
 

A CENTRALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL NA LUTA ANTIRRACISTA 

André Henrique Mello Correa1 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a centralidade das políticas públicas de 

promoção da igualdade racial na luta antirracista, no contexto brasileiro. Postula-se, a 

importância do Movimento Negro Brasileiro, enquanto sujeito político - educativo nas suas ações, 

ante a reivindicação e construção destas políticas públicas junto ao Estado. Para os fins 

propostos, utilizou-se de revisão documental e bibliográfica sobre a matéria.  
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1. Introdução 

O debate acerca das questões étnico – raciais obedece a centralidade em 

qualquer análise que se diga séria no campo das ciências humanas e sociais. 

As manifestações do racismo nas conjunturas sócio – históricas específicas, os 

atores políticos, e as relações entre Estado e Sociedade Civil, expressas nas 

respostas ante demandas concretas, num campo de disputas e consensos, 

coloca o direito no campo das tensionalidades, possibilidades e das contradições.  

Busca – se nas páginas que se seguem, evidenciar de maneira bastante 

suscinta, haja vista, a gama de produções sobre a temática debruçada de forma 

específica, bem como, as limitações objetivas do caráter desta produção, 

aspectos circundantes acerca do importante papel do Movimento Negro 

Brasileiro, no tensionamento junto ao Estado, assim se apresentando, enquanto 

ator político – educativo, no âmbito da formulação de uma agenda de políticas 

públicas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo. 

 

2. Movimento Negro Brasileiro: A denúncia do racismo e a construção de 

uma agenda de políticas públicas 

Atenta – se para os importantes avanços no que alude ações no âmbito do 

desenvolvimento de políticas públicas na contemporaneidade com ênfase na 
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promoção da igualdade racial, advindas de intensas reivindicações do Movimento 

Negro Brasileiro historicamente situado, isso observado desde meados no 

período colonial, nos inúmeros movimentos de escravizadas/os na luta contra o 

sistema de opressão/exploração (Quilombos, Levantes dos Mâles, entre outros) 

e na sua configuração no período pós – abolição, como a imprensa negra, o 

Teatro Experimental do Negro (1944), a Convenção Nacional do Negro pela 

Constituinte (1986), dentre outras movimentações. Fato é que pensar o direito do 

ponto de vista de sua legalidade, consiste em não pensarmos benesse do Estado, 

do contrário, celebra um campo de disputa de diferentes projetos, em uma esfera 

de consensos e tensões na qual o Movimento Negro é sujeito potencializador da 

conquista de direitos.  

Neste eixo de análise, entende – se necessário explicitar alguns avanços 

e desafios no que importa às políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, 

observando o importante papel do Movimento Negro, como sujeito sócio – político, 

reflexivo e tensionador de mudanças.  

É interessante observar que na sua inserção direta na dinâmica social este 

movimento imprime ações de contestação e rompimento do justaposto, por vezes 

de forma estratégica (não submissa) na trama das relações de 

exploração/opressão de classe, gênero, raça e etnia historicamente configuradas 

e estruturantes da sociedade brasileira, se colocando como importante sujeito 

coletivo e político, construindo e (re) construindo saberes. Por certo que “[...] o 

Movimento Negro, assim como outros movimentos sociais, ao agir social e 

politicamente, reconstrói identidades, traz indagações, ressignifica e politiza 

conceitos sobre si mesmo e sobre a realidade social”. (GOMES, 2017, p. 28). 

Desta forma, se apresenta enquanto “Movimento educador” das relações étnico 

– raciais, imprimindo significado e construções de sentidos sobre esses 

fundamentos na sua expressão social, histórica, político, cultural, com 

direcionamento pedagógico emancipatório – humanizante. (GOMES, 2017). Fato 

é que, conforme aponta Silva (2009, p. 199) 

            As reivindicações e a mobilização da população articuladas por 
movimentos sociais fazem com que a questão social, o preconceito de 
classe e o preconceito racial ganhem um caráter político e crítico, 
acionando resistências e estratégias de luta coletiva no processo de 
transformação social. 

 



 

Após a abolição em 13 de maio de 1888 advinda da crise de diferentes 

setores agrícolas que vinham interpelados pela novas configurações do modo de 

produção que adentravam o contexto nacional, bem como, as subsequentes 

pressões econômicas diretas/indiretas por parte da Inglaterra, decorreu – se o 

pano de fundo para a deslegetimidade do antigo regime culminando na 

instauração do regime republicano em 1889 assentado sobre os “ideais de 

cidadania” em que todos/as os/as cidadãos gozam de plena igualdade, sendo 

esta celebrada de forma mais direta adventum os direcionamentos dos 

dispositivos da primeira carta constitucional deste “novo” período datada de 1891.  

Neste sentido, “[...] a distância entre a letra da lei e sua efetivação prática 

esteve longe de ser pequena. A esmagadora maioria da população brasileira vivia 

nas áreas rurais e estava submetida aos desígnios dos grandes proprietários.” 

(DE LUCA, 2012, p. 469 – 470). Logo, “o que está posto nesse processo é a lógica 

da discriminação racial como determinante do modo de produção baseado no 

trabalho livre, que bloqueava a inserção da população negra” (MADEIRA; 

GOMES, 2018, p. 467). Este período de transição, é fortemente marcado, pelo 

discurso da “democracia racial”, disseminado no contexto brasileiro,se 

apresentando enquanto “falsa consciência”, conferia o “status de cidadão” ao 

negro recém – liberto, ao mesmo tempo que o enclausurava, deste modo, 

“instalou – se a discriminação racial como fato cotidiano nacional” (RIBEIRO, 

2004, p. 150).  

Na década de 1960, tivemos um intenso período marcado pelos anos de 

chumbo da ditadura civil militar (1964 - 1985), onde vários direitos foram 

cerceados. Com o final da ditadura, pressionada por diversos sujeitos políticos – 

sociais e a retomadada do processo democrático, promulga – se após intensos 

debates a Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, 

partindo do seu alcance de direitos nas área social, política e civil. Esta trouxe 

importantes considerações no que se refere às questões étnico – raciais, muitas 

delas providas das pautas de representações do Movimento Negro Unificado 

(MNU), criado em 1978, objetivando a articulação e unificação de todas as 

organizações do movimento negro e antirracista, presente no cenário nacional e 

da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte de 1986, em Brasília. 



 

Frente o exposto, considera – se alguns pontos observados no texto 

constitucional de 1988 que nos permitem pensarmos fundamentos legais para a 

construção e reivindicações junto ao Estado brasileiro, no que importa a garantia 

da igualdade racial:  

Art. 1, III – Dignidade da pessoa humana; Art. 3, IV – promover o bem 
estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação; Art. 4 – A República 
Federativa do Brasil rege – se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios, […] II – prevalência dos direitos humanos, VIII – 
repúdio ao terrorismo e ao racismo; Art. 5 – Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza […], VI – é inviolável a liberdade 
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais e a as suas liturgias, 
[…] XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; Art. 7 - […], 
XXX – proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; Art. 
215 - §1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro – brasileiras, e das de outros participantes do processo 
civilizatório nacional; Art. 216 - § 5º Ficam tombados todos os 
documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos. (BRASIL, 1988)  

 

No ano seguinte, em 1989 é promulgada a lei Nº 7.716, conhecida como 

Lei Cao2, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Esta 

legislação define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Também 

regulamento o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e 

imprescritível o crime de racismo, após dizer que todos são iguais sem 

discriminação de qualquer natureza. (BRASIL, 1989; GELEDÉS, 2014) 

Contudo, observa - se que apesar dos avanços na década subsequente 

a Carta Constitucional, os anos 2000 foram marcadamente centrais do ponto de 

vista de avanços no âmbito da construção legal nas políticas públicas para a 

promoção da igualdade racial, evidenciando uma mudança qualitativa do campo 

da denúncia para o campo objetivo. 

Em 2001, um importante movimento a nível internacional acontece, do qual 

o Brasil assume um compromisso a partir da sua participação neste. Trata – se 

da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 

e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações 

 
2 Em homenagem ao deputado federal, Carlos Alberto Cao (PDT/RJ), propositor da respectiva 
lei. 



 

Unidas, realizada em Durban na África do Sul, entre os dias 31 de Agosto e 08 

de Setembro de 2001. 

A partir de 2003 no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tem – se a criação 

através da Medida Provisória nº 111, de 21 de março, da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR.  

A SEPPIR, conforme consta toma como parâmetro político o Estatuto da 

Igualdade Racial, instituído pela Lei Nº 12.288, de 20 de Julho de 2010, art. 1 – 

“[…] destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 

2010). O Estatuto da Igualdade Racial, é a principal referência no que observa o 

debate de promoção da igualdade racial e combate ao racismo na sociedade 

brasileira. Reitera ações, que possibilitem condições de igualdade de 

oportunidades, na vida econômica, social, política e cultural do País, da 

população negra. 

O Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, enquanto produto da 

mobilização do Movimento Negro, celebra um pacto com o então governo a época, 

o qual também se manifesta enquanto importante mecanismo de pressão por 

definição de políticas públicas para a população negra. 

Para tanto, direcionado ao cumprimento deste objetivo, são necessárias 

conforme atenta o texto da lei, a “adoção de programas e políticas de ações 

afirmativas”, entre outras ações no âmbito de políticas públicas transversais.  

Pontua – se que às:  

            Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela 
iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais 
presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos. […] Elas visam 
oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento 
diferenciado para compensar as desvantagens devido à sua situação de 
vítima de racismo e de outras formas de discriminação. […] A Seppir 
atua em parceria com outros entes do governo e da sociedade na 
elaboração, execução e acompanhamento de ações afirmativas em 
áreas como saúde, educação, trabalho, juventude e mulheres, entre 
outras. (MUNANGA, 2006; BRASIL, 2015)  

 

As políticas de ações afirmativas, atuam em diferentes frentes de articulação 

de ações, previstas em lei de forma direta e/ou transversal. A transversalidade 

observada, deve estar presente no processo de formulação, implementação, 



 

monitoramento e avaliação, neste entendimento, a SEPPIR, assume papel central 

na articulação da ação governamental, com vistas a dotar o governo, em suas 

diferentes instâncias de instrumentos efetivos e sintonizados de promoção da 

igualdade racial. (RIBEIRO, 2004). 

O Estatuto de Promoção da Igualdade Racial em seu texto, se atenta para 

ações nas matérias nas políticas de saúde; educação, cultura, esporte e lazer; 

acesso à terra e à moradia adequada; trabalho e meios de comunicação; sem 

prejuízo a demais políticas públicas de outras pastas, a exemplo política de 

assistência e previdência social.  

Para garantia dos objetivos postulados para a promoção da igualdade 

racial, ainda, o Estatuto em questão, instituiu o Sistema Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial (Sinapir), afim de articular ações nas esferas Federal, 

Estadual, do Distrito Federal e Municípios, tratando da organização, objetivos e 

competências, bem como, dos respectivos orçamentos e conselhos de direitos.   

É importante pontuar, conforme dados oficiais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em estudo realizado do ano de 2012 a 2018, que a 

população que se declara negra (pretos e pardos) aumentou em 4,7 milhões, 

significando que só no ano passado 19,2 milhões de pessoas passaram a se 

entender como negras. Chegando a um percentual em torno de 55,8% da 

população brasileira.  

Mas o que isso significa, do ponto de vista da centralidade do debate, em 

torno das ações afirmativas? Este quadro se apresenta nos espaços de poder? 

Onde está a população negra? 

Basta olharmos alguns dados, que evidenciam uma distância considerável 

do ponto de vista da igualdade material e da representatividade, mesmo se 

reconhecendo alguns avanços.  

Fato é, em alguma medida também, que as políticas de ações afirmativas 

dividem opiniões, novamente sustentadas pelo discurso universalista do mérito, 

um dos exemplos mais emblemáticos é em razão das cotas para estudantes 

negros nas universidades públicas federais, regulamentada pela Lei. Nº 

12.711/2012 e para concurso público, pela Lei Nº 12.990/2014, alegando uma 

espécie de “racismo reverso”, ou como se a/o estudante/pessoa negra/o fosse 

“menos capacitado”, assim, reforçando estigmas raciais, “também existem 



 

estudantes brancos pobres”. Concorda – se com Munanga (2006, p. 52) que, “[…] 

falando de políticas públicas numa cultura e sociedade racista, [não vejo como 

tratar] igualmente os negros pobres e brancos pobres, quando uns são 

duplamente discriminados e outros discriminados apenas uma vez”. Embora se 

considere premente, também ações para este seguimento. 

Segundo dados, da Associação Nacional de Pós – Graduandos (ANPEG), 

em 2016, a cada dez pós – graduandos, apenas dois eram negros. No mesmo 

ano, o Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 13/2016, 

disciplina acerca de que as universidades brasileiras, possam instituir o sistema 

de cotas na pós – graduação.  

Ressalta – se que ainda, para existência das cotas para nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico e médio, disciplinadas pela 

lei. Nº 12.711/2012 e para concursos públicos Lei Nº 12.990/2014, 

respectivamente.  

Ainda, chama - se a importância para a implementeação da Lei 

10.639/2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 

9.394/1996), “[…] para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro – Brasileira”, esta lei que foi 

no ano seguinte regulamentada pela Resolução CNE/CP 01/2004 e pelo Parecer 

CNE/CP 03/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico – Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro – Brasileira e Africana, posteriormente alterada pela lei 11.645/2008, para 

incluir a temática indígena.  

Outro quadro, posto no debate, diz respeito a Juventude Negra no Brasil,  

sendo que esta é uma das que mais morrem no mundo. A violência a este 

seguimento se apresenta enquanto genocídio sistemático irrestrito e segregação 

racial com ares de justiça.  

Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios 

de negros cresceu 23,1%, no mesmo período, a taxa entre os não negros teve 

uma redução de 6,8%. Cabe também comentar que a taxa de homicídios de 

mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras, no mesmo período 

de dez anos, a taxa de homícidios para cada 100 mil mulheres negras aumentou 

15,4%, enquanto que entre as não negras houve queda de 8%. 



 

 A conclusão que se chega é a que a desigualdade racial no Brasil se 

expressa de modo cristalino no que se refere à violência letal e às políticas de 

segurança. Os negros, especialmente os homens jovens negros, são o perfil mais 

frequente do homicídio no Brasil, sendo muito mais vulneráveis à violência do que 

os jovens não negros. Por sua vez, os negros são também as principais vítimas 

da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil3. 

(ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018) 

No âmbito da política de assistência social, conforme expressa o 

documento intitulado “SUAS sem Racismo: Promoção da Igualdade Racial no 

Sistema Único de Assistência Social” (2018), trazendo alguns dados a respeito 

da matéria, chama atenção que os “indicadores e pesquisas apontam que o 

público majoritário atendido pela assistência social é constituído por mulheres 

negras”, e que entre as quase 14 milhões de famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família (PBF), mais de 90% dos responsáveis familiares são mulheres e 

75%, entre elas, são mulheres negras. 

 Os dados do Sistema de Informações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo – SISC (Outubro/2018), observa que entre as crianças 

e adolescente que vivenciam situação de trabalho infantil, 81,9% são pretos e 

pardos e 16,7% são brancos; das que se encontram em situação de rua, 77,9% 

são pretos e pardos e 20,7% são brancos; os dados referente a situação de abuso 

e/ou exploração sexual, apontam que, 68,6% dos participantes do serviço são 

pretos e pardos e 29,8% são brancos, nos demonstrando mais uma vez o grave 

problema interseccional agravado pelo componente racial no contexto brasileiro. 

(BRASIL, 2018, p. 8) 

Diante destas considerações, é importante ressaltar que em 2015, ocorreu 

o lançamento oficial da Década de Afrodescendentes (2015 – 2024), instituída 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que reitera 

importante compromisso no que considera o avanço de ações e políticas públicas 

de promoção da igualdade racial, visando: 

I.          Reforçar a ação e a cooperação nacional, regional e internacional para 
garantir o pleno gozo dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e 

 
3 O Brasil apresenta a 3º maio populaçao carcerária masculina do mundo, atrás apenas da 
China e dos Estados Unidos, com um total 726. 712 mil presos, destes 64% são negros, com 
faixa etária predominante de jovens 18 à 29 anos (55%), com variações entre os Estados da 
Federação. (BRASIL, 2017) 



 
políticos dos afrodescendentes, e sua participação plena e igual em 
todos os âmbitos da sociedade; II. Promover maior conhecimento e 
respeito à diversidade da herança e cultura dos afrodescendentes e de 
sua contribuição ao desenvolvimento das sociedades; III. Adotar e 
fortalecer os marcos jurídicos nacionais, regionais e internacionais, de 
acordo com a Declaração e Programa de Ação de Durban e da 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, e assegurar a sua plena e efetiva implementação. 

 
Neste caminho, já tivemos quatro Conferências Nacionais de Promoção da 

Igualdade Racial (CONAPIR), sendo a última no ano de 2018, tendo como tema, 

“O Brasil na década dos Afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça, 

Desenvolvimento e Igualdade de Direitos”, foram recebidas 897 propostas, em 12 

eixos respectivos, perpassando o acesso à justiça; sistema prisional; educação e 

cultura; empreendedorismo, emprego e renda; saúde, assistência e previdência 

social; população LGBT, direitos sexuais e reprodutivos, entre outras. (BRASIL, 

2018) 

 

4 . Considerações Finais 

Frente o exposto, considera – se que as manifestações do racismso, 

possuem particularidades historicamemte configuradas e (re) configuradas na 

sociedade brasileira, inclusive no tempo presente.  

Entende – se que tivemos importantes conquistas no âmbito das políticas 

públicas de promoção da igualdade racial, frutos históricos da luta do Movimento 

Negro, em suas diferentes articulações e tensionamento na via institucional e 

extra - institucional, que culminaram em importantes conquistas. Fato ainda, que 

apesar dos avanços conquistados, uma desigualdade estruturada e com 

desenhos próprios, não muda da noite para o dia, como um “toque de mágica”, 

tão logo, sua “inação” e/ou permanência controlada, é interessante em alguma 

medida ao que alude a reprodução mesma de um status quo de manutenção de 

determinados interesses e privilégios dentro e/ou nos limites da ordem instituída.  

Muito avançamos, porém ainda temos muito o que caminhar na luta 

antirracista e na construção e efetivação de uma agenda de políticas públicas de 

promoção da igualdade racial. Façamos o caminho, ante as intempéres deste 

tempo histórico, em que suscita – se o “pessimismo da razão, e o otimismo da 

vontade” (GRAMSCI).  
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