles são mi no ri as ét ni cas,
por tan to pre ci sam de uma po lí ti ca es pe ci al. A gen te é ma i o ria des sa so ci -
e da de be lo ri zon ti na, é ma i o ria de Mi nas Ge ra is. Então, po lí ti ca para os
ne gros é a po lí ti ca dos tra ba lha do res, que dis cu ta a ques tão do ra cis mo,
que eli mi ne uma sé rie de de fi ni do res, e de pa râ me tros que hoje fa zem o
ra cis mo se re pro du zir si len ci o sa men te e que aca ba com a ga ran tia de so -
bre vi vên cia da co mu ni da de ne gra. Se [a Se cre ta ria] não faz isso, eu per -
gun to a quem ser ve, por que a gran de co mu ni da de não está ser vi da. A
não ser que se crie para ser vir a um gru po de ne gros. Aí ela faz sen ti do.
Mas para ser vir à gran de ma i o ria ne gra...
O que se está ten tan do com essa Se cre ta ria é di lu ir o con fron to do con fli -
to ra ci al. Os ne gros não es tão mais se gu ros com as Se cre ta ri as, como os
eco lo gis tas tam bém não es tão mais se gu ros por que têm uma Se cre ta ria
do Meio Ambi en te. Os tra ba lha do res não es tão mais se gu ros por que têm 
uma Se cre ta ria do Tra ba lho.

Uma ou tra crí ti ca bas tan te con tun den te foi fe i ta por vá ri os
en tre vis ta dos aos go ver nos mu ni ci pa is e es ta du a is de es quer da, no
que diz res pe i to à ti mi dez de suas po lí ti cas vol ta das para a po pu la -
ção ne gra. O Par ti do dos Tra ba lha do res – PT e sua ges tão par ti ci -
pa ti va é um dos prin ci pa is al vos de crí ti ca, a co me çar pela pró pria
Se cre ta ria Na ci o nal de Com ba te ao Ra cis mo do PT:

O Orça men to Par ti ci pa ti vo é im ple men ta do, com êxi tos, nas pre fe i tu ras 
pe tis tas a par tir de uma ló gi ca uni ver sal, na qual par ti ci pam as or ga ni za -
ções con si de ra das le gí ti mas por essa ló gi ca. Inda ga mos: como tem sido a
par ti ci pa ção de or ga ni za ções so ci a is pre o cu pa das com a di ver si da de ét -
ni ca e de gê ne ro das po pu la ções des sas ci da des? Estas or ga ni za ções têm
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suas de man das es pe cí fi cas não ne ces sa ri a men te com pre en di das e in cor -
po ra das por ou tros se to res. E como nos sos pre fe i tos e pre fe i tas têm tra ta -
do esse pro ble ma? (Se mi ná rio Na ci o nal de Re la ções Ra ci a is e Po lí ti cas
Pú bli cas, 1997).

Tam bém na ex pe riên cia de mais de uma dé ca da de ad mi nis -
tra ção pe tis ta em Por to Ale gre iden ti fi ca mos a emer gên cia de con -
fli tos se me lhan tes. O de ba te que se se gue em tor no do des ti no da
Vila Mi rim ilus tra esta ques tão.

No co ra ção de um ba ir ro de clas se mé dia da re gião cen tral de Por to Ale -
gre, es ta va lo ca li za da, ha via mais de meio sé cu lo, uma co mu ni da de de
mu i to pou cos re cur sos, cons ti tu í da em sua ma i o ria por fa mí li as ne gras,
co nhe ci da como Vila Mi rim. Com a cri a ção do Orça men to Par ti ci pa ti -
vo, o ba ir ro onde a co mu ni da de está lo ca li za da apre sen ta uma de man da
pela cons tru ção de um vi a du to que, na ale ga ção dos re que ren tes, mo der -
ni za ria o aces so ao Cen tro e aju da ria a so lu ci o nar al guns pro ble mas de trân -
si to da ci da de. Para cons truí-lo, a ci da de anun ci ou a re mo ção das 150 fa -
mí li as que vi vi am na área cor res pon den te à Vila Mi rim [...]
As ne go ci a ções le va ram cer ca de dez anos e pas sa ram por di ver sas fa ses.
Cada uma des tas fa ses pode ser de ter mi na da pe los mo vi men tos de ação
dos mo ra do res da Vila e de seus ali a dos e re a ção por par te da pre fe i tu ra,
re pre sen ta da por seu cor po téc ni co e os re pre sen tan tes es co lhi dos como
in ter lo cu to res para o caso [...].
Num pri me i ro mo men to, a Vila, ain da sob o im pac to da sur pre sa pelo
anún cio da re mo ção, re a ge ten tan do se or ga ni zar e es co lher sua li de ran ça 
para di a lo gar com a pre fe i tu ra. Con tu do, a apro xi ma ção de se to res do
PT, que tam bém in te gram o Mo vi men to Ne gro, irá tra zer para essa or ga -
ni za ção a per cep ção de que par te da mo ti va ção do pro ble ma tem ori gem
ra ci al. Com isso, a mo bi li za ção de i xa de ter um ca rá ter que a apro xi ma
dos mo vi men tos so ci a is tra di ci o na is (as so ci a ção de mo ra do res, de tra ba -
lha do res e de clas se), para ad qui rir um ele men to tido como es tra nho à
ex pe riên cia bra si le i ra: o con fli to ra ci al [...].
Se, para a clas se mé dia, a ori gem ra ci al dos mo ra do res da Vila Mi rim era
ape nas uma in fe liz co in ci dên cia, re sul tan te de sua si tu a ção eco nô mi ca,
mas ca paz de sin te ti zar vá ri as re pre sen ta ções so bre atra so, po bre za, des -
vio so ci al e mar gi na li da de, para o Po der Pú bli co a ori gem ra ci al era com -
ple ta men te anu la da em nome da igual da de en tre os in di ví du os e do tra -
ta men to uni ver sal da po pu la ção. A per cep ção so bre jus ti ça e igual da de
que in for ma a ma i o ria dos mi li tan tes pe tis tas, ago ra par te do go ver no,
tra ba lha com uma opo si ção en tre clas ses so ci a is, onde ele men tos ou tros
como gê ne ro e ori gem ét ni co-racial não tem um va lor po lí ti co. (Oli ve i -
ra, 1999)

O go ver no do PT em Mato Gros so do Sul, re cém-iniciado à
épo ca da pes qui sa de cam po, tam bém foi alvo de crí ti cas pe los en -
tre vis ta dos lo ca is: “Era de se es pe rar mais”.
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Sin to em al gu mas cor ren tes do PT e al gu mas cor ren tes até de par ti dos
mais pro gres sis tas, uma vi são de que nega a es pe ci fi ci da de da luta do ne -
gro e acha que a ques tão do ne gro vai re sol ver por que é uma ques tão mais
so ci al do que ra ci al e que, por tan to, re sol ven do o so ci al re sol ve rá a ques -
tão ra ci al. Eu sou con tra isso. Eu acho que tem que re sol ver sim a ques tão
so ci al por que este é um país com os pi o res in di ca do res so ci a is do mun do. 
Mas, a ques tão do ne gro é uma ques tão es pe cí fi ca.

Ain da no cam po do pa pel do Esta do, vá ri os en tre vis ta dos
apon ta ram a ne ces si da de de o Esta do “as su mir sua dí vi da” para
com a po pu la ção ne gra. Para mu i tos, isto im pli ca a ado ção de po lí -
ti cas pri o ri tá ri as di ri gi das aos ne gros, o que nos leva ao de ba te so -
bre as po lí ti cas de ação afir ma ti va.

O debate sobre ação afirmativa

O pro ble ma é que a gen te fica à mer cê da po lí ti ca do gato. É len da. Você
joga um gato para cima que ele vai cair de qua tro. Ago ra, se ele ti ver com
o pé ma chu ca do e cair de bar ri ga, foi uma fa ta li da de. So mos um povo go -
ver na do por um go ver no que pen sa as sim.

O de ba te so bre ação afir ma ti va no Bra sil é bas tan te re cen te,
da tan do dos úl ti mos cin co anos. De uma ma ne i ra ge ral, o Mo vi -
men to Ne gro bra si le i ro tem sido o res pon sá vel pela in tro du ção
des te tema no de ba te pú bli co do país. Fre qüen te men te o as sun to é
alvo de mu i tas crí ti cas e re sis tên ci as à sua in cor po ra ção. As crí ti cas
mais co muns des ta cam que po lí ti cas es pe cí fi cas tra ri am con fli to e
di vi si o nis mo. As crí ti cas re la ci o nam-se tam bém à ina de qua ção de
po lí ti cas des te tipo, uma vez que a si tu a ção des van ta jo sa da po pu -
la ção ne gra es ta ria as so ci a da ao seu ba i xo grau de es co la ri da de.
Por tan to, uma me lho ria ge ral das po lí ti cas edu ca ci o na is tra ria os
be ne fí ci os es pe ra dos à po pu la ção afro-brasileira.

Um dos fa to res que mo ti vam es tas crí ti cas a ini ci a ti vas de
pro mo ção da igual da de re la ci o na-se à for ma pela qual o Mo vi men -
to Ne gro fre qüen te men te apre sen ta suas pro pos tas nes te cam po.
Não raro os pro je tos são pro pos tos no sen ti do do es ta be le ci men to
de co tas nu mé ri cas para de ter mi na dos es pa ços ins ti tu ci o na is, tais
como uni ver si da des ou ser vi ço pú bli co. Pro pos tas des te tipo,
quan do in su fi ci en te men te dis cu ti das e ana li sa das co le ti va men te,
con tri bu em mais para pro du zir um cli ma de ani mo si da de em re la -
ção ao seu con te ú do do que para avan çar no sen ti do do en fren ta -
men to das de si gual da des.

Pro cu ra mos in ves ti gar jun to aos en tre vis ta dos na pes qui sa se 
ti nham co nhe ci men to do que são po lí ti cas de ação afir ma ti va e ti -
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nham opi nião a res pe i to da apli ca bi li da de das mes mas no con tex to 
bra si le i ro. A ma i or par te dos en tre vis ta dos não sa bia exa ta men te o
que são po lí ti cas de ação afir ma ti va ou não ti nham opi nião for ma -
da a res pe i to. Mu i tos as de fi ni am como co tas e ou tros nem mes mo
fi ze ram esta as so ci a ção. Entre os que fi ze ram re fe rên cia às co tas,
vá ri os se po si ci o na ram a fa vor, prin ci pal men te quan do se tra ta va
de am pli ar o nú me ro de es tu dan tes ne gros no en si no su pe ri or.
Acre di ta mos que isto ocor reu por que este de ba te ga nhou uma cer -
ta vi si bi li da de pú bli ca ao lon go dos úl ti mos anos. Entre tan to,
mes mo con cor dan do, os en tre vis ta dos afir ma ram não sa ber como
esta me di da se ria im ple men ta da na prá ti ca. Ou tros que fi ze ram re -
fe rên cia a co tas apon ta ram os pro ble mas as so ci a dos com a pos sí vel
ado ção de po lí ti cas des te tipo no Bra sil: “É di fí cil dis cu tir algo es -
pe cí fi co para a po pu la ção ne gra”; “há gran de re sis tên cia a es sas po -
lí ti cas, in clu si ve pelo con ser va do ris mo da so ci e da de bra si le i ra”.

Eu não te nho ne nhu ma opi nião for ma da, sabe. Eu te nho con ver sa do
com al gu mas pes so as, eu não me sin to as sim con ven ci da para fa lar que
sim, nem que não. Eu que ria dis cu tir mais, por que, para se fa zer, acho
que tem que es tar per ce ben do al guns pon tos. Hoje na mi nha sala de
aula, eu sou uma alu na como qual quer ou tra, eu pas sei no ves ti bu lar, en -
tão, mes mo que que i ram, eles não vão po der ques ti o nar a mi nha ca pa ci -
da de de es tar ali, por que eu en trei pela mes ma via que elas.
Ah, eu não sei até que pon to isso é bom. A gen te teve até uma dis cus são
so bre isso. Eu fico pen san do as sim: aí os ne gros que en tra rem na Uni ver -
si da de eles vão so frer ou tra dis cri mi na ção den tro da Uni ver si da de, aí eles 
vão di zer as sim: ah, mas você só está aqui por que so brou es pa ço pra você,
por que teve co tas, não por mé ri tos.

Nes te tipo de po si ci o na men to em mu i tos ca sos fi ca va evi -
den te que o en tre vis ta do não se opu nha à ado ção de co tas por prin -
cí pio, mas sim por não re co nhe cer con di ções de vi a bi li zar a pro -
pos ta no con tex to bra si le i ro. Uma en tre vis ta da, que par ti ci pa da
co or de na ção de um pré-vestibular, che gou a su ge rir que ado tas -
sem uma cota de fato para os es tu dan tes ne gros (na tur ma do
pré-vestibular), mas que isto fi cas se im plí ci to, não fos se alar de a do
para não ca u sar po lê mi ca. E cita um exem plo que aju da ria a jus ti fi -
car esta pos tu ra:

Os ja po ne ses que vêm de fora, eles pro cu ram em pre gar nos seus es ta be le -
ci men tos, suas em pre sas, os nis sei, san sei..., des de que te nham a mes ma
ori gem ra ci al de les, en ten deu? Bra si le i ro mes mo, bran co ou ne gro en tão, 
nem se fala, né? Então, às ve zes eles co lo cam um, para dis far çar, mas se
você for olhar nas em pre sas que são do mi na das por ja po ne ses, eles dão
pre fe rên cia ao povo de les, en ten deu? E no en tan to, a gen te quan do tem
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que fa zer al gu ma co i sa, já vêem com ou tros olhos. Por que os ja po ne ses
po dem fa zer e a gen te não? E olha que nós es ta mos no nos so país, é nos so!

Hou ve quem su ge ris se que, a fim de ob ter ma i or apo io de
ou tros se to res, as co tas de ve ri am ser pro pos tas para ne gros e para
bran cos po bres, vol tan do à fór mu la que vem sen do uti li za da pelo
Pré-Vestibular para Ne gros e Ca ren tes:

Mo vi da pela pre o cu pa ção com a efi cá cia po lí ti ca, te nho fa la do que, em
vez de de fen der mos co tas com base em raça, pas se mos a de fen der co tas
com base em raça e clas se. As van ta gens tá ti cas de tal pers pec ti va são fa -
cil men te pre vi sí ve is: a in clu são dos bran cos po bres na luta pe las co tas e
con tra o ra cis mo, o que am pli a rá o le que de ali an ças e nos tor na rá mais
efi ca zes. (Diva Mo re i ra, in SMACON, 1998a)
Uma en tre vis ta da foi bas tan te ex plí ci ta na sua opo si ção à

ado ção de qual quer tipo de po lí ti ca de ação afir ma ti va, po rém fa -
zen do uso de ar gu men tos dis tin tos dos apre sen ta dos até aqui.

Por exem plo, a po lí ti ca de ação afir ma ti va nos Esta dos Uni dos, ela foi no
bojo de uma po lí ti ca de di re i tos ci vis e aí ela es ta va in clu í da numa po pu -
la ção que tem 15% de ne gros. Numa po pu la ção que tem 70% de ne gros,
que po lí ti ca é essa que a gen te vai cons tru ir, se não de pri vi lé gi os para uns 
e de ex clu são para o res to? Essa já está cons tru í da. Não pre ci sa ser nada
in ven ta do. Os ne gros não che gam à uni ver si da de por que a se le ção acon -
te ce. Se você es tu dou na es co la par ti cu lar você ne ces sa ri a men te che ga à
uni ver si da de. Ca mi nha mu i to mais fá cil. Se você es tu dou na es co la pú -
bli ca di fi cil men te você che ga lá em cima. E é uma es co la pú bli ca que é
uma es co la do ra cis mo [...]. Não é só que não tem es co la pú bli ca. Não
tem uma es co la de va lo ri za ção dos ne gros. Então, es ta be le cer um nú me -
ro de co tas aí, pode ser uma for ma de dar vi si bi li da de que a gen te está
sen do eli mi na do de um sis te ma so ci al que está aí.

Os pou cos en tre vis ta dos que sa bi am de an te mão o que eram
po lí ti cas de ação afir ma ti va e as di fe ren ci a ram em re la ção às co tas
fi ze ram crí ti cas a es tas úl ti mas, mas mos tra ram-se fa vo rá ve is à ado -
ção de po lí ti cas es pe cí fi cas ou pri o ri tá ri as para a po pu la ção ne gra.

Não vejo ma i o res di fi cul da des para im plan tar po lí ti cas de ação afir ma ti -
va, des de que elas não se es ta be le çam em for ma de co tas [...]. Inclu si ve o
pró prio pre si den te Fer nan do Hen ri que fez men ção ex plí ci ta à ação afir -
ma ti va na que le se mi ná rio em 1996.

Considerações Finais

Os da dos apre sen ta dos per mi ti ram co nhe cer me lhor de que
for ma a so ci e da de bra si le i ra vem de se nhan do es tra té gi as des ti na -
das a en fren tar as de si gual da des ra ci a is. Sa be mos que este é um re -
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tra to par ci al, den tro de um qua dro mais am plo de ini ci a ti vas.
Entre tan to, acre di ta mos que este re tra to pode nos in di car al guns
ca mi nhos so bre os ru mos fu tu ros da dis cus são.

Sin te ti zan do al guns pon tos prin ci pa is:

a) As ini ci a ti vas con cen tram-se nas áre as de edu ca ção (ca pa ci ta ção de
pro fes so res em pe da go gia an ti-racista e pré-vestibulares al ter na ti vos) e
tra ba lho (ge ra ção de ren da e qua li fi ca ção pro fis si o nal);
b) Ini ci a ti vas não-governamentais pre do mi nam, mas há um nú me ro sig -
ni fi ca ti vo de ações go ver na men ta is, nos di ver sos ní ve is;
c) Pro pos tas em dis cus são so bre a ado ção de co tas para es tu dan tes ne gros 
no en si no su pe ri or não são con sen su a is;
d) Os go ver nos de par ti dos de es quer da são al vos de crí ti cas no que diz
res pe i to às po lí ti cas vol ta das para a po pu la ção ne gra.

A tí tu lo de con clu são pro vi só ria, sa ben do que este é um de -
ba te que está ape nas co me çan do no Bra sil, gos ta ría mos de de i xar
aqui dois pon tos para re fle xão.

O pri me i ro re fe re-se ao de ba te re cor ren te ao lon go da pes -
qui sa so bre a ne ces si da de de am pli a ção do aces so de es tu dan tes ne -
gros ao en si no su pe ri or. Des ta ca mos que este de ba te ga nha vi si bi -
li da de jus ta men te no mo men to em que um nú me ro cres cen te de
jo vens de fa mí li as po bres e, em gran de par te, ne gros, está con clu -
in do o Ensi no Mé dio, le van do a uma nova “pres são” so bre o nú me -
ro de va gas das uni ver si da des pú bli cas. Tam bém é de se no tar o de -
ba te es ta be le ci do so bre ou tras for mas de aces so ao en si no su pe ri or, 
além do ves ti bu lar, no ta da men te o ENEM.

O le van ta men to re ve lou que as es tra té gi as co le ti vas que vêm
sen do ado ta das pe las or ga ni za ções da so ci e da de ci vil e do Esta do
em tor no des ta de man da so ci al con sis tem em ba si ca men te três al -
ter na ti vas: ado ção de co tas, em bo ra não haja cla re za so bre como
esta me di da se vi a bi li za ria na prá ti ca; pré-vestibulares al ter na ti -
vos; isen ção de ta xas para ins cri ção no ves ti bu lar, ma trí cu la e uma
po lí ti ca de bol sas res tri ta a al gu mas pou cas uni ver si da des pri va das.

Sur pre en den te men te, ao nos so ver, às uni ver si da des pú bli -
cas de uma ma ne i ra ge ral – a não ser pela isen ção de ta xas para o
ves ti bu lar em al gu mas de las –, a SESU (Se cre ta ria de Ensi no Su pe -
ri or) ou ou tros ór gãos do Mi nis té rio da Edu ca ção não apre sen ta -
ram ain da pro pos tas que ve nham a con tri bu ir para este de ba te.
Qu es tões como a am pli a ção da ofer ta de cur sos no tur nos, a ne ces -
si da de de um sis te ma de bol sas-trabalho mais efi caz, a am pli a ção
do cré di to edu ca ti vo ou a dis cus são so bre a gra tu i da de ir res tri ta da
edu ca ção su pe ri or pú bli ca sim ples men te ain da não en tra ram na
pa u ta de dis cus são. Pa ra le la men te, uma das con tri bu i ções re cen tes 
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ao de ba te foi o pro je to em tra mi ta ção no Se na do que pre vê a re ser -
va de 50% das va gas nas IES pú bli cas para alu nos ori un dos de es -
co las pú bli cas no Ensi no Mé dio.

Dada a re cor rên cia com que o de ba te so bre o aces so da po pu -
la ção ne gra à edu ca ção (e ao en si no su pe ri or em par ti cu lar) es te ve
pre sen te ao lon go da pes qui sa, é de se ques ti o nar por que este tema
não ga nhou de fi ni ti va men te es pa ço na agen da dos for mu la do res e
exe cu to res da po lí ti ca de en si no su pe ri or no país.

O se gun do pon to para re fle xão diz res pe i to a uma par te pra -
ti ca men te au sen te do le van ta men to re a li za do, cu jos en vol vi men to 
e vi si bi li da de no de ba te vêm cres cen do mu i to ao lon go do úl ti mo
ano. Tra ta-se do se tor em pre sa ri al, que apa re ce aqui en tre os res -
pon sá ve is por ini ci a ti vas le van ta das prin ci pal men te atra vés de
suas fun da ções fi lan tró pi cas.

Assis ti mos re cen te men te a um mo vi men to de cres cen te in te -
res se de em pre sá ri os (vin cu la dos a em pre sas mul ti na ci o na is) so bre 
de si gual da des ra ci a is, ação afir ma ti va e po lí ti cas de pro mo ção da
di ver si da de. A im pren sa es pe ci a li za da em eco no mia e ne gó ci os
vem dan do pro gres si va men te ma i or aten ção ao tema. Em re cen te
re por ta gem de capa a re vis ta Exa me (nº 722, se tem bro, 2000), por
exem plo, re la ta pro gra mas de pro mo ção da di ver si da de em cur so
no Bra sil em em pre sas como a Mon san to, IBM, Gessy Le ver e Lu -
cent. São ex pe riên ci as que pro cu ram atu ar em re la ção à di ver si da -
de em um sen ti do am plo: gê ne ro, ida de, raça e et nia, por ta do res de 
de fi ciên cia, ori gem so ci al e re gi o nal.

Da mes ma for ma, o Insti tu to Ethos de Empre sas e Res pon -
sa bi li da de So ci al ela bo rou e vem di vul gan do o ma nu al Como as
Empre sas po dem (e de vem) va lo ri zar a di ver si da de, por meio do qual 
pre ten de “con tri bu ir para a dis cus são do tema e es ti mu lar a im ple -
men ta ção de ini ci a ti vas cor po ra ti vas de va lo ri za ção da di ver si da de
que te nham como meta en fren tar os pre con ce i tos no am bi en te de
tra ba lho e no âm bi to das re la ções em pre sa ri a is” (Insti tu to Ethos,
2000). Além dis so, re cen te men te a Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér -
cio no Rio de Ja ne i ro pro mo veu, em 2000, um se mi ná rio so bre o
tema.

Não va mos aqui de ta lhar es tas ini ci a ti vas. O im por tan te é
des ta car que, con cor de mos ou não, ex pe riên ci as des te tipo, por ra -
zões de mer ca do, es tão em cur so no Bra sil, acres cen tan do mais este 
in gre di en te ao pa no ra ma ge ral das es tra té gi as de en fren ta men to
das de si gual da des ra ci a is.

A par tir do que foi pes qui sa do, co lo ca-se, a nos so ver, um de -
sa fio para os for mu la do res de po lí ti cas e pes qui sa do res. Em que
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me di da es tas de ze nas de ex pe riên ci as iden ti fi ca das se cons ti tu em
no es bo ço de po lí ti cas ar ti cu la das, de ca rá ter per ma nen te, de i xan -
do de se res trin gir a so lu ções lo ca is ou ex pe ri men ta is? Com o ex -
pres si vo vo lu me de ini ci a ti vas em cur so, já é pos sí vel ava li ar os
pro gra mas mais efi ca zes no sen ti do de pro mo ver me lho res opor tu -
ni da des para a po pu la ção ne gra. A con ti nu i da de dos de ba tes e pes -
qui sas so bre o tema per mi ti rá a cons tru ção de con sen sos que po de -
rão re sul tar na con so li da ção de vá ri as das ini ci a ti vas aqui apre sen -
ta das, tan to de ca rá ter uni ver sal quan to de re cor te es pe cí fi co, ten -
do como pri o ri da de a re du ção das de si gual da des.

NotasEm 1995, no caso Ada rand Cons truc tors, Inc. x Peña, a Su pre ma Cor te de ci diu que
to dos os pro gra mas de ação afir ma ti va do go ver no ba se a dos na raça de ve ri am pas sar
por uma tes te de “es tri to es cru tí nio”, sig ni fi can do que a pro mo ção da di ver si da de
não era con si de ra da uma ra zão com for ça su fi ci en te para a ma nu ten ção das po lí ti cas
ba se a das na raça.
“No Bra sil, al gu mas do en ças têm se re gis tra do com ma i or fre qüên cia en tre des cen -
den tes de afri ca nos: hi per ten são ar te ri al, ane mia fal ci for me, di a be tes me li to, al bi nis -
mo, de fi ciên cia de lac ta se e al guns ti pos de mal for ma ção con gê ni ta” (Gru po de Po lí -
ti cas Pú bli cas-USP apud Mu nan ga, 1996).
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Anexo 1
Re la ção das Ati vi da des Iden ti fi ca das na Pes qui sa
Ati vi da des Espe cí fi cas para a Po pu la ção Ne gra

Fre qüên cia Percentual

 Ação afirmativa p/acesso negros cursos prof./univ. 1 2,5
 Acordo Pref. de Porto Alegre/ Zaffari p/contrat. 5%
negros

1 2,5

 Apoio a comunidades negras tradicionais 1 2,5
 Apoio jurídico para comunidades quilombolas 1 2,5
 Assessoria em Programas de Promoção da Igualdade 1 2,5
 Campanha pelo Cumprimento da Convenção 111 da
OIT

2 5,0

 Campeonatos esportivos para comunidades
remanescentes de quilombos

1 2,5

 Capacitação profissional para a população negra (Proj. 
Tupemerê)

1 2,5

 CIPRO (C.Informática. Cidad.Prod.
Cult.p/Minorias)

1 2,5

 Concurso de bolsas para estudantes negros 1 2,5
 Curso de capacitação em telemarketing 1 2,5
 Cursos de qualificação profissional 2 5,0
 Defesa dos Interesses dos Empresários Negros 1 2,5
 Formulação de políticas compensatórias para negros
(pré-vestibular)

1 2,5

 Geração XXI (Capacitação de Professores) 1 2,5
 Geração XXI (Formação de Adolescentes Negros) 1 2,5
 Lei 2325/95 sobre representação étnica na publicidade 
do RJ

1 2,5

 Lei municipal sobre a presença de negros na
propaganda oficial

1 2,5

 Núcleo Cidadania e Trabalho 1 2,5
 Oficinas para jovens artistas negros 1 2,5
 Pré-vestibular para negros 1 2,5
 Programa de Prevenção à Anemia Falciforme 1 2,5
 Programa de promoção e qualificação 1 2,5
 Programa de Valorização da População Negra 1 2,5
 Programas de qualificação para empreend. negros 1 2,5
 Programas de Qualificação Profissional para Negros 1 2,5
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 Proj. de Lei para reserva de vagas para negros na
UERJ

1 2,5

 Proj. de Lei para criação Centro de Negócios
Afro-Brasileiros

1 2,5

 Projeto Criança Negra, Criança Linda 1 2,5
 Projeto de Lei Cota para Negros no Serviço Público 1 2,5
 Projeto de Lei de 20% Negros no Funcionalismo
Municipal

1 2,5

 Projeto Vida de Negro (Capacitação de Lideranças) 1 2,5
 Proposta de isenção de taxas vestibular p/ estudantes
negros

2 5,0

 Proposta de cota para estudantes negros 2 5,0
 Revista Raça Brasil 1 2,5
 Titulação das terras dos remanescentes quilombos 1 2,5
 Total 40 100,0

Ati vi da des não es pe cí fi cas para a po pu la ção ne gra

Fre qüên cia Percentual

 Acompanhamento legislativo 1 1,4
 Campanha de Valorização da Mulher Negra 1 1,4
 Campanhas contra a discriminação racial 12 17,1
 Capacitação de professores 3 4,3
 Capacitação profissional de jovens e campanhas 1 1,4
 Centro de Democratização da Informática 1 1,4
 Comprom.Empres.Valoriz.Diversidade no Trabalho 1 1,4
 Criação de currículo que valorize cultura negra 1 1,4
 Criação do Centro de Referência da Cultura Negra 1 1,4
 Curso de Capacitação de Educadores Populares 1 1,4
 Curso de inglês p/ negros e carentes 1 1,4
 Curso sobre etnohistória do candomblé da Bahia 1 1,4
 Cursos de Inglês, Francês e Yorubá 1 1,4
 Cursos profissionalizantes 1 1,4
 Cursos sensibilização sobre gênero/raça para
assistentes sociais

1 1,4

 Delegacia Especializada de Crimes Raciais 1 1,4
 Eliminar estereótipo sobre negros nos livros didáticos 1 1,4
 Encontro da Juventude Negra e Favelada (2º) 1 1,4
 Escola Criativa Olodum (arte,música/interpretação) 1 1,4
 Escola Profissionalizante Laurinda Rodrigues 1 1,4
 Fábrica de Carnaval 1 1,4
 Guia de Fontes para a História do Negro na
Sociedade Atual

1 1,4

 Lei 6979/95 inclusão negros em publicidade
municipal

1 1,4

 Lei municipal sobre inclusão da história do
negro/índio no currículo

1 1,4
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 Lei Municipal que prevê eventos sobre cultura negra 1 1,4
 Oficina de corte, costura e estamparia afro-brasileira 1 1,4
 Oficinas e cursos para jovens 1 1,4
 Pesquisas e campanhas 1 1,4
 Pré-vestibular para carentes 2 2,9
 Pré-vestibular para jovens carentes 1 1,4
 Pré-vestibular para negros e carentes 4 5,7
 Pré-vestibular para negros e carentes 1 1,4
 Programa Adote um Morro 1 1,4
 Proj. de Lei sobre exames de ident.
hemoglobinopatias

1 1,4

 Proj. SAMBA (Sócio-Antroplogia da Música
Bahiana)

1 1,4

 Proj. valorização da auto-estima da criança negra 1 1,4
 Proj.S.Bartolomeu (Ed.Amb./preserv.águas sagradas) 1 1,4
 Projeto Arte e Cultura 1 1,4
 Projeto Bloco Afro 1 1,4
 Projeto de divulgação da cultura africana 1 1,4
 Projeto de divulgação do hip-hop 1 1,4
 Projeto de sensibilização em educação infantil 1 1,4
 Projeto expansão da revista Afro-Ásia 1 1,4
 Projeto Grupo de Debates 1 1,4
 Projeto Promotores da Cidadania 1 1,4
 Projeto Rappers 1 1,4
 Promoção da diversidade racial nas escolas 1 1,4
 Resgate da história do negro no Maranhão 1 1,4
 Revista Estudos Afro-Asiáticos 1 1,4
 SOS Racismo 1 1,4
 Trabalho com jovens através do hip-hop 1 1,4
 Trabalho de Valorização da Cultura Negra 1 1,4
 Vila Olímpica da Mangueira 1 1,4
 Total 70 100,0

Ati vi da des es pe cí fi cas para a po pu la ção ne gra? (Não se apli ca)

Fre qüên cia Percentual

 Banco de dados sobre situação da pop. negra 1 7,1
 CPI sobre racismo no Carnaval 1 7,1
 Lei Mun. 8470/2000 (inf.s/ raça/etnia cad. munic.) 1 7,1
 Levantamento do quesito cor nos postos de saúde 1 7,1
 Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho 1 7,1
 Proj. inclusão da cor nas declar. de óbito/nasc. 1 7,1
 Proj.de lei p/ incluir cor nos documentos oficiais 2 14,2
 SOS Racismo 6 42,9
 Total 14 100,0

Mapeamento de Ações e Discursos de Combate às Desigualdades Raciais...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 43

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas


