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RESUMO 

 
Esta tese procura explorar a forma como as políticas de promoção da igualdade racial têm sido 

desenvolvidas em nível local. Uma abordagem mais estrutural pode permitir a reflexão sobre qual o lugar 

das políticas de igualdade racial no âmbito da gestão pública, principalmente no plano local, no qual as 

ações dos gestores em geral têm como premissa o oferecimento de serviços e recursos que deem 

visibilidade às qualidades da administração pública. Analisando o caso específico do município de Porto 

Alegre e do órgão municipal responsável pela implementação dessas políticas – a Secretaria Adjunta do 

Povo Negro (SAPN) – busca-se aduzir os mecanismos institucionais acionados para tal processo, bem 

como a relação da sociedade civil, via movimentos negros, com as estruturas de gestão municipal 

responsáveis pelo desenvolvimento das referidas políticas públicas. A ideia que norteia esse trabalho é de 

apresentar as condições sociais e políticas que possibilitam, ou não, a execução de políticas públicas 

voltadas a determinados segmentos sociais, definidos como minoritários. Elencando as disputas em torno 

da gestão desse processo, o texto pretende indicar em que medida o movimento negro tem se articulado 

no plano local para gerir as políticas de igualdade racial. Assim como, pretende explorar as formas como 

a gestão pública absorve as demandas oriundas do movimento negro o alcance destas demandas e de seu 

atendimento. Em termos estruturais essa tese está organizada em cinco capítulos que se propõe a explorar 

as características fundamentais que espelham a produção de políticas que objetivam promover a igualdade 

racial e a superação do racismo relacionado à população negra no município de Porto Alegre, durante a 

década compreendida entre os anos de 2004-2014. 

 

Palavras-chave: Igualdade racial, políticas públicas, poder local. 
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ABSTRACT 

 
This thesis explores how racial equality promotion policies have been developed at the local level. A 

structural approach could allow reflection on what is the place of racial equality policies within the public 

administration, especially at the local level, in which the actions of the general managers are premised on 

offering services and resources that give visibility to the qualities public administration. Looking at the 

specific case of the city of Porto Alegre and the municipal body responsible for implementing these 

policies - the Assistant Secretary of the Black People (SAPN) - seeks to adduce the institutional 

mechanisms driven to such a process, and the relationship of civil society, via black movements, with the 

municipal management structures responsible for the development of these policies. The idea that guides 

this work is to present the social and political conditions that allow or not the implementation of public 

policies to certain social groups, defined as minority. Listing the disputes over the management of this 

process, the text is intended to indicate to what extent the black movement has articulated at the local 

level to manage racial equality policies. As well as plans to explore how public management absorbs the 

demands from the black movement the scope of these claims and their care. Structurally this thesis is 

organized in five chapters that purports to explore the fundamental characteristics that mirror the 

production policies aimed at promoting racial equality and overcoming racism related to the black 

population in the municipality of Porto Alegre, during the decade between the years 2004-2014. 

 

Keywords: racial equality, public policy, local government.  
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Introdução 

A ampliação da participação política é um dos principais avanços do Brasil no 

período após a redemocratização. Diversos segmentos sociais conquistaram maior 

representatividade, força e influência política nas decisões sobre variadas temáticas de 

interesse coletivo. As novas possibilidades de atuação política que surgem com o fim do 

regime militar propiciam também ao movimento negro, em suas diversas vertentes, 

pleitear espaços de poder e o acolhimento de suas demandas pelo Estado brasileiro. 

A transformação político-ideológica das reivindicações e demandas políticas 

do movimento negro é atribuída, segundo diversos autores à criação do Movimento 

Negro Unificado (MNU) em 1978, (Nascimento, 1980; Guimarães 2002; Moura, 1988; 

Munanga, 1996) Nascido da imbricação de vários grupos unidos para denunciar a 

discriminação racial e social existente em São Paulo, o MNU produziu e incentivou 

uma ampla discussão sobre o racismo no Brasil, marcada pelo tom de contestação 

política evidenciada nas denúncias sobre o racismo, a discriminação e preconceito racial 

e pela construção de uma identidade positiva do negro. 

Com a elaboração da nova constituição, em 1988, parecia que a população 

negra teria vez e voz no cenário político formal. As propostas e a participação do 

movimento negro foram marcadas pela denúncia do mito da democracia racial e o efeito 

desmobilizador do mesmo sobre sociedade brasileira. Sob a ótica desse movimento, 

essa desmobilização deveria ser corrigida por uma intervenção estatal na configuração 

das relações raciais. 

Diferentemente de outros dispositivos constitucionais, nos quais os grupos 

sociais não foram considerados como agentes legais e legítimos, a constituição atual 

altera essa concepção, aproximando-os dos debates, não restringindo os direitos 

individuais e coletivos, mas expandindo-os, inserindo em seu texto o direito à igualdade 

perante a lei de todos os indivíduos, independentemente de sua raça, cor, origem, 

religião ou gênero. 

Esse novo momento de organização política do país também proporcionou à 

sociedade civil a oportunidade de questionar o status quo em relação as suas demandas 

enquanto ator social. Nesse ínterim, o movimento negro busca mecanismos que lhe 

possibilitem uma ação mais incisiva junto às estruturas de gestão pública. 

Outro fator importante a ser destacado na busca do movimento negro por 

inserção no espaço político diz respeito ao interesse de alguns governos estaduais e 
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municipais em criar setores (secretarias, departamentos, etc.) que visassem à 

participação de algumas parcelas do movimento negro na gestão pública. Os governos 

estaduais, na década de 1980, reconhecendo o poder das organizações negras 

mobilizadas no país buscaram uma aproximação junto a este segmento da sociedade.  

Contudo, essa busca teve como principal objetivo não só a participação mais 

efetiva dos negros nos espaços de gestão, mas o fortalecimento de partidos políticos e 

de governos locais que visualizaram na organização do movimento social negro um 

forte mecanismo de imposição ideológica. 

Ao adotar este cenário como referência, o presente trabalho visa expor o 

quadro de produção e implementação de políticas de igualdade racial no âmbito local. 

Apesar da incursão dos setores sociais menos favorecidos na política partidária formal, 

é questionável a inserção de suas demandas e a efetivação de políticas públicas que 

atendam a necessidade de grupos sociais definidos como minoritários.  

Uma abordagem mais estrutural pode permitir a reflexão sobre qual o lugar das 

políticas de igualdade racial no âmbito da gestão pública, principalmente no plano local, 

no qual as ações dos gestores em geral têm como premissa o oferecimento de serviços e 

recursos que deem visibilidade às qualidades da administração pública. Analisando o 

caso específico do município de Porto Alegre e do órgão municipal responsável pela 

implementação dessas políticas – a Secretaria Adjunta do Povo Negro (SAPN) – busca-

se aduzir os mecanismos institucionais acionados para tal processo, bem como a relação 

da sociedade civil, via movimentos negros, com as estruturas de gestão municipal 

responsáveis pelo desenvolvimento das referidas políticas públicas.  

A ideia que norteia esse trabalho é de apresentar as condições sociais e 

políticas que possibilitam, ou não, a execução de políticas públicas voltadas a 

determinados segmentos sociais, definidos como minoritários. Elencando as disputas 

em torno da gestão desse processo, o texto pretende indicar em que medida o 

movimento negro tem se articulado no plano local para gerir as políticas de igualdade 

racial. Assim como, pretende explorar as formas como a gestão pública absorve as 

demandas oriundas do movimento negro o alcance destas demandas e de seu 

atendimento. Em termos estruturais essa tese está organizada em cinco capítulos que se 

propõe a explorar as características fundamentais que espelham a produção de políticas 

que objetivam promover a igualdade racial e a superação do racismo relacionado à 
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população negra no município de Porto Alegre, durante a década compreendida entre os 

anos de 2004-2014.  

O capítulo 1 apresenta uma longa reflexão teórica sobre os termos do debate 

alocados como referencias conceituais no decorrer da pesquisa. Dessa forma, o conceito 

de racismo é explorado a partir de diversas vertentes, procurando localizar a maneira 

como esse conceito tem sido utilizado com fins de dominação política e como um 

conjunto de doutrinas e ideologias. Visto que a ideologia racista racionaliza a 

distribuição de poder em sociedades multirraciais, pensar o racismo como princípio 

orientador de hierarquias sociais é fundamental à compreensão da forma como se 

estruturam processos de poder.  

Também é necessário refletir sobre o impacto do racismo sobre as relações 

institucionais. Processos de subordinação e submissão institucional podem ser eivados 

de prescrições racializadas. A partir do momento em que as instituições responsáveis 

por combater distorções raciais, historicamente construídas, não compreendem o sentido 

de suas ações e responsabilidades, refletir sobre suas atividades é imperativo.  

A forma como o poder local toma para si a responsabilidade sobre a execução 

de políticas públicas enseja a necessidade de reflexão sobre esse processo. Em termos 

conceituais o poder local reúne o conjunto de forças com capacidade decisória, em 

geral, no âmbito municipal. Se as políticas destinadas à promoção da igualdade racial 

dependem da ação de gestores locais e, se os interesses da coletividade passam pela 

vontade política de determinados grupos de poder, explorar a forma como o poder local 

geri tais políticas e procedimentos é tarefa indispensável à compreensão dessa pesquisa.  

Aliada à noção de poder local está a temática da agenda governamental. 

Identificar a forma como se inserem determinadas demandas como necessidades 

políticas é indispensável, principalmente porque os elementos que compõem a agenda 

governamental são formados por aspectos técnico-burocráticos, somados à capacidade 

de convencimento por parte daqueles que têm interesse em interferir na agenda. No caso 

das políticas para a promoção da igualdade racial, cabe avaliar a possibilidade de 

influenciar ou não a agenda governamental que possuem os atores interessados nessas 

políticas.  

O capítulo 2 apresenta o procedimento metodológico. Desde a construção 

teórica, até o empreendimento da pesquisa em campo, todos os passos executados estão 

contemplados nesta seção. Expõe-se a forma como foi possível acessar documentos 
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oficiais, referências bibliográficas, entre outros e constituir contatos com interlocutores 

que contribuíram ao desenvolvimento da pesquisa. Também demonstra os recursos de 

coleta e análise de dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Por fim, apresenta 

o desenrolar de todas as fases do trabalho, indicando os limites e as possibilidades 

verificadas ao longo de sua produção.  

 

O capítulo 3 trata do processo histórico e institucional na produção de políticas 

públicas destinadas à promoção da igualdade racial. A reconhecida e injustificável 

desigualdade racial que, historicamente, marca a trajetória dos grupos negros e brancos, 

assim como sua estabilidade no transcorrer do tempo, faz com que, progressivamente, a 

discussão concentre-se nas iniciativas necessárias, em termos de ação pública, para o 

seu enfrentamento. Pereira e Egres (2015) demonstram que:  

Conforme apontam diversos estudos, (Paixão, 2013; 2013a; Theodoro, 2012; 

Silvério, 2009; Jaccoud, 2008), as demandas por políticas específicas se 

aprofundaram durante o processo de preparação para que o Brasil 

participasse da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. A consolidação de 

tais demandas como pauta dos Movimentos Negros levou, em 2003, à criação 

da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – 

SEPPIR. Também se consolidaram pautas setoriais e foram desenvolvidas e 

implementadas ações e programas nos campos da educação e da saúde, com 

foco no combate ao preconceito e à discriminação (PEREIRA; EGRES, 

2015, p. 13). 

 

Esse capítulo pretende demonstrar que, apesar do expressivo aumento de 

cobertura da população pelas políticas sociais universais, estas não têm contribuído 

significativamente para a redução das desigualdades raciais. Logo, a análise permite 

inferir que os avanços para a consolidação de políticas sociais universais, em alguma 

medida, ampliaram o acesso e as oportunidades da população negra, mas, em geral, não 

alteraram os indicadores históricos que mensuram as desigualdades entre brancos e 

negros. Sendo assim, o desafio de construir uma sociedade na qual o Estado e as 

políticas públicas possam beneficiar, de forma geral e abrangente, o conjunto da 

população, parece estar, no caso brasileiro, diretamente ligado ao enfrentamento da 

questão racial.  

A discriminação racial perpassa o tecido social e a teia de relações que, de 

maneira geral, estrutura o cotidiano, o que reafirma os persistentes patamares de 

desigualdade. A própria negação da existência de um problema racial contribui para 

sustentar o processo de reprodução das desigualdades sociais no país. Ainda que este 
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trabalho tenha como proposta explorar, de maneira analítica, a produção de uma política 

de promoção da igualdade racial, é possível aludir que os objetivos de redução das 

desigualdades sociais têm se mostrado insuficientes face à meta de erradicação das 

desigualdades raciais. 

Apesar dos muitos limites engendrados a sua discussão, a presença do tema das 

desigualdades raciais indica aumento, não só no debate público e acadêmico, mas como 

alvo de preocupação governamental, com a qual tem se constituído um conjunto de 

iniciativas, no sentido de reduzir as referidas inequidades. Como referência histórica e 

social, no que concerne às políticas de promoção da igualdade racial, o capítulo se 

propõe ao resgate do tema. 

Já o capítulo 4 explora a criação da Secretaria Especial de Políticas para a 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).  A partir da implementação da referida 

secretaria, o Governo Federal sinalizou para o fortalecimento das ações afirmativas e 

para a construção de um projeto mais estruturado de combate ao racismo, à 

discriminação e às desigualdades raciais. Essa postura do executivo federal desencadeou 

um processo do tipo “efeito cascata”, pois ocorreu a partir daí a replicação em estados e 

municípios, com a criação de secretarias e gabinetes destinados ao fomento de políticas 

de promoção da igualdade racial no âmbito local.  

A temática racial não é nenhuma novidade no cenário social brasileiro. No 

entanto, a criação da SEPPIR produziu efeitos sociais e políticos que ainda precisam ser 

melhor compreendidos sob a ótica da sociologia. Contudo, a exposição sobre a 

constituição desse órgão possibilita a compreensão dos significados atribuídos pela 

militância e pela gestão pública à implementação de políticas que pretendem a 

superação do racismo e das desigualdades raciais. Sendo assim, exploro a forma como a 

SEPPIR provocou a implementação, por parte de Estados e municípios, de órgãos 

responsáveis pela produção de políticas públicas para a promoção da igualdade racial.  

No capítulo 5 apresento do objeto da pesquisa em sua minucia. Exponho toda a 

trajetória de constituição de um órgão municipal responsável pela promoção da 

igualdade racial, a SAPN. Interessa-me nessa análise indicar os mecanismos 

responsáveis pela criação e implementação dessa política e desse órgão, assim como as 

disputas em torno de sua gestão.  

A cidade de Porto Alegre é um marco histórico na luta pela igualdade racial em 

todo país. As redes informais do movimento negro no Rio Grande do Sul – com 
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atividades desempenhadas desde o início do século XX e ganhando força a partir da 

criação no estado de instituições como a Frente Negra Brasileira (FNB) ainda na década 

de 1930 e a União dos Homens de Cor (UHC), criada em 1943 em Porto Alegre – 

reuniam diversos simpatizantes e futuras lideranças negras importantes no Rio Grande 

do Sul. A mobilização é ampliada com a criação de outras organizações voltadas para 

denúncia do racismo no estado. A criação da Fundação Leopoldo Sedar Senghor, em 

1984, dos Agentes de Pastorais Negros - APNs, em 1985; e do Centro Ecumênico de 

Cultura Negra – CECUNE, em 1987, demonstra como a população negra, ou parte dela, 

busca espaços de reflexão entorno da questão racial no contexto gaúcho e porto-

alegrense1.    

Nessa trajetória e conjuntura atual do movimento negro, a década de 1990 

destacou-se pela fundação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) negras. Essas 

ONGs negras, conforme Ferreira (2000) surgiram com o objetivo de contribuir com o 

Estado nas áreas em que sua atuação encontrava-se deficitária, como a da saúde da 

mulher negra, da educação, da juventude, dentre outras. 

No entanto, a efetivação das políticas para a igualdade racial tem-se 

apresentado como mera retórica, no que se refere ao município de Porto Alegre. Mesmo 

com um grande esforço de militantes, ativistas e até mesmo de alguns políticos 

sensíveis à questão racial, há uma grande dificuldade quando os gestores investidos das 

responsabilidades por tais políticas tentam empreender ações mais consistentes. 

Por outro lado, em harmonia com a configuração política, social e cultural em 

âmbito nacional e influenciado por organizações negras nacionais proeminentes, o 

movimento negro de Porto Alegre desenvolve estratégias de luta e alianças com outras 

formas de ação coletiva, visando o fortalecimento de suas metas e demandas. E é esse 

quadro complexo e com muitas variáveis e nuances, que procuro examinar em detalhe 

no decorrer do capítulo.  

Por fim, o capítulo 6 apresenta as principais considerações sobre a pesquisa. 

Elencando as formas de disputa e estabelecimento de poder, em torno da constituição da 

                                                             
1 Trecho adaptado de PEREIRA, André Luis. Movimento Negro Contemporâneo possibilidades, dilemas 

e reorientação: O movimento negro do Rio Grande do Sul em questão, p. 1-20. Trabalho apresentado no 

GT 16 – Movimentos sociais na atualidade: reconfigurações das práticas e novos desafios teóricos. XVI 

Congresso Brasileiro de Sociologia – 10 a 13 de dezembro de 2013 – Salvador – BA. Disponível em: 

http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-

0014-1.pdf 

 

http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-0014-1.pdf
http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-0014-1.pdf
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SAPN e seu consequente desenvolvimento. Busca refletir sobre o lugar das políticas 

para a promoção da igualdade racial em nível local. Indica também os limites e as 

possibilidades à execução de políticas desse porte no plano municipal e provoca os 

responsáveis pela gestão, quando demonstra a incapacidade ou o desinteresse por parte 

das gestões em operar de fato políticas setoriais com impacto significativo a uma 

parcela expressiva da população de Porto Alegre.      
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1. Bases teóricas para o debate sobre a promoção da igualdade racial. 

Cidadania, poder local e gestão pública: mecanismos de combate ao racismo e à 

discriminação racial. 

A proposta deste capítulo é embasar teoricamente a pesquisa, buscando 

referenciais que ofereçam fundamentação ao debate em torno da promoção da igualdade 

racial no Brasil. Partindo de uma perspectiva que assume o poder local como espaço de 

execução de políticas públicas e pensando na noção de cidadania como objetivo a ser 

alcançado pelas políticas públicas com recorte racial, o capítulo procura aduzir os 

conceitos básicos que têm sustentado a ideia de que as políticas para a promoção da 

igualdade racial logram êxito quando executadas no âmbito municipal, espaço no qual 

há a possiblidade de resultados mais efetivos, visto ser este o lócus de convívio e de 

exercício da cidadania plena. Pretende-se também refletir sobre os mecanismos 

institucionais que propiciam ou não a promoção da igualdade racial, desde o poder local 

e da capacidade de execução de políticas públicas setoriais como é o caso da promoção 

da igualdade racial. 

1.1 O racismo como teoria e conceito 

O uso do conceito “racismo” assume destaque especial quando ocorre o 

ingresso das sociedades europeias no período histórico denominado modernidade2. 

Apesar da historicidade do conceito é a partir deste momento que o mesmo toma feições 

científicas e passa a ser usado como mecanismo ideológico que naturaliza a 

desigualdade de acesso ao poder.  

É nesse contexto que surge uma tensão fundamental para o fortalecimento do 

racismo enquanto ideologia. Por um lado, a valorização do progresso e da razão como 

preceitos universais em prol do avanço das sociedades modernas. Por outro lado, a 

defesa das subjetividades da cultura, da nação e das identidades como atributos que 

definem a identidade de um determinado grupo social (Wieviorka, 1995).  

                                                             
2 Adoto a noção de modernidade desenvolvida por Giddens (1991), na qual a “‘modernidade’ refere-se a 

estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto associa a modernidade a um 

período de tempo e a uma localização geográfica inicial, mas por enquanto deixa suas características 

principais guardadas em segurança numa caixa preta” (GIDDENS, 1991, p. 8). 



21 

 

Desta forma o racismo passa a ser um recurso intelectual, ideológico e 

científico que inferioriza um determinado grupo, assim como exclui, por não permitir o 

reconhecimento do diferente. 

Assim o colonialismo procedeu muitas vezes de um racismo que se pode 

qualificar de universalista, divulgado por elites políticas, ou atores 

econômicos, culturais ou religiosos que empregaram por vezes, face aos 

povos colonizados ou resistentes à colonização, uma lógica de diferenciação 

– que então se saldou, nomeadamente, por horríveis violências – e, mais 

frequentemente, uma lógica de inferiorização, tendo neste caso, 

eventualmente, o projeto de ver, a prazo, esses povos ascenderem ao 

progresso e identificarem-se com a nação – nas colônias francesas, gerações 

inteiras aprenderam que a história principiava, para eles, com “os nossos 

antepassados, os Gauleses” (WIEVIORKA, 1995, p. 14). 

Sendo assim, o racismo jamais se perturbou com suas contradições internas, 

pois ele não articula de forma racional ou coerente os elementos que o compõem, mas 

sim, funde-os produzindo amalgamas que atendem as suas necessidades contextuais. 

Assim demonstra Touraine (1995):  

O racismo é a representação de um povo como inferior por razões naturais, 

independentes da sua ação e da sua vontade. Esta inferioridade é vivida como 

uma ameaça pelo racista, que se identifica a si próprio com valores universais 

ou com uma cultura superior e que tenta proteger a sua sociedade daquela 

ameaça através de medidas de exclusão. Naturalização de um grupo social, 

denuncia de uma ameaça cultural e apelo a medidas de proteção, de 

discriminação ou de segregação são as três componentes associadas do 

racismo (TOURAINE, 1995, p. 25).   

Na acepção de Touraine (1995), o racismo combina dois princípios de 

exclusão: a desigualdade e a diferença. A desigualdade associa-se ao argumento 

biológico, no qual, minorias como negros, índios, árabes ou judeus – mais raramente – 

são biologicamente inferiores. Já a diferença explica-se pelos atributos culturais. A 

imigração em muitos casos é o maior exemplo desse princípio, posto que as sociedades 

sujeitas a recepção de fluxos migratórios – como fenômenos recentes tem demonstrado 

em relação aos árabes migrantes para a Europa – rejeitam a cultura do “outro” em nome 

de uma suposta “pureza” ou altivez da cultura dominante. Cabe ressaltar que não há 

uma separação nítida entre o racismo biológico e o racismo cultural.  

É interessante pensar na alternativa analítica que o conceito de etnia emprestou 

a esta tensão, na medida que os ditos valores culturais são associados às características 

biológicas de um determinado grupo social – vide o caso dos gaúchos em relação ao 

restante do Brasil e dos descendentes de europeus, principalmente alemães e italianos 

em relação aos demais grupos que compõem a população gaúcha. Na perspectiva de 
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Fredrickson (1995) há uma estratificação social que pode ser fundamentada em 

hierarquias raciais:  

Para Weber, o status, ou o desigual grau de honorabilidade e prestígio 

atribuído a indivíduos ou grupos, pode variar independentemente da classe, 

que ele define como as vantagens ou desvantagens econômicas resultantes 

das relações objetivas com o mercado capitalista. O status pode basear-se 

numa ascendência aristocrática, na capacidade de manter um estilo de vida 

prestigioso, mas, nas sociedades pluriétnicas, pode também decorrer 

simplesmente da pertença a um grupo racial ou étnico que, no decurso da 

história, tenha dominado os outros grupos. Este sentimento de ser o vencedor 

pode provir da conquista, ou da sujeição anterior de outros grupos étnicos, ou 

do simples fato de fazer parte dos habitantes originais de uma sociedade 

aberta aos imigrantes (Fredrickson, 1995, p. 45) 

 Nesse sentido, o racismo conforma a reivindicação ou pretensão de um grupo 

a um status de maior importância que o dos membros de um ou de vários grupos 

definidos física ou culturalmente como diferentes, expressando um sentimento inato de 

identidade, um privilégio que incita seus beneficiários à defesa ou a à proteção de sua 

situação sempre que se sintam ameaçados (Fredrickson, 1995). Mesmo no Brasil – uma 

sociedade que pretensamente se auto define como a menos racista das sociedades 

diferenciadas pela cor – a consciência de um status racial manifesta-se quando um 

brasileiro negro afirma a necessidade de ter melhor situação financeira ou educacional 

do que um branco para aceder a uma condição social comparável.  

[...] o racismo ou a consciência de um estatuto étnico é um fenômeno variável 

e não um aspecto inalterável de uma realidade social e ideológica numa dada 

sociedade. Para Weber, o racismo não era senão uma das três fontes de 

desigualdade social que a análise pode distinguir, ainda que elas se 

imbriquem e reajam entre si. As outras duas são a “classe”, determinada por 

relações objetivas com o mercado e o “partido”, quer dizer, a capacidade de 

influenciar as decisões públicas através das organizações políticas, o direito 

de voto e o acesso ao poder público (FREDRICKSON, 1995, p. 48).  

O papel da ideologia racista é o de racionalizar a dominação que, geralmente, 

opera na distribuição de poder das sociedades multirraciais. No caso brasileiro, as 

desigualdades raciais estão atreladas ao abismo que separa uma minoria branca e rica, 

de uma imensa maioria negra, em muitos casos, em condições de miserabilidade. O fato 

de a população negra estar sobre representada entre os pobres – como atestas os 

diversos estudos e indicadores sociais existentes – é a prova de que os efeitos de uma 

longa história de escravidão e de preconceitos raciais interferem de maneira 

significativa no desenvolvimento social e econômico do país.  

[...] reduzir ou eliminar a desigualdade do estatuto étnico depende 

principalmente de mudanças nas relações de poder entre os grupos étnicos ou 

raciais. Deste ponto de vista, o sinal mais carregado de esperança para o 



23 

 

futuro da igualdade na América não é a integração na própria burguesia, mas 

sobretudo o acréscimo em poder e em força que o acesso às instituições 

fundamentais e à atividade econômica da sociedade pode conferir. Do mesmo 

modo, o direito de voto só é eficaz se o boletim for utilizado em proveito do 

grupo em causa. A mobilização do poder político negro foi e continua a ser 

uma arma potencialmente influente na luta contra o racismo 

(FREDRICKSON, 1995, p. 54). 

   Os aspectos simbólicos do racismo se evidenciam na forma camuflada como 

este ocorre cotidianamente. Essas noções vão além do biológico e constituem 

referências que organizam uma coerência cultural, naturalizando e impondo posturas. 

Dentre as diversas formas de expressão do racismo, aqui interessa-me a que 

expõe a maneira como as instituições operam sistemas racializados de organização, 

visto que estas formas tendem a legitimar a subordinação e a exclusão com base em 

clivagens raciais. Miles (1995) afirma que:  

A exclusão e a subordinação não são necessariamente consequência de atos 

intencionais: práticas de exclusão podem inscrever-se no funcionamento 

normal de instituições existentes, que jamais são, porventura, postas em 

questão e que nunca tiveram, portanto, necessidade de ser legitimadas. A 

partir daí o objeto do conceito de racismo deslizava do que as pessoas 

pensavam ou do conteúdo dos argumentos utilizados para legitimar o que 

elas faziam, para as estruturas e as práticas de exclusão e as suas 

consequências (MILES, 1995, p. 165).   

Na acepção de R. Miles (1993) a estereotipação de grupos sociais assenta na 

noção de “comunidades imaginadas”, com dois sentidos que orientam esse processo: 

primeiro, porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem 

mutuamente em sua totalidade, e segundo porque a pertença a essa comunidade está 

fundada em um gesto de significação focalizando características físicas, no caso do 

racismo, ou culturais, no do nacionalismo. 

A imbricação entre racismo e nacionalismo remete a formas impositivas do 

modo de vida do grupo dominante e tende a excluir os demais grupos que não se 

alinham a essa ideologia ou não pertencem a uma origem comum de tal grupo. Por isso, 

todas as formas de classificação racial e de racismo, seja biológico ou cultural, são 

formas social, cultural e historicamente construídas por certos grupos dominantes que 

pretendem instaurar e expandir o seu domínio apelando aos sentimentos da sua pretensa 

raça ou etnia. 

Dessa forma, quando um grupo social é estigmatizado ele encarna o olhar e a 

postura que lhe atribui o grupo dominante. No caso de atributos raciais a ênfase em 

diferenças biológicas pode dar lugar a diferenciações de outra ordem, psicológicas ou 
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culturais, reais ou imaginárias. Cabe ressaltar que os discursos e práticas racistas nem 

sempre estão relacionados com diferenças de ordem biológica ou genética, manifestam-

se também em formas de inferiorização étnica, na qual os atributos culturais se 

apresentam com maior evidência. Dessa forma, os estereótipos emergem facilmente 

diante dos grupos minoritários, a partir de um processo de categorização.  

Sendo assim, o tratamento que é dado à população negra geralmente revela o 

desprezo e a submissão a qual ela é exposta. A consciência de ser negro é um processo 

em construção, que requer o exercício do protagonismo negro, que torna possível a 

criação de homens novos, como proposto por Fanon (2008, p. 53). 

Com efeito, os preconceitos raciais e étnicos atuam como uma espécie de 

barreira interiorizada, que estabelece os limites e as regras da relação interétnica. 

Quando os conteúdos desse “olhar a priori” se reconvertem em atributos hereditários do 

grupo, sendo aplicados de forma indiscriminada aos seus membros, traduzem-se, 

concretamente, em manifestações de racismo.  

Em uma reflexão mais detida sobre o racismo institucional Miles (1993) 

demonstra que quando a raça é enunciada como determinante do intelecto, do 

comportamento e, portanto, da cultura, aspectos ideológicos afloram com sentido de 

dominação por parte daqueles que atribuem tais características. O pressuposto aqui é o 

de que uma dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), 

tem o direito de formular suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e 

de controlar seu próprio destino dentro de um território específico. 

Ainda tomando Miles (1993) como referência, é possível depreender que em 

uma condição empírica de possível conflito racial, perante o estranho, o diferente, ou 

seja, o “estrangeiro”, acentua-se especialmente aquilo que não é comum, assumindo os 

elementos comuns um caráter mais geral e irrelevante; desse modo, produz-se o 

distanciamento. O racismo parece associar dois princípios: o da inferioridade e o da 

diferença. A inferiorização corresponde a processos sociais que visam colocar o Outro 

em posição de discriminado ou de dominado. A diferenciação deriva de referências 

identitárias, comunitárias ou culturais; ela rejeita, exclui ou apela à destruição do Outro. 

O primeiro princípio considera o Outro como um ser inferior que pode ser 

explorado e até ser relegado para a execução de tarefas mal pagas, encontrando assim o 
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seu lugar na sociedade. O segundo nega essa possibilidade, já que o Outro é um invasor, 

que deve ser mantido à distância, deve ser expulso ou destruído. Miles (1993) aponta 

que a produção do racismo corresponde a um jogo de combinação entre essas duas 

modalidades em que se associam as diferenciações e contrastes culturais às 

desigualdades sociais e aos contrastes sociais.   

 Não raro, no entanto, o racismo aparece ligado a um sentimento de medo face 

ao Outro. Desconfia-se e teme-se o desconhecido, o estranho, o estrangeiro. O medo 

desculpa e legitima a agressão, que pode ser motivada pela necessidade de justificar e 

monopolizar privilégios.  

Algumas vezes o racismo pode ser expresso a partir de uma postura de 

invisibilidade, quando o indivíduo mais que perseguido é desprezado. Essa situação 

caracteriza-se de diversas formas. Um exemplo latente é a condição de moradores de 

rua que sofrem com a ausência de inter-relações sociais. No caso de maior recorrência, 

o racismo priva os indivíduos, que não são vistos como inseridos no conjunto da 

sociedade, perpetuando esse paradigma de forma muito sutil.  

A invisibilidade se manifesta através da desconsideração do indivíduo, como se 

este não fizesse parte da sociedade. A imagem do negro é apresentada sempre com um 

aspecto negativo. Exemplo dessa assertiva é a mídia, onde, geralmente, há um número 

muito pequeno de atores e personagens negros. Muitas vezes estes acabam sendo usados 

para desempenhar papéis secundários, ou pior, representando os negros como 

“vagabundos” e “marginais”. 

No caso brasileiro e, especificamente, local, mesmo a nomenclatura remetendo 

a uma estrutura formal, que em tese aplicaria medidas racistas por meios oficiais o 

nome não reflete o conceito real. O racismo institucional estaria mais ligado à 

responsabilidade objetiva sobre as ações de instituições como a polícia ou mesmo o 

Estado. Nem sempre as manifestações de racismo são apresentadas de forma explícita. 

Aliás, possivelmente, na maioria das vezes elas são representadas de formas mais 

amenas. O fenômeno da discriminação racial com uma visibilidade latente no Brasil, 

apresenta-se de forma manifesta nas condutas mais corriqueiras ou em ritos 

considerados “normais” no processo de segregação dos grupos racializados (geralmente, 

negros, pobres, jovens e moradores de periferias). 
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As discussões contemporâneas sobre o racismo institucional foram 

responsáveis por um novo reconhecimento do que seria o racismo (Miles, 1993; 

Wieviorka, 1995). Antes havia uma concepção de que o racismo seria uma 

discriminação proativa, apresentando as manifestações de ojeriza racial de maneira 

explícita. Hoje identifica-se o racismo tanto em exposições explícitas de ódio por 

motivos raciais, como em situações nas quais o atributo racial impede o acesso, por 

exemplo, ao mercado de trabalho. 

Assim, percebe-se que o racismo é um fenômeno estabelecido a partir de 

relações de poder, seja econômico, político ou de qualquer natureza. O preconceito está 

no reconhecimento do outro e na delimitação de espaços (Fanon, 2008). O pensamento 

racista opera de maneira a classificar os “diferentes” como indivíduos inferiores 

(negros, índios, judeus, ciganos etc.). 

Para a discussão em questão é possível afirmar que as práticas racistas e seus 

adeptos não admitem que os negros ocupem status de maior destaque na sociedade. Sob 

a lógica da disputa por poder, ainda é muito difícil aos grupos dominantes reconhecer 

ou aprovar a ideia de negros exercendo atividades como médicos, magistrados, 

professores universitários, entre outras profissões de maior prestígio. Desta forma se um 

indivíduo negro – ou negra – conquista um lugar de destaque social, ele está ocupando o 

lugar de um branco. 

1.2 Questões raciais no pensamento social brasileiro3  

A persistência de níveis significativos de desigualdade racial ao longo do 

século XX mostra que, mesmo com o crescimento econômico e as possibilidades de 

mobilidade social que ocorrem no país no período de 1930 a 1980, a exclusão de 

determinados grupos é um componente que se mantém na sociedade brasileira 

(GARCIA, 2005). 

Tratar da questão racial no Brasil está diretamente vinculado à problemática da 

desigualdade social, sendo que existem vários estudos dedicados ao tema da condição 

                                                             
3 Versão adaptada. A versão original dessa subseção foi publicada originalmente em PEREIRA, André 

Luis. O Negro e a Democracia no Brasil. Trabalho acadêmico apresentado ao Instituto de Sociologia e 

Política da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Sociais. A versão impressa encontra-se depositada na biblioteca setorial de Ciências da 

Universidade Federal de Pelotas sob a seguinte referência: PEREIRA, André Luis. O negro e a 

democracia no Brasil. Pelotas, 2008. 55f. TCC (Graduação em Ciências Sociais) – Instituto de Sociologia 

e Política (ISP/UFPel), Universidade Federal de Pelotas Número de chamada: M1545 (BCS). 
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do negro no seio da sociedade brasileira, bem como aos papéis relegados à população 

negra enquanto ator social e componente de uma identidade nacional. 

A miscigenação, mestiçagem ou mistura racial foi, durante muito tempo, o 

principal argumento em defesa da harmonia das relações raciais no país. Contudo, isso 

não conseguiu ocultar o fato de que as diferenças raciais ainda existam no Brasil, pelo 

contrário, a exclusão social dos negros é hoje um fato divulgado e reconhecido no país 

(GARCIA 2005). 

Em linhas gerais, a história da pesquisa sobre as relações raciais no Brasil pode 

ser englobada em duas gerações (TELLES 2003). É possível afirmar que a primeira 

geração de autores que analisavam a questão do negro na sociedade brasileira sustentava 

a tese da democracia racial, defendendo que a miscigenação superaria qualquer tipo de 

desigualdade e hierarquia social entre brancos e negros. Já a segunda geração, ao 

constatar a exclusão social da população negra brasileira, se opôs à ideia de democracia 

racial, buscando diferentes explicações para a condição social desfavorável dos negros e 

também à persistência do racismo. 

O principal teórico da primeira geração foi Gilberto Freyre, que nos anos 30 

valorizou os aspectos positivos da miscigenação racial. Pode-se dizer que Freyre, ao 

valorizar a positividade da miscigenação, buscava se contrapor a uma visão racista 

ligada à superioridade dos brancos e aos problemas que o país teria com a mistura 

racial.  Como afirma Maio (1999): 

Na década de 1930, Gilberto Freyre foi o mais radical crítico do racismo, 

ideologia ainda presente em parte de nossa elite erudita. Diferente da visão 

pessimista da produção intelectual brasileira de então, que concebia a maciça 

presença de negros e a intensa miscigenação, características visíveis do 

compósito racial brasileiro, como obstáculos à inserção do país na 

modernidade, Freyre enfatizava, em escalas semelhantes, a importância da 

cooperação étnico-racial (portugueses, negros e índios) no plano da cultura 

na conformação de uma identidade nacional. (MAIO, 1999, p. 30). 

Até meados do século XX, tanto na academia brasileira, quanto na norte-

americana, principal pilar epistemológico de estudos sobre a questão do negro e do 

racismo, até então, era muito forte a ideia de relações harmônicas e igualitárias no 

Brasil4.  

                                                             
4 Vide os estudos de Marvin Harris e Donald Pierson, nos anos 40 e 50 que sustentavam em seus 

trabalhos que a desigualdade racial vigente na época, era produto dos séculos de escravidão dos negros e 

de questões culturais que seriam superadas, de maneira que a desigualdade acabaria em relativamente 
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Essa visão da primeira geração foi discutida no final dos anos 50, quando 

diversos sociólogos, destacando-se Florestan Fernandes, concluíram que a democracia 

racial era um mito. Fernandes (1964) concluiu que o racismo era um mecanismo de 

exclusão generalizado na sociedade brasileira. Em A Integração do negro na sociedade 

de classes, o autor construiu um conjunto de observações tendo como foco os negros na 

cidade de São Paulo. Segundo Fernandes (1964), apesar da mudança em seu status 

legal, após a abolição os negros e mulatos não modificaram substancialmente suas 

posições na hierarquia social. A ordem social competitiva limitou as possibilidades de 

inclusão da população negra, em particular pela falta de preparo no que diz respeito ao 

trabalho livre. Os ex-escravos e mesmo os “homens livres de cor” foram postos à 

margem do sistema produtivo, submetendo-se a formas econômicas pré-capitalistas e 

áreas marginais da economia urbana. A degradação pela escravidão e uma integração 

deficiente na estrutura da sociedade de classes combinaram-se de forma a produzir um 

isolamento econômico de negros e mulatos. 

Assim sendo, o “mito da democracia racial” teria sido usado como instrumento 

ideológico de controle social, para legitimar a estrutura vigente de desigualdades raciais 

e impedir que essa situação se transformasse numa questão pública objeto de discussão 

política.  

Importante análise também construiu Clóvis Moura. Tendo desenvolvido sua 

crítica a partir de uma perspectiva da teoria marxista, o autor constrói uma reflexão da 

história social brasileira. Ao analisar a luta dos escravos contra o sistema escravocrata, 

Moura (1988) estabeleceu através do estudo de quilombos e das diversas insurreições 

escravas uma interpretação alternativa sobre a formação social brasileira. Segundo 

Moura, o conceito de luta de classes é o recurso analítico que permite explicar os 

movimentos reivindicatórios do período escravagista. Pois “esses movimentos 

representariam o processo mais agudo da luta de classes no tempo da escravidão” 

(Moura, 1988). Há uma contradição fundamental na relação entre senhores e escravos, 

que desencadeia uma relação complexa e antagônica entre os dois sujeitos em questão. 

Para esse pensador a violência seria um aspecto central do sistema escravista. Segundo 

Mesquista (2004), para Moura (1988) a formação do país tem um caráter ambíguo e está 

repleta de antagonismos. 

                                                                                                                                                                                   
pouco tempo em função da existência de um princípio de igualdade entre os grupos sociais que 

compunham a estrutura social brasileira, a saber, a democracia racial. (GARCIA, 2005 p. 11). 
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Ele enfatiza que em nenhum momento os donos do poder estiveram voltados 

para atender as necessidades do conjunto da sociedade, composta por uma 

população majoritariamente não-branca, que se encontra nas camadas sociais 

mais baixas ou se acham excluídas dos benefícios do processo econômico, 

formando a categoria sempre crescente dos marginalizados sociais 

(MESQUITA, 2004, p. 341). 

E ainda:  

Desde o início da formação da nação brasileira essa contradição é 

permanente, visível e se aguça progressivamente. Por isto fizemos a 

Independência conservando a escravidão e fizemos a Abolição conservando o 

latifúndio. Nessas duas fases de mudança não se desarticulou aquilo que era 

fundamental. Conservou-se aquelas estruturas arcaicas que impediam um 

avanço institucional maior. E, com isto, ficamos com uma lacuna, um vácuo 

social, político, econômico e cultural que não foi preenchido até hoje. Por 

isto temos ainda atrasos seculares relevantes que continuam influindo em 

grandes camadas de nossa população. (MOURA, 1988 apud MESQUITA 

2004 p. 342).  

Para melhor compreensão da contribuição de Clóvis Moura à dinâmica das 

relações raciais e seu processo histórico recorro ainda à Mesquita (2004):  

Para melhor analisar o escravismo colonial, Moura (1988) o dividiu em 

escravismo pleno e tardio. O escravismo pleno é o período em que a 

escravidão era uma instituição ou estrutura sólida e somente os escravos 

lutavam radicalmente para extingui-la. Diferentemente do escravismo tardio, 

quando vários setores da sociedade vislumbravam o fim da escravidão, 

mesmo com a continuidade das desigualdades profundas na ordem social. 

Segundo Moura, o abolicionismo teria sido um “negócio de brancos”, que só 

veio a ocorrer devido ao antigo e persistente “negócio de pretos” 

representado pela sempre presente rebeldia dos escravos. Esse tal “negócio 

de brancos” não criou projetos de inserção social do ex-escravo, pelo 

contrário, o jogou astutamente para a base da pirâmide social, de onde não 

deveria se afastar após alcançar sua condição de livre (MOURA, 1988, apud 

MESQUITA 2004, p. 346-347). 

A hierarquia social gerada pelo sistema escravocrata não permite aos negros 

participar do processo de competição econômica que estrutura a sociedade brasileira no 

pós-abolição. Os negros entram na sociedade de classes em grande desvantagem, 

derivada do preconceito racial. Ainda assim, a elite branca tratou de importar teorias 

racialistas ou de recriá-las de acordo com a realidade brasileira, para estigmatizar o 

negro como trabalhador e como pessoa e manter inalterada sua posição social5.  

O atraso na abolição da escravidão criou as condições para que a hierarquia em 

os grupos raciais se consolidasse como mecanismo de controle e exclusão da população 

                                                             
5 Segundo Florestan Fernandes, na ânsia de prevenir futuras tensões sociais, tensões estas hipotéticas, a 

classe branca dominante preferiu fechar as portas que poderiam colocar negros e mulatos no mesmo 

patamar do branco em termos de direitos e garantias sociais. Com isso “acorrentava-se o ‘homem de cor’ 

aos grilhões invisíveis do seu passado, a uma condição subumana de existência e a uma disfarçada 

servidão eterna” Florestan Fernandes, A integração do negro na sociedade de classes, São Paulo, Editora 

Ática, 1978 (1964), vol. I, p. 253. 
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negra. Pois a elite brasileira, segundo Paixão (2006), esforça-se na “adoção de processos 

lentos e graduais para a realização de mudanças sociais (2006, p. 35) ”. Ao instituir a 

abolição, o Estado brasileiro não promoveu nenhuma mudança substancial no poder 

político e econômico, o que possibilitou a manutenção da hegemonia da referida elite 

senhorial. Como reflete Marcelo Paixão (2006):  

Do mesmo modo, a abolição não trouxe consigo a perspectiva da plena 

incorporação dos descendentes de escravos ao mercado de trabalho, ao 

sistema educacional, ao acesso à moradia digna e à posse da terra. Essa 

medida acabou sendo o inverso de uma revolução democrática. Nesse 

sentido, o movimento negro está laureado de razão quando qualifica a Lei 

Áurea, tal qual assinada pela Princesa Isabel, como uma farsa (PAIXÃO, 

2006, p. 37).  

Dessa forma, as relações sociais que estabelecem no pós-abolição trazem 

consigo a estratificação social baseada na inequidade entre as raças. A racialização da 

sociedade brasileira, tão criticada contemporaneamente, desenvolve-se como uma 

estratégia do Estado brasileiro desde o final do século XIX e início do século XX. Dessa 

forma o padrão de relações raciais no país desenvolve-se a partir de uma ambivalência. 

Por um lado, o convívio entre pessoas com origens e características raciais distintas 

apresenta uma relação amistosa. Mas em sentido contrário, percebe-se a reprodução de 

assimetrias fundamentadas em critérios raciais, referentes à renda, ocupação, 

escolaridade e acesso ao prestígio social e às estruturas de poder. Basicamente um 

processo de estratificação, no qual a raça dos sujeitos envolvidos estabelece a hierarquia 

e produz um cenário em que é possível perceber a construção do racismo como 

mecanismo de organização social. 

O racismo, segundo Clóvis Moura, está presente em todas as fases de formação 

da história social brasileira, apresentando-se como um dos pilares da nação. Tem suas 

raízes na forma como o país foi colonizado, logo, não podendo ser caracterizado como 

um fenômeno secundário, mas sim como parte ativa e formadora de práticas 

excludentes na realidade sociopolítica e cultural do país. O autor entendia a ideologia da 

democracia racial como sendo uma arma eficaz no trabalho de anular o processo da luta 

de classes e reformulação do sistema de produção vigente. “A ideologia da democracia 

racial conseguiu, como um de seus resultados, enfraquecer a visão crítica do próprio 

negro” (Moura, 1994). Por fim, Moura (1988), compreende o capitalismo como um 

grande mecanismo gerador de desigualdades e que, por conta disso, “deveria ser 
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destruído”. Para tanto acreditava na organização das massas, que encabeçadas pelos 

não-brancos, criariam as condições necessárias para a efetivação do socialismo. 

Recentemente novas análises têm estimulado o debate em torno das relações 

raciais no Brasil. Passada a fase defesa e da crítica em sobre a democracia racial, os 

estudos feitos a partir da década de 1970 davam um novo enfoque ao problema racial 

brasileiro.  

É verdade que a maioria da população negra pertence aos segmentos mais 

frágeis da estrutura social, mas o fato é que essa população apresenta dificuldades 

adicionais que tendem a se reproduzir ao longo do tempo. Conforme indica Hasenbalg 

(1979), “ou bem os brasileiros negros e mulatos têm sido vistos como desfrutando desde 

longa data de uma integração à democracia racial no país, ou bem seu destino tem sido 

vagamente vinculado ao dos setores populares”.  (p. 197). 

O futuro dos negros está também associado à evolução política e estrutural da 

sociedade brasileira como um todo, mas existem formas particulares de discriminação, 

que se relacionam, por exemplo, à distribuição geográfica dos negros e às dificuldades 

de acesso ao trabalho e à educação (GARCIA 2005). 

O trabalho de Carlos Hasenbalg demarca uma nova fase no estudo da condição 

da população negra na sociedade brasileira. O autor situa sua análise nas formas que o 

racismo e o preconceito assumem após a abolição e de que maneira essa maleabilidade 

do preconceito racial e social imputa uma condição de subordinação à população negra, 

assim como a privação de um conjunto de benefícios sociais. Como demonstra 

Hofbauer (2006):  

Hasenbalg resume sua tese em dois pontos: “a) a discriminação e 

preconceitos raciais não são mantidos intactos após a abolição, mas, pelo 

contrário, adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas; 

e b) as práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a 

subordinação dos negros não são meros arcaísmos do passado, mas estão 

funcionalmente relacionados aos benefícios materiais e simbólicos que o 

grupo branco obtém da desqualificação competitiva dos não brancos” 

(HOFBAUER, 2006, p.15). 

Logo, Hasenbalg (1979) refuta a tese de Florestan Fernandes que baseia-se na 

existência de uma condição residual e arcaica para explicar a assimetria racial brasileira. 

Desta forma ele propõe a necessidade de criação de novas categorias analíticas que 
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possibilitem a melhor compreensão das condições socioeconômicas da população negra 

no Brasil.  

As reflexões teóricas dos Estudos das Relações Raciais, que, em termos 

metodológicos, partem da premissa de que existem “grupos raciais ou de cor” 

com limites fixos, têm se adaptado bem ao uso de métodos quantitativos e ao 

uso das categorias do censo oficial brasileiro. Já nos seus primeiros trabalhos, 

Hasenbalg, pioneiro em estudos empíricos sobre discriminação e 

desigualdades raciais baseados em dados estatísticos, fundia as categorias 

“pardo” e “negro”, usadas nos censos oficiais, para criar uma dicotomização 

analítica entre “brancos” e “não-brancos” (HOFBAUER, 2006, p. 16). 

Segundo Hasenbalg (1979), o fato de existir uma pequena parcela de negros 

em meio à classe média branca, maioria absoluta desse segmento social, apenas ratifica 

a condição de subordinação da população negra na estrutura de classes da sociedade 

brasileira. 

Quando são considerados os mecanismos sociais que obstruem mobilidade 

ascendente das pessoas de cor, às práticas discriminatórias dos brancos – 

sejam elas abertas ou polidamente sutis – devem ser acrescentados os efeitos 

de bloqueio resultantes da internalização pela maioria dos não-brancos de 

uma auto-imagem desfavorável (HASENBALG, 1979 p. 226). 

Outro trabalho importante na atualidade é o de Antônio Sérgio Alfredo 

Guimarães. Esse autor defende que a sociedade brasileira deve adotar políticas públicas 

de compensação, explicitamente, direcionadas à população negra. Guimarães demonstra 

como a utilização do conceito de “cor” por alguns analistas das relações raciais no 

Brasil teve e ainda tem como princípio um viés ideológico, visando minimizar os 

conflitos raciais que são evidentes no dia-a-dia das relações sociais no Brasil. 

Para Guimarães (2002) o uso da categoria “cor” em análises acadêmicas tem 

dificultado a compreensão da discriminação racial do Brasil. Segundo este raciocínio, a 

grande quantidade de termos de cor que são usados no cotidiano (moreno claro, moreno 

escuro, moreninho, marrom etc.) não passa de uma espécie de “representação 

metafórica”, de uma “imagem figurada” do velho conceito clássico de raça (Guimarães, 

2002). O autor indica a necessidade de utilização do termo raça como uma “base 

conceitual-acadêmica”, ou seja, a utilização do termo raça não como um atributo 

biológico, mas como componente analítico da sociologia que responde à demanda por 

uma categoria que explicite de forma objetiva o conflito em torno das relações raciais 

no Brasil.  

[Raça] no seu emprego científico, não se trata de conceito que explique 

fenômenos ou fatos sociais de ordem institucional, mas de conceito que ajude 

o pesquisador a compreender certas ações subjetivamente intencionadas, ou o 
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sentido que orienta certas ações sociais. Tal conceito é plenamente 

sociológico apenas por isso, porque não precisa estar referido a um sistema 

causação que requeira um realismo ontológico. Não é necessário reivindicar 

nenhuma realidade biológica das raças para fundamentar a utilização do 

conceito em estudos sociológicos (GUIMARÃES, 2002, p. 170). 

Uma crítica contumaz ao modelo de relações raciais estabelecido no Brasil foi 

produzida por Abdias do Nascimento. Primeiramente porque a imagem internacional 

que o Estado brasileiro buscou construir durante longo tempo visou sempre suprimir a 

perspectiva racial como fator determinante em sua dinâmica social. Contudo esta 

imagem, para Nascimento (1978), está na contramão da realidade cotidiana no país. A 

situação desfavorável a que foi submetida a população negra brasileira não é 

apresentada ao cenário internacional. A elite política afirma, com veemência, a 

importância de o país se constituir a partir de um conjunto de relações raciais 

harmônicas, buscando colocar a sociedade brasileira como exemplo de inexistência de 

conflitos raciais. 

Nascimento (1978) contraria esta ideia, aduzindo a possibilidade de o Brasil 

estar construindo um modelo neocolonialista de dominação em relação aos demais 

países tanto na África quanto na diáspora africana. Segundo ele:  

Quando se considera a duplicidade do comportamento brasileiro face às 

nossas relações de raça [...], surge com toda a naturalidade a pergunta: até 

que extensão representa um gesto de amizade e de relações positivas a 

preconizada política brasileira, em direção à África? Tudo não seria – como 

todas as indicações sugerem – mera tentativa de substituir a influência de 

Portugal colonialista, expulso da África pelas armas da libertação, por outra 

influência, desta vez de um neocolonialismo brasileiro? Não significaria o 

conteúdo dessa a continuidade dos interesses econômicos, políticos e 

culturais daquelas mesmas classes que têm tradicionalmente se beneficiado 

com a opressão e a exploração dos africanos e seus descendentes? 

(NASCIMENTO, 1978 p. 91). 

Para Nascimento (1978), a posição tomada pela política brasileira em relação à 

África não difere do modelo colonialista imposto pelos países europeus àquele 

continente. Ao conceber o Brasil como um país sem estratificações raciais, esta elite 

política nega aos afrodescendentes a possibilidade de manter no continente africano a 

matriz de sua origem cultural, política e social. Além disso, um modelo social a-racial 

se estendido a um continente marcado pela imposição de diferenças raciais, como o 

continente africano, buscaria estabelecer a mesma forma sutil e subliminar de racismo 

vivenciado pelo negro brasileiro. 
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A crítica de Abdias do Nascimento orienta-se também à proposta não oficial, 

mas explícita do embranquecimento da população brasileira. Abdias demonstra que 

desde a classificação grosseira dos negros como seres selvagens e, por isso, inferiores, 

até o enaltecimento das virtudes da mistura de sangue como tentativa de erradicação da 

“mancha negra”; da capacidade operacional do sincretismo religioso, à abolição legal da 

questão racial através de medidas legais como a omissão censitária, durante longo 

tempo, a “história não oficial do Brasil” vem registrando, durante muito tempo, o 

longo e antigo “genocídio”6 que vem se perpetrando contra a população afro-brasileira. 

“Monstruosa máquina ironicamente designada ‘Democracia Racial’ que só concede 

aos negros um único privilégio: aquele de se tornarem brancos, por dentro e por fora” 

(Nascimento, 1980). Segundo o autor, este tipo de “imperialismo da brancura”, 

marcado pelo capitalismo que lhe é inerente, tem como produtos conceituais termos do 

tipo assimilação, aculturação, miscigenação, que camuflam, sob uma superfície teórica, 

a crença intocada na inferioridade dos africanos e seus descendentes. 

Desta forma, na perspectiva do autor, a ciência ocidental sempre buscou 

desqualificar as culturas africanas, sendo usada, geralmente, como instrumento de 

distorção, opressão e alienação dos africanos e afrodescendentes. Segundo Nascimento 

(1980), as culturas africanas além de conterem sua intrínseca e valiosa ciência, também 

oferecem uma variedade de sabedoria necessária pertinente à existência orgânica e 

histórica de seus integrantes.  Logo: 

Tornar contemporâneas as culturas africanas e negras na dinâmica de uma 

cultura pan-africana mundial, progressista e anticapitalista, me parece ser o 

objetivo primário, a tarefa básica que a história espera de nós todos. Como 

integral instrumento de uma contínua luta contra o imperialismo e o 

neocolonialismo, forjada junto com as efetivas estratégias econômico-

políticas, essa cultura progressista pan-africana será um elemento primordial 

da nossa libertação (NASCIMENTO, 1980 p. 45). 

Na acepção de Nascimento (1980), não se pode desperdiçar os fundamentos da 

ancestralidade africana como mecanismos de construção social para as massas africanas 

do continente e da diáspora. A ideia apresentada aqui é de que as culturas africanas 

podem contribuir de forma positiva para o desenvolvimento das sociedades 

                                                             
6 O termo genocídio tem sido usado de forma recorrente pela militância do movimento negro com o 

intuito dar visibilidade à sistemática utilização da violência como forma de controle e punição da 

população negra e pobre no país. Outrossim reconheço a inexatidão com que se aborda o termo, recurso 

metafórico bastante utilizado por Abdias do Nascimento em sua crítica ao processo de segregação racial 

inerente à sociedade brasileira.   
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contemporâneas, superando até mesmo as consequências de fenômenos como o 

imperialismo e o colonialismo europeu e norte americano. 

A partir desta perspectiva o autor indica que no Brasil são os quilombos, as 

principais organizações sociais, que fazem dos referenciais africanos, parte de seu 

arranjo estrutural enquanto sociedade7. Conforme afirma Nascimento (1980):  

Os quilombos, que variavam segundo o tamanho das terras ocupadas e o 

número de seus habitantes, via de regra mantinham bem organizada e 

eficiente produção agrícola, formas de vida social instituídas segundo 

modelos tradicionais africanos adaptados à nova realidade da América 

(NASCIMENTO, 1980 p.51). 

Os quilombos contribuíram de forma significativa para que fossem 

empreendidas diversas insurreições e guerrilhas que tinham como propósito a ruptura 

com a dominação colonial vigente até então. Daí decorre o argumento de Abdias quanto 

à importância da participação política dos negros em momentos históricos fundamentais 

que objetivavam a consolidação do Brasil como nação. 

No entanto, mesmo tendo papel preponderante na formação da sociedade 

brasileira o negro jamais foi considerado, pela intelectualidade dominante, como grupo 

social relevante a esta estrutura social. O pensamento social que analisa a formação 

nacional no Brasil sempre concebeu o elemento negro em uma posição subalterna e o 

processo escravocrata como um mecanismo de dominação muito menos lesivo do que 

realmente foi. Nas palavras de Nascimento (1980): 

[...] é pertinente chamar a atenção para o fato de certos scholars e escritores, 

geralmente brancos – os únicos que possuem os meios, a voz e a 

oportunidade de veicular opiniões fora do país – terem construído uma 

história fictícia da escravidão, da abolição e das relações entre pretos e 

brancos. Esta ficção se transformou numa mercadoria mascateada no balcão 

internacional das ideias, dos conceitos e das definições. Estes “intelectuais” 

das classes dominantes, articulados a outros recursos utilizados pela elite no 

poder, conseguiram que o Brasil, paradoxalmente, adquirisse e mantivesse no 

exterior uma imagem de inocência, bondade e humanitarismo em seu regime 

escravo; até mesmo uma reputação de originalidade na utópica perfeição 

tropical do seu esplendor lusitano, qualidades estas que o Brasil dividiria com 

as também lusitanas “províncias do além-mar” (NASCIMENTO, 1980 p. 58). 

Ainda que o elemento negro tenha contribuído à formação de um senso de 

nacionalidade ou de identidade nacional, fato é que este não é tido pela intelectualidade 

como componente fundamental à sociedade brasileira. Conforme demonstra 

                                                             
7 “O mesmo tipo de organização ocorreu em outras regiões do continente americano mudando apenas o 

nome de quilombos para cimarrons, maroons ou palenques, os quais existiram na chamada América 

espanhola e naqueles países em que houve escravidão, dominados por ingleses, holandeses e franceses” 

(NASCIMENTO, 1980 p. 51). 
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Nascimento, a forma como o pensamento social é arquitetado no debate internacional 

impede que os negros, primeiramente, sejam ouvidos enquanto produtores de 

conhecimento, e, posteriormente, é obliterado qualquer reconhecimento aos negros 

como elementos formadores de alguma estrutura social. 

1.3 A cidadania e a garantia de direitos às minorias  

As minorias não devem ser consideradas em termos de representação 

percentual geral, mas também em termos de representatividade em cenários 

socioculturais e políticos de poder.  

Pensar as interações entre negros e brancos, que representam 99,5%8 do 

conjunto da população nacional (WAISELFISZ, 2006), implica considerar 

que as mesmas envolvem conflitos diversos, polêmicas complexas, 

desigualdades injustas e alteridades portadoras de significados e com 

capacidade de significação. Dados históricos e estatísticos, além de exporem 

as múltiplas faces do racismo, demonstram o quanto distantes de uma 

condição cidadã muitas vezes se encontram os negros no Brasil. O desafio 

reflexivo, a partir de uma análise da realidade vivenciada, é entender que o 

Estado nacional ao implementar políticas públicas de cidadania, contribui 

para assegurar aos indivíduos, independentemente de seu pertencimento 

étnico-racial, segurança cidadã (DIAS, 2012, pp 8-9). 

Há que se considerar que as relações étnico-raciais expressam as interações 

socioculturais representativas de atores que se constroem e concebem o outro como 

sujeitos com a possibilidade de gozar direitos universais ou de cidadania. Sendo assim, 

o movimento negro assume um papel preponderante no processo de construção de uma 

sociedade nacional isenta de práticas racistas e com ações menos preconceituosas e 

discriminatórias direcionadas aos negros e negras brasileiros. A autora ressalta que as 

ações empreendidas pelo movimento negro, em prol da ampliação do acesso à cidadania 

para população negra, podem ser conduzidas pela sociedade em geral, sociedade civil e 

poder público.  

                                                             
8 Censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 revela que o percentual de população indígena no 

país, naquele ano era de 0,42%, perfazendo uma população total de 817.963 pessoas, conforme indica a 

tabela constante no link: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu1

4=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&Opc

TipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47

&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&

qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=

2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&

opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11

=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&pro

c=1 
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http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=2&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=2&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=0&digt6=&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
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Os processos de miscigenação, mestiçagem e sincretismo contribuíram 

sobremaneira com os limites para a constituição da identidade dos negros brasileiros, o 

que afeta diretamente a dimensão de demandas por políticas públicas direcionadas a este 

grupo populacional. Segundo Dias:  

A constituição de uma sociedade miscigenada não anula desigualdades 

alicerçadas nas relações entre opressores e oprimidos, entre discriminados e 

discriminadores, entre um modelo de sociedade que realça superioridade dos 

brancos em detrimento da inferioridade dos negros. Ainda que reações que 

aprisionam os negros em uma teia de preconceitos e discriminações sejam, 

muitas vezes, contidas, em nome da boa convivência social, elas 

transparecem em ações, conscientes ou não, que repelem os não brancos, ou 

seja, aqueles que não apresentam em seu corpo as marcas responsáveis pelos 

limites entre o que é aceitável e o que é inaceitável. (DIAS, 2012, p. 13) 

Ainda, “não há como desconsiderar que as identidades negras são construídas 

também como instrumentos de mobilização política”. Logo, mesmo em situações de 

negação do constructo identitário, para os negros com identidade afirmada emerge um 

sentimento de porte de direitos relativos à cidadania, o que remete à luta contemporânea 

para a efetivação destes.  

A busca por cidadania, empreendida por grupos de negros e negras, tem como 

balizador o fato de que a equidade nas formas de participação política e sociocultural 

avança de forma lenta e sem a definição de estratégias concretas para o atingimento de 

metas e resultados expressivos.  

As políticas específicas, tais como as PIR devem ser acompanhadas de 

políticas universais que criem um vínculo de suporte mútuo com o objetivo de 

promover uma ressocialização coletiva dos atores envolvidos. Na perspectiva dos 

autores:  

Portanto, para que as políticas de promoção da igualdade racial (quer sejam 

elas ações repressivas, ações valorizativas e/ou ações afirmativas) tenham 

potencial transformador contra a prática do racismo, não se pode abrir mão 

de políticas universais associadas a elas, uma vez que todas elas são 

fundamentais para o desenvolvimento de todo o potencial humano de cada 

indivíduo, visto que todas essas políticas em interação possibilitam, de fato, a 

construção de sociedades mais igualitárias, baseadas na igualdade de 

oportunidade/ acesso e de tratamento, onde os indivíduos possam escolher e 

ser donos dos seus próprios destinos ( SANTOS; SILVEIRA 2010 p. 44). 

Nessa perspectiva há a necessidade de articulação entre ações de ordem 

universal traduzidas em políticas públicas, associadas ao uso de mecanismos 

institucionais destinados à erradicação das desigualdades raciais, podendo estes ser 
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tomados sob a ótica das ações afirmativas ou, em um espectro mais amplo, des de a 

perspectiva de políticas voltadas à promoção da igualdade racial.  

Ainda, as políticas de promoção da igualdade racial não podem ser reduzidas 

apenas às políticas de ações afirmativas. As PIR trazem consigo um grau de 

complexidade e amplitude muito maior do que as ações afirmativas. Até porque, as 

ações afirmativas são uma forma de PIR, que não encerram em si todos os mecanismos 

disponíveis à promoção da igualdade racial.  

Há outra confusão em curso. A redução das ações afirmativas à utilização do 

sistema de cotas. Conforme demonstram Santos e Silveira (2010), as ações afirmativas 

compõem um conjunto de mecanismos e recursos institucionais com o intuito de mitigar 

as desigualdades, no caso brasileiro, concernentes ao acesso à educação de nível 

superior e ao mercado de trabalho, para grupos que sofreram ou ainda sofrem algum 

tipo de discriminação, seja por questões étnicas, raciais, de gênero ou por pertencimento 

religioso.  

Na acepção de Guimarães (2012), diferentes concepções para o 

desenvolvimento da cidadania orientaram formas variadas de reconhecimento dos 

indivíduos e grupos sociais, quanto ao exercício de direitos, na Europa e nas colônias 

europeias nas Américas.  Segundo o autor, a noção de raça impediu durante longo 

tempo o desenvolvimento da cidadania. Este é um paradoxo da atual aceleração desse 

desenvolvimento em função do próprio conceito. A confusão criada pela imbricação das 

noções de classe e raça, celebrada como a chave explicativa da harmonia entre a 

população negra e as demais, pois suplantaria a ideia de racismo, serviu também para 

destituir os pleitos por redução das diferenças raciais durante boa parte da história 

recente do Brasil. “A subcidadania da maioria dos negros e mestiços evitou por muito 

tempo que as raízes raciais da hierarquia social fossem visíveis” (GUIMARÃES, 2012, 

p.16).  

É importante ressaltar a importância de uma agenda política negra, já exposta 

no início do séc. XX e estruturada sobre duas perspectivas fundamentais: o protesto 

contra o preconceito de cor e a luta pela inclusão social da população negra. Cabe aqui 

observar os aspectos políticos da defesa da democracia, desde o período acima referido 

e que até hoje norteia muitos discursos de gestores e atores responsáveis pela produção 

de políticas de promoção da igualdade racial. O autor afirma que a durante o período 
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ditatorial e posterior a esse “na agenda política da esquerda, a luta pela segunda 

abolição foi subsumida à luta pelo socialismo” (Guimarães, 2012).  

Construído o mito de uma sociedade sem clivagens raciais, que se traduziu na 

ideologia da “Democracia Racial”, durante o período de governos fundamentados em 

regimes militares, principalmente após 1964, a luta antirracista se manteve constante 

ainda que muitos dos intelectuais e militantes do movimento negro e de defesa dos 

direitos humanos passassem a ser, sistematicamente, perseguidos pelo regime. 

Conforme indica Guimarães:  

Mas a recusa completa da democracia racial não ocorreu repentinamente; 

muitas tentativas ainda foram feitas, depois que Florestan (Fernandes, 1965) 

a caracterizou como um mito, e que Abdias (Nascimento, 1968) a chamou de 

logro, em 1968, para explorar o terreno de possibilidades de luta e de 

resistência, demarcado pelo mito e sua recusa do racismo. Até meados dos 

anos 1980, enquanto as organizações negras conviviam com o regime 

autoritário, as ambiguidades do mito, a um só tempo falso e verdadeiro, o 

tudo que é nada, no dizer do poeta, foram exploradas como bandeira de luta, 

no mote “por uma autêntica democracia racial” (MNU, 1982). Do mesmo 

modo, coerentemente, o movimento negro que ressurgiu nos anos 1970 

reorganizou-se como Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação 

Racial (GUIMARÃES, 2012 p. 21). 

 É com a retomada do processo democrático e a promulgação da constituição 

de 1988 que o ideal e o mito da democracia racial são completamente renegados pelas 

representações do movimento negro. O estabelecimento de uma agenda radical de 

defesa dos direitos humanos, dos direitos civis e sociais dos negros projetou um período 

de denúncias ao processo histórico de segregação da população negra. Ainda referindo 

Guimarães (2012):  

Essa é a fase que tem como pressuposto a ruptura ideológica com os ideais da 

democracia racial e, como meta, a afirmação radical da igualdade racial. Não 

por acaso tal movimento conduziu à demanda por ações afirmativas nas áreas 

de emprego, educação e saúde. A simples igualdade de tratamento, inscrita na 

ordem democrática anterior, deixava de ser satisfatória. O movimento negro 

passou a ter como meta o desmantelamento das desigualdades raciais através 

de políticas públicas de discriminação positiva (GUIMARÃES, 2012 p.22). 

O autor traz à discussão um debate premente à compreensão do processo de 

desenvolvimento e produção de políticas de promoção da igualdade racial, qual seja, o 

papel das ideologias raciais e que discurso elas produzem no que tange ao combate ao 

racismo. Logo um questionamento se faz presente: Como é definido o ser negro no 

Brasil e quais as implicações destas definições para a construção de um processo 

político institucional? 
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 Na acepção de Guimarães (2012), após a abolição do sistema escravagista, a 

reivindicação por direitos cidadãos e direitos políticos foi reclamada pelos europeus 

com o intuito de legitimar a desigualdade social entre estes e os não-europeus. Logo, o 

racismo torna-se um mecanismo de hierarquia social. No caso brasileiro, o uso da noção 

de raça criou para os indivíduos não brancos, barreiras sociais, praticamente, 

instransponíveis.  

A questão da cor, nesse caso, assume papel central na definição do lugar social 

dos indivíduos:  

O fato é que a noção mais antiga de “cor”, em torno da qual, na Europa, 

desde a Antiguidade, se diferenciaram povos e indivíduos, continuou a ter 

mais importância que as explicações pseudocientíficas baseadas em raça. 

Ainda que as classificações de cor tivessem sofrido uma espécie de releitura 

racista erudita e permanecessem doravante com tal substrato, não se 

desenvolveu no Brasil nem uma classificação racial bipolar, nem emergiram 

regras classificatórias precisas (Harris, 1956). As circunstâncias e situações 

sociais permitiriam a manipulação das classificações de cor (Azevedo, 1963) 

(Guimarães, 2012 p. 23). 

   O que se percebe, segundo o exposto é que a mestiçagem usada como recurso 

identitário gerou grupos raciais entre o branco e o negro que passaram a reivindicar uma 

identidade branca. A fluidez no uso dos critérios de identificação sociorracial por parte 

da população contrasta com os mecanismos de identificação étnico-racial que dispõe os 

Estados Unidos e a Europa. Tomando ainda Guimarães (2012) por referência:  

Aqui, talvez valha a pena traçar, ainda que em traços rápidos, as diferenças 

dos sistemas de classificação racial vigentes nos Estados Unidos, na Europa e 

no Brasil, de modo a evitar mal-entendidos e excesso de polissemia. O 

sistema norte-americano utiliza a regra de hipodescendência, ou seja, 

descendência traçada a partir do cônjuge inferiorizado socialmente, para 

traçar os limites dos grupos raciais, que são referidos abertamente como 

raças. O sistema europeu contemporâneo, desde o fim da Segunda Guerra, 

rechaça o termo raça e classifica os indivíduos, seja em termos culturais, 

etnias propriamente ditas, ou a partir da cor da pele, sem referência a 

descendência biológica. O sistema brasileiro também recusava o termo raça 

até recentemente, preferindo o de cor, e também não tem uma regra clara de 

classificação por descendência, mas utiliza outras marcas corporais, tais 

como cabelo, formato do nariz e dos lábios, para classificar os indivíduos em 

grupos. Se o termo raça era tabu até há pouco, hoje em dia usa-se 

correntemente o par “raça/cor” em recenseamentos e pesquisas de opinião, 

assim como no dia a dia se os utiliza como termos intercambiáveis 

(Guimarães, 2012 p.24). 

A longa citação demonstra que o gradiente de cores que identifica a população 

brasileira criou possibilidades intercambiáveis no que se refere à identificação étnico-

racial. Isso também gerou um estímulo ao branqueamento, visto que, as construções 

ideológicas das teorias fundamentadas no racismo científico definiam o 
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embranquecimento gradual como objetivo a ser alcançado por toda a população e a 

mestiçagem como parte gradual desse processo.  

Em linhas gerais essa noção de embraquecimento interfere de maneira direta na 

consolidação da cidadania no Brasil. O próprio pleito assimilacionista das 

manifestações negras no início do século XX revela essa condição, pois:  

A construção do imaginário de uma nação mestiça, que incluiria a totalidade 

dos indivíduos livres, foi intensificada pelo movimento abolicionista, e se 

aprofundou durante o período republicano. Essa formulação talvez se 

constitua no veio mais refinado do pensamento social brasileiro, que encontra 

seus expoentes, em termos de enunciação, em Joaquim Nabuco e Gilberto 

Freyre. Segundo esse pensamento, a liberdade, conquistada pela abolição da 

escravidão, transmuta-se imediatamente em cidadania, na ausência de 

preconceitos de raça. As desigualdades sociais remanescentes passam a se 

ancorar na ordem econômica e cultural das classes sociais. Cabe ao Estado 

incorporar e regular através de políticas sociais o acesso dos cidadãos ao 

pleno gozo de seus direitos, e promover desse modo a justiça, a educação, a 

saúde e a seguridade social de todos. O Estado é o único ente civilizador e 

promotor da harmonia social (Vianna e Carvalho, 2000). Não há lugar, nesse 

pensamento, para a teoria de Marshall do desenvolvimento da cidadania pela 

conquista de direitos (Guimarães, 2012 p. 26). 

A noção de igualdade produzida por uma perspectiva emancipatória é 

questionável, posto que atribui aos indivíduos e ao Estado, enquanto ente gestor, a 

responsabilidade pela restituição de direitos, e é enganosa na medida em que não propõe 

o reconhecimento de direitos e execução de uma cidadania plena, ancorada no respeito e 

reconhecimento à diversidade e às diferenças características de cada grupo social.  

A guinada política das mobilizações em torno da valorização da diversidade e 

da diferença, ainda no final dos anos 1970, traz no seu bojo o resultado do 

amadurecimento de demandas equivalentes: o fim da luta “por uma autêntica 

democracia racial” e a busca por reconhecimento da singularidade cultural e por ações 

afirmativas que propiciassem maior equidade de oportunidades entre brancos e negros.  

Em linhas gerais, Guimarães (2012) afirma que a realização plena da cidadania 

dos negros brasileiros tem se dado pelas vias do Estado, enquanto garantidor de direitos 

e regulador dos mecanismos de combate ao racismo. Contudo, essa cidadania tem 

limites bastante restritivos, primeiro porque a participação política ativa ainda carece de 

efetividade; segundo, a defesa da ideia de uma nação mestiça tende a mitigar os pleitos 

por igualdade e afirmação da diferença identitária e étnica, justamente porque os grupos 

sociais com maior poder de influência no cenário político e cultural acabam por tentar 

deslegitimar a luta e a mobilização negra desde uma perspectiva de minimização do 
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racismo e da desigualdade racial; e terceiro, até bem pouco tempo, aproximadamente 

uma década e meia o debate e luta por visibilidade das questões relativas às minorias 

ficou subsumido à defesa, por grande parte da intelectualidade e até dos movimentos 

sociais, da necessidade de superação da luta de classes9. Ideia recorrente às 

organizações com forte cunho socialista ou de esquerda, também orientou as 

perspectivas de pesquisas e de mobilização dos segmentos sociais mais interessados na 

resolução de seus problemas e demandas. Conforme aponta Guimarães (2012):  

O período que se vive é o primeiro em que se recusa os pressupostos 

autoritários da democracia racial, que buscava a harmonia sem consolidar a 

ordem política e equalizar a distribuição social das riquezas e das 

oportunidades. O protagonismo maior agora passa a ser dos movimentos 

sociais, ainda que o Estado se mantenha central, como distribuidor e doador. 

É nessa ordem de garantia dos direitos individuais e coletivos que medram o 

reconhecimento da singularidade étnica e o respeito à igualdade racial. De 

modo apenas aparentemente paradoxal, a afirmação do coletivo racial serve 

para aprofundar a igualdade entre os cidadãos. A razão parece estar em que 

as desigualdades precisam agora ganhar nome (cor, gênero, raça, orientação 

sexual) para serem combatidas (Guimarães, 2012 p. 37). 

 Pensar a produção de políticas setoriais de visam a diminuição de 

desigualdades e o acesso a bens e serviços, como é o caso das políticas de promoção da 

igualdade racial, remete-nos à reflexão sobre os parâmetros ou os limites da cidadania. 

Primeiramente porque a expansão e o reconhecimento de direitos, especificamente, a 

partir do século XVIII, trouxe consigo o debate sobre a universalidade de direitos e 

quem efetivamente eram os portadores de atributos a que se destinavam tais direitos.  

Conforme aponta Gurza Lavalle (2003) está na formulação de T.H. Marshall a 

concepção mais influente da noção de cidadania moderna, em seu texto denominado 

“Cidadania e Classe Social” (1949). Constituir a análise sobre de desenvolvimento de 

políticas de promoção da igualdade racial, observando o modelo evolutivo de Marshall 

é tarefa importante à reflexão sociológica na medida em que os princípios constitutivos 

da cidadania moderna são concebidos por quatro elementos de caráter universalista, a 

saber: universalidade; territorialização; princípio plebiscitário ou individualização e 

índole estatal-nacional (Gurza Lavalle, 2003).  

                                                             
9 “o princípio de igualdade universal, conforme está estabelecido na Constituição e leis, já é uma 

expressão da ideologia racial do branco. Ao estabelecer a igualdade de todos, e proibir quaisquer barreiras 

e ódios de raça, o branco que legisla e governa toma o dito pelo não dito. [...] Num país multirracial, no 

qual convivem raças e etnias diversas, é conveniente afirmar a igualdade de todos. Na ideia de 

democracia está a preocupação com o convívio harmônico de raças e etnias. Trata-se de uma ideologia 

que estabelece os ideais dos legisladores e governantes sobre a maneira de apagar-se ou diluir-se a divisão 

real entre as pessoas de raças e etnias diversas (IANNI, 2004, p. 131).     
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Tais elementos sugerem, para a análise em questão, a possibilidade de os 

grupos sociais constituintes do Estado-nação10 acessarem de forma processual e 

evolutiva aos recursos ofertados pela execução da cidadania. No entanto, a formação 

social brasileira não permitiu que os segmentos ditos minoritários tivessem seus direitos 

coletivos e individuais respeitados e muitos menos o acesso aos mecanismos capazes de 

realizar satisfatoriamente as condições mínimas de cidadania.  

É importante salientar que a cidadania como conceito que define a garantia de 

direitos civis, políticos e sociais é um mecanismo de mediação das relações desiguais 

oriundas do sistema capitalista11. A reflexão a respeito do desenvolvimento do conceito 

de cidadania na sociedade brasileira carece de consideração sobre o contexto histórico e 

sócio-político de seu surgimento. Com a transição das formas pré-modernas de relações 

sociais, cujas características estariam fundamentadas no sistema escravocrata, para as 

relações impessoais do mundo moderno, orientadas pelas instituições - Estado e 

mercado - e os valores substanciais que orientavam normativamente as relações no 

interior da comunidade política, fica evidente que o modelo de regulação social adotado 

impediu o acesso de parcela considerável da população negra aos recursos estatais 

disponíveis à cidadania.  

A passagem do sistema colonial ao império, no século XIX e, posteriormente, a 

supressão do sistema escravagista como fonte da força de trabalho deixou heranças 

negativas em termos de desenvolvimento de uma civilização moderna, pautada por 

instituições que possuem valores normativos que regem a vida social, principalmente no 

que diz respeito ao reconhecimento substancial da igualdade humana mínima, elemento 

fundamental para se pensar o paradigma da dignidade nas sociedades modernas. 

Ao elaborar uma perspectiva comparativa, José Murilo de Carvalho (2001) 

expõe os elementos que permitem a compreensão de como a cidadania se desenvolveu 

no Brasil. Sua análise é um contributo seminal à apreensão da singularidade dos 

elementos que conformam o estabelecimento da cidadania no país a partir do século 

XIX.  

                                                             
10 Para o caso brasileiro carece de reflexão a condição de ser este um Estado-Nação na acepção moderna 

do termo.  
11 Demant, Peter. Direitos para os excluídos p. 343-383. IN: PINSKI, Jaime; PINSKI, Carla Bassanezi. 

História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2014.  
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Carvalho (2001) afirma que o Brasil do século XIX teria sido politicamente 

pautado por uma cultura estado-cêntrica – obliterando o espaço público – como no caso 

francês, e não se expressou de modo universal, como na trajetória inglesa, mas que a 

trajetória brasileira se formou a partir de uma relação entre Estado e indivíduo em que, 

ora o Estado coopta esses indivíduos para o seu interior, ora os indivíduos procuram o 

Estado para atender os seus interesses privados. Nesse sentido, o Brasil do século XIX, 

para o autor, expressaria um privatismo em que a cultura política se aproximava mais 

das descrições da cultura política súdita, quando não paroquial.   

Percebe-se uma importante distinção na análise de Carvalho (2001), há pelo 

menos três expressões desses cidadãos: o cidadão ativo, que é o cidadão participante em 

que a cidadania foi conquistada de baixo para cima; o cidadão inativo, em que as 

pessoas se relacionam com o sistema político como súditas e a cidadania é construída de 

cima para baixo; o não-cidadão, cuja expressão seria o indivíduo da cultura paroquial.  

Nessa perspectiva, a partir do século XIX, a população brasileira passa a se 

relacionar com o Estado, ainda que de forma precária, transformando paulatinamente a 

cultura política paroquial em cultura política súdita, através, principalmente, da 

cooptação do primeiro pelo segundo, cooptação essa que se expressava: no processo 

eleitoral, na incorporação da Guarda Nacional, no alistamento militar e no registro civil. 

Tais medidas foram, na perspectiva de Carvalho (2001), a representação da cidadania 

construída de cima para baixo através de incentivos do Estado, mas não passaram 

despercebidas ao tecido social na medida em que é possível constatar alguns 

movimentos reativos por parte dessa população, que era incorporada ao campo da 

cidadania.  Para além das ações governamentais que buscavam cooptar os indivíduos 

para o interior do Estado, escravidão, o patriarcalismo e o latifúndio são apontados 

como heranças coloniais que irão deixar marcas significativas na cultura política e no 

desenvolvimento econômico, político e social do país do século XIX. 

Para a análise em questão, interessa do debate sobre cidadania desenvolvido 

por José Murilo de Carvalho (2001) o conceito de “cidadãos negativos”, pois estes 

compõem a parcela da população, que se configurava e configura como maioria 

populacional, aos quais foram negados o desenvolvimento das potencialidades 

participativas, sendo a privação do acesso à educação o maior dano a formação da 

consciência cívica. Estes sofreram mais duramente as consequências do sistema colonial 
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na medida em que “havia um potencial de participação que não encontrava canais de 

expressão dentro do arcabouço institucional e que, também, não tinha e condições de 

articular arcabouço alternativo”. (CARVALHO, 2001, p. 15).  

A escravidão, o patriarcalismo e o latifúndio são as bases para o 

desenvolvimento de um modelo de cidadania, no caso brasileiro, bastante peculiar, visto 

que a maioria da população, do ponto de vista legal, chega ao momento de ingresso na 

modernidade na condição de não-cidadão. Segundo Carvalho (2001):  

Escravidão e grande propriedade não constituíam ambiente favorável à 

formação de futuros cidadãos. Os escravos não tinham os direitos civis 

básicos à integridade física (podiam ser espancados), à liberdade e, em casos 

extremos à própria vida, já que a lei os considerava propriedade do senhor, 

equiparando-os a animais (CARVALHO, 2001 p. 21).  

No Brasil é possível observar tanto a manutenção da dominação e da injustiça 

por meio da função ideológica da cidadania, como fiadora da meritocracia, quanto um 

déficit intenso no que toca a efetivação de um consenso valorativo básico acerca da 

dignidade dos sujeitos, de modo a possibilitar o surgimento de “subcidadãos”, tratados 

efetivamente como “subgente”, e, por isso, destituídos de acesso ao sistema direitos e à 

cidadania plena.   

É importante, para fins analíticos, que se tenha a noção diferencial do processo 

de modernização a que se submeteu a sociedade brasileira, naquilo que Jessé Souza 

expõe como modernidade periférica. A compreensão do desenvolvimento da cidadania 

no Brasil, que certamente não percorreu os mesmos caminhos tampouco tropeçou os 

mesmos buracos do trajeto da cidadania nos países centrais, passa pelo entendimento 

das especificidades da modernidade periférica.  

Em A construção social da subcidadania, Souza (2006) demonstra o descaso 

com que é tratada, invariavelmente, a maior parcela da população brasileira – em sua 

maioria composta por negros – tendo no uso da violência pelas agências estatais, como 

as ações impetradas pela polícia, uma atitude que possui legitimidade social 

(MAYORA; GARCIA, 2013, p.162).  

Ainda referindo Mayora e Garcia (2013), a característica central de sociedades 

periféricas, como a brasileira, não se percebe no recurso ao “jeitinho” ou algum tipo de 

emotividade pré-moderna. Segundo Souza (2006), os problemas com que se confronta a 

sociedade brasileira não são o resultado de modelos pré-modernos, mas consequências 
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do próprio processo de modernização, que teve início quando as principais instituições 

da Modernidade, o Estado e o mercado, passam a conformar a ordem liberal-burguesa 

no Brasil.  

A modernidade brasileira é deficiente porque aqui jamais foi realizado um 

esforço político em nome da equalização das condições sociais das classes 

inferiores, quer dizer, em nome do aburguesamento das classes subalternas, 

processo que garantiu o acesso das classes inferiores dos países centrais à 

fonte da moralidade objetiva que garante a cidadania plena (MAYORA; 

GARCIA, 2013, p.162).  

Conforme apontam Mayora e Garcia (2013), o desenvolvimento da análise de 

Jessé Souza sobre a constituição da cidadania incompleta, traduzida pela noção de 

subcidadania, assume como fundamento teórico conceito de habitus, da vasta obra de 

Pierre Bourdieu12.  

Dividiu a categoria em habitus primário e habitus precário. Segundo sua 

análise, o processo civilizatório, disciplinar, que conformou os sujeitos à 

ordem capitalista, que passa pela “legislação sanguinária contra a 

vagabundagem” e chega na atuação benevolente do Estado Social, sempre 

com o objetivo de produzir o agente racional, útil e produtivo, foi capaz de 

universalizar relativamente o habitus primário, que consiste em “esquemas 

avaliativos compartilhados objetivamente, ainda que opacos, e quase sempre 

irrefletidos e inconscientes, que guiam nossa ação e comportamento efetivo 

no mundo” (SOUZA, 2006, p. 174 apud MAYORA; GARCIA, 2013, pp. 

162-163).  

Refletindo o argumento ora exposto, tem-se que:  

É essa “dignidade”, efetivamente compartilhada por classes que lograram 

homogeneizar a economia emocional de todos os seus membros numa 

medida significativa, que me parece ser o fundamento profundo do 

reconhecimento social infra e ultrajurídico, o qual, por sua vez, permite a 

eficácia social da regra jurídica da igualdade e, portanto, da moderna noção 

de cidadania (SOUZA, 2006, p. 166 apud MAYORA; GARCIA, 2013, p. 

163). 

 Se há um discurso político de inclusão cidadã no Brasil contemporâneo, esse 

pode ser questionado pelo fato de que, para a população negra essa cidadania é 

incompleta. A incapacidade do Estado em obter resultados efetivos na busca pela 

promoção da igualdade racial passa pela inépcia política e pela subvalorização da 

questão racial, como problema de fundo nas relações sociais no país. Quando deslocado 

para arena da gestão pública local, o tema da cidadania torna-se ainda mais insolúvel. A 

concepção comum da cidadania como igualdade de direitos faz presumir nos gestores 

locais que a universalidade do acesso é o princípio básico a ser atingido pela gestão. 

                                                             
12 Nesse sentido, conferir BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. RJ: Bertrand Brasil, 2011. 

Especificamente o capítulo III, cujo título é A gênese dos conceitos de habitus e de campo (pp. 59-73). 
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Então o conceito de “cidadão negativo” se faz presente, na medida que as 

demandas com recortes específicos para minorias são tratadas como pleitos de menor 

importância. E a negatividade dessa cidadania torna-se evidente quando o discurso e a 

ação sobre temas como promoção da igualdade racial são incoerentes, quando não 

conflitantes, conforme o objeto da análise em questão expõe. 

Se o modelo de relações raciais vigente na sociedade brasileira inferioriza os 

não-brancos – principalmente indígenas e negros – ele também limita as possiblidades 

de mobilidade social. As formas mascaradas de discriminação e preconceito perpetuam 

as assimetrias e desigualdades e, conforme bem aponta Paixão (2006), “produzem o 

ressentimento e o bloqueio das capacidades individuais dos negros e negras brasileiros”. 

Desta forma Paixão (2006) afirma que:  

Assim, é inequívoco que na sociedade brasileira um negro pobre, assim como 

das demais classes sociais, tenderá a apresentar maiores dificuldades para a 

sua realização socioeconômica (nas searas educacionais, profissionais, etc.) 

do que uma pessoa branca na mesma situação social (PAIXÃO, 2006, p. 57).  

   Para se pensar no exercício da cidadania em sua plenitude é necessária a 

ruptura com as formas cotidianas de manifestação. Desde as relações pessoais, até os 

espaços da mídia, nas instituições públicas ou privadas e até mesmo no campo da 

representação política e da disputa eleitoral, há que gerar condições de disputa e 

participação com níveis paritários de acesso aos mecanismos de gestão e organização 

destes campos, afim de que a cidadania se perceba e efetive de forma prática, fugindo 

do discurso abstrato de benemerência a todos de maneira igual.  

1.4 Poder local e gestão pública para promoção da igualdade racial: abordagem 

conceitual  

A produção e execução de políticas públicas, via de regra, carece de 

comprometimento dos municípios para que estas se efetivem de forma qualificada e 

eficaz. A análise de Maria Teresa M. Kerbauy (2000) sobre o poder local aponta que a 

transição democrática entre os anos 1970 e 1980 fez surgir espaços locais municipais 

como territórios políticos, étnicos, culturais, sociais e econômicos. Kerbauy (2000) 

ainda ressalta que o governo municipal enquanto espaço político institucional em que se 

expressam a representação, a aliança, o confronto e a disputa de interesses, de forças e 

de organizações sociais que marcam e moldam o território local, dentro do contexto 
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regional e nacional – caso de Porto Alegre – assume relevância fundamental na 

efetivação dos processos e de gestão pública.  

No entanto, políticas públicas com recorte setorial, como o são as políticas de 

promoção da igualdade racial, encontram dificuldade em identificar e articular as redes 

de mediação e interconexão entre a conjuntura local, estadual (regional) o nacional. 

Desta forma, as modalidades específicas do poder, inerentes à lógica do local, também 

não são apreendidas de maneira a dar vasão às demandas a quem deveriam se destinar a 

implementação dessas políticas.  

Cabe, nesse sentido, uma reflexão quanto à forma como o poder local13 tem se 

organizado para a execução de políticas que carregam consigo um nível de 

complexidade que supera a “solidariedade tradicional”. Pois, à medida que as gestões 

municipais assumem a reponsabilidade pela implementação desse tipo de política “surge 

o clientelismo de demandas grupais, cuja base se estrutura a partir da mobilização 

política de categorias sociais específicas, corporativas, profissionais” (KERBAUY, 

2000, p. 33). O debate recente sobre institucionalização e instrumentalização do 

movimento negro orbita esse cenário, questionando o processo de incorporação das 

demandas da população negra pelos entes públicos em nível municipal. Ainda 

observando a asserção de Kerbauy (2000):  

As redes personalistas dos partidos e da burocracia formam uma pirâmide de 

relações que atravessa a sociedade de alto a baixo [...] como característica de 

uma sociedade cujas demandas são fracamente organizadas, e passíveis de se 

transformarem numa relação clientelística (KERBAUY, 2000, p. 34).       

Voto, relações personalistas, interesses eleitorais e eleitoreiros, manutenção no 

poder, entre outras coisas, formam uma teia de relações que interferem 

significativamente na ação da gestão pública municipal e produzem discursos abstratos 

sobre a importância e a necessidade de políticas com foco na promoção da igualdade 

racial, mas que, como será demonstrado não se traduzem em resultados efetivos ou que 

interfiram de forma significativa na dinâmica institucional do poder local.   

                                                             
13 Adoto aqui a definição conceitual apresentada por Silva (2008) como: “O que se denomina de local, 

remete-se, no Brasil, à esfera municipal, o lugar de exercício do poder, prefeitura e câmara municipal e as 

múltiplas instituições sociais a esta esfera vinculadas (Daniel, 1988)”. Compreende-se, também, como 

Fischer (1992), que o poder local constitui-se nas relações que delimitam o poder entre os diferentes 

grupos sociais, ocorrendo externamente a esta esfera. SILVA, Márcia. Poder Local: Conceito e exemplos 

de estudos no Brasil. Sociedade & Natureza, Uberlândia, 20 (2): 69-78, dez. 2008.  
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Conforme Almeida e Carneiro (2003), durante a Assembleia Constituinte de 

1988, os municípios passaram a ser valorizados como alicerces da democracia, sendo 

transformados em entes federativos. Com isso as cidades passam a ter plena 

autonomia14 nos âmbitos político, administrativo, legislativo e financeiro. Essa mudança 

compeliu à descentralização das demais esferas de poder.  

Um dos principais arranjos institucionais que derivam da descentralização do 

poder é justamente a possibilidade de acesso da população aos espaços decisórios. 

Nesse sentido, ao valorizar os municípios, o constituinte reconheceu que olhar para os 

territórios e trabalhar especificidades locais é fundamental para enfrentar problemas 

sociais, especialmente num país com tamanha diversidade cultural e desigual como o 

Brasil.  

No entanto, levando em conta o quadro brasileiro de enormes desigualdades 

sociais, que se expressam não só regionalmente como nas periferias metropolitanas, 

deve-se questionar pelo menos em que medida a descentralização não constitui um 

mecanismo perverso de aprofundamento das disparidades regionais e municipais quanto 

ao acesso equitativo a padrões mínimos de qualidade de vida. Sem mecanismos 

nacionais redistributivos que incidam sobre os investimentos públicos e a renda da 

população, é improvável que possam ocorrer a reversão dessas desigualdades e o 

desenvolvimento mais equitativo entre regiões e municípios. 

O estudo de Santos Junior (2000) aponta que a noção de descentralização 

municipal tem sido utilizada com frequência na literatura para designar os processos de 

municipalização política e de descentralização administrativa, isto é, maior atribuição 

nas competências e recursos à disposição dos municípios. De um lado, numa clara 

oposição aos processos de centralização, a noção se identifica com a cultura 

democrática contemporânea, em que descentralizar é democratizar. De outro, ela está 

fortemente relacionada à noção de autonomia municipal, “entendida como a proteção 

                                                             
14 A autonomia política significa não apenas "capacidade de autogoverno", i.e. "eleição direta de prefeito, 

vice-prefeito e vereadores", como "auto-organização", por meio de uma Lei Orgânica municipal própria. 

A autonomia administrativa implica na liberdade para organizar as atividades do governo local, criar o 

quadro de servidores municipais e criar ou suprimir distritos. A autonomia legislativa implica seja em 

capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, seja de complementar as legislações estadual e 

federal. Finalmente, a autonomia financeira se materializa na capacidade de criar e arrecadar os tributos 

próprios; elaborar, aprovar e executar o orçamento municipal e aplicar os recursos, levadas em conta 

algumas limitações constitucionais (NEVES ET ALLII. "Os municípios e as eleições de 2000". Cadernos 

Adenauer 4, São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, pp.9-32.) 



50 

 

legal à capacidade de auto-organização, às competências exclusivas e específicas, ao 

direito de agir em todos os campos de interesse geral da cidadania e à disponibilidade de 

recursos próprios não condicionados” (SANTOS JUNIOR, 2000, p. 31).  

O argumento fundamental que legitima a descentralização municipal e a 

autonomia local é a proximidade entre o governo e os cidadãos, que torna possível 

estabelecer uma relação direta e imediata da organização representativa com o território 

e a população, ao mesmo que a esfera local está muito mais sujeita ao controle público 

do que a federal e a estadual.  

Geralmente há poucas vozes que se opõe a ideia de descentralização, visto que 

a noção em si mesma é bastante permeável a abranger diversas acepções. O sentido da 

descentralização é dado pelo lugar que ocupa nas novas concepções sobre a gestão das 

cidades (Santos Junior, 2000).  

Contudo a legitimidade do governo local depende sempre do atendimento e da 

capacidade de execução de suas propostas e planos de gestão, o que demanda a criação 

de condições para a governabilidade. No entanto, em geral, os governos municipais não 

detêm os recursos (financeiros e técnicos) e instrumentos de intervenção necessários 

para tanto e tornam-se dependentes estruturais dos atores que detém essas condições: 

setor privado, siglas políticas em que o interesse público é o menos relevante, 

segmentos da sociedade civil ou lideranças que se auto intitulam seus representantes 

entre outros. Ou seja, as condições de governabilidade local só podem ser criadas com a 

constituição de parcerias que nem sempre se atém à necessidade e às demandas da 

coletividade.  

Em linha oposta ao consenso dominante, algumas abordagens têm questionado 

as virtudes da descentralização, nos moldes do que pode ser definido como 

descentralização liberal. Logo, A proximidade do governo local com os cidadãos não 

seria elemento suficiente para garantir nem maior democracia e participação nem 

tampouco maior eficiência e eficácia administrativas.  

No nível conceitual, o argumento mais importante refere-se ao fato de que a 

descentralização poderia pôr em risco a capacidade do Estado de coordenar as políticas 

públicas a partir de objetivos mais inclusivos e de diagnósticos mais gerais, na medida 

em que atores privados inseridos no mercado teriam mais força para se apropriar de 
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partes do aparelho estatal no âmbito municipal e impor seus interesses particulares. A 

razão para a existência desse risco está vinculada à possibilidade de enfraquecimento 

dos elementos que garantam a autonomia do Estado em relação aos grupos de interesse. 

Refletindo sobre o objeto em questão e no cenário que se coloca, a implementação de 

políticas que visam a promoção da igualdade racial, em Porto Alegre, apesar do 

histórico de participação popular – construída ao longo de vinte e cinco anos de 

existência do Orçamento Participativo – temas como relações raciais ou de gênero 

inexistem na formulação dos mecanismos e instrumentos que promovem essa 

ferramenta de descentralização do poder público15.  

Na última década a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio de seus 

quadros político-administrativos e através das instituições partidárias componentes do 

governo local têm trabalhado com a noção de governança16 solidária como mecanismo 

que qualificaria a participação cidadã. Desta forma há uma busca pela ampliação do 

sentido sobre a eficiência e as condições de exercício do bom governo passando a 

incorporar outras questões, vinculadas às transformações nas instituições de governo 

local, de modo a captar a emergência de novas formas de governo que articulam 

diversos processos políticos e administrativos. Referindo novamente a análise de Santos 

Junior (2000) percebe-se que:  

Desde uma perspectiva baseada na dinâmica de funcionamento de regimes 

democráticos, a pertinência teórica para a utilização da noção de governança 

estaria relacionada à necessidade de incorporar na análise da gestão das 

cidades as mudanças no contexto socioeconômico vinculadas a três processos 

articulados: (i) o declínio das instituições políticas de representação de 

                                                             
15 Mesmo nos espaços de deliberação coletiva, caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre, 

exemplo, amplamente, analisado como experiência com elevado nível de democracia participativa 

(Gugliano 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011; Fedozzi 2000, 2001, 2007, 2008; Avritzer 1994, 

2010; Santos 2006), há limites no que tange à capacidade de implementação de temáticas que expressem 

demandas específicas da população negra no município, ainda que se perceba uma aumento considerável 

na participação da população negra a partir do ano de 2009 (Fedozzi et al.,2013), o orçamento 

participativo não prevê nenhuma temática com recorte racial. Mesmo que o discurso da gestão atribua à 

promoção da igualdade racial um lugar de destaque, o principal fórum participativo do município não 

contempla essa questão, com uma temática específica ou com demandas voltadas à igualdade racial. 

 
16 Segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and Development, de 1992, a definição 

geral de governança é “o exercício da autoridade, controle, administração, poder de governo”. Precisando 

melhor, “é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de 

um país, estado ou município visando o desenvolvimento”, implicando ainda “a capacidade dos governos 

de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções” 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/conceito_de_governanca.pdf 

  

 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/conceito_de_governanca.pdf
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interesses tradicionais; (ii) a emergência de uma nova cultura política ligada à 

multiplicidade de atores sociais com presença na cena política; e (iii) a 

emergência de um novo regime de ação pública, decorrente do novo papel 

exercido pelo poder público e pelos atores sociais, que exigisse a 

reconfiguração dos mecanismos e dos processos de tomada de decisões 

(SANTOS JUNIOR 2000, p. 61).    

A partir da análise da literatura pertinente ao tema há dois sentidos que se 

podem atribuir à governança. No primeiro, a governança é compreendida com a 

capacidade de ser governo haja vista as dimensões relacionadas à pluralidade e à 

participação das sociedades no atual cenário de transformações políticas e econômicas. 

Em geral, as análises com essa abordagem têm como foco as responsabilidades e os 

mecanismos de transparência e de controle do Estado. Nesse sentido Diniz (1997) 

define governança como “capacidade de ação do Estado”.  

O segundo sentido atribuído à governança é entendido como a interação entre 

governo e sociedade. Neste caso, os arranjos institucionais que coordenam e regulam a 

relação entre o governo e os atores sociais dentro de um sistema político assumem 

importância central na condução de gestões e governos. Em linhas gerais, a noção de 

governança sugere que a capacidade de governar não está unicamente ligada ao aparato 

institucional formal, mas supõe a construção de coalizões entre atores sociais, 

construídas em função de diversos fatores, tais como a interação entre as diversas 

categorias de atores, as orientações ideológicas e os recursos disponíveis.  

É possível afirmar que a definição de governança como interação entre 

governo e sociedade, no contexto das transformações sociais e econômicas das 

sociedades democráticas é pertinente para analisar aspectos importantes das mudanças 

em curso nas instituições do poder local no Brasil. O novo papel exercido pelo poder 

público e pelos atores sociais exige a reconfiguração dos mecanismos e dos processos 

de tomada de decisões, que faz emergir um novo regime de ação pública no qual são 

criadas novas formas de interação entre governo e sociedade, através de canais de 

participação da sociedade na gestão pública, principalmente em torno dos Conselhos 

Municipais de gestão de políticas setoriais, tanto no plano nacional como nas esferas 

subnacionais, em que se destacam os governos municipais. 

São essas novas formas de interação entre governo e sociedade que permitiriam 

o surgimento nos municípios brasileiros de padrões alternativos de governo, baseados 

nos princípios do modelo de governança democrática. Ao falar em governança 
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democrática, refiro-me, portanto, a formas específicas de interação entre governo e 

sociedade, características do funcionamento dos sistemas político-institucionais do 

regime democrático de governo. Entendo por sistema político ou institucional, “os 

mecanismos de formação de decisões legítimas em uma unidade política”17.   

1.5 A agenda governamental para a promoção da igualdade racial 

O racismo e a discriminação racial são problemas que afetam a sociedade 

brasileira desde o período da colonização. Entretanto, só recentemente essas questões 

ganharam espaço na agenda governamental. Várias análises sobre as desigualdades 

raciais têm diagnosticado a situação do negro na sociedade brasileira evidenciando que 

parte significativa dessas desigualdades está atrelada à discriminação racial vigente no 

país.  

Nos últimos vinte anos o combate à desigualdade racial ganhou contornos de 

políticas públicas. Paulatinamente, no Brasil, consolidou-se o debate sobre os problemas 

fundamentais que alijam a população negra do desenvolvimento social e econômico do 

país. Essa mudança deriva da organização e da recorrente denúncia do movimento 

social negro brasileiro e dos pactos internacionais que objetivam a superação do racismo 

e da discriminação racial assinados pelo Brasil. A busca pela equidade passa a pautar a 

agenda governamental com a temática racial. 

Ainda são escassas as pesquisas que se proponham a discutir a relação entre 

raça e política no Brasil, pois: 

O baixo interesse pelos estudos sobre negro e poder no Brasil pode ser 

explicado pelos seguintes fatores: existência de preconceitos étnicos e raciais 

na sociedade brasileira, os quais usualmente representam os negros como 

indivíduos destituídos de qualidades para o exercício do poder; 

predominância de interpretações que vêem o padrão de participação dos 

negros na arena política como subproduto do seu status precário na 

sociedade; períodos de regimes autoritários que restringiram tanto a 

participação política quanto às reflexões sociológicas sobre os fenômenos do 

poder; e, finalmente, a própria dinâmica seletiva das Ciências Sociais, que 

tende a valorizar alguns temas mais que os outros. (OLIVEIRA, 2002, p. 62-

63).  

                                                             
17 Para Touraine (1995, p. 48), o sistema político é um sistema que “transforma a ação histórica, e os 

conflitos sociais que aí se desenvolvem, em um corpo de decisões e de leis, sem deixar de possuir uma 

certa autonomia, baseada na defasagem entre um campo de historicidade e uma coletividade política e 

seus problemas internos de integração e de adaptação, dessa coletividade”. O autor utiliza os termos 

institucional e/ou político para indicar que o papel do sistema institucional “consiste em combinar a 

unidade de gestão política e a representação de interesses sociais divergentes ou conflitivos”.  
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Ações institucionais de combate ao racismo e à discriminação racial 

promovidas pelo Estado, seja no âmbito federal, estadual, ou municipal, estão sempre, 

de alguma forma, relacionadas à pressão, ou participação do movimento negro. Este, 

além de buscar influir nas políticas, tem procurado disputar a ocupação direta de 

espaços de poder no interior do aparelho de Estado. 

Os termos e as temáticas que compõem a agenda política são definidos de 

forma cíclica. A dinâmica desse processo de deliberação política que “leva uma questão 

a ser escolhida para entrar numa agenda governamental, em detrimento de outras, é 

crucial para a análise da formulação de política pública” (Anjos, 2010).  

O modelo de ciclo da política pública (policy cycle), segundo Souza (2007) é 

constituído pelos seguintes estágios: definição de agenda, identificação de 

alternativas, avaliação das opções, seleção de opções, implementação e 

avaliação. Esta abordagem enfatiza a definição de agenda e pergunta por que 

algumas questões entram na agenda política enquanto outras são ignoradas 

(ANJOS, 2010, p. 20). 

A capacidade de imposição de uma agenda com vistas à promoção da 

igualdade racial é, sem dúvida, um dos principais dilemas dos governos inclinados à 

execução desse tipo de política. Isso porque, a composição dos múltiplos setores e 

interesses é complexa e, invariavelmente, requer um nível de articulação que muitas 

vezes não é acessível à militância ou aos partidários das demandas referentes à 

população negra. Sendo assim: 

Para a pergunta sobre como os governos definem suas agendas, Souza (2007) 

indica que são dados três tipos de respostas. Primeiro o que focaliza os 

problemas, isto é, problemas entram na agenda quando assumimos que 

devemos fazer algo sobre eles. Nesse sentido, o reconhecimento e a definição 

dos problemas afetam os resultados da agenda. O tipo de resposta seguinte 

visa priorizar a política propriamente dita, ou seja, como se constrói a 

consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado problema. 

Essa construção se faz via processo eleitoral ou por mudanças ideológicas, 

aliados à força ou fraqueza dos grupos de interesses. Neste caso, a construção 

de uma consciência coletiva sobre determinado problema é fator 

determinante na definição da agenda. O terceiro tipo de resposta focaliza os 

participantes, que são classificados como visíveis (políticos, mídia, partidos, 

grupos de pressão, etc.) e invisíveis, tais como acadêmicos e burocratas. 

Segundo esta perspectiva, os participantes visíveis definem a agenda e os 

invisíveis as alternativas (ANJOS, 2010, p.20) 

Uma demanda ou problema passam a fazer parte da agenda governamental 

quando despertam a atenção e o interesse dos formuladores de políticas. Contudo, 

devido à diversidade de pleitos, apenas alguns recebem consideração, a cada momento 

(Anjos, 2010). Estes pleitos estão na composição da “agenda decisional”, um 
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subconjunto da agenda governamental que contém as questões definidas para um 

encaminhamento ativo dos formuladores de políticas.  

Conforme a análise de Anjos (2010), para o reconhecimento de uma questão na 

agenda governamental são consideradas dois conjuntos de fatores: os participantes 

ativos do jogo e o processo de formulação da agenda. Dentre os participantes são 

considerados os atores governamentais e os não-governamentais. Avaliar as atuações 

destes é essencial à compreensão do processo de organização de uma agenda.  

Nessa perspectiva os movimentos negros são atores que não pertencem à seara 

governamental e sua influência sobre as agendas no âmbito da gestão local são 

reduzidas ou inviabilizadas por interesses que nem sempre condizem ou conflitam com 

as demandas apresentadas por tais movimentos.  

A inserção de um problema na agenda governamental depende de um contexto 

político favorável ao reconhecimento do problema em questão. Também é necessário 

que o problema seja bem definido, com suas relações causais, para despertar o interesse 

dos formuladores de políticas e que tenham soluções ou alternativas viáveis e aceitáveis.  

Em Agendas, Alternatives e Public Policies, Kingdon (2003) procura responder 

à seguinte questão: por que alguns problemas se tornam importantes para um governo? 

Como uma ideia se insere no conjunto de preocupações dos formuladores de políticas, 

transformando-se em uma política pública? Kingdon considera as políticas públicas 

como um conjunto formado por quatro processos que compreendem: o estabelecimento 

de uma agenda de políticas; a especificação de alternativas a partir das quais as escolhas 

vão ser realizadas; a escolha dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis e, 

finalmente, a implementação da decisão (Capella, 2005).  

Então, como situar as políticas para a promoção da igualdade racial na agenda 

de tomada de decisões dos formuladores? Como dar visibilidade a uma temática que do 

ponto de vista institucional, geralmente, é tratada com superficialidade? Que 

mecanismos são necessários ao desenvolvimento desse tipo de política pública? 

É importante observar que tanto o contexto político em que a questão ganha 

visibilidade quanto as condições que facilitam a receptividade da ideia dentro do 

governo são importantes para despertar atenção e interesse de formuladores de políticas 

públicas, a ponto de fazer a questão passar da condição de problema para a de ponto da 
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agenda governamental. Nesse sentido, no caso da problemática racial, o ano de 1995 

parece ter sido favorável a mudanças significativas devido, principalmente, à 

mobilização do movimento negro organizado, que realizou a Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o Racismo, pela cidadania e a vida, em Brasília, no dia 20 de 

novembro, exigindo uma mudança de postura do governo frente às questões raciais. É 

importante ressaltar que o problema do racismo e da discriminação racial começava a 

ter evidência, em nível nacional, como questão de governo, a partir da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso que em seu discurso de posse reconheceu a existência e a 

relevância do problema racial bem como a necessidade de interlocução política com o 

movimento negro brasileiro.  

Para fins de análise cabe discutir se as relações políticas com governos e 

aparatos estatais produzem processos de institucionalização dos movimentos sociais, o 

que resultaria na incorporação de uma agenda racial no âmbito da produção de políticas 

públicas. Segundo Santos (2012): 

As oportunidades políticas abertas pela nova conjuntura possibilitaram a 

participação dos movimentos negros como novos atores políticos na esfera 

pública – ou “velhos” atores políticos silenciados pelo racismo institucional -, 

legitimados a partir da intermediação com as instâncias estatais e, para 

alguns, literalmente construídos a partir disso. Tal contexto de participação 

fez com que surgisse um “boom” de novas organizações negras de diferentes 

tipos, do mesmo modo que fortaleceu as já existentes antes deste processo. 

Por outro lado, impulsionou a aglutinação de uma série de expressões 

políticas que anteriormente encontravam-se dispersas em orientações 

ideológicas e programáticas diferenciadas em torno de uma frágil unificação 

da necessidade do reconhecimento da singularidade sociocultural da 

população negra e de uma agenda nacional de luta contra a discriminação 

racial (SANTOS, 2012, p.71). 

O processo de mobilização também demonstrou que as disputas por 

representação pública e hegemonia política são constantes no interior das organizações 

e movimentos negros brasileiros contemporâneos. Logo, determinados segmentos foram 

capazes de concentrar os recursos políticos e, também, financeiros e os canais de 

comunicação junto ao Estado e mesmo o sentido das demandas que reivindicavam em 

nome de uma coletividade. Nesse sentido:  

[...] é necessário acentuar que de 1995 em diante as mudanças observadas na 

relação entre movimentos negros e Estado influenciou na construção de uma 

agenda política racial53 extremamente significativa. Anterior a este período, 

a própria ideia de “raça” era frequentemente evitada, senão rechaçada pelas 

autoridades estatais de governos específicos. Sob a sombra do mito da 

democracia racial, o máximo que se obtinha em termos de visibilidade das 

demandas da população negra era expresso no campo das práticas culturais 

(SANTOS, 2012, p. 93).   
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A partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), em 2003, as relações político-institucionais entre os 

movimentos negros e os poderes estatais sofreram modificações substantivas. Desde o 

reconhecimento oficial do racismo e da discriminação racial pelo governo federal, 

demandas em torno de maior equalização racial em espaços institucionais tornaram-se 

tema corrente de discussão. Mesmo que timidamente é perceptível a inserção da questão 

racial na agenda governamental, principalmente, a partir do debate sobre a criação e 

implementação de ações afirmativas em vários setores nos quais as desigualdades 

raciais são mais evidentes como educação, saúde e mercado de trabalho.  

Logo, muitas organizações negras e ativistas ligados aos governos federal, 

estaduais e municipais irão demandar exatamente uma resposta mais pragmática e 

institucional ao problema das desigualdades raciais, ainda que alguns segmentos 

preferissem uma postura de constante crítica e denúncia do racismo estrutural.  Nessa 

perspectiva, Marcelo Paixão (2006) assevera que:  

No processo de formulação das políticas de promoção da igualdade racial é 

preciso atentar para a natureza de cada intervenção, buscando definir com a 

maior precisão possível os objetivos contidos em cada iniciativa. Uma série 

de políticas deve ser realizada com o objetivo de promover as condições de 

vida da população. Todavia, o ideal é que tais medidas, concomitantemente, 

voltem-se para a promoção da qualidade de vida dos grupos historicamente 

discriminados e a redução das disparidades raciais (PAIXÃO, 2006, p. 137).  

A SEPPIR e outros órgãos existentes na estrutura do Estado ligados aos negros 

– no caso de Porto Alegre, a Secretaria Adjunta do Povo Negro (SAPN) – representam 

simultaneamente um avanço e um paradoxo na política brasileira atual, no que se refere 

às questões raciais. O avanço expressa-se na incorporação de uma “agenda de políticas 

raciais” pelo poder público, cuja expressão mais forte é representada pelas políticas de 

ação afirmativa (Santos, 2012). O paradoxo é que ao desenvolver uma agenda de 

políticas raciais o Estado parece sinalizar para uma aparente resolução ou, pelo menos, 

para uma pacificação do conflito racial inscrito em sua própria estrutura. Desta forma o 

caminho a ser adotado pelos movimentos negros ainda é uma incógnita.  

Contudo, refletir sobre o tema da agenda governamental e seus 

desdobramentos permite afirmar que os avanços políticos verificados em termos de 

proposição de políticas de combate ao racismo institucional são resultantes de uma 

gradativa e constante abertura do sistema político brasileiro as demandas dos 

movimentos negros por uma agenda racial consistente. O “mito da democracia racial” 
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está destituído de legitimidade junto aos porta-vozes estatais, ainda que, na prática, 

muitos órgãos governamentais e instituições ligadas ao Estado reproduzam padrões 

institucionais fiéis à ideologia de negação do racismo.  

É evidente que o debate em torno da questão racial no Brasil possui diversos 

matizes. Contudo, apenas recentemente, as propostas de análise sobre as relações raciais 

têm dado atenção ao fato de que a população negra precisa ser pensada enquanto ator 

político relevante para a realidade social brasileira.  

 Conforme se observa até aqui, na maioria dos estudos sobre a população negra 

no Brasil, a condição política desse segmento social tem um aspecto secundário na 

produção acadêmica sobre o tema. Dado que a política brasileira se constitui a partir de 

estruturas elitistas e excludentes faz-se necessário repensar a postura analítica sobre a 

ausência de minorias nos organismos políticos formais.  

A população negra não apenas colonizou e construiu a riqueza nacional, bem 

como inseriu sua cultura na sociedade brasileira, mas, também, participou de sua vida 

política. Em quase todos os movimentos sócio-políticos que ocorreram no Brasil em sua 

trajetória social e histórica, houve a participação, a contribuição do negro escravo ou 

livre. Por isso é importante que novas análises lancem luz a dinâmica da política 

nacional levando em conta a participação dos negros como atores sociais relevantes para 

a construção e consolidação do Estado brasileiro. 
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2. Procedimento metodológico 

Desenvolver uma pesquisa que tem como objeto um tema recorrente ao 

cotidiano social é tarefa um tanto complicada. Refletir sobre a temática racial, no atual 

momento da sociedade brasileira, torna-se necessário, dadas as evidências de que as 

desigualdades sociais, fundamentadas em diferenças raciais tornaram-se motivo de 

intenso debate e crítica nas últimas décadas no país.  

Produzir conhecimento acerca de um tema, assunto ou problema no qual o 

pesquisador também insere-se enquanto objeto, revelou-se um drama ao longo desse 

trabalho. O reconhecimento dos dilemas, das discordâncias e, principalmente, das 

críticas sobre a forma como a temática racial é tratada pelas estruturas de gestão, no 

âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, exigiu constante observação do caráter 

isento que o pesquisador deve conotar ao seu trabalho.  

No decorrer da pesquisa empreendi um conjunto de técnicas metodológicas que 

obedeceram aos seguintes parâmetros: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e 

também a pesquisa de campo com ênfase em entrevistas e na observação participante. 

Desta forma a pesquisa assumiu um caráter qualitativo, pois segundo indica Flick 

(2009) “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais 

devido à pluralização das esferas da vida” (p.20).  

Este trabalho buscou indicar a forma como a gestão pública local do município 

de Porto Alegre tem tratado a questão racial. Dada a importância que esse tema assumiu 

em termos institucionais, as prefeituras em geral, e os partidos políticos, de forma 

bastante peculiar, têm objetivado garantir ou prever em seus programas espaços para o 

debate sobre a questão racial. 
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Figura 1. Estrutura metodológica da tese 

 
Fonte: Elaboração própria 

A pesquisa documental teve como premissa expor, a partir das fontes oficiais e 

dos documentos produzidos pelas instituições vinculadas à gestão pública municipal de 

Porto Alegre (relatórios, declarações de conferências municipais, regimentos, planos, 

programas, diários oficiais e suas respectivas legislações, bem como, dados relativos ao 

orçamento municipal), a dinâmica de organização, produção, implementação e execução 

das políticas de promoção da igualdade racial no município. Desta forma, A reflexão 

desenvolvida ensejou a indicação de um problema de pesquisa que observasse os 

mecanismos relacionais entre a ação coletiva que parte de uma prática contestatória com 

o objetivo de questionar e até mesmo reformular a organização do Estado, com a 

pretensão de estabelecer procedimentos institucionais que visem a ampliação da 

cidadania, levando em conta os aspectos relativos às propostas de implementação de 

políticas de promovam a igualdade racial. Sendo assim, o problema de pesquisa 

centrou-se na busca pela resposta do seguinte questionamento:  

Qual é a relevância das políticas para a promoção da igualdade racial à gestão 

pública em nível local? 

O desenvolvimento preliminar da pesquisa indicava uma série de caminhos 

possíveis para a análise empreendida. Contudo, um aspecto tornou-se relevante à 
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continuidade da mesma. A dissonância entre os discursos e as ações governamentais 

referentes às PIR em Porto Alegre sugeriram a hipótese central desse estudo, qual seja:  

As políticas para a promoção da igualdade racial, ainda que necessárias e 

fundamentais à redução das desigualdades sociais, se constituíram como recurso 

retórico às instituições políticas, seja em termos eleitorais ou como campo de 

produção de políticas públicas.  

Neste sentido, empreendi um processo de observação participante, no qual 

acompanhei uma quantidade significativa de eventos referentes à igualdade racial em 

Porto Alegre, entre os anos de 2012 e 2015. É importante ressaltar que este 

procedimento se deu de forma deliberada, sistemática e instrumentalizada. Seguindo a 

prescrição de Denzen (1989, apud Flick, 2009): 

A observação participante será definida como uma estratégia de campo que 

combina, simultaneamente, a análise de documentos, a entrevista de 

respondentes e informantes, a participação e a observação diretas e a 

introspecção (DENZEN, 1989, apud FLICK, 2009, p. 207) 

Esse procedimento exigiu a adoção de recursos como a gravação de atividades; 

a audição e a interpretação dos sentidos definidos pelos participantes, assim como a 

percepção das atitudes dos participantes nas referidas atividades. Tais ações tinham 

como escopo a captação do universo pesquisado. Pois, a observação participante 

permite “experienciar e compreender a dinâmica dos atos e eventos, e recolher as 

informações a partir da compreensão e sentido que os atores atribuem aos seus atos” 

(CHIZZOTTI, 1991, p. 90).   

O uso da observação participante como parte da pesquisa qualitativa tem como 

característica a flexibilidade de adaptação ao longo de seu desenvolvimento. Desta 

forma ela tem a capacidade de adequar a objetos complexos e englobar dados 

heterogêneos, assim como possibilita a descrição da experiência vivida dos sujeitos, 

evidenciando os aspectos empíricos da pesquisa (Flick, 2009).  

Desta forma, aliada à observação participante, realizei entrevistas entre 2013 e 

2015 que propiciaram ampliar o conhecimento sobre as diferentes percepções relativas à 

temática racial, assim como, sobre as estratégias de organização, execução e 

tensionamento entre os gestores públicos e os segmentos dos movimentos negros. As 

entrevistas foram empreendidas em dois momentos diferentes. Primeiro, como teste de 

aproximação ao tema e ao objeto em questão, tais entrevistas ocorreram antes do exame 



62 

 

de qualificação, em 2013, tendo duas questões básicas como escopo: a 

institucionalização das políticas de igualdade racial, e a relação do movimento negro 

com a gestão pública e a sociedade, e também serviram para dimensionar o instrumento 

de coleta de dados.  

Depois, desenvolvi um roteiro de entrevistas, composto por 12 questões 

semiestruturadas18 que serviram de referência à análise, sobre a forma como são tratadas 

as políticas de promoção da igualdade racial em nível local. Foram então realizadas 15 

entrevistas com diversos (as) interlocutores (as). 12 entrevistas foram gravadas e 

realizadas em contato pessoas com os interlocutores. 03 entrevistas foram respondidas 

por escrito (via e-mail) pela impossibilidade dos interlocutores em me atender 

pessoalmente.  

Entre as 15 pessoas entrevistadas, 09 são homens e 06 são mulheres; em termos 

de identificação racial, 10 pessoas se autoidentificaram como negras, 04 definiram-se 

como brancas e 01 identifica-se como indígena. Ainda, 08 pessoas são servidoras 

públicas ou pertencentes à gestão municipal, no momento da pesquisa; 07 são ativistas 

ou militantes do movimento negro, sendo que destes, 03 possuem vinculações também 

com organizações político-partidárias.  

A escolha das pessoas para a interlocução dessa pesquisa teve como critérios a 

inserção profissional, o ativismo ou a militância, assim como a trajetória destes 

indivíduos e seus vínculos institucionais ou de militância. Em todas as situações, o 

critério definidor foi a experiência dos/as entrevistados/as com o tema em questão. 

Considerando a diversidade de percepções e as muitas formas de compreensão sobre o 

processo de institucionalização das políticas destinadas à promoção da igualdade racial.  

Uma questão fundamental refere-se à solicitação de 14 dos 15 entrevistados, de 

que não fossem identificados pessoalmente quando da publicação da pesquisa ou seja 

que sua identidade fosse mantida em sigilo. O argumento da maioria dos interlocutores 

é de que sua pertença à gestão ou suas pretensões políticas individuais poderiam sofrer 

algum tipo de obliteração se identificados como respondentes da pesquisa, visto que o 

roteiro de entrevistas possui questões que fazem refletir sobre a qualidade da gestão no 

que concerne à execução de políticas para a promoção da igualdade racial. Durante o 

                                                             
18 Anexo A – Roteiro de entrevistas, instrumento de coleta de dados da pesquisa.   
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desenvolvimento da pesquisa assegurei aos interlocutores o anonimato e o uso restrito 

das respostas para fins de pesquisa.  

Após a transcrição das entrevistas executei reiteradas leituras para absorção dos 

conteúdos de cada entrevista. Procedi também, a análise do conjunto das entrevistas, a 

partir das questões contidas no roteiro, a fim de selecionar os trechos de maior 

relevância, tendo como princípio norteador a ênfase dada pelos/as interlocutores/as às 

questões referentes à promoção da igualdade racial em Porto Alegre.  

Com o intuito de situar os excertos das entrevistas junto aos temas 

correspondentes, os mesmos permeiam todos os capítulos da tese. As contribuições 

dos/as entrevistados/as sobre o processo de institucionalização das políticas de 

igualdade racial se referem às formas como a gestão pública e as instituições políticas 

têm desenvolvido suas ações durante o período analisado. Desta forma foi possível 

identificar e explorar os mecanismos de promoção da igualdade racial em nível local no 

município de Porto Alegre.  

As fontes bibliográficas da pesquisa referem-se aos recursos teóricos e 

conceituais que sustentam a mesma. Desta forma busquei uma contextualização 

histórica e social sobre a relação entre a temática racial e os processos de 

institucionalização de políticas públicas no país. Bem como, objetivei situar o debate 

sobre a promoção da igualdade racial no interior das perspectivas sobre o poder local e 

o acesso à cidadania por parte da população negra do município de Porto Alegre. Logo, 

a pesquisa bibliográfica, sustenta teoricamente o trabalho e corrobora os elementos 

empíricos verificados no decorrer da pesquisa.   

Desta forma, o que se pretendeu com o desenvolvimento da pesquisa foi 

apresentar a forma como as gestões públicas em nível local têm tratado a temática 

racial, no que tange à promoção da igualdade e a superação do racismo nas suas 

diversas formas e faces. Demonstrando assim, a necessidade de uma melhor 

compreensão da dinâmica política institucional no que tange às políticas destinadas às 

minorias e aos seus desdobramentos cotidianos.  
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Figura 2. Definição do problema e hipótese da tese 

 
Fonte: Elaboração própria 

Compreendo que o conhecimento é fruto de um longo processo de construção 

intelectual. Sendo assim, no decorrer da pesquisa e, como pode ser verificado ao longo 

do texto, lancei mão a título de contexto ou de sustentação de argumentos, de vários 

excertos de produções anteriores de minha autoria ou em co-autoria com outros 

pesquisadores, devidamente referenciados.  

Reconheço que há sempre uma preocupação justificada com o uso de 

produções anteriores, em função dos aspectos éticos correspondentes à pesquisa 

científica. No entanto, desprezar o potencial explicativo de pesquisas anteriores, bem 

como, negligenciar a contribuição do acúmulo de conhecimento desenvolvido por um 

pesquisador é deslegitimar sua capacidade de desenvolvimento intelectual. 

Logo, reafirmo aqui, como já foi indicado na introdução dessa pesquisa que 

utilizei trechos de textos que foram produzidos juntamente com o desenvolvimento da 

pesquisa e até mesmo anteriores, trabalhados como referencial teórico ou como parte da 

exposição do objeto em questão e que contribuíram significativamente na consecução 

deste trabalho. Outrossim, o uso desse material como fonte de pesquisa é de minha 
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inteira responsabilidade, visto que revela o nível de meu amadurecimento intelectual e 

científico durante a minha trajetória acadêmica19.    

                                                             
19 Dentre os textos que compõem a minha produção científica e que contribuem ao suporte teórico e 

empírico desse trabalho, devidamente referenciados estão:  

PEREIRA, André Luis; EGRES, L. S. POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL: POSSIBILIDADES E 

LIMITES PARA SUA EFETIVAÇÃO EM NÍVEL LOCAL: O CASO DE PORTO ALEGRE. Tempo da 

Ciência, v. 22, p. 11-27, 2015. Disponível em: http://e-

revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/issue/view/735/showToc 

PEREIRA, André Luis. A sensação de insegurança racializada. Identidade, v. 19, p. 12-22, 2014. 

ISSN/ISBN: 21780437. Disponível em: 

http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/viewFile/1159/1899 

PEREIRA, André Luis. O pensamento social e político na obra de Abdias do Nascimento: "A 

contribuição de um "Negro Revoltado". 1. ed. Saarbrücken: Nova Edições Acadêmicas, 2014. v. 1. 113p. 

Disponível em: http://pt.slideshare.net/andre19721/o-pensamento-social-e-poltico-na-obra-de-abdias-do-

nascimento-andr-luis-pereira 

PEREIRA, André Luis. Movimento Negro Contemporâneo possibilidades, dilemas e reorientação: O 

movimento negro do Rio Grande do Sul em questão. In: XVI Congresso Brasileiro de Sociologia - A 

Sociologia como artesanato intelectual, 2013, Salvador – BA, p.1-20. Disponível em: 

http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-

0014-1.pdf. 

PEREIRA, André Luis; EGRES, L. S. Políticas de igualdade racial: Possibilidades e limites para sua 

efetivação em nível local: o caso de Porto Alegre. In: IV EICS - Encontro Internacional de Ciências 

Sociais, 2014, Pelotas. IV EICS - Encontro Internacional de Ciências Sociais. Pelotas: Editora UFPel, 

2014. v. 1. p. 1-18. Disponível em: http://www2.ufpel.edu.br/ifisp/ppgs/eics/arquivosgts/GT%2013/8.pdf 

PEREIRA, André Luis. A gestão pública local e a institucionalização do Movimento Negro: O caso de 

Porto Alegre. In: 37º Encontro Anual da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Ciências Sociais), 2013, Águas de Lindóia, p. 1-30. Disponível em: 

http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8556&Itemid=429 

PEREIRA, André Luis; Adriana Furtado; PARENZA, C.; Bayard, L. R. G.; Rodrigo Rodrigues Rangel; 

Bassani, V.D.S. OBSERVANDO - Revista do Observatório da Cidade de Porto Alegre – As condições 

socioeconômicas da população negra em Porto Alegre. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre, 2013 (Boletim Informativo). Disponível em: 

https://issuu.com/observapoa/docs/revista_observando_negro_revista_di 

PEREIRA, André Luis. O pensamento social e político na obra de Abdias do Nascimento. (Dissertação de 

Mestrado). Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29577/000777589.pdf?sequence=1 

PEREIRA, André Luis. O Negro e a Democracia no Brasil 2008 (Trabalho Acadêmico – Monografia de 

conclusão de curso). Trabalho acadêmico apresentado ao Instituto de Sociologia e Política da 

Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Sociais.   

http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/issue/view/735/showToc
http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/issue/view/735/showToc
http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/viewFile/1159/1899
http://pt.slideshare.net/andre19721/o-pensamento-social-e-poltico-na-obra-de-abdias-do-nascimento-andr-luis-pereira
http://pt.slideshare.net/andre19721/o-pensamento-social-e-poltico-na-obra-de-abdias-do-nascimento-andr-luis-pereira
http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-0014-1.pdf
http://www.automacaodeeventos.com.br/sigeventos/sbs2013/inscricao/resumos/0001/PDF_trab-aceito-0014-1.pdf
http://www2.ufpel.edu.br/ifisp/ppgs/eics/arquivosgts/GT%2013/8.pdf
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8556&Itemid=429
https://issuu.com/observapoa/docs/revista_observando_negro_revista_di
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29577/000777589.pdf?sequence=1
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3. Condições sócio-históricas para o surgimento das políticas para promoção 

da igualdade racial. 

Neste capítulo será apresentado o processo de constituição institucional das 

políticas para a promoção da igualdade racial. Seu percurso desde as demandas 

provocadas pelo movimento social negro nos anos 1970-80, até a absorção destas pelo 

Estado brasileiro, a partir da promulgação da “constituição cidadã” em 1988 e seus 

consequentes desdobramentos. 

O espaço- político brasileiro caracteriza-se pela ausência de representação dos 

segmentos sociais historicamente alijados dos processos decisórios no que tange à 

estrutura política formal – negros, índios, mulheres, população LGBT. A formação 

sociopolítica do Brasil privilegiou as elites dominantes no que diz respeito ao 

estabelecimento de benefícios sociais e econômicos aos diversos estratos da sociedade 

brasileira. Neste sentido, a população negra é um dos segmentos sociais mais afetados 

pela falta de inserção no espaço político formal. 

Sendo assim, os conflitos relacionados à estratificação social e racial, quando 

transferidos para a esfera da política institucional, assumem novas formas de embate e 

são minimizados pela sub-representação de diversos setores na arena política, dentre 

eles a população negra. A ideia de que o Brasil é um país sem estratificações raciais 

impediu, durante longo tempo, a ascensão da população negra aos espaços de poder da 

política formal. 

A reflexão de Jaccoud (2009) indica que a questão racial tem sido apresentada 

à sociedade brasileira pelo movimento negro, que defende, de forma renovada nas 

últimas décadas, não só o combate ao racismo, mas a efetivação de instrumentos de 

promoção da igualdade racial. Tais demandas provocaram a ampliação do 

reconhecimento da relevância do tema do racismo e da discriminação racial como 

fenômenos sociais ativos na sociedade brasileira, diante do qual, de forma consistente, 

levantaram-se resistências e oposições. O surgimento de tal contexto é marcado pela 

progressiva afirmação da importância da promoção da igualdade racial como meta 

política e tema organizador de políticas públicas.  

A necessidade de superação das diversas formas de desigualdades, 

discriminação e preconceito deve ser assumida pelo conjunto da população, no entanto, 
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passou a ser um compromisso do Estado brasileiro nas últimas décadas. Muito embora, 

essa assunção de responsabilidade seja o resultado da histórica mobilização e ativismo 

da população mais afetada por estes fenômenos, a saber o povo negro.  

A promoção da igualdade racial afirmou-se como objeto da intervenção 

governamental, com a crescente emergência de iniciativas, programas e ações nos 

diversos campos das políticas públicas. Este processo foi acompanhado, mais 

recentemente, pela construção de um quadro institucional específico voltado à 

promoção da igualdade racial.  

Entretanto, muitos obstáculos ainda se levantam à afirmação da questão racial 

como objeto relevante e necessário à atuação pública. O primeiro a ser lembrado refere-

se à minimização do problema racial brasileiro. De um lado, ainda se observa, de parte 

de alguns setores, uma posição de negação do preconceito e do racismo como 

fenômenos que atuam no acesso distinto a oportunidades e tratamento no país. De outro, 

a associação entre os fenômenos de pobreza e da desigualdade racial tem sido apontada 

como justificativa para a priorização da primeira em prejuízo da segunda. 

 Conforme observa Jaccoud (2009), tal visão desconsidera o fato de que estes 

fenômenos coexistem, mas são distintos, como mostram os dados que apontam a 

crescente desigualdade entre brancos e negros nos estratos de maior escolaridade e nas 

posições de maior prestígio social.  

Por outro lado, um conjunto de dificuldades verifica-se no próprio processo de 

implementação das políticas de promoção da igualdade racial. Problemas como a 

descontinuidade, a limitada cobertura e processos de coordenação e gerenciamento 

insuficientes.  

Junto às dificuldades de gestão destaca-se ainda a complexidade do tema em 

foco. A análise em curso revela que os programas, as ações e os instrumentos de 

combate à desigualdade racial enfrentam um conjunto variado de fenômenos, tais como 

a discriminação direta, a discriminação indireta, o chamado racismo institucional e o 

preconceito racial. Enfrenta-se, ainda, o próprio racismo como formulação que sustenta 

a ideia de uma hierarquia entre grupos raciais. Segundo Luciana Jaccoud (2009):  

Distinguir este conjunto de fenômenos e enfrentá-los permitirá não apenas 

combater o processo de concentração da população negra nos segmentos 

mais baixos da estratificação social, como também superar um dos mais 



68 

 

importantes fatores atuantes no processo de produção e reprodução da 

desigualdade social que marca a sociedade brasileira. (JACCOUD, 2009 p. 

14).  

Entre os limites que se apresentam à consolidação das iniciativas engendradas 

pela gestão pública, no âmbito da promoção da igualdade racial, evidencia-se a natureza 

essencialmente transversal nas ações que marcam a execução de políticas públicas com 

esse propósito. Como apontam, de forma recorrente, os dados estatísticos, as 

desigualdades entre brancos e negros estão presentes nas mais diversas esferas da vida 

social, sejam elas escolas, universidades, locais de trabalho, instituições de saúde, de 

segurança pública ou no âmbito do sistema judicial. Não restam dúvidas de que a 

afirmação de uma política de promoção da igualdade racial depende da mobilização de 

instituições e agentes públicos responsáveis por diferentes políticas. Na acepção de 

Jaccoud (2009):  

Assegurar que a perspectiva racial esteja presente nos processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas não significa 

a alteração nos objetivos específicos de cada uma destas políticas. Ao 

contrário, implica a plena realização destes objetivos, na busca da equidade e 

na promoção de oportunidades iguais aos diversos grupos sociais e raciais 

(JACCOUD, 2009 p. 14). 

No Brasil, ainda que a questão racial faça parte do debate político há ao menos 

um século, o reconhecimento da promoção da igualdade racial como objeto da 

intervenção governamental é recente. Desde a determinação institucional do final do 

processo escravagista até os dias atuais, percebe-se que, para o ressurgimento atual da 

temática da desigualdade racial e sua inclusão nas políticas públicas, foram muitas 

discussões travadas, paradigmas e explicações superadas, dogmas abandonados e 

compreensões reformuladas. 

O objetivo deste capítulo é expor a forma como as políticas de promoção da 

igualdade racial têm sido implementadas e executadas no período contemporâneo da 

história brasileira. Este é um processo que ocorre nos últimos 20 anos e que se baseia no 

tratamento dado à temática racial pela Constituição Federal de 1988. O texto 

constitucional é o primeiro a reconhecer o racismo e o preconceito racial como 

fenômenos presentes na sociedade brasileira. Na descrição de Jaccoud (2009), o 

documento defende ainda a promoção da igualdade como meta da República, assim 

como determina a valorização dos diferentes grupos que compõem a sociedade 

brasileira. 



69 

 

Contudo, a inclusão da questão racial na agenda das políticas públicas responde 

também a outro movimento histórico. Fruto de um esforço inovador do movimento 

social negro no sentido de estimular, no debate público, a necessidade não apenas de 

combater o racismo, mas de efetivamente atuar na promoção da igualdade racial. Sendo 

assim, ele foi acompanhado por amplo movimento de reinterpretação da questão racial e 

de seu papel na configuração da desigualdade brasileira.  

A agenda governamental de políticas de promoção da igualdade racial no 

Brasil, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi se ampliando diante dos 

mecanismos institucionais criados, principalmente, a partir dos anos 1990. No 

município de Porto Alegre, o marco dessa institucionalização é a criação da 

Coordenação de Políticas para o Povo Negro no ano de 2005. Recorrendo mais uma vez 

à leitura de Jaccoud (2009) é possível constatar que:  

No esteio da mobilização em prol do restabelecimento da democracia, o tema 

volta ao cenário político, trazido pelo movimento negro que se reorganizava. 

Como consequência do processo de abertura política, a vitória eleitoral da 

oposição ao regime militar nas eleições municipais e estaduais da década de 

1980 veio acompanhada pela criação de conselhos e órgãos de assessoria que, 

em alguns estados e municípios do país, tinham como objetivo atuar na 

defesa e promoção da população e da cultura negra. Tem início a presença 

institucional da temática racial na organização pública brasileira (JACCOUD, 

2009 p. 23). 

Na esteira desse processo de construção de uma agenda político-institucional 

relativa à questão racial, em 1987 o governo federal lança o Programa Nacional do 

Centenário de Abolição da Escravatura (PROCEM) em alusão à data que marca o 

término legal do sistema escravagista no país. Seu objetivo era a reflexão sobre a 

realidade do negro no Brasil. As atenções do PROCEM estavam voltadas para a cultura 

negra e a valorização dessa comunidade na sociedade brasileira. 

No ano seguinte é criada a Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão de Estado 

destinado às questões do negro na sociedade brasileira.  O objetivo da FCP é “promover 

a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência 

negra na formação da sociedade brasileira” (FCP, 2008). A FCP é uma fundação 

pública vinculada ao Ministério da Cultura, organizada em duas diretorias: a Diretoria 

de Promoção, Estudos, Pesquisa e Divulgação da Cultura Afro-Brasileira (DEP) e a 

Diretoria de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro (DPA). 
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A primeira instituição política brasileira relacionada à população negra é, 

então, voltada aos aspectos culturais dos negros, com suas duas diretorias diretamente 

articuladas com o legado histórico dessa comunidade no Brasil. A FCP não possui 

nenhum outro órgão preocupado com outros aspectos da questão racial no Brasil, seja o 

combate à democracia racial ou a maior inserção do negro no mercado de trabalho.  

Com a proximidade da instalação da Assembleia Constituinte, amplia-se a 

mobilização social e multiplica-se a realização de encontros em todo país com o intuito 

de construir propostas visando a promoção da população negra e ao combate ao racismo 

e à discriminação racial.  

O ano de 1988 foi marcado não apenas pelos trabalhos da Assembleia 

Constituinte, mas também por representar os 100 anos da abolição da escravidão no 

Brasil. A data de alta significação simbólica, foi objeto de ampla mobilização do 

movimento negro, culminando com a organização de marchas em várias localidades.  

A organização política da comunidade negra brasileira e, principalmente, da 

população negra no Rio Grande do Sul, no início da década de 1980, resulta da 

dinâmica das ações organizadas por negros e negras em todo Brasil, a partir das 

experiências de institucionalização do movimento negro e da formulação de políticas 

públicas no interior do Estado brasileiro. 

No âmbito político adquire relevância o surgimento de grupos e instituições 

negras ligadas a governos municipais, estaduais e federal, como o Conselho de 

Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Estado do Rio Grande do Sul 

(CODENE/RS), fundado em 1988. Grupos de negros também passaram a atuar no 

conjunto dos partidos políticos, em especial, os MOTIRAN20, no Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) e os Núcleos de Negros, no Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em São Paulo, foi criado o Conselho de Desenvolvimento e Participação da 

Comunidade Negra, 1984, no período do Governo Franco Montoro (PMDB), fato que 

estimulou o surgimento de instâncias semelhantes em estados e municípios. Entretanto, 

havia um limite nas ações desses órgãos, visto que do ponto de vista institucional 

muitos se encontravam em situação complexa, sem dotação orçamentária, por 

conseguinte pouca autonomia, falta de definição dos papéis a desempenhar, solução de 

                                                             
20 Movimento Trabalhista de Integração da Raça Negra (RS) 
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continuidade com a alternância de poder nos estados e municípios, conferindo-lhes um 

caráter híbrido, restringindo a atuação no que tange ao encaminhamento e 

implementação das políticas públicas. Esta foi, contudo, uma experiência importante 

que alavancou a criação de órgãos congêneres nos estados. 

As análises contemporâneas sobre as políticas de promoção da igualdade racial 

têm alertado para uma característica constante a partir da promulgação da carta 

constitucional, a saber, as transformações jurídicas aludidas pelo referido documento. 

Na concepção de Mário Theodoro (2014): 

Neste novo contexto, referências jurídicas e normativas foram alteradas, ao 

mesmo tempo em que o quadro institucional e as iniciativas no campo das 

políticas públicas sofreram importantes inflexões. Da instituição e 

disseminação de cotas para acesso às universidades públicas à adoção de uma 

legislação nacional na forma abrangente de um Estatuto da Igualdade Racial, 

passando pela criação de organismos estatais específicos para operar as 

políticas públicas para a promoção da Igualdade Racial, um conjunto de 

inovações políticas e institucionais foi levado a cabo nos últimos dez anos e 

marcou uma nova etapa no enfrentamento do tema racial no país 

(THEODORO, 2014 p. 206).  

O substrato desse conjunto de mudanças localiza-se no processo de 

desconstrução do mito da democracia racial, ideologia que organizou as relações raciais 

no país durante, pelo menos, os últimos 50 anos. Sobre esse tema Pereira (2014), 

analisando a obra de Abdias do Nascimento assevera que:  

A democracia racial tem como intuito negar a participação dos grupos não 

brancos na formação social do país, fazendo com que a identidade e a 

consciência étnicas sejam escamoteadas por grande parte da população, que 

ao buscar referenciais identitários são remetidos sempre aos símbolos étnicos 

e ideológicos da camada branca dominante. E mais, o sentido ideológico da 

democracia racial objetiva minimizar todos os efeitos negativos causados 

pelo sistema escravocrata com todos os seus desdobramentos 

contemporâneos (PEREIRA, 2014 p. 66). 

A ideia de democracia racial enfatizava a dimensão positiva da mestiçagem, 

em torno da qual teria se constituído a unidade racial e cultural do povo brasileiro, 

propiciando uma convivência harmônica que permitiria ao país escapar dos problemas 

raciais observados em outros países. Tal argumento foi severamente combatido e 

criticado pelo movimento negro ao longo das últimas décadas. O que resultou em 

denúncias sobre a vigência do racismo como ideologia ativa e da discriminação como 

prática social sistemática. Marcelo Paixão (2006) refletindo sobre as consequências da 

defesa da democracia racial como princípio de organização das relações sociais no país 

demonstra que:  
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O mito da democracia racial, dissociando o preconceito e o racismo praticado 

sobre os negros do nosso quadro social mais amplo, foi um poderoso 

mecanismo de subordinação ideológica da população negra. A leitura que 

indica não existir um drama coletivo, causado pela opressão perpetrada pela 

elite eurodescendente sobre os afro-descendentes, faz com que seja 

depositado sobre os ombros dos próprios negros e negras (como indivíduos 

isolados) a culpa pelo seu fracasso no plano educacional, profissional, moral, 

familiar e estético. Esse foi um caminho por excelência para produzir a 

conformidade social, frustração individual e desorganização coletiva no seio 

da comunidade negra, sendo solidário com o processo de construção das 

pronunciadas desigualdade sociorraciais no Brasil. (PAIXÃO, 2006, p. 54)  

É justamente a crítica ao modelo de relações raciais estabelecido no Brasil que 

vai romper com a noção de que a democracia racial seria um patrimônio inato da 

sociedade brasileira. Aliadas a esse processo de crítica e denúncia, as análises sobre as 

desigualdades raciais ganharam folego e sustentação teórica junto à academia e aos 

espaços de produção do conhecimento. Assim, o tema das desigualdades raciais se 

afirmou no Brasil no bojo de um ampliado debate sobre a questão social. Segundo 

aponta Theodoro (2014), o cruzamento destas pautas – desigualdades sociais e a questão 

racial – se deu por meio do progressivo reconhecimento do racismo como mecanismo 

de produção das hierarquias sociais que restringiam e, até certo ponto, restringem a 

mobilidade social da população negra.  

Em 2003, após o pleito eleitoral que elegeu o Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, três inovações de fôlego foram instituídas no âmbito das políticas de promoção da 

igualdade racial. Conforme demonstra Jaccoud (2009):  

A primeira foi a instituição da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (Seppir), com status de ministério e tendo como objetivo 

formular e coordenar as políticas para a promoção da igualdade racial e 

articular as ações do governo federal de combate à discriminação racial. Em 

segundo lugar, a criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (CNPIR). Órgão colegiado de caráter consultivo vinculado à Seppir, o 

CNPIR tem como missão propor políticas de combate ao racismo, ao 

preconceito e à discriminação e de promoção da igualdade racial. Outra 

iniciativa institucional relevante foi a instituição, ainda em 2003, do Fórum 

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (Fipir) (JACCOUD, 

2009 p. 37).  

Percebe-se que essa transição produziu novos cenários e a perspectiva de reais 

transformações no que concerne à produção de políticas públicas com o cunho de 

superação das desigualdades raciais. Houve, inclusive, por parte de segmentos dos 

movimentos sociais negros a compreensão de que os avanços apresentados nesse 

momento atendiam, em grande medida, as demandas até então apresentadas pelos 

setores definidos como sociedade civil.  
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Entretanto, Jaccoud (2009) assevera que apesar das mudanças institucionais 

realizadas representarem efetivo adensamento da ação pública nesta área, poucos 

avanços concretos podem ser registrados no enfrentamento das desigualdades e da 

discriminação. De um lado, não foi dada continuidade aos avanços realizados nas 

políticas públicas do período anterior, “tais como os programas de ações afirmativas nos 

Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Cultura e da Justiça, assim como, apesar 

de continuar em vigor, não foi implementado o Decreto no 4.228/2002, que instituía o 

Programa Nacional de Ações Afirmativas”.   

Neste sentido, a progressiva mobilização e atuação dos Movimentos Negros21 e 

sua crescente presença no espaço público, apresentando demandas e debatendo a 

necessidade de formulação de políticas públicas específicas e setoriais revela muito 

sobre a importância desta temática para a compreensão da realidade social do Brasil, 

bem como, para a constituição de um campo epistemológico relevante no âmbito da 

produção conhecimento.  

A elaboração da constituição de 1988 foi fortemente marcada pelo debate sobre 

a chamada dívida social, refletida na desigualdade que marcava a sociedade brasileira, 

na restrita distribuição da riqueza, derivada do crescimento econômico e na precária 

cobertura das políticas sociais. Conforme expõe Luciana Jaccoud (2008): 

Com relação à população negra, observa-se, nesse período, a reafirmação de 

um diagnóstico no qual o negro é associado a situação de miséria que 

predomina nas camadas de pior renda da população. O enfrentamento das 

condições de pobreza e a oferta de melhores condições de educação, de 

trabalho e de cidadania definem uma pauta importante das demandas dos 

Movimentos Negros. [...] Além da demanda pela criminalização da 

discriminação racial, a reivindicação de garantia de reserva de vagas nas 

instituições públicas de ensino, do primeiro grau à universidade, à população 

carente (JACCOUD, 2008 p. 57).        

 A produção de indicadores e dados que demonstrassem a existência e 

persistência das desigualdades raciais ainda não era o suficiente nem aos Movimentos 

                                                             
21 “Qual a relevância de se designar movimentos negros e não apenas Movimento Negro, no singular, 

como feito geralmente por ativistas, meios de comunicação, agências governamentais e por muitas 

análises acadêmicas? Exatamente porque a noção de movimento negros capta e traduz de forma mais 

consistente a dimensão de multivocalidade, pluralidade e plasticidade existente nesse movimento social. 

Quando nos referimos a Movimento Negro deixa-se implícito uma harmonia aparente, um amplo 

consenso nos modos pelos quais esse movimento social tem-se organizado e atuado junto à sociedade. 

Pelo contrário, os movimentos negros são constituídos por organizações de diferentes tipos, escopos, 

colorações político-ideológicas, objetivos pragmáticos e condições de ação junto ao Estado e à sociedade” 

(SANTOS, 2009 p. 233-234). 
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Negros, nem aos poderes instituídos para que se reclamasse a necessidade de constituir 

políticas de promoção de igualdade racial. O debate sobre políticas afirmativas não 

havia começado. A universalização do acesso às políticas sociais que excluíam 

importantes contingentes da população pobre – composta majoritariamente de negros – 

era ainda uma pauta relevante.  

Contudo, se políticas sociais universais são imprescindíveis para o combate às 

desigualdades raciais em um país com histórico de racialização da pobreza, como é o 

caso do Brasil, nos últimos 20 anos elas foram, progressivamente, deixando de ser 

consideradas como únicos instrumentos necessários a serem adotados face ao objetivo 

de redução das desigualdades raciais. Jaccoud (2008) demonstra que:  

Nesse sentido, a discriminação racial e o racismo, atuando de forma a 

restringir a igualdade de oportunidades e alimentando o processo de 

manutenção da população negra nas piores posições da sociedade 

brasileira, passaram a ser objeto cada vez mais presente em debates e 

proposições. Essa discussão ganhou corpo na cena política com a 

preparação e realização da Marcha Zumbi dos Palmares contra o 

Racismo, pela Cidadania e pela Vida, em 1995. O documento 

elaborado pela marcha e entregue ao governo defende a 

implementação de políticas específicas nos campos da educação 

(incluindo a capacitação de professores para lidar com o tema da 

diversidade racial e com as práticas discriminatórias), saúde, trabalho, 

violência e cultura. Propõe também a instituição de ações afirmativas 

para o acesso a cursos profissionalizantes e a universidades, assim 

como demanda a representação proporcional dos grupos raciais nas 

campanhas de comunicação do governo e entidades a ele vinculadas. 

(JACCOUD, 2008 p. 59). 

  Conforme apontam diversos estudos, (Paixão, 2013 e 2013a; Theodoro, 2012; 

Silvério, 2009; Jaccoud, 2008), as demandas por políticas específicas se aprofundaram 

durante o processo de preparação para que o Brasil participasse da III Conferência 

Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata22. A consolidação de tais demandas como pauta dos Movimentos Negros 

levou, em 2003, à criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial – SEPPIR. Também se consolidaram pautas setoriais e foram desenvolvidas e 

implementadas ações e programas nos campos da educação e da saúde, com foco no 

combate ao preconceito e à discriminação. 

Segundo Jaccoud (2008), apesar de todo esse movimento que contribuiu para a 

criação de um organismo público federal voltado à temática racial, assim como na 

                                                             
22 A III Conferência Mundial foi promovida pela ONU e realizada em Durban, na África do Sul, entre 31 

de agosto e 7 de setembro de 2001. 



75 

 

formulação de iniciativas setoriais e específicas, nos últimos vinte anos, o aumento 

expressivo da cobertura da população pelas políticas sociais não tem colaborado 

significativamente para a redução das desigualdades raciais. 

É possível aludir que os avanços para a consolidação de políticas sociais 

universais, em alguma medida, ampliaram o acesso e as oportunidades da população 

negra, mas em geral, não alteraram os indicadores históricos que mensuram as 

desigualdades entre brancos e negros. Sendo assim, o desafio de construir uma 

sociedade na qual o Estado e a políticas públicas possam beneficiar, de forma geral e 

abrangente, o conjunto da população, parece estar, no caso brasileiro, diretamente 

ligado ao enfrentamento da questão racial. A discriminação racial perpassa o tecido 

social e a teia de relações que, de maneira geral, estrutura o cotidiano o que reafirma os 

persistentes patamares de desigualdade. A própria negação da existência de um 

problema racial contribui para sustentar o processo de reprodução das desigualdades 

sociais no país. 

Ainda que este trabalho tenha como proposta explorar, de maneira analítica, a 

produção de uma política de promoção da igualdade racial, é possível aludir que os 

objetivos de redução das desigualdades sociais têm se mostrado insuficientes face à 

meta de erradicação das desigualdades raciais. Observando, mais uma vez, a reflexão de 

Jaccoud (2008) percebe-se que: 

No Brasil, a consolidação de um Estado democrático não pode mais 

prescindir da garantia, pelo poder público, da oferta, do acesso e usufruto de 

direitos não apenas políticos, mas civis e sociais. Mas esses direitos não 

podem reforçar ou ampliar a desigualdade. Ao contrário, se a igualdade 

formal sob a qual se assentam os regimes democráticos exige o 

reconhecimento público do tratamento similar a todos os cidadãos, ela 

também exige o enfrentamento da desigualdade e dos estigmas de 

subordinação por mecanismos de promoção e de compensação de naturezas 

diversas, legitimando o pacto social e político que sustenta as sociedades 

democráticas modernas (JACCOUD, 2008 p. 61). 

Percebe-se com a assertiva que a expansão e a universalização das políticas 

sociais nas últimas duas décadas têm demonstrado os limites do processo de integração 

e garantia de acesso aos bens e serviços públicos, de forma equânime, aos grupos 

constituídos social e culturalmente como minoritários. Esse fenômeno se retroalimenta 

com a disposição de mecanismos recorrentes de reprodução do preconceito e da 

discriminação racial que operam na base de diversas instituições sociais, marcadamente, 
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no sistema educacional, nos serviços de saúde, nas instituições responsáveis pela 

segurança e pelo aparato jurídico. 

Desta forma o reconhecimento da questão racial no Brasil e, de forma mais 

específica, no plano local, assume duas dimensões fundamentais. Por um lado, responde 

às demandas por tratamento equânime entre brancos e negros. Processo complexo que 

carece de enfrentamento dos já referidos mecanismos de produção e reprodução de 

desigualdades raciais, o que requer a construção de patamares efetivos e concretos de 

equivalência e reconhecimento com vistas à produção de uma cidadania consistente. Por 

outro lado, o respeito à constituição identitária do ser negro (a) requer uma profunda 

reflexão nos padrões culturais de formação de uma identidade nacional. Isto porque a 

contribuição africana e afrodescendente à formação social brasileira ainda é tomada sob 

a perspectiva da força de trabalho – via de regra, em atividades de menor expressão e 

inclusive justificada pela condição da escravização – mas principalmente pela ausência 

de reconhecimento de um contributo das epistemes de matriz africana ao processo de 

construção desta tão aludida identidade nacional brasileira. 

3.1 Desafios à formulação de políticas de promoção da igualdade racial 

Discutir políticas e instrumentos de combate à desigualdade racial implica 

debater um conjunto amplo de fenômenos que estão na base da formação e do 

estabelecimento de relações na sociedade brasileira. Consiste em questionar as 

hierarquias fundamentadas no processo histórico de afirmação de uma supremacia racial 

branca. 

 Apesar dos muitos limites engendrados a sua discussão, a presença do tema 

das desigualdades raciais indica um crescente, não só no debate público e acadêmico, 

mas como alvo de preocupação governamental, com a qual tem se constituído um 

conjunto de iniciativas.  

Com a criação SEPPIR o governo federal sinalizou para o fortalecimento das 

ações afirmativas e para a construção de um projeto mais estruturado de combate ao 

racismo, à discriminação e às desigualdades raciais. Entretanto, sua atuação nesse 

campo ainda pode ser caracterizada como tímida. Mas apesar do pequeno número de 

ações promovidas pela SEPPIR, os últimos anos viram o desenvolvimento, a partir da 

iniciativa de outros atores e sob forte presença dos Movimentos Negros, de novas 



77 

 

experiências em torno da temática racial no âmbito das políticas públicas. No âmbito 

federal algumas ações lograram êxito e conseguiram impactar de forma significativa no 

âmbito institucional os setores envolvidos com a produção de políticas sociais.  

Essa postura do governo federal desencadeou um processo do tipo “efeito 

cascata”, pois ocorre a partir daí a replicação em estados e municípios da criação de 

secretarias e gabinetes destinados ao fomento de políticas de promoção da igualdade 

racial no âmbito local.  Para a análise ora apresentada pretende-se problematizar o caso 

da Secretaria Adjunta do Povo Negro (SAPN), órgão criado em 2009 pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre com o intuito de promover políticas de igualdade racial no 

espaço municipal.  Os documentos consultados nesta pesquisa apontam que: 

A SAPN foi criada com o escopo de estabelecer a política de promoção da 

igualdade racial. Priorizando questões de gênero, juventude, comunidades 

remanescentes de quilombolas e matriz africana, sem deixar de lado as pautas 

estruturais como educação, saúde, cultura, habitação, emprego, renda e 

segurança. Também tem objetivo de zelar pelo cumprimento da legislação 

protetiva do negro, garantindo apoio e assistência aos movimentos sociais na 

construção de fóruns regionais para articulação de ações e recursos 

específicos para este segmento e, ainda, participar de encontros, reuniões, 

seminários e os variados tipos de atividades que abordem a temática. Tem o 

intuito de preservar a autoestima e resgatar a rica contribuição do negro na 

consolidação da nação democrática, soberana e desenvolvimentista” 

(Secretaria Adjunta do Povo Negro, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 

2009). 

A ideia que orientou esse trabalho teve como intuito apresentar as condições 

sociais de possibilidades à existência desse órgão.  Elencando as disputas em torno da 

gestão desse espaço, o texto objetiva indicar em que medida os movimentos negros tem 

se articulado no plano local para gerir as políticas de igualdade racial. Apesar da 

incursão dos setores sociais menos favorecidos na política partidária formal é 

questionável a inserção de suas demandas e a efetivação de políticas públicas que 

atendam a necessidade de grupos sociais definidos como minoritários. 

Uma abordagem mais estrutural pode permitir a reflexão sobre qual o lugar das 

políticas de igualdade racial no âmbito da gestão pública. Principalmente no plano local, 

no qual as ações dos gestores, em geral, têm como premissa o oferecimento de serviços 

e recursos que deem visibilidade às qualidades da administração pública.  Portanto, a 

implementação de políticas que requerem o entendimento da complexidade dos 

mecanismos que moldam e organizam as sociedades têm grandes chances de rejeição e 

incompreensão por boa parte da população.  Especificamente, no caso de Porto Alegre, 
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esse fenômeno revela-se pelas constantes críticas e questionamentos à existência e 

manutenção de um setor exclusivo responsável pelo fomento de políticas de igualdade 

racial. 

A pesquisa procurou ainda provocar a reflexão sobre os dilemas e 

possiblidades, bem como os avanços e limites de um segmento da sociedade civil que 

tem logrado relativo êxito no atendimento de suas demandas e encontra-se agora em 

uma encruzilhada marcada por duas perspectivas diversas, a saber: por um lado, a 

radicalização de sua atuação política e por outro, sua inserção nos espaços formais de 

poder político institucional. 

Ainda referindo o quadro nacional, a dinâmica das ações para promoção da 

igualdade racial sob responsabilidade da SEPPIR insere-se num amplo movimento de 

reconhecimento da importância da população negra na formação social, política e 

econômica do país. A sua concepção como ente institucional responsável por mediar 

relações de poder que possibilitem a inserção da questão racial no espaço da gestão 

pública, sinaliza a relevância do tema e ao mesmo tempo expõe as complexidades para 

sua efetivação.  

A seguir o texto expõe os principais avanços desta Secretaria, bem como seus 

desdobramentos para Estados e Municípios no que concerne à implementação de 

políticas para a promoção da igualdade em nível local.  

O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR)23 foi criado 

em 2003, consoante à criação da SEPPIR. É um órgão colegiado, de caráter consultivo, 

e que tem como finalidade propor políticas de promoção da igualdade racial, combate 

ao racismo, ao preconceito e à discriminação, em nível nacional. Os objetivos 

estabelecidos quando da criação do CNPIR foram o combate ao racismo, ao preconceito 

e à discriminação; a redução das desigualdades raciais, em suas dimensões econômico-

financeira, política, social e cultural; e a ampliação do controle social sobre as referidas 

políticas.  

O CNPIR é composto por 20 ministérios e secretarias especiais, pela Fundação 

Cultural Palmares, por 20 representantes da sociedade civil organizada e três 

                                                             
23 O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) foi criado por meio do Decreto 

Presidencial nº. 4885, de 20 de novembro de 2003 (FIPIR, 2007, p. 27). 
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personalidades com notório saber no âmbito das relações raciais, indicados pela 

SEPPIR. O conselho é também presidido pela SEPPIR, conforme dispõe o seu 

regimento e organizado em cinco eixos: I) A participação ativa no processo de 

formulação, monitoramento, avaliação, fiscalização e deliberação de diretrizes que 

envolvem as políticas de promoção da igualdade racial e do conjunto das políticas 

públicas desenvolvidas em âmbito nacional; II) a proposição e realização dos processos 

das conferências nacionais de promoção da igualdade racial, com zelo e 

acompanhamento de suas deliberações; III) a proposição do desenvolvimento de 

programas e projetos de capacitação sobre as relações raciais no âmbito da 

administração pública; IV) a articulação com entidades e organizações dos 

movimentos sociais negros, de segmentos étnicos da população brasileira, de conselhos 

estaduais e municipais da comunidade negra, com o objetivo de definir estratégias 

comuns de implementação de ações de política de igualdade racial e V) a apresentação 

de propostas que atualizem a legislação relacionada com as atividades de promoção da 

igualdade racial.  

Conforme demonstram os documentos analisados nesta pesquisa, estes pontos 

integram o total de 16 atribuições e competências do CNPIR. Os quais foram elencados 

em função de sua interface com a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(PNPIR) e por indicarem, resumidamente, o caminho pelo qual os gestores do Fórum 

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR) pudessem se relacionar 

diretamente com conselho. 

A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) foi lançada em 

2003 tendo como objetivo primordial a redução das desigualdades raciais. Segundo 

Jaccoud (2009):  

Determinava ainda algumas orientações básicas, entre as quais se destacam a 

qualificação de gestores públicos e de professores, a adoção de cotas no 

ensino superior e no mercado de trabalho, o incentivo a programas de 

diversidade racial nas empresas e o desenvolvimento de programas de saúde 

para a população negra. Define, também, os princípios norteadores da 

política racial, a saber, a transversalidade, a descentralização e a gestão 

democrática (JACCOUD, 2009, p. 38). 

   Os argumentos da gestão, conforme a assertiva acima, giram em torno da 

necessidade de uma intervenção estatal, norteada por princípios de transversalidade, 

participação e descentralização, capaz de tornar equânimes as oportunidades entre 
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negros e não negros nos mais diversos segmentos, sejam eles sociais, políticos, 

econômicos ou culturais.   

A PNPIR enfatiza a necessidade de redução das desigualdades raciais, com 

foco na população negra. Para tanto a SEPPIR estabeleceu um conjunto de ações 

exequíveis que têm como objetivo criar as condições necessárias para sua 

implementação e execução em parceria com os governos locais, a fim de fomentar a 

promoção da igualdade racial em todos os níveis.  

A prática do racismo passa a ser considerada como crime imprescritível e 

inafiançável, sujeitando o discriminador à mais severa das penas privativas de liberdade 

– a reclusão24. Além disso, a Constituição fixou a proibição de discriminação no 

trabalho, na educação, na liberdade de crença, no exercício dos direitos culturais ou de 

qualquer outro direito ou garantia fundamental. Esses são alguns dos exemplos de 

direitos constitucionais garantidos à população negra que merecem lugar especial na 

política de promoção da igualdade racial, seja por meio de iniciativas que lhe 

regulamentem e assegurem eficácia, seja por intermédio de ações diretas de proteção e 

garantia. 

Cabe lembrar que desde a promulgação da longínqua Constituição de 25 de 

março de 1824, todas as Cartas subsequentes consignaram o princípio da isonomia ou 

da não-discriminação. Conforme aduzem os documentos da SEPPIR, é a história, 

portanto, que atesta a insuficiência de uma atitude estatal negativa, abstencionista, no 

sentido de não-discriminar, como de resto demonstra a insuficiência das declarações 

solenes de repúdio ao racismo. Sendo assim, numa sociedade como a brasileira, 

desfigurada por séculos de discriminação generalizada, não é suficiente que o Estado se 

abstenha de praticar a discriminação em suas leis.  

Vale dizer que cabe ao Estado esforçar-se para favorecer a criação de 

condições que permitam a todos se beneficiarem da igualdade de oportunidade e 

eliminar qualquer fonte de discriminação direta ou indireta. A isto é dado o nome de 

ação afirmativa ou ação positiva, que compreende um comportamento ativo do Estado 

                                                             
24 A lei nº. 7.716, de 5 de janeiro de 1989 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e 

institui no ordenamento jurídico brasileiro as sanções cabíveis ao constrangimento dessas práticas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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em contraposição à atitude negativa, passiva e limitada à mera intenção de não 

discriminar. 

Entende-se que aspectos da violação dos direitos humanos combinam raça e 

gênero, afetando diretamente as mulheres negras e demarcando um cenário de 

desagregação social e de redução da qualidade de vida. A SEPPIR concebe a articulação 

desses dois temas como um princípio de orientação de suas políticas de promoção da 

igualdade racial. 

Conforme revela a análise dos documentos públicos relativos à PNPIR, três 

princípios regem a execução dessa política, a saber: a transversalidade – baseada na 

ideia de livre trânsito da temática racial entre as esferas de poder. Logo, as ações 

empreendidas têm a função de sustentar a formulação, a execução e o monitoramento da 

política, de modo que as áreas de interesse imediato, agindo sempre em parceria, sejam 

permeadas com o intuito de eliminar as desvantagens de base existentes entre os grupos 

raciais.  

Outro princípio que norteia a PNPIR refere-se à descentralização, esta implica 

num modo de gestão que comprometa os demais entes da federação. Logo, cabe 

ressaltar que, segundo o enunciado do art. 23, inciso X, da Constituição da Federal, é da 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 

combater os fatores de marginalização e promover a integração social dos setores 

desfavorecidos. 

Contudo, a Lei Orgânica do Município, tanto quanto a Constituição do Estado, 

deve reverência obrigatória aos princípios fundamentais e demais preceitos da 

Constituição Federal, os quais cumpre observar e obedecer, a par da obediência à 

Constituição do Estado. Conforme aponta a SEPPIR, percebe-se que no sistema jurídico 

brasileiro, Estados e municípios possuem plena competência legislativa e administrativa 

para deliberar sobre a política de igualdade racial.  

Por isso, vários Estados, municípios, universidades e empresas vêm adotando 

programas favoráveis às políticas de inclusão racial. Além destas medidas, vale registrar 

a existência de outras iniciativas não menos importantes assumidas pelo Movimento 

Negro e outras instituições da sociedade civil. Seguindo assim o princípio de 

descentralização, caberá à SEPPIR disponibilizar apoio político, técnico e logístico 
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visando planejamento, execução e avaliação para que experiências de promoção da 

igualdade racial, empreendidas por municípios, Estados ou organizações da sociedade 

civil, possam obter resultados exitosos, capacitando-se agentes em nível estadual ou 

municipal para gerir as políticas, comprometendo a sociedade civil no esforço de 

implementação da política. 

O terceiro princípio norteador da PNPIR diz respeito à gestão democrática, que 

compreender a ampliação do acesso aos espaços de poder e de capacidade decisória no 

âmbito político, por parte dos segmentos que historicamente são alijados do processo 

político, como é o caso da população negra. Conforme aponta a própria SEPPIR:  

A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial será tanto mais exitosa 

quanto maiores forem os canais de diálogo, colaboração, harmonização das 

ações e apoio da sociedade civil. Com isto, pretende-se que as instituições da 

sociedade civil sejam mais do que simples interlocutores de demandas 

sociais, espera-se que assumam um papel ativo, de protagonista na 

formulação, implementação e monitoramento da política. Uma tarefa de 

especial importância a ser desempenhada pelas organizações civis diz 

respeito à ampliação da consciência popular sobre a importância das ações 

afirmativas, de modo a criar uma sólida base de apoio social. Um importante 

instrumento de gestão democrática é o Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial, composto por representantes governamentais e da 

sociedade civil e ao qual caberá contribuir para definir as prioridades e rumos 

da política, bem como potencializar os esforços de transparência (SEPPIR, 

2008 p. 16). 

   Para que possa compreender o processo de desenvolvimento das políticas 

para a promoção da igualdade racial em nível local, o resgate dos mecanismos 

engendrados pela PNPIR é fundamental. Na medida em que, no plano local, a 

efetivação desse tipo de política encontra seus limites, faz-se necessário que se 

compreenda os caminhos percorridos no âmbito federal e quais os seus desdobramentos 

aos entes locais. Neste sentido, a verificação das diretrizes e ações estabelecidas pela 

PNPIR merece destaque.  

A primeira diretriz da PNPIR direciona-se ao fortalecimento institucional. Este 

envolve a adequação das estruturas institucionais para a implementação das políticas de 

promoção da igualdade racial. Carece de empenho aprimoramento dos marcos legais 

que possibilitem a sustentabilidade de tais políticas, assim como consolidem uma 

cultura de planejamento, monitoramento e avaliação. Ainda, no que concerne a essa 

diretriz, a mesma requer a adoção de estratégias para garantir a produção de 

conhecimento, informações e subsídios, bem como condições técnicas, operacionais e 

financeiras para o desenvolvimento de seus programas.  
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A PNPIR apresenta como sua segunda diretriz a incorporação da questão racial 

no âmbito governamental. A ideia que norteia essa diretriz é o estabelecimento de 

parcerias sólidas entre os diversos níveis de gestão, visando garantir a inserção da 

perspectiva da promoção da igualdade racial em todas as políticas governamentais 

(saúde, educação, desenvolvimento agrário, segurança alimentar, segurança pública, 

trabalho, emprego e renda, previdência social, direitos humanos, assistência social e 

outras). Não é apenas entre os organismos do Governo Federal que se estabelecem tais 

parcerias. Para ampliar sua efetividade em âmbito nacional, a SEPPIR buscar 

potencializar suas relações com os diferentes entes federativos, Estados, municípios e 

Distrito Federal, de forma que, na articulação com eles, seja fortalecido o Sistema 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). 

A consolidação de formas democráticas de gestão das políticas de promoção da 

igualdade racial corresponde à terceira diretriz da PNPIR. A SEPPIR entende que a 

gestão de suas políticas ganha efetividade à medida que tenha a participação ampliada 

da sociedade civil. Por isso, busca aumentar os níveis de informação da população 

brasileira acerca dos problemas derivados das desigualdades raciais, bem como das 

políticas implementadas para eliminar as referidas desigualdades. Para isso, propõe-se a 

utilizar a mídia, promover campanhas nacionais de combate à discriminação e difusão 

dos resultados de experiências exitosas no campo da promoção da igualdade racial. 

Além de seu Conselho, a SEPPIR estimula a criação e a ampliação de fóruns e redes 

que não só participem da implementação das políticas de promoção da igualdade racial 

como também de sua avaliação em todos os níveis.  

A busca pela melhoria da qualidade de vida da população negra é elencada 

como a quarta diretriz da PNPIR. Esta prevê que a melhoria da qualidade de vida da 

população negra passa pela efetividade das políticas na eliminação dos indicadores de 

desigualdade racial, logo, a SEPPIR busca combinar duas grandes estratégias de 

promoção da igualdade racial: a inclusão social e as ações afirmativas. Fortalecendo o 

princípio da transversalidade e promovendo o corte racial em todas as políticas de 

governo, a SEPPIR procura implementar também políticas específicas com objetivo de 

aumentar as chances dos grupos historicamente discriminados por meio de tratamento 

diferenciado.  
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A inserção da questão racial na agenda internacional do governo brasileiro é a 

quinta diretriz estabelecida pela SEPPIR. Conforme refere a própria secretaria:  

A SEPPIR tem também um papel importante a desempenhar no cenário 

mundial, por ser um órgão de governo, criado com status de ministério, 

respondendo assim a uma das cláusulas da Conferência de Durban, na qual se 

exortava os Estados modernos a tratar as questões das desigualdades raciais 

mediante políticas efetivas, ou seja, de políticas de Estado. A partir da 

criação da SEPPIR, as relações internacionais, sejam elas de comércio, de 

intercâmbio cultural, intelectual e tecnológico, ou quais forem, não poderão 

desconsiderar o corte racial. Isso faz com que o Brasil, em relação aos outros 

países, coloque na agenda internacional a questão racial (SEPPIR, 2009 p. 

19). 

     Essa diretriz faz com que a SEPPIR seja a representação do governo 

brasileiro na luta contra o racismo e a discriminação racial, em todos os fóruns e ações 

internacionais. 

A interlocução entre os diversos níveis governamentais ficou sob a 

responsabilidade do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, órgão 

que foi concebido a partir da percepção de que as PIR, assim como as demais políticas 

públicas e sociais, carecem de parcerias e do comprometimento nos níveis estadual e 

municipal da gestão pública, para sua execução. Dessa forma este fórum tem sua 

atuação voltada à estruturação da política pelos entes federativos, com o intuito de 

promover a igualdade racial.  

Logo, o FIPIR tem por principal objetivo desenvolver estratégias que 

possibilitem à incorporação da PNPIR nas ações governamentais de Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Conforme indicam os documentos da SEPPIR consultados ao 

longo da pesquisa, compete ao FIPIR: estimular a adesão dos entes federados ao 

SINAPIR, visando à implementação da PNPIR; promover transversalmente a igualdade 

racial, incorporando-a às políticas públicas dos entes federados, mediante a 

implementação do PLANAPIR; estimular o fortalecimento de redes e a troca de 

experiências desenvolvidas pelos entes federados; promover o enfrentamento e a 

prevenção ao racismo institucional, que ocorre quando instituições e organizações 

fracassam em prover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa de sua 

cor, cultura, origem racial ou étnica; estimular a criação de órgãos e de Conselhos de 

Promoção da Igualdade Racial em âmbito distrital, estadual e municipal; promover 

encontros, seminários e debates com os organismos de igualdade racial que participam 

do Fórum; estimular a realização de Conferências de Promoção da Igualdade Racial nos 
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Estados, Distrito Federal e Municípios; estimular e apoiar a elaboração dos planos 

estaduais e municipais de políticas para igualdade racial, observadas as diretrizes da 

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial.   

A considerar o contexto brasileiro, em que são recentes as experiências que 

buscam constituir Sistemas Nacionais derivados de políticas definidas com a 

participação de diferentes setores sociais, o FIPIR é uma referência para o debate atual 

sobre pacto federativo e o estabelecimento de canais de diálogo entre gestores – ainda 

que existam restrições às atribuições e responsabilidades dos três entes federativos no 

conjunto das políticas públicas e sociais. Segundo Brito e Papa (2007):  

Um pacto federativo de igualdade racial implica na relação da União, Estados 

e Municípios e na sua internalização nas estruturas de governo, pois existem 

limitadores para a efetivação da PNPIR no momento da sua 

institucionalização devido à falta de autonomia das instâncias incumbidas 

(coordenadorias, diretorias, superintendências, quando muito secretarias) 

(BRITO; PAPA, 2007 p.7). 

Esse esforço de articulação nos três níveis de governo é, na compreensão de 

Jaccoud (2009), o principal instrumento que envolve e estimula os entes federativos, 

para que a agenda das PIR encontre respaldo e seja efetivada, atingindo assim a 

população que é foco dessa atuação. Ainda, segundo a referida autora, em 2006, já 

faziam parte do FIPIR 23 estados e 427 municípios. Destes, 184 tinham criado algum 

tipo de estrutura oficial encarregada de gerir essas políticas, 23 estaduais e 161 

municipais25. 

Conforme consta ainda, nos documentos consultados, para a concepção dessa 

pesquisa, o FIPIR é um órgão composto por membros efetivos a União, os Estados e o 

Distrito Federal, participantes do SINAPIR, bem como os municípios habilitados na 

gestão plena do SINAPIR – e por membros colaboradores – os municípios habilitados 

nas gestões intermediária e básica do SINAPIR. Na acepção de Brito (2007):  

O reconhecimento político do Fipir e o engajamento da maioria dos 

participantes no combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial 

foram determinantes para a definição de resultados da Rede que, a partir de 

2004, recebeu o nome de Fórum. O então denominado Fipir Nacional 

                                                             
25 Dados atualizados da SEPPIR revelam que entre os entes federativos (União, Estados e Municípios, 

além do Distrito Federal), existem hoje 197 órgãos voltados à promoção da igualdade racial e 106 

conselhos de controle social, todos estes cadastrados juntos à referida secretaria. Fonte: 

http://www.seppir.gov.br/arquivos/relatorio-sinapir-2015 

 

http://www.seppir.gov.br/arquivos/relatorio-sinapir-2015
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aglutinou uma série de expectativas comuns por parte dos gestores: 

fortalecimento dos organismos governamentais locais, construção 

coordenada e articulada de políticas de promoção da igualdade racial, 

definição de pauta nacional para atuação de estados e municípios, 

estruturação de uma política de comunicação efetiva, constituição de um 

espaço para trocas de experiências e de formação política e técnica, 

regionalização das ações, melhoria na articulação das ações nos diversos 

níveis de governo e maior entrosamento entre o Fipir e os municípios 

(BRITO, 2007 pp. 31-32). 

O que é perceptível, a partir da citação acima, é que há uma demanda por 

descentralização das políticas de promoção da igualdade racial. Desde que haja também 

a garantia por parte dos entes envolvidos de que, minimamente, as condições básicas 

para implementação e efetivação das mesmas, sejam garantidas pelo gestor 

comprometido com o FIPIR e com a PNPIR.  

3.2 A instituição do Estatuto da Igualdade Racial e o desenvolvimento do Sistema 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) 

O Estatuto da Igualdade Racial foi apresentado no ano de 2000, pelo então 

deputado Paulo Paim (PT/RS). No âmbito institucional o estatuto é definido como uma 

consolidação das demandas historicamente apresentadas pelos movimentos negros 

brasileiros nas mais diversas áreas da vida social (IPEA, 2006). Conforme demonstra 

Jaccoud et al (2009):  

[...]o projeto voltou à tona nos anos de 2004 e 2005, especialmente no bojo 

da discussão sobre as cotas para negros nas universidades. Em 2003, um 

substitutivo aprovado na Câmara foi encaminhado ao Senado, que, por sua 

vez, aprovou novo substitutivo. Com isto, atualmente o projeto encontra-se 

novamente na Câmara dos Deputados (PL no 6.264/2005), tendo perdido seu 

caráter impositivo em benefício de disposições meramente autorizativas,10 

especialmente no que tange ao financiamento da política (JACCOUD et al, 

2009 p. 109). 

Em 2010, após um longo embate entre os setores conservadores do Congresso 

Nacional e amplos segmentos de representação do movimento negro, uma versão 

revisada e, em certa medida, limitada foi aprovada no e sancionada pelo Congresso e 

pela Presidência da República. A lei 12.288/2010 que institui o Estatuto promoveu 

algumas conquistas, mas obliterou a possibilidade de avanços considerados substanciais 

para uma mudança de paradigmas referentes à igualdade racial no país. A constituição 

de um “Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial” foi excluída da legislação 

aprovada, o que frustrou muitos militantes e intelectuais que defendiam tal fonte 

recursos para que a legislação se tornasse realmente efetiva no campo da promoção da 

igualdade racial. Conforme demonstra Theodoro (2014):  
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Entre os esforços normativos destaca-se a criação do Estatuto da Igualdade 

Racial, instrumento legal que busca consolidar a legislação sobre a temática, 

além de normatizar a Política Nacional de Igualdade Racial. O Estatuto 

entrou em vigência em 2010. Infelizmente, pressões políticas advindas, 

sobretudo, da área econômica do Governo Federal, impediram que o Estatuto 

contivesse aquele que nos parece um de seus principais o Fundo Nacional de 

Promoção da Igualdade racial, fonte estável e perene de recursos que 

garantiria a plena execução de ações no âmbito da Seppir, como a 

consolidação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(SINAPIR), e a criação de uma rede de entidades não governamentais de 

apoio às políticas de igualdade racial. Infelizmente, o Estatuto veio sem o 

Fundo, o que fragiliza sobremaneira a consolidação da Política de Promoção 

da Igualdade Racial no Brasil. De todo modo, esse aparato institucional 

montado nos últimos anos mantém como objetivo a implementação da 

Política de Promoção da Igualdade Racial. Esta, entretanto, até pelas razões 

aqui já apontadas, ainda não logrou consolidar-se como um conjunto de 

programas e ações compatíveis, em dimensão e em volume de recursos, com 

a importância e a pujança da problemática racial no Brasil (THEODORO, 

2014 p. 212). 

 O Estatuto da Igualdade Racial tem a capacidade de projetar as formas de 

normatização para o desenvolvimento das PIR. Também compõe o seu escopo, o 

fornecimento de base jurídica para que o racismo seja combatido não só através de 

ações pontuais vinculadas à militância dos movimentos negros, mas deve servir de base 

– por isso a importância de sua divulgação – para que em todo e qualquer caso de 

racismo atestado por uma autoridade pública, as sanções sejam baseadas no que prevê a 

legislação fundamentada pelo referido estatuto.  

No entanto, apesar de sua aprovação pelo Congresso Nacional, o Estatuto da 

Igualdade Racial provocou um acirrado debate sobre a condição da população negra 

brasileira. Por um lado, a flagrante postura racista de muitos intelectuais e políticos 

tornou-se pública e evidente, a ponto de o relator do processo, à época o Senador 

Demóstenes Torres, admitir publicamente que o processo de escravização e todas as 

violências sofridas, principalmente pelas mulheres negras, talvez fosse resultado de 

relações consentidas. Com o argumento fundamentado na lógica da democracia racial 

muitos parlamentares criticaram a ida do processo à votação, em função da severidade 

da legislação invocada pelo estatuto. A reação parlamentar conservadora foi automática, 

conforme demonstram S. Santos, J. Santos e D. Bertúlio (2011):  

Os grupos contrários ao projeto do Estatuto da Igualdade Racial, após a 

aprovação do projeto no Senado Federal, em 9 de novembro de 2005, 

perceberam que os ataques às políticas de ações afirmativas para a população 

negra deveriam ser feitos principalmente no Congresso Nacional, com o 

apoio da mídia, especialmente a televisiva, que deveria destacar os ataques. 

Não somente porque os parlamentares e os partidos são sensíveis a 

determinados tipos de pressão, como também porque os grupos refratários à 

proposta percebiam que as políticas de ações afirmativas avançavam 
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rapidamente nas universidades públicas (SANTOS; SANTOS; BERTÚLIO, 

2011 pp. 39-40).  

Com a pressão as diretrizes mais consistentes e complexas quanto a punições 

mais severas e a própria tipificação do crime de racismo sofreram um esvaziamento, 

assim como a previsão de garantia de alocação de recursos orçamentários para a 

implementação das políticas de promoção da igualdade racial foi suplantada. Esse 

contexto serviu para demonstração a baixíssima representação da população no 

Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados onde o projeto sofreu 

inúmeras alterações fundamentais sem nenhuma contra-argumentação consistente.  

O saldo desse processo foi a aprovação de um instrumento legal que possui em 

si uma validade simbólica, na medida que institui algumas normativas com vistas à 

superação do racismo. É uma conquista ativismo antirracista por impor no âmbito da 

política institucional o debate sobre a questão racial. Porém, essa vitória precisa ser 

contemporizada pois, na opinião de muitos militantes perdeu-se mais do que ganhou 

com as modificações implementadas durante as negociações para a aprovação do 

estatuto.    

No intuito de estimular e fortalecer do desenvolvimento das PIR nos diversos 

níveis de gestão, a SEPPIR instituiu o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (SINAPIR). Concebido como mecanismo de coordenação e articulação para o 

cumprimento do estatuto o SINAPIR é um instrumento:  

[...] cuja competência inclui a formulação de políticas destinadas a combater 

os fatores de marginalização, a descentralização da implementação de ações 

afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais e a articulação de 

planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica 

(SEPPIR, 2014. p. 4)   

Tendo a responsabilidade de monitoramento e avaliação sobre a 

implementação das PIR, o SINAPIR contempla a participação conjunta de governo e 

sociedade civil na implementação das políticas de promoção da igualdade racial. A 

participação governamental, na esfera federal, se dá pela União, representada pela 

SEPPIR/PR e pelos órgãos responsáveis pela execução de políticas setoriais de 

Promoção da Igualdade Racial, como por exemplo, os demais Ministérios e nas esferas 

estadual, distrital e municipal, tal participação requer a adesão dos entes ao Sistema, o 

que também pode ocorrer a partir da formação de consórcios públicos.  
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A sociedade civil também participa do Sistema por meio da representação em 

Conferências e Conselhos voltados para promoção da igualdade racial; em grupos de 

trabalho, comitês e outras instâncias para as quais tenha sido designada e, ainda, a partir 

da execução de projetos específicos financiados pelo Poder Público.  

Há um rito burocrático a ser cumprido para que um ente federado seja estadual 

ou municipal possa tornar-se apto a aderir ao SINAPIR. Não obstante, o referido 

sistema traz em si um formato de organização que justifica a necessidade de equipes 

técnicas capacitadas à produção e execução de políticas públicas e sociais, o gráfico a 

seguir demonstra o nível de tal complexidade:  
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Gráfico 1 – Estrutura do SINAPIR26 

 

                                                             
26 Gráfico disponível em: http://www.seppir.gov.br/articulacao/sinapir/arquivos-para-downlad/grafico-

sinapir-2014 

 

http://www.seppir.gov.br/articulacao/sinapir/arquivos-para-downlad/grafico-sinapir-2014
http://www.seppir.gov.br/articulacao/sinapir/arquivos-para-downlad/grafico-sinapir-2014
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 Cabe ainda salientar que ao longo dos últimos 15 anos políticas públicas 

universais como saúde, educação e no âmbito da distribuição territorial e produção 

agrícola também foram instadas à promoção da igualdade racial.  

A educação é, provavelmente, o caso mais emblemático. Após muitos anos e 

um longo debate sobre a necessidade de a população negra conseguir superar as 

barreiras sociais e econômicas impostas pelo modelo de produção capitalista 

desenvolvido no Brasil, com base no trabalho escravo e posterior alijamento dos 

descendentes de escravizados no pós-abolição. Também por um conjunto de pesquisas 

que demonstravam com fartura dados sobre a desigualdade entre negros e não negros, 

desde o final dos anos 1990 algumas instituições de ensino superior passaram a 

desenvolver experiências de ações afirmativas27, com base na implementação de 

sistemas de cotas com recorte racial.   

Como um experimento constitucional concebido pelo direito do século XX, as 

ações afirmativas se propõem a promover igualdade e combate às formas 

discriminatórias da sociedade. Elas consideram a singularidade de cada grupo social, 

reconhecendo que “políticas de cunho universalistas não resolvem a questão da 

desigualdade num país em que as relações sociais estão intrinsecamente ligadas as 

relações raciais” (UBIALI, 2004). 

A efetivação das políticas de ações afirmativas envolve um debate teórico 

complexo e que não pode ser limitado apenas a questões objetivas, mas deve envolver 

uma ampla análise das possíveis consequências dessas políticas, principalmente em 

relação à questão da identidade individual. 

Conforme demonstra Bernardino (2002), no Brasil, o fator decisivo para que o 

debate sobre as ações afirmativas conquistasse projeção política e acadêmica, 

extrapolando os debates no interior do movimento negro: foi o reconhecimento público 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de que o país era racista. Esse 

reconhecimento contribuiu para que não só o movimento negro, mas diversos 

segmentos da sociedade civil, principalmente o movimento feminista, assumissem como 

                                                             
27 Apesar de ter tomado maior proporção nos últimos anos via sistema de cotas raciais no ensino superior 

do País, o princípio das ações afirmativas já era uma realidade, por exemplo, na Constituição de 1988, 

onde estão postos dispositivos que reconhecem o direito à diferença de tratamento legal para grupos 

discriminados negativamente (MORAES, 2013 p.30).  
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preceito de suas reivindicações a discussão sobre a questão racial e sobre a desigualdade 

existente entre brancos e não brancos no interior da sociedade brasileira. 

 Conforme demonstra Oliveira (2004), para além da dimensão compensatória 

das ações afirmativas, essas políticas públicas possuem um potencial transformador no 

plano simbólico, como instrumento de combate ao racismo. Ou seja, ao invés de 

implantar medidas como política de inclusão social direta, o objetivo precípuo da ação 

afirmativa seria provocar uma mudança na atitude dos atores, para que se tornem mais 

críticos à discriminação e ao racismo em geral. 

Por fim, as políticas públicas que têm por princípio ações afirmativas 

apresentam em seu escopo uma característica fundamental. Tais políticas são 

mecanismos de aglutinação da população negra e propiciam que os negros, para além 

dos movimentos sociais, participem dos processos de decisão política que têm por 

objetivo deliberar sobre temáticas que dizem respeito, essencialmente, à essa população. 

Essa participação de parcelas da população negra nas discussões sobre determinadas 

políticas, indica a importância da questão racial para a diminuição da desigualdade 

social brasileira, que, diretamente, atinge aos negros de forma mais incisiva. 

Contando com uma conjuntura política local favorável, derivada da mudança 

ocorrida no governo municipal em 2005, ainda mais com a projeção da temática racial, 

efetivada pela criação da SEPPIR os movimentos negros foram capazes de colocar a 

problemática da saúde da população negra e a promoção da equidade no acesso aos 

serviços de saúde na agenda política da Secretarias Municipais de Saúde, bem como no 

núcleo da gestão pública de Porto Alegre. 

3.3 A construção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(PNSIPN) 

A PNSIPN foi aprovada por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Saúde 

em novembro de 2006. O reconhecimento da existência de racismo nas práticas e 

dinâmicas de acesso aos serviços públicos de saúde indicava a necessidade de avanços 

no que concerne às demandas apresentadas pela população negra para receber um 

tratamento equânime dos serviços disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Porém, o Ministério da Saúde publicou, apenas em maio de 2009, a portaria que 

reconhece o racismo como fenômeno que impacta a saúde: 
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A redução das desigualdades sociais, considerando como causas 

determinantes e condicionantes de saúde: modos de vida, trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais, entre 

outros, podem estar associados ao racismo e a discriminação social 

(BRASIL, 2009). 

Ao reconhecer o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo 

institucional como determinantes sociais das condições de saúde da população, a 

PNSIPN estabeleceu os seguintes objetivos:  

a) aprimorar os sistemas de informação em saúde pela inclusão do quesito cor em todos 

os instrumentos de coleta de dados adotados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);  

b) desenvolver ações para reduzir indicadores de morbimortalidade materna e infantil, 

doença falciforme, hipertensão arterial, diabetes mellitus, HIV/AIDS, tuberculose, 

hanseníase, cânceres de colo uterino e de mama, miomas, transtornos mentais na 

população negra; 

c) garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta e, em 

particular, das populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; e 

d) garantir o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da 

população negra (BATISTA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2013). Conforme apontam os 

dados que fundamentam essa análise: 

O Ministério da Saúde (MS), considerando as desfavoráveis condições de 

saúde da população negra, que constitui atualmente mais de 46 % do total da 

população do país, e visando tanto à eliminação das iniquidades quanto à 

redução dos agravos que incidem nas altas e desproporcionais taxas de 

morbidade e mortalidade neste grupo populacional, elaborou a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) (BRASIL, 2008 p. 

2). 

Segundo BATISTA; MONTEIRO; MEDEIROS (2013), a implantação da 

PNSIPN tinha a finalidade de destacar a importância do racismo como determinante 

social da saúde. A responsabilidade por sua implementação coube às diversas 

Secretarias Estaduais e Municipais e órgãos do Ministério da Saúde, sob a coordenação 

geral da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SGEP-

MS). Na concepção dos autores: 

A SGEP-MS seria responsável pela disseminação da Política, sensibilização 

dos profissionais, monitoramento, avaliação e apoio técnico aos 

departamentos e áreas do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde de 

estados e municípios (BATISTA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2013 p. 683). 
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A PNSIPN define os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as 

estratégias e as responsabilidades de gestão voltados para a melhoria das condições de 

saúde desse segmento da população. Trata-se, portanto, de uma política transversal com 

gestão e execução compartilhadas entre as três esferas de governo e que deverá atuar 

articulada às demais políticas do Ministério da Saúde. O quadro 1 sintetiza a consulta 

realizada pela SGEP-MS às diferentes áreas do Ministério da Saúde e ações que foram 

realizadas pelos departamentos para responder à implementação da PNSIPN. 

 Quadro 1. Ações realizadas pelo Ministério da Saúde para implementar a PNSIPN, 2012. 

 

 A criação de Comitês Técnicos de Saúde da População Negra, Áreas Técnicas 

ou responsáveis técnicos pela coordenação das ações voltadas à saúde da população 

negra tinham como escopo a composição de estratégias definidas por secretarias 

estaduais e municipais para a disseminação da PNSIPN, sensibilização de profissionais 

e inserção desta nas diversas frentes de atuação do SUS. Conforme demonstram os 

documentos do Ministério da Saúde: 
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De acordo com levantamento realizado pelo Departamento de Gestão 

Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, dez estados da federação 

criaram áreas técnicas, dois estabeleceram comitês técnicos de saúde da 

população negra e outros dois definiram um responsável técnico. As 

atividades realizadas para sensibilizar gestores, profissionais e sociedade civil 

incluíram seminários, oficinas, campanhas, intervenção no Dia Nacional de 

Mobilização Pró-SPN e no Dia da Consciência Negra. (BRASIL, 2011 p.25). 

O que se percebe a partir da assertiva acima é que a construção de um processo 

que busca transformar a dinâmica institucional de universalidade de acesso a uma 

determinada política pública, caso da saúde, carece de amplo esforço para sua 

compreensão. Políticas públicas que necessitam de convencimento e transversalidade, 

como é o caso das PIR e da PNSIPIN encontram muitas dificuldades relativas à sua 

implementação, dado que, no mais das vezes, os atores e sujeitos envolvidos no 

processo ou desconhecem os motivos que levam à implementação de tais políticas ou, 

mesmo reconhecendo a questão, têm dificuldades em aceitar esse tipo de processo que 

subverte a lógica da universalidade, valorizando a concepção de equidade.  

A problemática específica da população negra, expressão maior das 

desigualdades sociais ainda prevalentes no país, entretanto, foi subordinada ao conjunto 

de políticas voltadas para a ampliação do acesso às ações e serviços de saúde, que não 

consideravam a desigualdade racial como elemento definidor das iniquidades 

(PNUD/OPAS, 2001). Em dezembro de 2003, na 12ª Conferência Nacional de Saúde, a 

mobilização de diversas organizações do Movimento Negro conseguiu garantir a 

aprovação de cerca de 70 deliberações relacionadas, direta ou indiretamente, com a 

construção de estratégias de promoção da equidade de gênero, raça e saúde (BRASIL, 

2005). No final do ano seguinte, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional de 

Saúde – Um Pacto pela Saúde no Brasil (PNS), no qual foi inserida a Saúde da 

População Negra, contemplando centralmente a anemia falciforme e a atenção às 

comunidades quilombolas (GOULART; TANNÚS, 2007).  

A PNSIPN caracteriza-se como uma estratégia de transformação com foco na 

mudança de atitudes e processos de trabalho que permitam contribuir para uma maior 

equidade no atendimento em saúde no país. Conforme prevê o Ministério da Saúde:  

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra tem por objetivo 

estabelecer estratégias de aplicação desta política, a fim de que a população 

negra tenha acesso a ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, 

contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução 

das iniquidades de raça, gênero, geracionais e classe, assim como e para a 

promoção da qualidade de vida de brasileiras e de brasileiros (BRASIL, 2012 

p. 1).  
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Concluindo, a efetivação da PNSIPN, bem como, suas estratégias e ações, 

exige o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo 

institucional como determinantes sociais das condições saúde. Conforme preconiza o 

Ministério da Saúde, reconhecer tais fatores satisfaz necessidades fundamentais para a 

garantia da promoção à equidade em saúde e respeito à diversidade e às peculiaridades 

dos grupos sociais formadores da população brasileira.  
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4. A construção de mecanismos institucionais de promoção da igualdade 

racial: o caso da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) e seus desdobramentos 

A criação da SEPPIR é um passo determinante no que se refere à constituição 

de espaços de gestão com o intuito de refletir e promover a igualdade racial. Esse 

capítulo demonstra os diversos mecanismos institucionais criados em âmbito federal e 

no município de Porto Alegre. Apresenta sua dinâmica de funcionamento e 

principalmente, do ponto de vista sociológico, expõe o processo de organização das 

políticas de promoção da igualdade racial em nível local e suas consequências à gestão 

pública. 

Figura 3: Organização e distribuição setorial da SEPPIR 

 

Fonte: Elaboração própria 

A SEPPIR, sob muitas perspectivas, expressa a consolidação das lutas do 

movimento negro por reconhecimento e ingresso nas estruturas do Estado com o intuito 

de contribuir à redução das desigualdades raciais.  Conforme demonstra Santos (2007): 

O Presidente eleito na época, Luiz Inácio Lula da Silva, após investir-se no 

cargo de Presidente da República brasileira, criou, em 21 de março de 2003, a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 

No discurso de instalação da Seppir, o Presidente Lula ratificou oficialmente 

o que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) já havia 
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explicitado, em julho de 1996, no seminário internacional Multiculturalismo 

e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporâneos. O Presidente Lula também reconheceu oficialmente que há 

discriminações raciais contra os negros no Brasil. Desse modo o Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva deu continuidade ao rompimento com o antigo 

discurso oficial de que o Brasil é uma democracia racial (SANTOS, 2007, p. 

12). 

O Estado brasileiro admite de maneira institucional que as clivagens raciais 

interferem no conjunto das relações sociais no país. E busca, a partir da 

institucionalização da temática racial, responder ao movimento negro, que foi partícipe 

ativo na campanha que culminou com a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

dessa forma:  

 [...] a SEPPIR assume uma forma transversal, um órgão cujo objetivo é a 

articulação de políticas públicas dentre os outros Ministérios, ações do 

governo e demais entidades federativas. Deste modo, a SEPPIR tem como 

objetivo não apenas promover políticas, mas articular nas diversas esferas 

sociais a criação de políticas para combater a desigualdade racial naquele 

âmbito específico (GOMES, 2009, p. 109). 

Percebe-se que essa secretaria atende aos anseios de demandas históricas do 

ativismo negro no Brasil. No entanto, a criação da SEPPIR, sendo oriunda da pressão 

sobre um candidato e um partido político, durante um processo eleitoral, não evidencia 

que a questão racial seja uma prioridade da gestão mesmo em nível federal. Porém 

demonstra que a influência da mobilização do ativismo de negras e negros, mesmo que 

vinculada ao debate eleitoral estabelece um mecanismo de pressão que precisa ser 

levado em conta na construção de mecanismos de gestão pública, no que tange ao 

atendimento de populações específicas. O resultado mais evidente dessa pressão é a 

mudança das agendas governamentais, que passam a considerar a questão racial nos 

projetos e propostas à produção de políticas públicas.  

No entanto, por maior que seja o esforço da SEPPIR, a reflexão sobre a 

inserção do negro na sociedade brasileira ainda é limitada. A noção de cidadania, 

explorada anteriormente, introduziu na estrutura política brasileira perspectivas 

universalistas na produção de políticas públicas. Porém, a tais perspectivas trazem 

consigo um traço diferencialista em relação à população negra. Assim a construção da 

cidadania negra está diretamente vinculada a um processo histórico no qual a exclusão e 

a marginalização dos indivíduos negros foram socialmente construídas.  

A análise das políticas de inclusão do negro após o período pós-constitucional 

revela que desde 1988 há um processo de politização, na luta institucional por direitos. 
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Avanços consideráveis no âmbito político, com propostas que visam a redução das 

desigualdades raciais. Todavia é possível verificar que estes avanços correspondem a 

uma maior abertura no debate sobre a condição do negro, abertura que não se verifica na 

dimensão da aprovação e execução de políticas públicas. O debate que se estabeleceu 

entre os entes governamentais e a sociedade civil tem levado a uma maior politização 

das questões, mas como pude constatar no decorrer do trabalho muitas ações que foram 

propostas, mesmo antes do período constitucional, continuaram e se mantém como 

propostas e diversas foram arquivadas.  

No intenso debate sobre as relações raciais no Brasil e, por extensão, na capital 

gaúcha, percebe-se que a sociedade e o Estado não se encontram suficiente maduros 

para que as políticas de promoção da igualdade sejam desenvolvidas e implementadas. 

Contrariando o que aconteceu e ainda acontece com as organizações do movimento 

negro que acessaram a política institucional e têm buscado constituir espaços de diálogo 

junto à gestão pública.  

Observa-se que, no âmbito da política institucional, houve uma ampliação do 

debate entre os segmentos governamentais caracterizado pela organização social e 

política dos movimentos negros e também pelo posicionamento da sociedade que passa 

a perceber que as práticas de discriminação e preconceito raciais estão ligadas a um 

processo de naturalização, o qual se constitui como um problema de caráter nacional e, 

por sua vez, implica em um problema político.   

Conforme apontam muitas reflexões, dentre elas, Ribeiro (2013) demonstra 

que a maior interação entre Estado e sociedade expôs as controvérsias em relação aos 

poderes das elites brasileiras, desde a perspectiva econômica, política e intelectual que 

se expressa em todas as esferas da administração pública e em âmbito federal. Nesse 

contexto, desenvolveram-se as experiências de criação da SEPPIR e da construção de 

um novo desenho de políticas de políticas de igualdade racial. Ainda segundo Ribeiro 

(2014):  

Com isso, inicia-se um novo ciclo na administração pública no que diz 

respeito às políticas de promoção da igualdade racial. No discurso de posse 

da ministra Matilde Ribeiro, em 21 de março de 2003, constata-se a 

reafirmação de um compromisso institucional e um chamamento para o 

cumprimento legal da agenda de trabalho do novo órgão de governo federal: 

Esse momento expressa um amadurecimento da sociedade brasileira, pois 

fica evidente que o racismo não é problema só dos negros ou dos que sofrem 

na pele a discriminação e o preconceito. É responsabilidade do Governo e de 
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toda sociedade. “O reconhecimento da pluralidade da população brasileira e o 

desenvolvimento de políticas para a promoção da igualdade racial são passos 

importantes para a construção da democracia e de uma sociedade mais 

humana (RIBEIRO, 2014, p. 234).  

A constituição da SEPPIR como órgão do governo federal apto a trabalhar em 

prol da promoção da igualdade racial, enseja algumas reflexões no tocante à forma 

como as estruturas de gestão se organizam. A SEPPIR ocupou uma lacuna há muita 

requerida por organizações dos movimentos negros no cerne da gestão em âmbito 

federal. E este espaço também se constitui como campo de disputas. Criada como órgão 

assessor da Presidência da República, a secretaria tinha a missão de articulação, 

fomento e coordenação de políticas para a superação do racismo e a promoção da 

igualdade racial.  

No entanto, os limites institucionais se fizeram evidentes, pois conforme 

demonstram muitos estudos referentes a este órgão, o mesmo possuía uma dimensão 

orçamentária bastante restrita, o que, do ponto de vista da produção e execução de 

políticas públicas, interfere sobremaneira, na implementação das mesmas. Além do que, 

a burocracia na intermediação dos projetos dos entes federados e os escassos recursos 

humanos, condicionaram a SEPPIR à interlocução discursiva, tão somente podendo 

interferir de forma superficial na adequação de políticas públicas com recorte racial.  

Contudo, é inegável que a consecução da SEPPIR gerou impactos políticos, 

administrativos e também ideológico-partidários. Nos processos eleitorais posteriores a 

criação da SEPPIR fica bastante evidente a mudança de discurso dos candidatos e dos 

partidos concorrentes aos executivos municipais e estaduais, no que tange à promoção 

da igualdade racial. A temática da igualdade passa a ser pauta de campanha, muitos 

partidos políticos criam segmentos voltados à reflexão sobre a promoção da igualdade 

racial. Também é possível perceber o aumento de candidaturas às casas legislativas, 

com forte apelo ao reconhecimento identitário, ou seja, candidatos que falam “em 

nome” da população negra, das mulheres negras e em defesa da igualdade racial e da 

promoção do racismo. Conforme afirma Ribeiro (2014): 

 De maneira geral, é identificada a ampliação de representação política, de 

instrumentos e práticas de implementação de políticas de igualdade racial. 

Essa movimentação trouxe novidades no cenário das administrações 

públicas, tendo sido iniciadas em âmbito local, em algumas unidades da 

federação e atingindo um grau de expansão com seu ápice na administração 

federal (RIBEIRO, 2014, p. 237) 
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Por fim, esse processo possibilitou a perspectiva de novos horizontes. 

Marcadamente a produção de novos mecanismos e instrumentos que permitissem a 

execução de políticas com intuito de superar o quadro de desigualdade racial vigente. 

Estados e municípios são convidados a participar desse cenário. Porém, os acordos e 

contrapartidas necessários a implementação de PIR em nível local ficam muito aquém 

das reais necessidades de grande parte da população negra. Logo, a reflexão sobre os 

impactos das PIR em nível local, é central para que se compreenda de fato o papel da 

questão racial no âmbito da gestão pública, tanto em nível federal, mas principalmente 

no plano local, no qual a vida cotidiana é premente.  

4.1 Gestão pública local e políticas públicas para reduzir desigualdades 

Nas últimas décadas, a sociedade civil passou a se articular de maneira 

diferente na sua relação com o Estado. Observa-se o resgate da importância dos 

governos locais, a vigência de regimes mais democráticos, a valorização do processo de 

descentralização, novas articulações entre poder público, sociedade e atividade 

produtiva, a preocupação com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de 

vida. Esses são elementos importantes para a construção de espaços públicos 

participativos. 

No que se refere à organização institucional das esferas de gestão, a ex-

ministra da SEPPIR, Matilde Ribeiro (2009), afirma que as políticas públicas, as leis e 

as ações afirmativas têm feito parte de uma movimentação da sociedade civil e também 

de governos, mudando cenários na vida política nacional.  

É nesse contexto que têm sido realizadas conferências nacionais, nas quais 

ocorrem momentos de reflexão e proposição que contribuem para avanços na 

lógica de priorização e na elaboração de respostas às reais necessidades da 

população brasileira, de maneira negociada, com a intersecção de governos e 

sociedade civil (RIBEIRO, 2009, p.26).  

Tal assertiva demonstra que há a manifesta intenção de grande parte dos 

gestores em “dar ouvidos” à sociedade civil no que tange aos temas referentes à redução 

de desigualdades e no tratamento isonômico dado aos mais diversos segmentos sociais. 

Como sustenta Avritzer (2002), o processo de democratização brasileiro marca-se pela 

ação coletiva de atores sociais que, em sua luta contra o autoritarismo, limitam o poder 

do Estado, geram potenciais organizativos no terreno da sociedade civil e constroem 

alternativas de organização social e política. 
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Santos e Avritzer (2002) destacam o papel dos novos atores na cena política, 

cuja atuação questiona a exclusão social e a ação do Estado, bem como se voltam para a 

ampliação do político, para a transformação das práticas dominantes, para a cidadania e 

inclusão, enfatizando as possibilidades de constituição de uma nova gramática social e 

de relações entre o Estado e a sociedade, incluindo a possibilidade de experimentalismo 

na esfera do Estado.  

Nesse sentido, as possibilidades de renovação e ampliação no âmbito das 

políticas públicas carecem da influência dos atores coletivos no alargamento dos limites 

da agenda pública e do seu conteúdo. A consolidação de demandas apresentadas por 

segmentos exclusivos no conjunto das sociedades só se confirma a partir da participação 

cidadã na formulação de políticas públicas e decisões estatais e, também, com a 

valorização da deliberação pública, recurso que permite aos entes envolvidos a 

evocação da democracia participativa como mecanismo de qualificação da gestão 

pública, proporcionando ainda a manutenção de um sistema institucional relativamente 

aberto e propício à experimentação de alternativas de gestão mais igualitárias. 

É importante salientar que, por mais permeável que se apresente o espaço do 

político na atualidade, ainda existem sérias resistências à luta por implementação de 

políticas públicas que busquem reduzir desigualdades entre segmentos sociais diversos, 

principalmente quando os temas em questão se referem a disparidades étnico-raciais e 

de gênero.  

Também carece de reflexão o fato de que o espaço político brasileiro se 

caracteriza pela ausência de representação dos segmentos sociais historicamente 

alijados dos processos decisórios no que se refere à estrutura política formal, bem como 

que a formação sociopolítica do Brasil privilegiou as elites dominantes no que diz 

respeito ao estabelecimento de benefícios sociais e econômicos aos diversos estratos da 

sociedade brasileira. Neste sentido, a população negra é um dos segmentos sociais mais 

afetados pela falta de inserção nesse ambiente.  

Logo, os conflitos relacionados à estratificação social e racial, quando 

transferidos para a esfera da política formal, assumem novas formas de embate e são 

minimizados pela sub-representação de diversos setores na arena política, dentre eles a 

população negra.  
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A ideia de que o Brasil é um país sem estratificações raciais impediu, durante 

longo tempo, a ascensão da população negra aos espaços de poder da política formal. 

Na atualidade, a relação do Estado com a sociedade apresenta novos desafios. Quanto 

mais se amplia a prática democrática, maior é a exigência por uma participação 

qualificada da sociedade civil e, consequentemente, se expande também a 

heterogeneidade dos sujeitos que se articulam de forma mais complexa. Conforme 

aponta Oliveira (2003):  

Os sujeitos sociais coletivos potencializam a participação, conferindo-lhe um 

caráter político transformador. Assim, a atuação nos conselhos setoriais de 

políticas públicas, nas conferências das cidades, no orçamento participativo, 

nos processos de eleição de prioridades para o município e demandas da 

comunidade são exemplos de participação política transformadora da cultura 

política tradicional, do poder público centralizado, onde o indivíduo não 

passa da condição de cliente da política. Essas práticas de participação 

fortalecem o surgimento de valores de solidariedade, de ação coletiva, de 

participação ativa, de prática política cidadã cotidiana. Essa noção de cultura 

política deve ser considerada não como uma variável independente, mas um 

fator impulsionador da participação política e da construção da democracia 

em suas diversas dimensões. (OLIVEIRA, 2003, p. 72). 

A assertiva acima demonstra que a maior permeabilidade das gestões públicas 

às temáticas relativas aos segmentos sociais minoritários tem permitido que a cidadania 

se torne efetiva, na medida em que estes grupos apresentam suas demandas aos entes 

públicos e conseguem auferir resultados significativos para as mesmas.  

Contudo, em termos práticos, tal afirmação precisa ser relativizada, pois, 

apesar das possibilidades de implementação de políticas públicas que visem reduzir 

desigualdades sociais, quando se analisa o campo empírico de exercício de tais políticas 

os entraves burocráticos e ideológicos para a realização dos mesmos precisam ser 

contemplados. 

4.2 Ativismo em movimento no Rio Grande do Sul e as políticas de igualdade racial 

No Rio Grande do Sul, a população negra é uma minoria demográfica – no 

último Censo (2010) 16,8% ou 1.796.580 habitantes autodeclararam-se como pretos ou 

pardos (o somatório dessas categorias possibilita a concepção da categoria negro) – esse 

fato faz com que o reconhecimento em torno das demandas da população negra seja 

mitigado pelo argumento da ausência de diferenças ou desigualdade no âmbito das 

relações raciais.   
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A característica mais evidente do movimento negro gaúcho é a sua capacidade 

de catalisar as demandas de diversos segmentos – as vertentes culturalista e política – 

em torno de um conjunto organizado de políticas que objetivem a redução das 

desigualdades raciais.   

Em toda a sua trajetória histórica e, especialmente, em sua fase contemporânea, 

o movimento negro gaúcho vem travando uma luta de cunho cultural e sociopolítico 

como forma de erradicar o racismo, a discriminação e o preconceito que o negro tem 

sofrido historicamente. A luta cultural é mediada pela reivindicação do respeito, 

valorização, reconhecimento da influência e da importância da cultura negra. 

A organização política da comunidade negra brasileira e, principalmente, da 

população negra no Rio Grande do Sul, no início da década de 1980, resulta da 

dinâmica das ações organizadas por negros e negras em todo Brasil, a partir das 

experiências de institucionalização do movimento negro e da formulação de políticas 

públicas no interior do Estado brasileiro.  

Os movimentos sociais que (re) surgem em períodos de grandes mobilizações e 

de conflitos mais evidentes tendem a tomar rumos diferentes no final dos ciclos de 

protesto. De acordo com as estratégias das organizações e a partir da postura do Estado 

frente às reivindicações, os movimentos sociais podem permanecer ativos ou não após 

esta fase (TARROW, 2009).  

O movimento negro brasileiro que se desenvolveu nos anos 1980, após o ciclo 

de protestos desta década, deparou-se com essa característica. Isso se deu a partir de 

diversas alianças com partidos políticos e da organização em torno de coordenadorias 

ou fóruns como, como a Coordenadoria Nacional de Entidades Negras (CONEN) e o 

Movimento Negro Unificado (MNU), com o objetivo de agregar as diversas 

organizações do movimento negro espalhadas por todo país e encaminhas suas 

reivindicações ao Estado.  

No Rio Grande do Sul, o clima de mobilização em torno do processo de 

retomada da democracia possibilitou a (re) emergência de movimentos sociais, de 

mobilizações populares e sindicatos urbanos e rurais impedidos de atuar durante o 

período do regime militar (AVRITZER, 1994; GOHN, 2005; GOHN, 2007).  
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O Grupo Tição, fundado em Porto Alegre, em 1977, tornou-se um marco da 

imprensa negra gaúcha, sendo responsável por duas edições de uma revista e uma 

edição do jornal que possuem o mesmo nome do grupo. Composto por jornalistas 

negros e egressos do Grupo Palmares, funcionou até 1981 (NABARRO, 2000). 

O Grupo Palmares, fundado em 1971, em Porto Alegre, representou o início da 

fase contemporânea do movimento em terras gaúchas; foi esse grupo, por exemplo, que 

realizou o primeiro ato evocativo do dia 20 de novembro, no país no ano de 1971, 

prática essa que foi paulatinamente sendo adotada em outros estados brasileiros, 

principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. (SILVEIRA, 1988). 

Em nível político, adquire relevância o surgimento de grupos e instituições 

negras ligadas a governos municipais, estaduais e federal, como o Conselho de 

Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Estado do Rio Grande do Sul 

(CODENE/RS)28, fundado em 1988. Grupos de negros também passaram a atuar no 

conjunto dos partidos políticos, em especial, os MOTIRAN, no Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) e os Núcleos de Negros, no Partido dos Trabalhadores (PT). 

Nessa trajetória e conjuntura atual do movimento negro, a década de 1990 

destacou-se pela fundação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) negras. Essas 

ONGs negras, conforme Ferreira (2000) surgiram com o objetivo de contribuir com o 

Estado nas áreas em que sua atuação se encontrava deficitária, como a da saúde da 

mulher negra, da educação, da juventude, dentre outras. 

As redes informais do movimento negro no Rio Grande do Sul – com 

atividades desempenhadas desde o início do século XX e ganhando força a partir da 

criação no estado de instituições como a Frente Negra Brasileira (FNB) ainda na década 

de 1930 e a União dos Homens de Cor (UHC), criada em 1943 em Porto Alegre – 

reuniam diversos simpatizantes e futuras lideranças negras importantes no Rio Grande 

do Sul. A mobilização é ampliada com a criação de outras organizações voltadas para a 

denúncia do racismo no estado. A criação da Fundação Leopoldo Sedar Senghor, em 

1984, dos Agentes de Pastorais Negros – APNs, em 1985; e do Centro Ecumênico de 

Cultura Negra – CECUNE, em 1987, demonstra como a população negra, ou parte dela, 

busca espaços de reflexão entorno da questão racial no contexto estadual. 

                                                             
28 O Conselho de Desenvolvimento e Participação do Estado de São Paulo, fundado em 1984, foi o 

primeiro do país.  
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No entanto, a efetivação das políticas de igualdade racial tem-se apresentado 

como mera retórica, no que se refere ao Estado do Rio Grande do Sul e também em 

Porto Alegre, capital da referida unidade da federação. Mesmo com um grande esforço 

de militantes, ativistas e até mesmo de alguns políticos sensíveis à questão racial, há 

uma grande dificuldade quando os gestores investidos das responsabilidades por tais 

políticas tentam empreender ações mais consistentes.  

Por outro lado, em harmonia com a configuração política, social e cultural em 

âmbito nacional e influenciado por organizações negras nacionais proeminentes, o 

movimento negro do Rio Grande do Sul desenvolve estratégias de luta e alianças com 

outras formas de ação coletiva, visando o fortalecimento de suas metas e demandas.  

Logo, não é possível compreender o repertório de ação do movimento negro no 

Rio Grande do Sul sem considerar, por um lado, as possibilidades de mobilização de 

acordo com as oportunidades políticas e, por outro, os laços informais que se 

estabelecem com outras organizações ou militantes do movimento negro nacional e 

demais formas de protesto.  

Desta forma é interessante referir a constituição da Secretaria Adjunta do Povo 

Negro, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos na cidade de Porto 

Alegre. Esse é sem dúvida o principal expoente tanto da institucionalização da questão 

racial no Rio Grande do Sul, quanto do embate entre os defensores de uma ação coletiva 

autônoma e aqueles que compreendem a necessidade de maior acesso ao espaço 

institucional como forma de buscar maior êxito na realização dos pleitos e demandas da 

população negra. 
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5. A experiência local de política de igualdade racial – o caso de Porto Alegre 

(contexto político de surgimento) 

Esse capítulo descreve as políticas de promoção da igualdade racial em Porto 

Alegre. O contexto político de surgimento, a análise da legislação sobre o tema, o 

desenvolvimento dos mecanismos de promoção da igualdade racial. Aborda também a 

perspectiva dos/as interlocutores na pesquisa, sobre a igualdade racial (análise das 

entrevistas), assim como a visão do Movimento Negro sobre a gestão pública e o acesso 

a mesma. Por fim discute os parâmetros burocráticos para a execução de políticas 

públicas com recorte racial e o financiamento das PIR no município. 

A cidade de Porto Alegre possui uma longa história de discussão sobre as 

questões raciais, inclusive servindo de referência em nível nacional para muitas 

reflexões. Para os segmentos oriundos da sociedade civil, a saber, os movimentos 

sociais, as políticas de inclusão social e promoção da igualdade racial se constituíram 

numa exigência histórica e alvo estratégico da luta constante de negros e negras no 

município.  

Desde os anos 1970, com o acirramento da espoliação imobiliária no centro da 

cidade e regiões como os bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Azenha e a consequente 

gentrificação29 destas regiões, o povo negro da cidade não apenas contesta as condições 

de desvantagens econômica, social e política que lhe vem sendo imposta 

historicamente pelos grupos detentores dos espaços de poder. Mais do que contestação, 

a militância em torno da questão racial passa a indicar um conjunto de propostas que 

podem representar, concretamente, um passo importante em prol da igualdade plena 

entre os cidadãos e a cidadãs do município de Porto Alegre.  

Nesse sentido, com a criação da SEPPIR em 2003, já referida anteriormente, 

segmentos dos Movimentos Negros e militantes da questão racial vinculados a partidos 

políticos e organismos de representação institucional constroem no interior da gestão 

pública municipal um cenário de oportunidade para a inclusão da temática racial como 

objeto de implementação de políticas públicas. Foi na gestão do então prefeito José 

                                                             
29 O fenômeno fundamentalmente urbano conhecido como gentrificação consiste em uma série de 

melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais – econômicas, sociais e culturais – que ocorrem em 

alguns centros urbanos antigos, os quais experimentam uma apreciável elevação de seu status. 

Caracteriza-se normalmente pela ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média, de 

elevada remuneração, que desloca os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que viviam no 

centro urbano (BATTALLER, 2012, p. 10). 
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Fogaça, no ano de 2005, que se instituiu o primeiro espaço no governo municipal 

destinado à abordagem das questões raciais. 

Conforme revelam as entrevistas com os atores envolvidos nesse período, o 

órgão era tratado como uma coordenação de promoção da igualdade racial, oriunda de 

uma estrutura existente dentro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), inclusive com os servidores nomeados por determinação do partido, 

integrante da coligação vencedora do pleito eleitoral anterior.  

Somente em 2008, com a publicação do decreto 16.169 em 19 de dezembro foi 

criado o Gabinete de Políticas Públicas para o Povo Negro, que, neste momento, tem 

uma subordinação direta ao gabinete do prefeito, conforme indica o documento 

constante nos anexos. 

5.1 Características da população negra no município de Porto Alegre  

A população negra30 de Porto Alegre, em termos demográficos, pode ser 

definida como minoritária. Segundo o Censo Demográfico de 2010 o somatório de 

pretos mais pardos, categorias que compõem o grupo definido como negro apresentava 

um total de 285.301 pessoas, sendo que destas 143. 890 pessoas autodeclararam-se 

pretas e 141.411 autodeclararam-se pardas. Cabe ainda o registro de que segundo o 

Observatório da Cidade de Porto Alegre, órgão municipal responsável pela publicação 

de informações sociais, em relação ao Censo de 2000, ou seja, em uma década a 

população foi a única que cresceu em termos absolutos, com 3,68% de crescimento. 

  

                                                             
30 O uso recorrente da categoria negro como referência demográfica obedece às perspectivas identitárias 

que têm sido pleiteadas pelo movimento negro, desde que a auto-declaração nos Censos passou a 

evidenciar um aumento no número de pessoas pretas e pardas e muitas destas fazendo clara alusão a uma 

possível ancestralidade africana. Outrossim, a valorização e o reconhecimento da matriz genética africana 

possibilitam o fortalecimento da luta antirracista com intuito de superação do racismo como mecanismo 

gerador de hierarquias sociais. No livro Características Étnico-Raciais da população: um estudo das 

categorias de cor ou raça (2008), produzido pelo IBGE em 2011 estas perspectivas estão objetivadas. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49891.pdf 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49891.pdf
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Tabela 1 - População total de Porto Alegre por Cor/Raça 201031. 

 

A distribuição da população negra por região do Orçamento Participativo 

também merece destaque nessa análise. Segundo o ObservaPoa (2013) 

Cabe frisar que as informações são apresentadas tanto para a cidade, como 

para as Regiões do Orçamento Participativo.  É importante ressaltar ainda 

que as Regiões do OP consistem na forma como a cidade de Porto Alegre, 

divide seu território e, também, se organiza para participar no orçamento da 

prefeitura apresentando suas demandas de serviços e obras específicas para 

cada região. Essa divisão foi aprovada pelo Conselho do Orçamento 

Participativo em 1997, compatível com o Plano Diretor (PPDUA, LC 

434/99). Aqui, nesse texto, as Regiões do OP foram utilizadas como divisão 

territorial da cidade (OBSERVAPOA, 2013 p.3). 

 

 

 

                                                             
31 Disponível em: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu1

4=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&Opc

TipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47

&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&

qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=

0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24

922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1

&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Al

egre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1=0&qtu11=658&qtu23=294&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=0&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=5&opn10=0&qtu15=3&sev=93&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=0&qtu6=5565&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2776&sec86=2777&sec86=2778&sec86=2779&sec86=2780&sec86=2781&orc287=6&sep=24922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&opn23=0&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc287=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=1&qtu9=558&opn6=3&digt6=Porto+Alegre&opn102=0&OpcCara=104&proc=1
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Tabela 2 - Distribuição da população negra  

por região do OP - ano 2010. 

Região do OP Número Percentual 

Centro 20011 7,23 

Centro-Sul 22985 20,73 

Cristal 5168 18,68 

Cruzeiro 20661 31,59 

Eixo Baltazar 23964 23,86 

Extremo-Sul 5499 15,77 

Glória 11497 27,19 

Humaitá/Navegantes 9095 20,82 

Ilhas 1742 20,91 

Leste 30403 26,60 

Lomba do Pinheiro 19969 32,05 

Nordeste 14381 38,62 

Noroeste 9620 7,35 

Norte 20840 22,81 

Partenon 33879 28,49 

Restinga 23382 38,50 

Sul 11964 14,36 

Porto Alegre 285301 20,24 
               Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

                  Elaboração: ObservaPOA - Observatório da Cidade de Porto Alegre 

Há maior incidência de população negra nas regiões Nordeste e Restinga. 

Porém, as regiões com menor incidência da população negra são Noroeste e Centro. 

Contudo uma reflexão desenvolvida ao longo da pesquisa demonstra que independente 

da região ou do quantitativo populacional, não se verifica nenhum reconhecimento da 

questão na dinâmica de gestão participativa do OP. 

Outro dado interessante em relação à distribuição da população negra pelas 

regiões do OP refere-se a maior incidência quanto mais distante da região central da 

cidade. De fato, a história do município é marcada por recorrer a estratégias de 

deslocamento dentro do território que levaram a população pobre, em sua maioria negra, 

aos locais mais ermos e distantes do município. Durante as entrevistas, um dos 

interlocutores, pessoa de avançada idade aponta as formas como negros e negras de 

Porto Alegre foram “empurradas” para a periferia: 

Quando cheguei aqui no início dos anos 1960 os negros ainda ocupavam bem 

a região central, daqui da Cidade Baixa até a Ilhota (ali na região da Azenha) 

e boa parte do Menino Deus, tinha uma grande massa de população negra. Aí 

de uma hora pra outra começaram a nos empurrar. Primeiro pra zona sul, que 

agora é chique em alguns locais. Mas quando a Restinga foi sendo povoada, 

com o “expurgo” do que não servia aqui no Centro, então o que se via era 

muita gente do interior e uma “negrada” indo pra alguns lugares que não 

tinham nem rua, como a Pitinga mesmo que até hoje tem umas vielas e sem a 

mínima infraestrutura. Enfim foi isso que fizeram conosco. Olha onde é o 

Sambódromo, pra mim esse é o símbolo da exclusão. Não tiraram o carnaval 

do Centro, pra facilitar a vida das escolas, ele saiu do Centro pra tirar a 
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“mancha negra” das áreas nobres da cidade. E eles todo ano querem falar em 

política pra igualdade racial. Assim, desse jeito, acho difícil, a mim não 

enrolam mais (Entrevistado 8).   

 

De maneira empírica foi possível verificar a assertiva do entrevistado 8 quando 

participei em 2013 e 2014 da organização das assembleias do OP. Quanto mais 

distantes do Centro da cidade maior a participação da população negra, até porque essa 

é maioria em muitos bairros da periferia da capital.  

No entanto, o que é possível afirmar a partir da pesquisa é que a temática 

racial, tão aludida como o grande salto a ser dado pelo OP jamais recebeu qualquer tipo 

de interesse ou abordagem. Até porque, da forma como o processo participativo está 

organizado atualmente, com toda a sua dinâmica sob responsabilidade da gestão pública 

e com baixíssima autonomia da sociedade civil e da cidadania em geral, há um visível 

engessamento e até mesmo uma distorção dos objetivos do principal instrumento de 

participação popular na gestão. Pois o mesmo tornou-se palco e palanque para ávidos 

interesses eleitorais e eleitoreiros, tendo em muitos de seus gestores representantes de 

segmentos que se opõem de forma objetiva a qualquer perspectiva de investimento em 

direitos humanos o que traduz os limites de inclusão da temática racial no OP. 

5.2 A Secretaria Adjunta do Povo Negro no contexto da gestão pública em Porto 

Alegre 

Um aspecto seminal na construção políticas para a promoção da igualdade 

racial é a ação do movimento negro em torno da definição de agendas para a construção 

de políticas públicas. Conforme expus largamente no decorrer da análise, a SEPPIR 

desencadeou um processo político que instigou a sociedade civil, através do movimento 

negro à busca por reconhecimento e defesa da garantia de direitos e cidadania à 

população negra. 

Em Porto Alegre, os representantes da comunidade negra que já desenvolviam 

um trabalho reconhecido de realização da cidadania passam a se reunir de forma mais 

consistente, no intuito de pleitear a criação de políticas que promovam a igualdade entre 

os diversos grupos étnico-raciais que constituem população do município. 

É dessa forma que no ano de 2009, através do decreto 16.545 o Gabinete do 

Povo Negro é criado. Ainda, segundo previam os relatórios técnicos que sustentavam 

criação do referido órgão, este deveria aportar um conjunto de bens e serviços públicos 

como: serviços básicos de educação, saúde, esporte, cultura e inclusão de jovens. Estes 
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programas e serviços deveriam assegurar a inserção socioeconômica plena do grupo 

tido como minoritário. A entrevistada 1 expõe que: 

Chamou a atenção que quando houve a criação do GPN percebia-se um 

constrangimento evidente. Aquelas pessoas que até ontem estavam na gestão 

e pensavam ser desnecessária uma estrutura como essa.....Muitas delas foram 

convocadas a participar desse processo. Eu não sei se o Fortunati foi alertado 

por alguém deles pra necessidade da promoção da igualdade racial, mas o 

discurso deles foi nesse sentido. Lembro da inauguração do gabinete, muitos 

dos militantes do dia a dia foram convidados e percebíamos o desconforto do 

pessoal da prefeitura em ter que lidar com o tema. (Entrevistada 1) 
 

Apesar de postura que se apresentava como inclusiva, a citação acima é a 

evidência de que a maneira de tratar a “questão racial” ainda encontrava muitos limites 

no âmbito estrutural. 

Figura 4: Organização e distribuição setorial da SAPN 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A Secretaria Adjunta do Povo Negro (SAPN) foi criada em 2009 como 

Gabinete do Povo Negro (GPN) e vinculada de forma técnica e administrativa ao 

Gabinete Executivo do Prefeito do município de Porto Alegre. A partir de 2013 houve a 

conversão para Secretaria Adjunta e a posterior vinculação à Secretaria Municipal de 
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Direitos Humanos (SMDH). A secretaria tem como premissas o assessoramento, a 

articulação e a formulação de políticas públicas que objetivem o combate a todas as 

formas de racismo. 

Conforme apontam os documentos oficiais que definem as ações da SAPN: 

“As ações desenvolvidas estão atreladas ao que foi indicado na 3ª Conferência 

Mundial contra o racismo a discriminação, o preconceito, a xenofobia e as 

intolerâncias correlatas”. A SAPN (2009) afirma que visa estabelecer a política de 

promoção da igualdade racial. Priorizando questões de gênero, juventude, comunidades 

remanescentes de quilombolas e matriz africana, sem deixar de lado as pautas 

estruturais como educação, saúde, cultura, habitação, emprego, renda e segurança. 

Também tem como objetivo zelar pelo cumprimento da legislação protetiva do negro, 

garantindo apoio e assistência aos movimentos sociais na construção de fóruns regionais 

para articulação de ações e recursos específicos para este segmento e, ainda, participar 

de encontros, reuniões, seminários e os diversos tipos de atividades que abordem a 

temática. 

A articulação com os órgãos da administração do município tem a função de 

garantir a implementação dos programas e projetos que envolvam a plena cidadania do 

povo negro. Também é uma meta instituir a política municipal de promoção da 

igualdade racial, para que sirva como documento básico na formulação dos planos de 

ação e traduza as demandas e necessidades da população negra enquanto ator social e 

coletivo e partícipe da municipalidade. Também projeta promover intercâmbio com 

instituições para dialogar com a temática étnico-racial, com vistas a buscar subsídios de 

pesquisa e de recursos financeiros para o desenvolvimento de análises sobre as 

condições socioeconômicas da população negra no município. 

A prefeitura de Porto Alegre (PMPA) afirma que: 

A missão da SAPN é fortalecer a política de acordo com o modelo de gestão 

vigente, que está pautado em três eixos estruturais: o ambiental, o 

econômico-financeiro e o social, os quais se desdobram em doze programas e 

em ações. Com base nesse conceito estão sendo realizadas atividades que 

garantam um ambiente harmônico e um capital político adequado, dois 

elementos indispensáveis para a consolidação da autonomia administrativa. 

Cumprindo a agenda nacional, a SAPN está caminhando para obter a 

condição de autonomia financeira, tendo excelência na área de promoção da 

igualdade racial, reafirmando o caráter plural da composição étnica porto-

alegrense (SAPN/PMPA, 2012). 
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Uma questão bastante importante no cenário das relações raciais em Porto 

Alegre refere-se à territorialidade das comunidades tradicionais no meio urbano. 

Respeitando os modos alternativos de organização de negros e negras conforme suas 

especificidades e cada região da cidade, tendo-os como elementos formadores da 

complexa e ampla cultura porto-alegrense, as comunidades tradicionais se tornam 

marcos de referência e preservação, estando presentes no imaginário popular. Os 

territórios de identidade negra são símbolos da luta pela igualdade de oportunidades e 

da resistência, como as comunidades remanescentes de quilombolas, os clubes sociais, 

as escolas de samba, os terreiros de matriz africana e outras expressões que sintetizam o 

valor do bem maior que é a dignidade humana e a valorização das diferenças. 

A SAPN foi pensada e estruturada como um órgão com razoável autonomia 

dentro do modelo de gestão pública apresentado pela PMPA na última e atual gestão 

(2009-2012/2013-2016). Tal estrutura, desenvolvida nos mesmos moldes da SEPPIR, 

indica uma evidente influência da instituição federal na distribuição técnico burocrática 

dessa secretaria. 

Cabe salientar que para muitos militantes, principalmente aqueles vinculados 

ao serviço público municipal e lideranças do Movimento Negro que tiveram alguma 

participação na concepção dessa secretaria, houve um retrocesso no âmbito da 

participação política institucional quando da vinculação da mesma à SMDH. Afirma-se 

que mesmo com as dificuldades postas pela burocracia e, também, pela incapacidade 

dos gestores em compreender a necessidade de uma postura efetiva na implementação 

das políticas de igualdade racial, ter vínculo direto com o Gabinete Executivo do 

prefeito possibilitava ao menos dar visibilidade às demandas dessa secretaria. 

Argumenta-se ainda que no momento de definição do novo arranjo político-institucional 

do município de Porto Alegre, na redistribuição de secretarias e demais autarquias, 

perdeu-se a oportunidade de criar uma secretaria municipal de igualdade racial com 

plena autonomia e em condições isonômicas com as demais secretarias. 

Outra inferência importante observada durante a pesquisa é a baixa adesão de 

representantes da sociedade civil e dos movimentos sociais às propostas de participação 

popular ofertadas pela gestão à promoção da igualdade racial. Por mais evidentes que 

sejam os avanços no campo do debate sobre a temática racial, no plano local, ainda há 
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uma percepção de pouca efetividade na implementação das políticas públicas que visam 

à superação do racismo. 

A forma como a prefeitura de Porto Alegre trata a questão racial é criticada por 

uma parcela significativa da militância do movimento negro. Primeiramente, a crítica 

centra-se na falta de comprometimento com a superação do racismo. Nas reuniões do 

CNegro em que fui autorizado a participar, um tema adquiriu relevância, qual seja, a 

pouca importância e a forma vaga como a temática racial é tratada pelo executivo 

municipal. E há uma questão específica que demonstra esse descaso. Na última década, 

por diversas vezes o movimento negro tem reivindicado que a data de 20 de novembro 

seja oficialmente considerada efeméride municipal. Apresentada inicialmente como 

proposta de iniciativa popular, na atual legislatura o projeto foi abarcado por um 

vereador negro que, por vezes, menciona a relevância da temática racial no contexto do 

município.  

Após um tortuoso percurso burocrático na câmara de vereadores de Porto 

Alegre – o projeto entrou na pauta de votações várias vezes e foi retirado outras tantas, 

inclusive, em muitas datas com uma grande concentração de militantes no plenário da 

câmara – o mesmo foi levado à votação. Houve um intenso e desgastante debate na dita 

“casa do povo” porto-alegrense. Muitos vereadores apresentaram como principal 

argumento que o feriado interfere nas atividades do comércio da cidade e justamente em 

um período do ano no qual a dinâmica de consumo se intensifica em função das 

festividades de final do ano. Por outro lado, os vereadores que se dispõem a aderir à 

defesa da data, argumentam pela necessidade da mesma como momento necessário de 

reflexão em torno da situação da população negra na cidade. O projeto de lei 365 de 

autoria do vereador Delegado Cleiton foi aprovado na Câmara dos Vereadores em 23 de 

novembro de 2015 e sancionado pelo prefeito José Fortunati em 11 de dezembro de 

2015.  

 

 

 

 

 



116 

 

Fotografia 1: Sanção do projeto de lei que declara feriado municipal do dia 20 de 

novembro – Dia da Consciência Negra 

 
Sanção do projeto de lei que declara feriado municipal o Dia da Consciência Negra e da Difusão da 

Religiosidade Local: Escadarias do Paço Municipal. Na foto: Prefeito José Fortunati. Foto: Ricardo 

Giusti/PMPA 

 

Fotografia 2: Discurso do Prefeito José Fortunati por ocasião da assinatura da lei 

que institui o Dia da Consciência Negra como feriado municipal 
 

 
Sanção do projeto de lei que declara feriado municipal o Dia da Consciência Negra e da Difusão da 

Religiosidade Local: Escadarias do Paço Municipal. Na foto: Prefeito José Fortunati. Foto: Ricardo 

Giusti/PMPA 



117 

 

Assim relata uma das entrevistadas, a sua percepção sobre a forma como o 

executivo trata o tema: 

Tu sabes que eu já milito há muito tempo né. Um tema que nenhum prefeito 

se arrisca a tocar em Porto Alegre é sobre o 20 de novembro. Eles têm medo 

do nome Zumbi, os brancos pensam que a gente vem pra rua pra tocar o 

horror. Se nós vermos a maneira como a semana da consciência negra é 

organizada isso fica bem evidente. Nos colocam ali no largo, e tá bem, é um 

espaço importante, mas eu tenho defendido que possamos usar outros 

espaços de discussão, de reflexão. Daí sempre vai alguém da prefeitura lá, 

além da secretária. Eles não sabem quem foi Zumbi, não se preocupam 

sequer de ler antes um pouco sobre quem ele foi ou o porque da importância 

da data. E é sempre constrangedor pra todo mundo. Teve um ano que um 

secretário da juventude e um vereador praticamente discutiram nos discursos 

de abertura pra saber qual deles tinha “mais pé na cozinha” e ninguém teve a 

capacidade de interromper aquilo, desde então ficou muito evidente pra mim 

como prefeitura enxerga os negros (Entrevistada 2) 

Fotografia 3: Discurso do Prefeito José Fortunati para a militância do Movimento 

Negro 

 
Sanção do projeto de lei que declara feriado municipal o Dia da Consciência Negra e da Difusão 

da Religiosidade Local: Escadarias do Paço Municipal. Foto: Ricardo Giusti/PMPA 
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Desconhecimento e uma aparente má vontade em relação às questões raciais 

têm marcado a forma de tratamento destinada ao tema por parte da prefeitura. Além do 

que, não há diálogo com os segmentos que têm propriedade sobre o assunto, que 

poderiam contribuir de forma impar para a melhor gestão das políticas de promoção da 

igualdade racial. Eu pude presenciar esse tipo de situação, com o desenrolar da 

pesquisa. Em muitos espaços alusivos aos negros e negras no município, políticos em 

geral e algumas figuras públicas tendem a discorrer de maneira irrefletida sobre a 

questão racial, escorregando sempre para a valorização da democracia racial e da 

importância da igualdade legal para o “bom convívio” entre negros e brancos no 

município. 

Fotografia 4: Representantes do Movimento Negro celebram a aprovação do 

feriado do Dia da Consciência Negra 

 
Sanção do projeto de lei que declara feriado municipal o Dia da Consciência Negra e da Difusão da 

Religiosidade Local: Escadarias do Paço Municipal. Foto: Ricardo Giusti/PMPA 

Observando as demandas por políticas públicas para a população negra foi 

possível perceber a necessidade de comprometimento por parte dos integrantes da 

gestão, para que tais pleitos tenham ressonância junto às estruturas governamentais. 

Desta forma, há uma dimensão política e sociológica fundamental a ser abordada: o 
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papel representação e da representatividade nos espaços de poder. Muito foi apontado 

pelos interlocutores da pesquisa mencionando o problema da falta de representação nos 

segmentos de poder, tanto no executivo, quanto no legislativo municipal. Ainda que a 

população negra seja, demograficamente, minoritária, muitos discursos eleitorais têm se 

constituído a partir do uso da temática racial como mecanismo para arregimentação de 

votos.  

Para a entrevistada 2, não há como obter avanços significativos na promoção 

da igualdade racial se os atores envolvidos nesse processo ainda remontam ao discurso 

da democracia racial. Em sua opinião: 

Não dá pra acreditar nesse pessoal, todo o ano tem uma promessa nova. 

Sinceramente eu pensava que a SEPPIR fosse causar uma transformação nas 

relações de poder. Inclusive pelo nosso histórico aqui em Porto Alegre, 

imaginei mesmo que alguns de nós seríamos chamados ao menos pra nos 

consultarem sobre algum procedimento ou proposta de trabalho. Bom, o que 

tem tá aí. Se tu perguntar pra algum militante histórico, dos nossos idosos 

mesmo, os mais antigos, os griot’s ninguém se sente representado pelos que 

estão na dita secretaria. Alguns até participam dos debates e das atividades, 

mas muitos mais pelo compromisso com a causa, do que por alguma 

identificação no sentido de se ver representado. Como eu disse antes, não dá 

pra se enxergar naquelas pessoas e pra nós negros, nesse momento a 

visibilidade é determinante. (Entrevistada 2) 

Esse excerto demonstra o quanto há de distância entre a projeção institucional 

de políticas para a promoção da igualdade racial e aquilo que muitos militantes 

entendem como as necessidades a serem supridas pela gestão pública. Nesse caso, o 

debate sobre representação e representatividade é fundamental, na medida em que, não 

basta apenas que se vejam, negras e negros ocupando espaços de poder, mas estes 

devem encarnar o discurso da população negra.  

Então, uma das questões do instrumento de coleta de dados referia-se, 

justamente, à forma como os interlocutores percebiam a representação política dos 

negros no interior da gestão. Apesar da existência da SAPN é evidente que o 

movimento negro está descontente na sua relação com esse órgão. Em uma das reuniões 

do CNegro em que se discutia a necessidade de uma cobrança efetiva do cumprimento 

das legislações vigentes para a promoção da igualdade racial, a fala da então secretária é 

sintomática desse descompasso. Ao argumentar sobre a forma como a prefeitura trata a 

execução da referida legislação a gestora afirma que “por mais boa vontade que o 

secretário tenha e eu também, vocês têm que entender que nós também somos governo, 
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que não podemos pressionar muito. A política tem um tempo diferente, às vezes as 

coisas demoram um pouco mais pra acontecer”. 

O processo histórico de constituição do movimento negro em Porto Alegre e o 

fato de seu ativismo representar parâmetros significativos da luta antirracista no país 

revelam que esse movimento sempre atuou com independência em relação ao poder 

público. E essa autonomia permite aos seus ativistas e militantes apresentar as críticas à 

gestão pública, com base na sua atuação cotidiana e no conhecimento resultante dessa 

ação. O entrevistado 5 aduz essa perspectiva: 

Vivemos em constante estado de segregação racial. Quantos negros tu 

conheces que ocupam espaços decisórios nos governos do município? Nem 

mesmo nos tempos do PT tivemos algum espaço. Tu me perguntas se eu acho 

a representação importante, óbvio que sim. Mas a representação tem que vir 

seguida de ações que nos fortaleçam enquanto grupo e enquanto cidadãos. 

Não dá pra pensar em valor de representação quando o setor responsável por 

dar visibilidade a nós, negros, está comprometido com a lógica de dominação 

branca, aliás, muito comum. Já tô aqui há bastante tempo e sei do que falo 

(Entrevistado 5). 

Nesse contexto percebe-se a marca da resistência e os diversos mecanismos de 

oposição que se impõem à militância de negros e negras em Porto Alegre. 

Principalmente porque como já demonstrei em outro trecho do texto, não uma 

preocupação efetiva e consistente no que tange à participação de negros na estrutura 

municipal de gestão. Aqui revela-se também a incapacidade da secretaria e do 

movimento negro de influenciar na agenda pública do executivo municipal. 

Dentre as entrevistas, algumas foram realizadas com interlocutores ligados/as à 

SAPN e à gestão pública e é interessante perceber que quanto mais distante de uma 

militância ativa ou de uma participação efetiva na defesa da luta antirracista, maior é a 

aprovação das ações empreendidas pela PMPA. A entrevistada 6 relata que: 

Bom, eu faço um trabalho nas comunidades, mais lá na zona sul mesmo. 

Acho que desde o prefeito Fogaça muita coisa foi feita pra nós negros. A 

Semana da Consciência Negra dá visibilidade pra gente, nós conseguimos 

chegar até os governantes agora. Eu penso que o pessoal que reclama é 

porque tá no outro lado, ou seja, eles não tão no poder agora, então tudo é 

ruim. Eu me sinto representada, tendo uma secretaria adjunta do Povo Negro. 

O que que tinha antes, nada. A única coisa que o governo do PT fez foi 

aprovar a lei de cotas nos concursos, tenho uma filha que entrou na prefeitura 

pelas cotas. Mas lá nas comunidades o pessoal vem na gente, pedir uma 

força, pra gente falar com algum secretario ou com o prefeito pra ver vaga na 

creche ou mais ficha no posto de saúde e ninguém quer saber se eu pertenço 

ou não ao movimento negro (Entrevistada 6). 
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É o contraponto com o qual argumenta a própria secretária adjunta da SAPN, 

justamente por não pertencer a nenhum segmento do movimento negro, inclusive 

admitindo algum desconhecimento das questões raciais.  

Contudo, o excerto acima confirma uma reflexão que procuro apresentar no 

decorrer da pesquisa. A SAPN possui uma dimensão abstrata de convencimento de que 

alguma coisa tem sido feita em prol da população negra. A certeza da interlocutora de 

que sua ação subjetiva atende aos anseios da população em função de seu acesso 

individual aos gabinetes apenas corrobora a ideia de que a promoção da igualdade racial 

carece de compreensão quanto aos seus objetivos e diretrizes mais gerais.  

É evidente que não há um diálogo institucional balizado por ações públicas que 

visem o benefício da coletividade. Quando um líder comunitário faz uso de algum 

recurso de acesso com o argumento de promover a igualdade racial, o que está em jogo 

é a capacidade que este sujeito tem de reverter esse acesso em algum tipo de ganho 

futuro, geralmente, computado pelo número de votos conseguidos para um determinado 

candidato ou até mesmo para o próprio indivíduo. 

A maneira como foi organizado o órgão responsável por promover ações e 

políticas em prol do antirracismo também possui, na opinião de alguns entrevistados, 

problemas quanto a sua efetividade. Assim reflete um dos entrevistados:  

Cara, tem um avanço lento na relação entre o movimento negro e o Estado, 

aqui em Porto Alegre isso é evidente. Nós, na real, participamos de forma 

individualizada. Eu acho que o GPN foi um processo importante pra 

construção institucional. Mas acabou se revelando um organismo de políticas 

de governabilidade. Ele não é produto da luta antirracista, ele é paliativo. Não 

é possível conceber esse órgão com um nível tão complexo de 

hierarquização. Nós negros precisamos de estruturas mais horizontais, se 

quisermos ficar sempre na porta vamos pra dentro de um partido político, 

pois o lugar do negro nessas instituições é o da porta, do sorriso fácil, da 

cumplicidade. Nós não queremos mais isso, precisamos nos olhar como 

atores institucionais relevantes (Entrevistado 15). 

A carência de recursos aliada à pouca relevância das PIR construiu um cenário 

no qual a aparência estruturada de um órgão passou a ter maior relevância do que as 

funções por ele executadas. Quando ingressei como servidor na PMPA e o GPN me foi 

apresentado, no plano das ideias seria a composição governamental adequada a 

promover as ações tão requeridas pelo movimento negro para que a igualdade racial 

saísse do papel. No entanto, a condução daquele órgão por pessoas com pouco ou 
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nenhum traquejo para os aspectos técnicos inerentes à produção e execução de políticas 

públicas se mostrou inviável.  

Por isso a execução de algumas ações de Estado acabou por se dar em fissuras 

deixadas, talvez de propósito, pelo governo. É evidente que em geral a gestão é 

deficiente na compreensão de políticas públicas com o teor de complexidade daquelas 

destinadas à promoção da igualdade racial. Como afirma o entrevistado 15 

“necessitamos demonstrar dados, recorrentemente, a fim de subsidiar qualquer mínima 

ação política; o racismo mata e nós negros não podemos ser racistas; o racismo se 

fundamenta por uma relação de poder”.    

O organograma a seguir apresenta o modelo inicial de organização do Gabinete 

do Povo Negro (GPN), que, no início de 2013, passou a compor a estrutura de 

secretarias adjuntas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) da 

Prefeitura de Porto Alegre. 
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Organograma 1 – Modelo inicial de organização do Gabinete do Povo Negro (GPN)32  

 

O Organograma 2 apresenta a forma como foi recolocada a Secretaria Adjunta 

do Povo Negro em relação à atual estrutura de gestão definida pelo atual prefeito em 

contrato de gestão ratificado por todas as secretarias do município, no ano de 2013. 

                                                             
32 Elaboração própria com base nas informações disponíveis em: 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/gpn/default.php 

  

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/gpn/default.php
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Organograma 2 – Estrutura de Gestão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos 201333. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Outras duas instâncias de institucionalização do movimento negro em Porto 

Alegre são: o Grupo de Trabalho do Povo Negro (GTPN) e o Conselho Municipal de 

Direitos do Povo Negro (CNEGRO). O GTPN é um organismo criado para fomentar a 

concepção de pluralidade racial no serviço público, no âmbito municipal, composto por 

servidores, nomeados pelo Prefeito, representantes de cada secretaria, autarquia ou 

empresa pública do município, o grupo tem como atribuições: 

I) Proporcionar a instrumentalização do poder público municipal na formulação de 

políticas públicas específicas para o Povo Negro; 

II) Contribuir para que os servidores municipais sejam agentes multiplicadores no 

processo de implementação da Lei Municipal nº 8.470, de 21 de março de 

200034; 

III) Promover, juntamente com a sociedade civil, a reflexão crítica acerca da história 

do Povo Negro, para que se possa compreender melhor as desigualdades 

sóciorraciais; 

                                                             
33 Organograma desenvolvido pelo autor, com base nos dados constantes no contrato de gestão da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para o ano de 2013. Disponível em: 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/transparencia/usu_doc/contrato_de_gestao_011_2013_SM

DH_e_SMPEO.pdf 

 
34 A lei 8470/00 estabelece a identificação de raça e etnia nos dados cadastrais da Administração Pública 

Municipal, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme aponta o Diário Oficial de Porto Alegre 

(DOPA) em 21/03/2000.  

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/transparencia/usu_doc/contrato_de_gestao_011_2013_SMDH_e_SMPEO.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/transparencia/usu_doc/contrato_de_gestao_011_2013_SMDH_e_SMPEO.pdf
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IV) Contribuir para a valorização da identidade e da autoestima do Povo Negro; 

V) Articular os GTPN’s internos de cada secretaria, órgão, fundação, empresa 

pública e sociedade de economia mista, bem como o conjunto dos servidores. 

O Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro (CNEGRO), criado nos 

termos da Lei Complementar nº 655, de 6 de dezembro de 2010, é órgão normativo, 

deliberativo e fiscalizador, vinculado à SAPN. Conforme aponta o regimento interno 

desse conselho, sua criação “é um instrumento fundamental para o aperfeiçoamento da 

democracia participativa. Tendo como origem o texto da Constituição Federal de 1988, 

que prevê a ampliação da contribuição do movimento social como elemento essencial 

para o controle social” (CNEGRO, 2010). 

Muitos ativistas, militantes e gestores são unânimes em afirmar que estruturas 

como essa são importantes enquanto inovações institucionais híbridas no processo da 

consolidação da cidadania brasileira, que buscam articular participação, deliberação e 

controle social das ações de governo, e que tem papel determinante na formação das 

agendas políticas, especialmente as locais. 

Partindo do referencial histórico do município de Porto Alegre, no que tange à 

participação popular é possível afirmar que mecanismos com esse caráter são 

verdadeiros espaços de decisões, tendo como competências o viés consultivo, 

deliberativo e fiscalizador, composto por representantes do poder público e sociedade 

civil, em sua maioria, consolidando-se enquanto instâncias permanentes, e sistemáticas. 

A organização da sociedade e sua participação no conselho de direitos representam uma 

janela que se abre para o fortalecimento da estrutura pública e de sua base social na 

garantia dos direitos do cidadão, além de ser a marca da participação popular na gestão 

pública. Nas palavras da atual secretária responsável pela SAPN, Elisete Moretto: “Um 

organismo desta natureza expressa o compromisso deste município com os Direitos do 

Povo Negro, na condição de elemento necessário ao desenvolvimento social, cultural, 

político e econômico”. 

O Conselho, neste caso, apresenta-se como um instrumento permanente, 

perene, de Estado, no qual deve-se pautar pela pluralidade de ideias, a partir da 

diversidade de entidades e organizações que compõem o seu pleno, tendo como 
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princípio a defesa de uma sociedade que conviva no seu dia a dia com justiça social e 

igualdade de oportunidades para todos. 

Neste sentido, os Conselhos Municipais de direitos, têm se constituído em 

instrumentos oficiais de governo e da sociedade civil organizada, garantindo e 

efetivando as políticas públicas destinadas a diversos segmentos, inclusive com recorte 

étnico e racial, fiscalizando o cumprimento da legislação específica, no pleno exercício 

do controle social, que são os meios legais para diminuir a injustiça estrutural ainda 

evidente no conjunto da sociedade. 

A Prefeitura de Porto Alegre, no intuito de fomentar a reflexão mais complexa 

acerca da questão racial, segundo afirma a SAPN, destinou um espaço físico em área 

nobre do município para o desenvolvimento de atividades relacionadas à cultura negra e 

que compõem as referências e a ancestralidade negra, recursos importantes à 

constituição de uma identidade positiva no que se refere aos segmentos que orbitam a 

estrutura social do município. 

O Centro de Referência do Negro (CRN) é órgão público vinculado técnica e 

administrativamente à SAPN. Conforme aponta a gestão municipal, atuará sempre na 

ampla e irrestrita defesa dos direitos humanos, tendo como foco a preservação e garantia 

dos direitos do negro, além de contemplar a multiplicidade, buscará o apoio necessário à 

materialização das demandas emblemáticas de luta por trabalho, valorização e 

visibilidade da cultura do Povo Negro. 

Trata se de um espaço público na luta pela promoção da igualdade racial 

constituída pelos vários setores que dão forma ao conjunto de ações afirmativas que 

propiciam a inclusão do Negro em todos os fóruns de formulação e execução das 

políticas públicas.  

O referido espaço tem caráter pluriétnico e objetiva estar em permanente 

diálogo com os movimentos sociais, com a iniciativa privada e a sociedade, com foco 

geral no combate ao preconceito, à discriminação racial e ao racismo, na tentativa de 

contribuir para um ambiente saudável para a garantia dos direitos humanos conforme 

preconiza o Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

A atual secretária Elisete Moretto reforça tais argumentos afirmando que: 



127 

 

“O CRN é a conclusão de uma busca incansável por um espaço físico, aberto 

e multiuso que propicie a valorização da cultura negra através das expressões 

escritas e orais, tendo como base um acervo documental que estará junto com 

doações de peças e utensílios para enriquecerem e ao mesmo tempo 

recuperarem parte da identidade perdida. Mas, mais do que isso garantir a 

preservação das expressões culturais e do patrimônio material e imaterial do 

negro, respeitando suas características culturais, ideológicas, filosóficas e 

históricas” (Entrevistada).  

A participação e a parceria com entidades não governamentais, universidades, 

sindicatos entre outros se constituem como símbolos fundamentais e definidores dessa 

política para que haja um contexto ideal de diálogo na relação com o todo, e dessa 

forma propiciar a produção de saberes e reflexões complexas e necessárias, estudos 

mais amplos e pesquisas mais detalhadas, que podem servir de base científica para a 

promoção de cursos, capacitação e formação na área de políticas públicas de direitos 

humanos. 

5.3 A Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial em Porto Alegre 

O Governo Municipal afirma ter o compromisso de romper com a 

fragmentação que marcou a ação estatal de promoção da igualdade racial. Nesse sentido 

pretende incentivar os diversos segmentos da sociedade e esferas de governo a buscar a 

eliminação das desigualdades raciais no município. 

Assim compete também à gestão pública, em nível local, a implantação de 

ações, norteadas pelos princípios da transversalidade, da participação e da 

descentralização, capazes de impulsionar transformações de folego na organização 

sociocultural do município com o claro e manifesto objetivo de dirimir as desigualdades 

raciais. 

Ao criar o Gabinete de Políticas Públicas para o Povo Negro (GPN), 

posteriormente SAPN, o Governo Municipal definiu os elementos estruturais e de 

gestão necessários, sob sua ótica, à constituição de um núcleo formulador, coordenador 

de políticas públicas e articulador dos diversos atores sociais, públicos e privados, para 

a consecução dos objetivos que visem reduzir, até sua completa eliminação, as 

desigualdades raciais que permeiam a sociedade porto alegrense. 

Foi delegada à SAPN a responsabilidade de fortalecer o protagonismo social de 

segmentos específicos, com a garantia de acesso da população negra e da sociedade em 

geral a informações e ideias que contribuam para alterar a compreensão coletiva 
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relacionada ao padrão de relações raciais estabelecidas no Município, no Estado e na 

União. 

O governo local indica ainda sua pretensão de fornecer aos agentes sociais e 

instituições conhecimento necessário à mudança de mentalidade para eliminação do 

preconceito e da discriminação racial, para que seja incorporada a perspectiva da 

igualdade racial. A análise das entrevistas com a interlocução de gestores/as públicos 

revela que de fato, na perspectiva discursiva, há a intenção por parte de alguns 

integrantes da gestão em realizar ações no campo das políticas públicas com fôlego 

suficiente e com caráter permanente no que se refere a execução de tais políticas. 

Contudo os agentes envolvidos nesse processo demonstram bastante frustração, na 

medida que a estrutura burocrática e política responsável pelos aspectos técnicos e 

legais para a implementação de políticas públicas em âmbito municipal, se mostra 

engessada pela noção universalista de atendimento às demandas mais gerais da 

população.  

Sobretudo porque, para se romper com os limites da retórica e das declarações 

solenes é necessária a implementação de ações afirmativas, de igualdade de 

oportunidades, traduzidas por medidas tangíveis, concretas e articuladas às quais – ao 

menos aparentemente – a gestão municipal busca implementar, a partir da Política 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial. 

O principal produto desse processo evidencia-se pela criação do Plano 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial (PLAMUPIR). Este indica ao município as 

metas para superar as desigualdades raciais existentes em Porto Alegre, por meio da 

adoção de ações afirmativas associadas às políticas universais. Aprovado pelo Decreto 

nº 17.789/2012, o PLAMUPIR tem como base as propostas apresentadas na I e II 

Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial. 

Na prática, o plano vai garantir o recorte étnico-racial no conjunto das políticas 

públicas executadas pelo governo, seguindo os princípios da transversalidade, 

descentralização e gestão democrática. Define ainda a alocação de recursos no 

orçamento do Município, por meio do Plano Plurianual. O Plano Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial é gerenciado pelo Comitê de Articulação e 
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Monitoramento35. As competências do referido comitê estão definidas pelas seguintes 

responsabilidades: 

I – Propor ações, metas e prioridades; 

II – Estabelecer a metodologia de monitoramento; 

III – Acompanhar e avaliar as atividades de implementação; 

IV– Promover difusão do PLAMUPIR junto a órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais; 

V – Propor ajustes de metas, prioridades e ações; 

VI – Elaborar relatório anual de acompanhamento das ações do PLAMUPIR;  

VII – Propor revisão do PLAMUPIR, semestralmente, considerando as diretrizes 

emanadas das Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial. 

Como indicam os documentos oficiais consultados, o Comitê de Articulação e 

Monitoramento do PLAMUPIR poderá instituir comissões técnicas com a função de 

colaborar para o cumprimento das suas atribuições, sistematizar as informações 

recebidas e subsidiar a elaboração dos relatórios anuais. 

5.4 Ações afirmativas para ingresso no serviço público em Porto Alegre 

A prefeitura afirma que as ações afirmativas, através do sistema de cotas 

raciais, são medidas temporárias com o objetivo de minimizar os impactos da exclusão 

histórica do Povo Negro. A Lei Municipal 494, de 10 setembro de 2003, garante reserva 

de vagas para afro-brasileiros em concursos públicos para provimento de cargos 

                                                             
35 O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial é gerenciado pelo Comitê de Articulação e 

Monitoramento, no âmbito do GPN, do GP, integrado por: 1 (um) representante de cada um dos órgãos, a 

seguir: a) GPN, que o coordenará; b) Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local 

(SMCPGL); c) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Urbana (SMDHSU); d) Secretaria 

Municipal de Cultura (SMC); e) Secretaria Municipal de Educação (Smed); f) Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS); g) Secretaria Municipal da Juventude (SMJ); h) Secretaria Municipal do Trabalho e 

Emprego (SMTE); i) Secretaria Municipal de Administração (SMA); j) Secretaria Municipal de Turismo  

(SMTUR); k) Secretaria Municipal da Fazenda (SMF); l) Procuradoria-Geral do Município (PGM); m) 

Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC); n) Departamento Municipal de Habitação 

(DEMHAB); o) Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (PROCEMPA); 

p) Gabinete de Comunicação Social (GCS), do GP; q) Coordenação Municipal da Mulher (CMM), do 

GP; r) Gabinete de Inovação e Tecnologia (INOVAPOA), do GP; e II – 3 (três) representantes do 

Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro (CNEGRO). 
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efetivos, com um percentual de 12% (doze por cento) das vagas oferecidas aos 

afrodescendentes. 

Tendo em vista o cumprimento do que pretende o PLAMUPIR, a reserva de 

vagas foi uma alternativa criada a partir da percepção dos gestores de que o serviço 

público é um espaço de desigualdade estrutural no que tange às relações raciais. Mais 

ainda, a ausência de referências na dinâmica cotidiana do serviço público limita a 

compreensão dos agentes públicos quanto à necessidade de reflexão e até mesmo de 

ações destinadas aos segmentos historicamente alijados das possibilidades de ascensão 

social, caso da população negra. 

As políticas de ações afirmativas via sistema de cotas para ingresso no serviço 

público, são alvo de intenso debate e, principalmente de críticas, por parte de diversos 

setores da gestão pública municipal. Ao longo da pesquisa foi possível identificar as 

muitas discordâncias por parte de vários integrantes da gestão. Tendo em vista que 

muitos espaços da gestão pública são marcados ou definidos com base na noção de 

meritocracia, não raro, os discursos contrários à existência de um sistema de ingresso 

por cotas se evidenciam. O fato de ser integrante do quadro de servidores do município, 

em funções de relativo destaque, permitiu-me acompanhar in loco muitos debates 

concernentes ao ingresso de servidores no município. Em reiteradas vezes foi possível 

perceber o desconforto e mesmo a discordância de muitos gestores com a determinação 

legal para que o percentual mínimo de cotas fosse respeitado, quando da publicação de 

editais referentes a concursos públicos.  

Também fruto de uma demanda das organizações negras partícipes da 

Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros (CAIA)36, o 

acompanhamento dos ingressantes na PMPA, por concurso, via sistema de cotas, 

praticamente inexiste. Os dados geralmente são contraditórios e não há, de fato, por 

parte da comissão uma regularidade na avaliação das condições de trabalho, 

permanência e resultados ou desempenho dos servidores cotistas. Ainda que essa seja 

                                                             
36 A Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-brasileiros - CAIA, criada pela Lei 

Complementar N° 494, de 10 de setembro de 2003, regulamentada pelo Decreto N° 14.288, de 16 de 

setembro de 2003 e o Decreto 16.833/2010 e suas alterações, é instituída com o propósito de avaliar o 

acesso dos afro-brasileiros ao provimento de cargos efetivos. Conforme seu regimento interno disponível 

em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/gpn/default.php?p_secao=141 

 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/gpn/default.php?p_secao=141
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uma atribuição legal da referida comissão, na prática a mesma reúne-se apenas para a 

recepção dos ingressantes cotistas e raramente, em casos de divergências ou recursos 

interpostos no sentido de questionar o acesso de um candidato dadas as questões 

fenotípicas de sua auto-declaração como afrodescendente. Conforme apontam os dados 

do Observatório da Cidade de Porto Alegre (ObservaPoa):  

Tabela 3 – Negros empregados no governo do município 

 
Fonte: ObservaPoa. www.observapoa.com.br 

 

Cabe salientar que os dados expostos pela PMPA e aqui demosntrados para 

fins de análise, apresentam os índices referentes ao ingresso no serviço público. Quando 

busquei os dados referentes à saída de servidores cotistas, os setores responsáveis 

afirmaram desconhecer essa informação e que tais dados estavam indisponíveis nos 

sistemas de gestão de pessoal da PMPA.  

5.5 Política Municipal de Saúde da População Negra 

Como é de conhecido público, no âmbito das gestões municipais um dos 

setores que mais carecem de atenção é a saúde. Vista como área central à avaliação 

http://www.observapoa.com.br/
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positiva dos gestores, a gestão em saúde torna-se um ponto nevrálgico em relação ao 

acesso e à qualidade dos serviços oferecidos.  

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre, desde junho de 2004, constituiu uma 

coordenação de políticas de igualdade racial para articular com as políticas existentes as 

demandas necessárias diretamente com o movimento negro. Ao reconhecer as 

especificidades de gênero e raça torna-se possível a criação de estratégias que efetivem 

a equidade na atenção à saúde da população negra. 

Hoje o município apresenta uma estrutura funcional que busca reduzir, a partir 

de programas específicos implementados juntamente com as ações universalistas, os 

índices de desigualdades entre brancos e negros no tocante aos indicadores referentes à 

saúde. Questões como a diferença entre os níveis de mortalidade de crianças negras e 

brancas menores de um ano e a diferença de expectativa de vida entre negros e brancos, 

principalmente os homens negros que apresentam expectativa de vida bem menor do 

que os brancos. Conforme aponta o Ministério da Saúde (2007): 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra define os 

princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as 

responsabilidades de gestão, voltados para a melhoria das condições de saúde 

desse segmento da população. Inclui ações de cuidado, atenção, promoção à 

saúde e prevenção de doenças, bem como de gestão participativa, 

participação popular e controle social, produção de conhecimento, formação 

e educação permanente para trabalhadores de saúde, visando à promoção da 

equidade em saúde da população negra (Ministério da Saúde, 2007 p. 13). 

No ano de 2012, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS/POA) 

adere ao PNSIPN de forma integral. Apesar da realização de algumas ações, como a 

criação da Lei 8.470/2000, que estabelece a inclusão dos quesitos raça e etnia nos dados 

cadastrais da população, junto à administração municipal. É a partir de 2012 que uma 

estratégia consistente de ações se estabelece no município, tendo como parâmetro o I 

Plano Operativo da PNSIPN37.  

A institucionalização da temática racial nos instrumentos de gestão do SUS, na 

cidade de Porto Alegre, teve seu apogeu a partir de 2010 com a inclusão formal das 

                                                             
37 O Plano Operativo tem como finalidade estabelecer as estratégias, os indicadores e as metas que 

orientará a intervenção no Sistema Único de Saúde (SUS) – e os seus órgãos de gestão federal, estadual e 

municipal – no processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com enfoque na 

abordagem étnico-racial. Neste contexto o plano se insere na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de 

gestão solidária e participativa, que incluem a adoção de estratégias operacionais, ações e metas para o 

cumprimento pelos estados, distrito federal e municípios a fim de ampliar o acesso da população negra 

aos serviços do SUS (BRASIL, 2008). 
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demandas relativas à PNSIPN no Plano Municipal de Saúde de 2010-2013. Conforme a 

definição do referido plano: 

[...] a promoção da saúde vai além dos cuidados de saúde, enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 

promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai 

para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. 

Isto inclui uma base sólida: ambientes favoráveis, seguros e saudáveis, acesso 

à informação, a experiências e habilidades na vida, bem como oportunidades 

que permitam fazer escolhas por uma vida mais sadia. Nessa perspectiva, a 

saúde deve ser colocada na agenda de prioridades em todos os níveis e 

setores. Deve ser uma ação coordenada que aponta para a equidade em saúde 

e na distribuição da renda e do acesso ao conjunto das políticas públicas 

(PORTO ALEGRE, 2010 p. 44). 

Nesse sentido ações desenvolvidas para a implementação da PNSIPN 

compõem também a Programação de Saúde. No ano de 2011, o primeiro objetivo a ser 

alcançado referia-se à redução da taxa de abandono do tratamento para tuberculose para 

no máximo 5% (cinco) ao ano, tendo como meta para 2011 a redução de 17% para 15%. 

Visto que a população negra é a mais suscetível à infecção por tuberculose, conforme 

indica o gráfico a seguir: 

Gráfico 2 - Taxa de incidência da tuberculose por raça/cor Porto Alegre, 2010-2011. 

 
      Fonte: SMS / CGVS /EVDT / SINAN 

 

Os limites do conhecimento técnico especializado sobre as temáticas referentes 

à saúde não permitem explorar, de maneira pormenorizada, mas há uma correlação 

evidente entre a questão racial e a maior ou menor suscetibilidade à exposição ou 

contaminação por doenças infecciosas como a tuberculose. Segundo indica o PMS 

2010-201338: 

Levantamentos epidemiológicos revelam que a tuberculose tem maior 

prevalência entre as camadas populacionais mais carentes. A prevalência da 

doença está associada ao subemprego, baixo grau de escolaridade, 

alimentação deficiente, habitação insalubre e a outros fatores associados à 

baixa condição econômica, com maior vulnerabilidade social como 

moradores de rua, população privada de liberdade, albergados, dependentes 

químicos. É entre a população de rua, abrigada ou não, que estão os maiores 

                                                             
38 Plano Municipal de Saúde 2010-2013. 
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índices de abandono ao tratamento com o consequente aparecimento de 

tuberculose multirresistente, o grande problema mundial para o controle da 

doença (PORTO ALEGRE, 2010 p. 240). 

 

No ano de 2012, a PAS39 previa a implantação de ações informativas referentes 

às doenças mais prevalentes nas populações negra e indígena, segundo do documento, 

em 100% (cem) dos serviços do SUS no município, até 2013. Também consta como 

meta, avaliar a “coleta, processamento e análise de dados com enfoque raça, cor e etnia 

em 100% dos sistemas de informação até 2013. ” Desta forma, o objetivo de tais ações 

visava: 

a) Qualificar a coleta, processamento e análise de dados com enfoque raça, cor 

e etnia nos sistemas com os campos já existentes; 

b) Inclusão do quesito raça, cor e etnia como campo de preenchimento 

obrigatório no prontuário eletrônico e cadastro de usuários no sistema AGHOS; 

c) Capacitação dos trabalhadores para a coleta de dados desagregados por raça, 

cor e etnia. 

Interessa ainda ressaltar que na PAS 2013 não há nenhuma previsão específica 

para ações, metas ou objetivos relacionados à PNSIPN. Questionada sobre tal ausência 

a SMS/POA afirma que as metas definidas nos anos anteriores se encontravam em 

processo de execução o que restringia a capacidade de proposição de novas ações. 

5.6 Recursos e estratégias desenvolvidas como subsídio à implementação da 

PNSIPN em Porto Alegre 

Como discutir as temáticas relacionadas às iniquidades raciais com 

profissionais de saúde? A solução encontrada para cumprir esse desafio foi investir na 

educação permanente desses profissionais, realizar projetos e propostas e produzir 

materiais instrucionais sobre cada um dos projetos de formação desenvolvidos.  

A SMS/POA ao optar por um processo de capacitação permanente criou, a 

partir da concepção da Área Técnica em Saúde da População Negra, o curso 

“Promotor@s em saúde da População Negra”. Inicialmente o curso foi realizado ao 

longo do ano de 2012 com duração de 96hs/aula. Contou com 50 alunos inscritos, dos 

quais 44 concluíram a formação, sendo 39 trabalhadores/as da saúde de diferentes 

                                                             
39 Programação Anual de Saúde (2012) 
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categorias (enfermeiras, médicas, agentes de saúde, psicólogas) e 5 conselheiras/os de 

saúde. No final da primeira edição do curso, foi elaborado um projeto por distrito de 

saúde do município, a ser desenvolvido pelos/as promotor@s em saúde de cada distrital. 

Desde sua primeira edição o curso passou por mudanças e adaptações que 

visam sua qualificação, bem como a ampliação do debate sobre a questão racial no 

âmbito da saúde da pública. Em 2014, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

através de sua Pró-Reitoria de extensão passou a integrar o rol de parceiros que 

estruturam a dinâmica de organização e realização do referido do curso. A UFRGS 

juntou-se a UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas), Secretaria Municipal de 

Administração/Escola de Gestão e Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa/SAS.  

O projeto inicial desse processo de formação indica que o mesmo tem por 

objetivo fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da 

população negra, no município de Porto Alegre. Essa capacitação visa criar mudanças 

positivas de atitudes através da própria percepção de cada participante do racismo 

institucional presente no Sistema Único de Saúde. A proposta pedagógica pretende que:  

Sejam desenvolvidas habilidades no grupo, para se tornarem multiplicadores 

na sua região distrital de saúde, levando em consideração o conhecimento e 

as experiências dos participantes, e, com um processo sistemático, ordenado, 

progressivo, permitindo que os participantes descubram os elementos 

teóricos para o aprofundamento gradativo da inclusão da temática da saúde 

da população negra (PORTO ALEGRE 2014, p. 1). 

O público alvo atendido pelo projeto são trabalhadores/as em saúde, 

usuários/as e gestores/as que se identificam com a temática e desejem ser promotores/as 

de ações de promoção à saúde da população negra na sua gerência distrital. Quanto ao 

conteúdo programático e o processo didático o curso organiza-se de forma bastante 

diversa. Divide-se em 6 módulos com os seguintes conteúdos: 

Módulo 1 

*A relação entre nosso racismo e exclusão negra no período escravagista; 

*População negra e o estado brasileiro; 

Módulo 2 

*Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; 

*Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial; 

*Estatuto da Igualdade Racial; 



136 

 

*Plano Municipal de Saúde; 

*Programa Brasil Quilombola;  

Módulo 3 

*Determinantes Sociais e raciais em saúde e o Quesito raça/cor; 

Módulo 4 

*Interseccionalidades, vulnerabilidades e práticas não-discriminatórias; 

*Pensando o Projeto: Possibilidades e desafios; 

Módulo 5 

*Doença Falciforme; 

*Religião de Matriz Africana; 

*Direitos Sexuais e Reprodutivos, Relações de Gênero, Sexualidade e Direitos 

Humanos; 

Módulo 6 

*Planejamento/Elaboração do Projeto. 

Fotografia 5: Anúncio de atividades referentes à Saúde da População Negra no 

Centro de Saúde Modelo – SMS/PMPA 

 
Fonte: imagem de domínio público editada pela Coordenação do Centro de Saúde Modelo – uso autorizado pela Enf. Carla 

Diprá Pereira (Coord. C.S. Modelo) 

 

O curso tem alcançado êxito no que se refere à disseminação da temática pela 

rede de serviços, principalmente na atenção primária, porta de entrada da maioria dos/as 

usuários/as com perfil étnico-racial a quem se destina a PNSIPN. Contudo, como já 
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afirmado anteriormente, ainda há muitos limites para a compreensão do quadro mais 

amplo e complexo do estímulo à igualdade racial no âmbito da gestão pública.  

Conforme apontam Batista; Monteiro e Medeiros (2013): 

Os estudos sobre desigualdades em saúde evidenciam o racismo como 

determinante social da saúde e seus impactos, conforme indicado pelos 

diferenciais no perfil da morbimortalidade da população segundo raça/cor. 

Para responder às necessidades desse segmento da população, o Ministério da 

Saúde criou, em 2006, a PNSIPN. Inseriu-se a Política na agenda da política 

de saúde, identificando-se alternativas, opções e tecnologias para subsidiar 

sua implementação, além de possíveis indicadores para seu monitoramento e 

avaliação. Levando em consideração a criação da PNSIPN pelo Ministério da 

Saúde e sua implementação [...]verificou-se que Ciclo da PNSIPN permanece 

em construção (BATISTA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2013 p. 687-688). 

A necessidade de avaliação e de mecanismos de controle que possibilitem 

ponderar a quantidade e a qualidade dos recursos utilizados na implementação da 

PNSIPN são fundamentais para um diagnóstico qualitativo sobre a forma como os 

gestores públicos em nível local têm lidado com a questão racial, principalmente na área 

da saúde. Neste trabalho utilizamos como referência de modelo para avaliação da 

PNSIPN o ciclo desenvolvido por Batista; Monteiro e Medeiros (2013), no qual o 

objeto de análise é a implementação da referida política no Estado de São Paulo. 

 

A figura permite conceber um quadro no qual todas as etapas do processo de 

implementação da PNSIPN podem ser abordadas enquanto participes de um conjunto 
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que determina se a mesma atende à proposta inicial ou se a gestão local encontra e 

compreende os possíveis limites a sua realização. 

No estágio atual da implementação da PNSIPN, é necessário definir 

indicadores que possam ser utilizados para monitorar e avaliar suas diferentes etapas. É 

necessário ressaltar que a questão racial significa uma importante dimensão do arranjo 

social do município, seja pelo número absoluto de pessoas negras, seja pelo conteúdo 

histórico de exclusão que essa temática aduz. Conforme aponta a AMNB40 (2012): 

Na saúde, o racismo vincula-se não apenas às maiores taxas de adoecimento 

e morte por causas evitáveis, mas também à maior carga de doenças e ao 

menor acesso às ações de promoção, prevenção e recuperação em saúde. Isso 

decorre da sua capacidade de interferir nos processos de redistribuição de 

bens sociais, impedindo ou dificultando o acesso tanto a recursos para a vida 

saudável, quanto às políticas e ações do sistema de saúde para os grupos em 

situação de inferiorização racial - populações negras, indígenas e ciganas, 

principalmente (AMNB, 2012. p. 9). 

Depreende-se a citação que confrontar-se com o racismo na saúde requer o 

enfrentamento de suas múltiplas facetas, com vistas a impedir o progresso de suas 

implicações deletérias. 

Em Porto Alegre, a PNSIPN se insere no âmbito do confronto às iniquidades 

em saúde e na qualificação do SUS. Esta política articulada à dinâmica do Sistema tem 

como objetivo reduzir as desigualdades raciais, incluir os grupos socialmente 

vulneráveis complementar, aperfeiçoar e viabilizar a política universal no âmbito da 

saúde pública, utilizando seus instrumentos de gestão e observando as especificidades 

do processo saúde-doença da população. 

Esse processo envolveu a entrada da temática racial na agenda, a criação da 

Política, sua implementação e disseminação, além da sensibilização de profissionais e 

sociedade civil e implantação do quesito raça/cor nos sistemas de informação. Contudo 

é necessário investir em indicadores de avaliação e na renovação do aprendizado para 

permitir o aperfeiçoamento e a atualização dos mecanismos necessários à realização da 

Política. 

Ao analisar o processo de implantação da PNSIPN no município de Porto 

Alegre, a partir de diretrizes definidas em âmbito nacional, verificou-se que o ciclo está 

incompleto, sendo necessário investir em suas etapas finais: reuniões para definir 

                                                             
40 Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. 
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indicadores de avaliação e monitoramento para retroalimentação. Cabe salientar que a 

ideia não seria criar novos indicadores de saúde, mas atualizar os tradicionalmente 

usados no campo da saúde coletiva, desagregados por raça/cor, e promover a 

comparação desses indicadores entre as diferentes regiões de saúde, estados e 

municípios. 

Por fim há que se observar os recursos disponíveis à colocação da PNSIPN em 

prática. No caso de Porto Alegre o excessivo personalismo dos responsáveis cria 

situações nas quais a Política deixa de ser parte da organização da gestão e torna-se 

moeda de troca entre atores partícipes da gestão e alguns segmentos da sociedade civil.  

 Há nitidamente um confronto entre as noções de autonomia e cooptação. Por 

um lado, a desigualdade racial continua naturalizada em nossa sociedade e a orientação 

de diversos segmentos do movimento negro de combater o aliciamento ideológico pode 

desviar sua atenção, focando a crítica na cooptação, favorecendo para que o racismo 

exercido no dia-a-dia não seja alvo de políticas públicas. 

Por outro, o ingresso nas estruturas de governo traz a possibilidade de 

incremento à execução das demandas relativas às políticas de igualdade racial. No caso 

de Porto Alegre essa cobrança parece necessária na medida em que as condições 

mínimas para garantir o cumprimento de tais políticas não estão pensadas ou geridas de 

maneira satisfatória. 

5.7 A agenda governamental para a promoção da igualdade racial – encontros e 

desencontros na gestão pública de Porto Alegre (2004 – 2014)  

A implementação de políticas para promoção da igualdade racial em Porto 

Alegre, tem suas primeiras efetivas desenvolvidas durante a gestão de José Fogaça, no 

ano de 2004. Em certa medida, beneficiado pela conjuntura nacional, que passa a 

estimular a inclusão da temática racial no âmbito das gestões públicas, o governo 

Fogaça, orientado pelo segmento do movimento negro pertencente ao Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – o PMDB Afro – reivindica junto ao 

então prefeito e sua equipe executiva a criação de setores destinados à promoção da 

igualdade racial em Porto Alegre.  

Além dessa conjuntura política, que favorecia o aparecimento de mecanismos 

de participação que legitimavam a ação do município, após o período de 
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redemocratização da sociedade brasileira, a experiência da criação da SEPPIR, no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, então em curso, serviu como já dito, de referência 

ao governo de Porto Alegre, por ter sido o primeiro mecanismo político do Brasil 

destinado exclusivamente à questão racial.  

Como órgão consultivo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, a coordenação do 

Povo Negro, empossada em novembro de 2005, apresentava como principal demanda à 

cúpula da gestão municipal, condições estruturais mínimas para a sua operação. 

Conforme revelam os relatos colhidos durante as entrevistas:  

Quando iniciamos as nossas atividades na gestão do Fogaça, éramos três 

pessoas para uma mesa e uma cadeira e nos colocaram numa sala no subsolo 

da prefeitura antiga, no paço municipal. Era bem difícil, não tínhamos 

nenhum computador e os colegas não entendiam o que fazíamos ali. 

Passamos praticamente um ano e meio sem sequer poder atender alguma 

entidade do movimento negro ou simplesmente um cidadão pois não 

tínhamos nem um copo d’água para oferecer (Entrevistado).  

   Sem qualquer compreensão do significado das políticas de promoção da 

igualdade racial, os responsáveis pela gestão nesse momento apenas atendem a uma 

demanda interna, do partido líder da coligação que venceu a eleição municipal de 2004, 

por inclusão da temática racial em um espaço de visibilidade pública. Uma das 

interlocutoras da pesquisa afirma que:  

Havia uma disputa interna dentro do partido, pois muitos de nós fomos 

exonerados do governo do estado. Todo mundo queria retomar seu emprego e 

cada um de nós, que fomos escolhidos, fez valer a importância da liderança a 

qual estávamos vinculados. Essa era a principal agenda. (Entrevistada) 

   Percebe-se que na sua gênese, o setor responsável pela implementação ou 

pelo desenvolvimento de projetos que visem à promoção da igualdade racial não 

dispunha de condições mínimas para desempenho de suas atividades. Inserir a temática 

racial no cerne da gestão pública municipal não seria um processo tão simples ou 

mesmo algo desejado pela estrutura política do município. Um dos entrevistados, então 

responsável coordenação do povo negro revela que:  

Nas reuniões de gestão, que ocorriam uma vez por semana, no gabinete do 

prefeito ou do vice-prefeito, quando nos apresentávamos como integrantes da 

coordenação do povo negro, dava pra perceber os olhares de desaprovação, 

os sorrisos maliciosos. Concluímos que seria bastante complicado tentar 

implementar qualquer procedimento em prol da promoção da igualdade 

racial. Não tínhamos reconhecimento e até mesmo respeito por parte das 

pessoas responsáveis por desenvolver as políticas de igualdade racial no 

município (Entrevistado).  
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 A pouca visibilidade da questão racial, nas diversas instâncias governamentais, 

contradiz o discurso de valorização do povo negro, sempre aludido pelo executivo 

municipal. A baixa aderência da gestão às propostas de promoção da igualdade racial 

revela o quanto o poder local está eivado por posturas discriminatórias subliminares.  

Até o ano de 2008, último do primeiro mandato de José Fogaça a frente da 

Prefeitura de Porto Alegre, o principal pleito inscrito pela Coordenação do Povo Negro 

na agenda governamental era o reconhecimento da temática racial como questão 

relevante à execução de políticas públicas. No entanto, a afirmação de um componente 

da gestão naquele momento é reveladora: 

Nós estávamos ali todos os dias, três pessoas revezando o uso de uma cadeira 

e uma mesa. Depois nos colocaram num prédio alugado ao lado da prefeitura 

nova, sem nenhuma estrutura. Um prédio escuro, com pouca ventilação. Eu 

me sentia um cidadão de segunda classe. Muitas vezes me perguntei se eu 

realmente deveria estar ali, mas como era componente da base do governo 

tive suportar. Mas é muito ruim, tu te sentir menor sabe... É como se nós 

estivéssemos ali por benevolência de alguém e pior quando falávamos de 

políticas de promoção da igualdade racial, muitas vezes recebemos críticas, 

com muitos colegas afirmando que o racismo não existe, que nós é que 

estávamos estimulando a desigualdade racial. (Entrevistado) 

De fato, a questão racial entrou na agenda do segundo mandato de José Fogaça. 

Premido pelas pressões de alguns segmentos dos movimentos negros, o então prefeito 

cria, em dezembro de 2009, o Gabinete do Povo Negro (GPN), tendo como premissas o 

assessoramento, a articulação e a formulação de políticas públicas visando o combate ao 

racismo institucional.  

Constitui-se então uma estrutura de gestão com uma equipe de servidores que 

tem sob sua responsabilidade a superação do racismo institucional. Aparentemente há 

uma guinada no tratamento dado às questões raciais na gestão municipal de Porto 

Alegre. Melhor estrutura, acesso direto ao Gabinete do Prefeito, busca por melhor 

compreensão do que estava ocorrendo no cenário nacional, com os integrantes do GPN 

indo à Brasília e participando das reuniões do FIPIR. Afinal, parecia que a temática 

racial havia ganho em relevância para os gestores.  

Ainda em maio de 2009 a PMPA convoca, através de edital, para a II 

Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Na esteira dos eventos que 

ocorriam em todos país e instados pelos debates propostos pela SEPPIR, os gestores 

municipais se viram compelidos a “dar voz” aos anseios do povo negro por maior 

espaço na gestão pública.  
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O GPN passa então a promover debates, palestras e seminários com o intuito 

de sensibilizar e convencer sobre a necessidade de valorização da promoção da 

igualdade racial como instrumento de gestão pública, aliado aos diversos projetos 

existentes no município, no campo dos direitos humanos.  

Outra ação considerada expressiva, ao menos do ponto de vista de sua 

dimensão simbólica, foi a criação em dezembro de 2010, do Conselho dos Direitos do 

Povo Negro (CNegro). Instância destinada à inclusão do controle social na produção de 

políticas de promoção da igualdade racial. Segundo os documentos oficiais consultados:  

O Conselho é um instrumento permanente, perene, de Estado, onde irá aflorar 

a pluralidade de ideias, a partir da diversidade de entidade e organizações que 

compõem o seu pleno, tendo como princípio a defesa intransigente da busca 

da promoção de uma sociedade que conviva no seu dia a dia com justiça 

social e igualdade de oportunidades para todos. (PMPA, 2010, p.1) 

Contudo, o conselho, como órgão de controle social fica muito aquém das 

necessidades de um controle efetivo sobre as ações do executivo municipal. Faltava-lhe 

também a estrutura e as condições necessárias para a efetivação de suas atividades. 

Muitos militantes e ativistas da questão racial indicam tais limitações e demonstram sua 

insatisfação com o fato de o CNegro não possuir autonomia no desempenho de suas 

ações. Assim afirma um militante histórico da questão racial em Porto Alegre:  

Durante muitos anos lutamos para que o Estado nos reconhecesse como 

interlocutores políticos. Talvez esse seja o momento histórico de maior 

relevância para a militância. No entanto, aqui em Porto Alegre, o governo 

que nos manter acorrentados. O GPN está todo na mão do governo, não 

chamam pra discutir sobre quem deve integrá-lo e agora criaram esse 

conselho.  Se é pra ser controle social, queremos, de fato ter o controle sobre 

as ações do conselho. Particularmente acho um absurdo que o coordenador 

do GPN seja o condutor de nossas reuniões, onde está a tão propagandeada 

autonomia do controle social? (Entrevistado) 

Falta de autonomia, deslegitimação, falta de acesso ao poder local. Com todo o 

histórico de participação popular da cidade de Porto Alegre, o que foi possível perceber 

nos levantamentos feitos para a pesquisa é que os contrastes entre a compreensão da 

gestão sobre igualdade racial e o sentido que os segmentos da mobilização negra dão à 

promoção da igualdade racial são contraditórios e até mesmo antagônicos.  

As mobilizações do movimento negro permaneceram denunciando o racismo e 

exigindo políticas de governo. A gestão então tem estabelece como diretriz o fomento, 



143 

 

via recursos orçamentários41, para a promoção da igualdade racial. O programa Porto da 

Inclusão passa a ter uma rubrica específica, destinada à igualdade racial. No entanto, os 

valores previstos na peça orçamentária são irrisórios, dado o volume destinados a áreas 

como a dos direitos dos animais. Logo, muitos integrantes dos movimentos negros 

passam a questionar o GPN quanto a sua capacidade de influenciar na agenda política 

do município. A argumentação de uma das entrevistadas da pesquisa indica a 

inconformidade com a questão:  

Acredito que depois muitas reivindicações das redes de movimento negro, 

além das amplas pesquisas de militantes, que demonstram as desigualdades 

raciais, hoje temos alguns instrumentos jurídicos de promoção da igualdade 

racial. Porém, são poucas as políticas afirmativas que foram implementadas 

com efetividade, com acompanhamento de resultados e aprimoramento da 

política em si. Ainda há muitos desafios aos militantes da questão racial em 

se modificar a lógica racista do Estado, acho que por termos o empecilho 

dessa lógica, ainda tropeçamos em vários obstáculos, na concretização das 

políticas com recorte racial, tanto aqui em Porto Alegre, como no cenário 

nacional também. (Entrevistada).  

Incapacidade de intervir na agenda governamental, estruturas de gestão 

marcadamente racializadas e desconhecimento da dinâmica burocrática inerente ao 

serviço público interferem, sobremaneira, na execução das políticas de promoção da 

igualdade racial e depõe contra a transparência e a qualidade das mesmas.  

Ainda em março de 2010, o prefeito José Fogaça renuncia ao cargo para 

concorrer ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em seu lugar assume o vice José 

Fortunati. Para o GPN esse foi um momento de muita importância. Entre os anos de 

2010 e 2012 o gabinete viveu seu auge no que se refere à atenção destinada pelo 

executivo municipal à promoção da igualdade racial.  

Primeiramente porque Fortunati, orientado por assessores e correligionários 

sempre fez questão de participar de atividades relacionadas ao povo negro em Porto 

Alegre. Foi através do GPN que a gestão municipal buscou algumas interlocuções entre 

as religiões de matriz afro-brasileira e as demais doutrinas religiosas, dados os diversos 

conflitos que surgiam até o momento e o intenso debate na cidade sobre os cultos e 

práticas religiosas destes segmentos. Fortunati articulou o debate entre tais grupos 

religiosos que culminou com um culto ecumênico, em novembro de 2012, no largo 

Glênio Peres, centro histórico de Porto Alegre, marcando, para muitos militantes o 

                                                             
41 O anexo B apresenta a legislação vigente sobre a promoção da igualdade racial, durante o período 

analisado. Informando também sobre as determinações orçamentárias referentes a tais políticas.  



144 

 

reconhecimento, por parte da gestão, da matriz africana e afrodescendente como 

componente da estrutura social de Porto Alegre. 

Ainda em 2012, a gestão municipal institui pelo decreto 17788/12 a Política 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial (PMPIR) e pelo decreto 17789/12 o Plano 

Municipal de Igualdade Racial. Ambos os decretos seguem as orientações do FIPIR, 

para que o município pudesse se qualificar a receber recursos da SEPPIR a fim de 

desenvolver de forma consistente as políticas de promoção da igualdade racial no 

município.  

Fotografia 6: Assinatura do Termo de Adesão ao FIPIR pelo Prefeito José Fogaça 

(2010) 

 
Prefeito José Fogaça presente na solenidade de Assinatura do Termo de Adesão ao Fórum Intergovernamental de 

Promoção da Igualdade Racial com a União. Foto: Luciano Lanes / PMPA Banco de imagens PMPA, acesso público, 
disponível em: http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=6# 

 

No entanto, as ações governamentais foram vistas por boa parte da militância 

como um recurso de cunho eleitoral. Pois a publicação dos dois decretos se deu às 

vésperas do pleito eleitoral que apontaria o novo gestor municipal e no qual concorria à 

eleição o então prefeito José Fortunati. Na acepção de um dos entrevistados: 

Nós estávamos reclamando desse reconhecimento da gestão há muito tempo. 

Queríamos aproveitar o momento favorável em nível nacional para 

construirmos os mecanismos e as estruturas que permitissem pensar a questão 

racial no seio da gestão. Porém, o que incomoda é que mais uma vez não 

fomos chamados a contribuir. Enviaram umas pessoas lá (Brasília) que não 

tem o devido reconhecimento do movimento negro, porque são CC’s do 

partido e quando vimos a política e plano já estavam construídos 

(Entrevistado)    

http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=6
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Por outro lado, um dos integrantes do GPN naquele momento aponta que havia 

uma interlocução com os movimentos via CNegro e que a intenção do executivo 

municipal era que a cidade de Porto Alegre estivesse apta a participar de todos os 

certames que possibilitassem acesso a recursos com intuito de promover a igualdade 

racial no município. Segundo demonstra: 

Nós estávamos a todo o momento em contato com os movimentos, via 

CNegro, levamos as propostas que discutíamos no Gabinete às reuniões 

ordinárias do conselho, elas foram aprovadas pela coletividade. Ficamos 

quase dois anos indo à Brasília, participando do FIPIR, tentando conhecer 

outras experiências pra podermos aperfeiçoar a nossa. Claro que tinha 

discordância, nem todo mundo concorda com as propostas de quem está no 

poder. Mas nós fomos pros debates sim. Se o pessoal não comparecia ou 

desconhece o que foi decidido não é nossa responsabilidade.  

Esse debate, em torno da forma como as políticas de igualdade racial se 

institucionalizaram, em Porto Alegre, assumiu um contorno ainda mais ideológico, na 

medida que os partidos que formavam a base governamental têm historicamente uma 

postura conservadora e crítica no que tange à políticas públicas com recortes setoriais. 

Inclusive foi possível perceber, ao longo da pesquisa, que muitas das discordâncias dos 

militantes ou de alguns integrantes do CNegro, com a gestão, não tão centradas nas 

pessoas, mas sim nos segmentos político-partidários aos quais estas pertenciam.  

Fotografia 7: Repactuação do FIPIR pelo Prefeito José Fortunati (2012) 

 
08/03/2012 Ato de Repactuação do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial – FIPIR. Na foto: 

Prefeito José Fortunati (E) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Banco de imagens PMPA, acesso público, disponível em: 
http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=3# 

http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=3
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5.7.1 A atualização da agenda após a eleição de 2012  

Um dos exercícios que desenvolvi no decorrer da pesquisa foi avaliar os 

programas de governo das candidaturas ao executivo municipal em 201242. Por 

determinação legal todos os candidatos ou coligações devem protocolar junto ao 

Tribunal Regional Eleitoral suas candidaturas, as quais tornaram-se de acesso público, a 

partir de 201243. Nessa época muito se falava, inclusive em alguns debates, sobre a 

importância das políticas promoção da igualdade racial em Porto Alegre. Visto que esse 

é um tema que assumiu destaque, ao menos sob a ótica da retórica, partidária e 

institucional, entendo que a compreensão ou a exposição daquilo a que se propõe as 

agremiações sobre temáticas tão sensíveis à coletividade se faz necessária.  

A coligação “Por Amor a Porto Alegre”, composta pelos seguintes partidos: 

PDT, PMDB, PTB, PP, PRB, PTN, PMN, PPS e DEM, representados pelo então 

prefeito José Fortunati apresentou como propostas referentes à promoção da igualdade 

racial os seguintes temas:  

a) Implantar o Centro de Referência do Negro, como porta de entrada e 

estímulo às expressões artísticas e culturais e promoção da igualdade racial, 

bem como criar o Observatório Afro Porto-alegrense integrado ao 

ObservaPOA; 

b) Resgatar e revitalizar espaços públicos emblemáticos como o Largo Zumbi 

dos Palmares e a regularização das áreas Quilombolas na cidade;  

c) Incluir a temática racial no Orçamento Participativo, bem como elaborar 

programa de enfrentamento do racismo no âmbito dos órgãos públicos. 

A coligação “Juntos por Porto Alegre”, composta pelos partidos: PSC, PHS, 

PSD e PC do B, representados pela candidata Manuela D’Ávila traz no escopo de seu 

programa a ideia de refletir sobre a promoção da igualdade racial a partir de processos 

educacionais, segundo indica a proposição: “Desenvolver ações educativas que abordem 

o respeito aos direitos humanos e a diversidade, disseminando a cultura de paz, 

                                                             
42 Os programas eleitorais das candidaturas e coligações que disputavam o pleito eleitoral naquele ano 

estão disponíveis no anexo C. 

43 As informações referentes às candidaturas nas eleições de 2012 foram buscadas no endereço: 

http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSel

ecionada=RS 

http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSelecionada=RS
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSelecionada=RS
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igualdade racial, tolerância religiosa, o combate ao machismo e a homofobia, etc. 

Promover ações integradas com outras áreas do governo como saúde, assistência, 

cultura e esporte”. 

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), representado pelo 

candidato Wambert Di Lorenzo, apresentou o programa governamental “Porto Alegre 

para Todos” no qual não consta nenhuma referência à promoção da igualdade racial.  

A coligação “Renova Porto Alegre” composta pelos partidos PSL e PSDC, 

representados pelo candidato Jocelin Azambuja não indica em seu programa de governo 

nenhuma ação no intuito de promover a igualdade racial.  

A coligação “Aliança de Esquerda” composta pelos partidos PSOL e PCB, 

representados pelo candidato Roberto Robaina apresenta em seu programa a 

necessidade do “combate ao racismo deve ser uma pauta cotidiana da prefeitura, desde a 

implementação efetiva da História da África nos currículos escolares bem como a 

defesa da liberdade de culto, em particular combatendo a perseguição contra as religiões 

afrodescendentes”. 

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), representado pelo 

candidato Erico Correa apresentou o programa “Porto Alegre para os Trabalhos, no qual 

assevera a necessidade de:  

 Escola Pública de Qualidade em todos os bairros, onde não haja distinção 

entre bairros negros e brancos, ricos e pobres; 

 Cotas nas universidades; 

 Salário igual para trabalho igual, entre homens e mulheres, brancos e 

negros; 

 Política de obras públicas que construa saneamento básico, hospitais, 

escolas, casas abrigo para as mulheres que sofrem violência. 

E o programa ainda menciona que:  

Ainda quando se fala de racismo, devemos enfatizar outro problema existente 

entre os brancos ricos e os negros pobres: a titulação da Terra de Quilombos, 

que, no estado, mexe com o grande latifúndio e, na cidade de Porto Alegre, 

toca diretamente na especulação imobiliária. Só em Porto Alegre há pelo 

menos 5 Quilombos Urbanos conhecidos: Alpes, Areal da Baronesa, 

Comunidade quilombola da Vila dos Sargentos, Família Fidélix e Família 
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Silva. Falar em terras para negros em Porto Alegre, ou seja, em Quilombos 

significa mexer em regiões altamente ricas da cidade e destinadas, 

historicamente, aos brancos ricos. Como por exemplo, o Quilombo dos Silva, 

que se situa na Avenida Carlos Gomes, região onde o metro quadrado é o 

mais caro da cidade. Ter um enclave de pretos pobres neste lugar é ofender a 

“estética” da cidade, segundo a alta burguesia, é trazer violência para uma 

região pacífica (Programa PSTU, 2012:8). 

Por fim, a coligação “Frente Popular – Governo de Verdade”, composta pelos 

partidos: PT, PR, PTC, PV, PPL, PRTB e PT do B, representados pelo candidato Adão 

Villaverde demonstra em seu programa a necessidade de produção de políticas de 

inclusão social e construção de direitos, afirmando que: “Administraremos a cidade 

apostando na diversidade como um fator de riqueza e coesão social. O respeito e a 

promoção dos direitos humanos e das diferenças, com políticas para idosos, mulheres, 

juventude, negros e negras, pessoas com deficiência, gays, lésbicas, transgêneros e 

bissexuais serão fomentadas pela Frente Popular”. 

Entre as propostas analisadas é possível observar um nível de superficialidade 

no tratamento da questão racial por parte de todas as candidaturas. Até mesmo a gestão 

vigente no momento, que teria mecanismos consistentes para a apresentação de 

proposições qualificadas sobre a promoção da igualdade racial restringiu-se a um 

posicionamento generalista e quase que ilusório em sua execução.  

Também a coligação que representa o Partido dos Trabalhadores apresentou 

uma proposta que está em desacordo com aquilo que tem apregoado a gestão em nível 

nacional, demonstrando, no mínimo, desconhecimento quanto às diretrizes definidas 

pela SEPPIR na última década, conforme exposto anteriormente.  

Logo é possível concluir que, em consonância com a principal hipótese desse 

estudo, a produção de políticas para a promoção da igualdade racial é um mero discurso 

ou instrumento retórico útil à construção de cenários eleitorais ou de projeção midiática. 

Quando os candidatos e seus respectivos partidos, em muitos debates ou no contato com 

público foram questionados sobre as PIR, os/as mesmos/as tiveram sérias dificuldades 

em expor a profundidade de seus projetos. Dessa forma, os limites da ação do Estado à 

consecução desse tipo de política estão evidentes já na gênese das mesmas, visto que a 

luta dos movimentos sociais negros por inserção na arena política e participação no 

poder local são tratados apenas do ponto de vista das relações político-partidárias.  
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No ano de 2013, após intenso debate entre os diversos partidos componentes da 

coligação vencedora do pleito eleitoral, no ano anterior, que reelegeu José Fortunati 

como prefeito, houve uma reestruturação da estrutura de gestão do executivo municipal. 

Neste processo o GPN foi vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

(SMDH) e foi convertido em Secretaria Adjunta do Povo Negro. Houve também a 

mudança da equipe gestora da referida secretaria. Segundo indica um dos entrevistados 

que compunha a gestão anterior:  

Durante seis anos, nós do PMDB e o pessoal do PDT como ativistas do 

movimento negro sempre tivemos a prerrogativa de compor a gestão das 

políticas de igualdade racial. No entanto, na última eleição houve uma 

exigência do PP pra que as políticas de igualdade racial e setor da prefeitura 

correspondente ficasse na mão deles. Não entendemos nada, saímos para o 

recesso de final e ano e quando voltamos havia outra pessoa ocupando a sala 

da coordenação do gabinete. Foi uma situação bem constrangedora, mas 

depois fomos informados que aquela pessoa era um quadro do PP que eles 

consideravam qualificado para exercer a função de gestão das PIR. 

(Entrevistado). 

Além deste desencontro na transição de gabinete à secretaria adjunta, foi 

possível perceber a redução do acesso às instâncias decisórias da PMPA, por parte da 

SAPN. A própria secretária Elisete Moretto, revela essa dificuldade durante entrevista:  

É uma pasta e uma função muito difícil, não consigo realizar nada. O pessoal 

do movimento me cobra com razão, pois eles vêm o status de secretaria 

adjunta e parece que eu tenho alguma capacidade de decisão. Infelizmente a 

realidade é outra, perdi equipe, tenho quase nada de orçamento e só pra 

custeio e está bem difícil pra promover a igualdade racial, há muita 

burocracia. (Entrevista Elisete Moretto, Sec. Adjunta do Povo Negro – 

PMPA).   

Nessa perspectiva houve um deslocamento das ações para promoção da 

igualdade racial. Dos projetos de médio e longo alcance, para a realização de eventos 

pontuais. Um deles, de grande repercussão no interior da administração municipal foi o 

curso Educação para as Relações Étnico-Raciais44, promovido pela SAPN em parceria 

com a Escola de Gestão Pública (EGP), da Secretaria Municipal de Administração 

(SMA/PMPA). Este curso, desenvolvido em cinco módulos, durante quatro meses teve 

um forte impacto sobre o debate a respeito do racismo institucional.  

Primeiramente, houve relutância por parte do setor pedagógico da EGP em 

propor tal curso à gestão, visto que, segundo a compreensão das pessoas responsáveis, o 

serviço público prima pela igualdade entre todos. Após diversas reuniões e debates 

                                                             
44 Conforme documento disponível no anexo D que demonstra o projeto de organização didático-

pedagógica do curso. 
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desgastantes a coordenação da EGP decide por apresentar ao secretário de 

administração o projeto para o desenvolvimento do curso.  

Após um período de aproximadamente quarenta dias foi autorizada a 

implementação do curso, sem nenhum custeio por parte da EGP. O que de alguma 

forma revela os limites de compreensão sobre a importância desse tipo de formação, 

dado que, quase que na totalidade, as atividades realizadas pela EGP têm uma previsão 

de custeio de educadores, estruturas, etc. Após a divulgação com cento e vinte vagas 

disponíveis, o curso teve a maior lista de espera na história de atividades educacionais 

daquela escola. Também, segundo os dados constantes nos relatórios de gestão da EGP, 

os quais, só tive acesso para consulta, foi o curso com maior percentual de assiduidade. 

E esse é um dado fundamental, pois, em virtude do período extenso de execução do 

mesmo, temia-se que houvesse um esvaziamento, ao longo das atividades.  

Contudo, essa foi a principal atividade da SAPN no ano de 2013. E a inércia da 

secretaria teve um preço, pois os movimentos negros da cidade passam a questionar a 

legitimidade e o reconhecimento da equipe que estava coordenando a referida secretaria.  

5.8 A relação do controle social com o poder local: os limites do diálogo 

O CNegro, conselho responsável pela ação de controle social sobre as políticas 

de promoção da igualdade racial teve, desde a sua criação, um papel importante na 

crítica à forma como se desenvolvem as ações da prefeitura relativas à promoção da 

igualdade racial. Apesar de dispor de uma estrutura muito limitada para a execução de 

suas atividades o CNegro é o espaço de contestação institucional, pois é dali que surgem 

as principais demandas à promoção das PIR.  

O conselho assumiu papel central no enfrentamento ao racismo institucional. 

Desde o início de suas atividades, muitas demandas oriundas da sociedade civil têm 

sido levadas ao conhecimento da SAPN através deste órgão de controle. Ainda cabe de 

destaque ao questionamento e o registro da discordância na forma como a SAPN é 

tratada pelos demais setores da PMPA. Uma das conselheiras da atual gestão afirma 

que:  

É uma vergonha a forma como tratam a questão racial. A secretária não tem 

voz, não é considerada com a importância devida. Por isso a política de 

igualdade racial nessa prefeitura é uma falácia. Temos muitos exemplos 

disso, mas o principal é a forma como eles tratam a SAPN. Não tem recurso, 

não tem pessoal e não se percebe nenhum compromisso com implementação 
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de políticas consistentes, na realidade há muito racismo nas estruturas de 

poder dessa cidade. (Entrevistada)  

Durante o desenvolvimento da pesquisa fui autorizado a acompanhar as 

reuniões ordinárias do conselho, as quais têm como principal atributo refletir sobre a 

forma como a gestão municipal desenvolve suas ações de promoção da igualdade racial. 

Contudo, o que foi possível perceber ao longo de quatorze meses de acompanhamento é 

que os limites à condição fiscalizadora do conselho são evidentes. Outrossim, as 

determinações ou orientações definidas pelo referido órgão e recomendadas à SAPN, 

geralmente, não atingem os objetivos desejados. Cito aqui a fala de outro conselheiro 

que aponta: 

Recomendamos à prefeitura, via SAPN, que a gestão municipal deveria ter 

uma preocupação com a situação de pessoas imigrantes que chegam 

diariamente à capital. Esse fenômeno não é novo, os haitianos vêm pra cá há 

bastante tempo. Quando fomos cobrar da Secretaria de Direitos Humanos que 

desse maior atenção ao nosso pleito, o que ouvimos é que esse “problema” 

era de responsabilidade do Estado. Dois anos depois quando mídia passou a 

pressionar por uma postura mais ativa em relação ao tema daí fomos 

convocados e não convidados a oferecer sugestões ao problema. Ou seja, não 

há planejamento, tanto a secretaria, quanto o conselho, servem pra dar 

cobertura, pra tapar furo sabe. (Entrevistado)  

O CNegro tem indicado à SAPN a necessidade de que a participação da 

população negra na estrutura social da capital não seja referida apenas como uma 

aspecto folclórico. O principal argumento do conselho para que seja reconhecido 

enquanto instância de referência à promoção da igualdade racial é de que os piores 

indicadores socioeconômicos nas mais diversas dimensões estão colocados à população 

negra. Nesse sentido, o pleno do conselho afirma que as questões raciais ou a temática 

racial, em Porto Alegre, não podem ser tomadas apenas por seus aspectos culturais ou 

folclóricos. A fala de uma das conselheiras é expressa essa perspectiva: 

Não dá pra falar na temática racial apenas em novembro ou no carnaval. 

Nossa juventude morre todos os dias na Bom Jesus, na Cruzeiro ou na 

Restinga. Acho que precisamos nos concentrar com força na defesa das 

políticas para o povo negro. Somos os mais prejudicados, olha a situação na 

educação, as crianças negras tem notadamente um atraso educacional e nós 

fazemos o que? Os homens negros estão morrendo por hipertensão ou câncer 

de próstata, antes de chegar à idade de idosos. Qual é a nossa ação contra 

isso? O CNegro e a SAPN não podem existir apenas pra organizar a 

SECON45. (Entrevistada) 

 A assertiva demonstra o comprometimento dos integrantes do CNegro para a 

realização efetiva das PIR em Porto Alegre, o que na prática se revela frustrante, pois as 

                                                             
45 Sigla usada para referir a Semana da Consciência Negra de Porto Alegre 
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condições para a execução de tais políticas, por maiores que sejam as críticas não 

cumpridas na sua totalidade. A intermediação das relações entre a SAPN e as demais 

secretarias do executivo municipal também é atribuição prevista no regimento do 

CNegro, contudo, como a reflexão da entrevistada permite inferir, a capacidade de ação 

junto a estas instâncias inexiste.  

As situações de racismo, discriminação e segregação social podem ser vistas 

em todas as escalas administrativas, desde o nacional ao local, e as políticas 

específicas para a população de cada localidade devem ser construídas de acordo 

com a realidade desta, como é o caso de Porto Alegre, que diante do 

contingente de sua população negra e das demandas desta tem o dever de solicitar às 

outras instâncias administrativas (Federal e Estadual), via CNegro e SAPN, políticas 

públicas afirmativas que atendam as demandas de sua população para que futuramente 

possam suplantar a ideia de que as PIR não são realizadas de forma efetiva e apenas 

povoam uma prática discursiva ligada às necessidades político-partidárias das estruturas 

de gestão.  

5.9 As conferências municipais de promoção da igualdade racial – o protagonismo 

político posto à prova 

Durante o período em que se centra a análise duas conferências municipais 

sobre a promoção da igualdade racial foram realizadas. Os registros e atas, bem como os 

depoimentos de alguns interlocutores revelam que em 2004 foi realizada a I Conferência 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a qual não há disponível nenhum 

documento que permita analisar os desdobramentos da mesma. Em 14 de maio de 2009, 

a PMPA publica o decreto 16.298 convocando para II Conferência Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial. Essa conferência teve como tema central “Os avanços, 

os desafios e as perspectivas da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial”. 

Pautada pelo estímulo à participação popular a conferência serviu como plataforma 

discursiva de muitos matizes político-ideológicos.  

A forma de participação na conferência obedeceu uma normativa estabelecida 

pela comissão organizadora, na qual os participantes são definidos por modalidades 

distintas de participação: delegados, convidados e observadores. Os delegados 

representam a sociedade civil e o governo, são eleitos e responsáveis por apresentar, 
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avaliar e escolher as propostas que serão levadas às etapas posteriores, a saber, 

conferências municipal e estadual. A entrevistada 9 relata que:  

Quando nos chamaram pra participar da conferência algumas de nós não 

tinham a mínima ideia que a tal conferencia tivesse esse processo mais 

burocrático. A gente sempre pensa em chegar e apresentar as nossas 

demandas e que o governo ou alguém responsável apresente a solução. Mas 

não é assim que funciona e muita gente desistiu no meio do caminho por não 

conseguir entender como que isso funciona. Eu fui delegada em 2004, mas 

era tudo muito novo, até então a gente se reunião na semana da consciência 

negra e pronto, se definia ali as pautas. (Entrevistada 9). 

 

A assertiva permite perceber que a conferência é um instrumento novo e que 

precisa ser mais bem explorado, pois o mesmo permite a unificação de pautas e a troca 

de experiências tanto da militância, quanto dos órgãos responsáveis pela promoção da 

igualdade racial.  

O outro perfil de participante é o de convidado. Os convidados geralmente o 

são por seu notório saber (pesquisadores, representantes políticos ou por pertencerem a 

organizações que contribuem para a promoção da igualdade racial). Normalmente, o 

convidado auxilia na mediação dos debates, bem como na definição das diretrizes 

definidas pela conferência. Foi possível uma crítica recorrente a essa modalidade de 

participação, por muitos militantes, que pode ser sintetizada na fala do entrevistado 13: 

Não concordamos com a presença de muitas pessoas que estavam presentes 

como convidados da gestão na conferência, se tu pegar as atas eu solicitei que 

se fizesse uma moção de repúdio a um vereador que estava lá46. O cara 

sempre foi contra a proposta de aprovação do dia de Zumbi, tem várias 

ocasiões em que as posturas dele são duvidosas, pra não dizer racistas e agora 

ter que aturar ele mediando e ajudando a definir as nossas demandas, eu não 

aceitei. Inclusive falei pro seu Nilo que estava ajudando na organização da 

conferência da minha insatisfação com a presença dele ali. (Entrevistado 13). 

 

Em muitas falas, quando os interlocutores se referem a alguma atividade 

coletiva como as conferências ou a SECON, essa presença de “desconhecidos” é sempre 

apontada como problemática, pois esses convidados, geralmente, estão presentes por 

uma questão político-partidária, que, via de regra, possui um caráter eleitoreiro. Se 

pensarmos em termos de representação, tal situação revela a incapacidade de setores da 

política formal de compreender a complexidade da temática racial. Pois quando os 

interlocutores apontam o incomodo com essa presença, o que está em discussão são os 

                                                             
46 O entrevistado nomeia o referido vereador, mas solicita que o mesmo não seja identificado, porque o 

referido interlocutor receia algum tipo de reação retaliativa.  
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limites da política institucional em assimilar as demandas relativas à questão racial 

como tema relevante aos processos de gestão.   

Por fim há a participação dos observadores, geralmente são pessoas que não 

têm interesse em deliberar sobre as discussões ou definições de diretrizes, mas que 

pretendem acompanhar todo processo com algum intuito, geralmente na área da 

pesquisa47. 

Os documentos consultados sobre a II Conferência dão conta de que um 

conjunto de diretrizes foi apontado à gestão municipal como necessárias à promoção da 

igualdade racial em Porto Alegre. Dentre eles destaco:  

a) Dar visibilidade e documentar o racismo e a discriminação e fortalecer a 

implementação de políticas públicas que combatam esse quadro. Sugere a 

diretriz que sejam realizados diagnósticos, através da produção de bancos 

de dados que permitam avaliar as reais necessidades no combate ao 

racismo no município;  

b) Necessidade de fortalecimento da legislação municipal, com a criação de 

mecanismos de supervisão, vigilância e combate ao racismo. A diretriz 

sugere que se estabeleçam medidas disciplinares ante os possíveis atos ou 

comportamentos racistas que ocorram no cotidiano de Porto Alegre;  

c) O estímulo à promoção e defesa de maior equidade no mercado de 

trabalho. A diretriz recomenda que o município ofereça a empresas que 

promovam ações com intuito de superar o racismo, benefícios fiscais que 

gerem oportunidades de acesso ao mercado;  

d) O município deverá ofertar aos servidores formação em direitos humanos, 

com foco na promoção da igualdade racial. A diretriz orienta que o poder 

público permita ou oferte aos servidores espaços de formação continuada 

                                                             
47 Na condição de observador participei da III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 

em Porto Alegre, no ano de 2013. Pude constatar muitas das observações feitas por meus interlocutores, 

in loco. O que mais chama a atenção de fato é que muitos atores estranhos ao cenário do debate sobre a 

promoção da igualdade racial se apresentam em tais eventos de forma bastante peculiar, chegando ao 

extremo de uma determinada figura pública pedir a palavra durante as deliberações para solicitar que os 

temas tratados ali tivessem pertinência política e social, o que causou indignação e desconforto em muitos 

dos presentes. 
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tendo como objetivo a capacitação para o tratamento das questões raciais, 

no âmbito do serviço público municipal.  

Foi possível perceber que há um nível de generalidade nas diretrizes relativas à 

II Conferência que revelam também a novidade desse tipo de processo, pois muitas das 

propostas não são atribuições da gestão local. Por outro lado, é importante ressaltar que 

estas demandas são fruto de um intenso debate, assim revela um entrevistado:  

Foram muitas horas de deliberação, o pessoal queria discutir mais com os 

representantes do poder público, desenvolver mais as ideias, mas não foi 

possível. Assim mesmo nós conseguimos produzir demandas consistentes, 

mas tem um sentimento de frustração quando nós não somos chamados a 

participar pra construir as políticas. Porque aquela baita discussão da 

conferência parece que morre ali, há muitas questões geradas da na 

conferência que ficam sem resposta (Entrevistado 15). 

 

Ainda que haja um processo constante de deliberação sobre as conferências, a 

pesquisa permitiu inferir que na mesma medida em que há satisfação no processo de 

construção das diretrizes, há também a frustração pelo silenciamento, pela falta de 

resultados efetivos. Como já citado anteriormente, uma das pautas reivindicadas em 

muitas instâncias de deliberação do povo negro em Porto Alegre e em muitos eventos é 

a inserção da temática racial no OP. Promessa de campanha da gestão atual, jamais essa 

demanda passou por qualquer espaço de discussão sobre as temáticas do Orçamento 

Participativo.  

A III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial foi convocada 

pelo decreto 18.355, de 19 de julho de 2013. Realizada entre os dias 03 e 05 de agosto 

daquele ano, a conferência teve como temática principal o combate ao racismo 

institucional. Conceito desenvolvido a partir de inúmeros debates sobre a postura e as 

ações de organismos e instituições no que tange à superação do racismo, esse tema 

tornou-se a pauta de muitos movimentos sociais e, também de segmentos 

governamentais.  
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Fotografia 8: Prefeito José Fortunati discursa na abertura da III Conferência 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial (2013) 

 
III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial Foto: Luciano Lanes / PMPA Banco de imagens PMPA, 
acesso público, disponível em: http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=2# 

 

Motivada pela crítica à aglutinação da SAPN às demais estruturas da SMDH, a 

representação da sociedade civil apresentou uma apreciação bastante dura sobre essa 

atitude da gestão. Inclusive questionando a legitimidade dos participantes vinculados ao 

governo municipal e problematizando o tem da conferência, por entender que a 

supressão do GPN seria uma manifestação explicita de racismo institucional.  

Entre as diretrizes observadas nos documentos consultados, elenco as 

seguintes:  

I) Acesso equitativo aos serviços básicos de saúde e educação, assim como 

aos demais recursos ofertados na esfera do poder público municipal. A 

diretriz determina que se empreendam medidas para reforçar as 

políticas contra a discriminação e o racismo, desenvolvendo ações 

voltadas à qualificação da mobilidade urbana, principalmente nas 

periferias, às quais possuem alta concentração de população negra. 

Melhorias no saneamento básico, tendo em vista a alta incidência de 

doenças decorrentes da falta de um serviço adequado. Desenvolvimento 

de instrumentos normativos que permitam à população negra condições 

dignas de moradia e convivência, respeitando os aspectos e as 

características territoriais de suas vivências.  

http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=2
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II) Cumprimento da lei 10.639/03, bem como estímulo ao tratamento da 

questão racial nos espaços formais de educação, no município. A 

diretriz recomenda que seja imediatamente cumprida a legislação que 

prevê o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, nas 

escolas municipais. Sobre essa diretriz um dos entrevistados afirma 

que:  

A prefeitura tem responsabilidade sobre a implementação dessa política. Há a 

necessidade de um processo de reconhecimento da existência do racismo, as 

instituições tendem a reforçar o racismo, pois não estão preparadas para lidar 

com a questão racial. É necessário que a educação comece a lidar com o 

tema, quando cheguei na PMPA, antes mesmo da lei, por causa da militância 

e da capoeira já vinha dando um toque, na escola que eu trabalhava. Quando 

me chamam pra ser responsável pela promoção da igualdade racial na 

SMED, ali um ano ou dois depois da 10.639, alguém me pergunta se essa lei 

tem alguma necessidade, porque pela constituição somos todos iguais, por aí 

tu vê os limites que temos enfrentar até hoje e a lei não é cumprida cara, essa 

é a triste e pura verdade (Entrevistado 15). 

III) Promover o diálogo intercultural e religioso, assim como salvaguardar a 

cultura afro-brasileira em todas as suas peculiaridades. A diretriz sugere 

que seja garantida a representação equitativa e a promoção da ampla 

variedade de expressões e referências culturais de origem africana, 

assim como o acesso a recursos para o fomento de políticas culturais, 

que sejam ofertados pelo poder público.  

IV) Desenvolver estratégias de proteção e atenção à infância e à juventude 

negra. A diretriz requer que se incorpore o conceito de discriminação 

positiva às políticas locais dirigidas à infância e juventude. Indica ainda 

a necessidade de criação de um grupo de trabalho com técnicos 

especializados, procedentes de vários setores e que representem 

segmentos que podem diretamente estar envolvidos com as questões 

relativas à infância e juventude (Polícia, SMED, conselho tutelar, SMS, 

FASC, SMJ, SAPN etc.) que sejam responsabilizados por coordenar 

ações que visem a proteção e acolhimento de crianças e jovens, 

principalmente, aqueles em condições de vulnerabilidade social.  

Verifica-se ainda um alto nível de generalização nas propostas, porém, a III 

Conferência é marcada por uma abordagem mais centrada em um tema complexo, qual 

seja, o racismo institucional. Haja visto que o próprio conceito não é de fácil 

compreensão e definição tanto por parte das áreas de gestão pública, quanto pela 
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produção científica sobre o racismo. O avanço que se deve observar refere-se ao 

reconhecimento do racismo como instrumento estruturante das relações no poder 

público. Ainda que se saiba que grande parte das demandas apresentadas nesta 

conferência ou em qualquer evento que pretenda a promoção da igualdade racial, não 

receberá maior atenção do que a postura discursiva dos gestores, o movimento negro 

amadurece na compreensão da dinâmica de funcionamento da gestão pública e assim 

consegue focar as suas demandas e destiná-las de forma mais objetiva. Conforme a 

opinião de um interlocutor:  

O espaço do Estado é fechado, é duro. Nós precisamos entender as formas de 

acesso ao Estado. A individualização e segmentação das pautas é um dos 

nossos calcanhares de Aquiles. E essa coisa de representação individual é 

tudo que os caras querem, pra dizer ó temos um negro aqui, então vocês não 

têm do que reclamar. Por isso, quando as ações conseguem apontar os 

responsáveis, seja o secretário ou a chefia tal que deveria ter se preocupado 

com o tema e nós conseguirmos compreender a forma como aquela situação 

deveria ser tratada, aí temos um passo gigante pra que a política funcione de 

fato (Entrevistado 15).   

Fotografia 9: Secretária Adjunta do Povo Negro, Elisete Moretto discursa na 

Abertura da III Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial (2013) 

 
III Conferêcia Municipal de Promoção da Igualdade Racial Foto: Luciano Lanes / PMPA III Conferência Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial Foto: Luciano Lanes / PMPA Banco de imagens PMPA, acesso público, disponível em: 

http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=2# 

 

Concluo essa subseção com uma imagem que julgo emblemática e que 

demonstra de maneira visual o argumento que tenho sustentado, no decorrer deste 

estudo. Ainda que as conferências ou as SECON’s e mesmo qualquer evento promovido 

pelo poder público em Porto Alegre referente à igualdade racial sejam de grande 

http://bancodeimagens.procempa.com.br/default.php?q=racial&p=2
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importância, o poder decisório ainda está nas mãos de pessoas brancas, com um 

histórico político que depõe publicamente contra a sua intenção de contribuir à luta 

antirracista e esse é um quadro que carece de solução urgente. Pois, conforme se 

percebe com os acontecimentos da história política recente no país e, por consequência, 

em Porto Alegre, há perspectivas de retrocesso que já são percebidas e que tendem a 

criar um quadro de limitações às políticas voltadas à valorização dos direitos humanos, 

com as quais, creio, não estamos preparados para suportar.   
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6. Considerações finais 

A principal proposta desta tese é oferecer subsídios à compreensão dos 

mecanismos que constituem a promoção da igualdade racial em nível local. 

Considerando o âmbito institucional, a situação da população negra mostra alguns 

avanços na busca pela expansão da cidadania desse segmento social. Hoje a população 

negra tem a possibilidade de escolher seus governantes e também de disputar eleições. 

Ampliaram-se os canais de participação e mesmo as possibilidades de conquista de um 

cargo nos poderes executivo e legislativo, no país. “Há representantes da população 

negra nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas estaduais, no Congresso e 

Senado Federal e os negros inserem-se também, no aparato do Estado em todos os 

níveis” (SILVA, 2004, p. 14). 

Contudo esses espaços de representação ainda são poucos. Quantos 

vereadores/as negros/as compõem as câmaras municipais? E nas prefeituras? Quantos 

são eleitos deputados para as Assembleias Legislativas e para o Congresso Nacional? E 

no Senado? E nas direções dos partidos políticos, mesmo os que têm orientação à 

esquerda? Em todos os casos verifica-se que a participação dos negros segue a mesma 

lógica observável nos demais setores da sociedade: no mercado de trabalho, no acesso à 

educação superior etc. As estatísticas demonstram que eles são minoritários e, “mesmo 

quando ocupam cargos prestigiados, não estão livres do preconceito e do estigma da 

cor” (SILVA, 2004).  

Desta forma, este trabalho buscou analisar a efetividade das políticas de 

promoção da igualdade racial para a população negra sob a perspectiva de atuação de 

um órgão específico destinado à promoção da igualdade racial, a saber a Secretaria 

Adjunta do Povo Negro, vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

A principal função da SAPN seria realizar o acompanhamento, assessoramento 

e suporte de todas as ações de governo para que fossem implementadas as políticas que 

se destinam à garantia integral dos direitos relativos à população negra da capital 

gaúcha. A atuação da SAPN tinha como princípio desde a formulação até a avaliação 

das políticas públicas destinadas à redução das desigualdades raciais no plano local.  

Desta forma a SAPN deveria focar as suas ações na coordenação das políticas 

de promoção da igualdade racial, articulando junto à estrutura de gestão do município 
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ações e estratégias que responsabilizassem as instituições públicas municipais para a 

execução das PIR.  

Para isso, deveria ampliar a participação social, na formulação, implementação 

e controle social das políticas públicas, valer-se de todos meios de coleta de dados e 

constituir um centro de inteligência e estabelecendo mecanismos de acompanhamento e 

monitoramento de políticas públicas municipais. 

Considerando esse cenário e o volume de dados e informações apresentados no 

decorrer da tese, algumas considerações são necessárias.  

Apesar do discurso favorável à implementação de políticas com recorte racial, 

que promovam a superação do racismo em âmbito municipal, a estrutura de gestão 

disponível à SAPN limita, de maneira determinante, sua capacidade de ação. Desta 

forma, a área da gestão municipal destinada a promover a igualdade racial enfrenta a 

incapacidade estrutural de desenvolver ações consistentes para a superação do racismo e 

da discriminação.  

Outro fator relevante e que carece de reflexão, diz respeito ao modelo 

organizacional da gestão pública municipal. A maioria dos gestores e suas assessorias 

de governo compreendem a implementação de políticas públicas a partir de uma lógica 

universalista. Sendo assim, quando políticas setoriais são integradas ao modelo de 

gestão vigente, enfrentam muita dificuldade a sua aceitação. Logo, procurei 

problematizar o caráter decisório dos servidores que atuam no Estado considerando a 

necessidade de responder sobre a baixa capacidade técnica e institucional das políticas 

voltadas à população negra. Pude perceber que entre a prática discursiva e a ação 

efetiva, os atores envolvidos nesse processo, geralmente, não tem nenhuma 

identificação com a área em questão e desconhecem as razões históricas, culturais e 

políticas pelas quais as políticas para a promoção da igualdade racial foram 

desenvolvidas. Pois, muito além de ser uma política compensatória, passa fortemente 

pelo reconhecimento da cultura e da importância da matriz africana para o 

desenvolvimento social e econômico no Brasil. 

Na tentativa de demonstrar a lógica de que o Estado é um espaço de disputa 

por recursos, sempre escassos, busquei avaliar a atuação do movimento negro junto às 

engrenagens do poder público. A partir dos relatos de diversos entrevistados foi possível 
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inferir que há, inegavelmente, o fortalecimento da identidade negra e da melhoria das 

condições de vida de uma parcela significativa dessa população. Porém, estes avanços 

não ocorrem de forma homogênea e não permitem afirmar que há um processo de 

empoderamento da população negra. Visto que as PIR ainda são questionadas e 

criticadas por grande parte da população e são consideradas injustas e inaceitáveis por 

setores e atores determinantes na burocracia estatal.  

Cabe ressaltar que a estrutura de gestão pública não pode ser reduzida a sua 

burocracia, mas considero que ela seja um importante elo entre a estrutura pública e as 

demandas de segmentos sociais e econômicos. No que concerne às políticas de 

promoção da igualdade racial, a burocracia seria um ponto de apoio para a conceituação 

técnica e para o enfrentamento da obscuridade dos procedimentos administrativos e 

burocráticos que faz com que a população negra seja afastada da operacionalização das 

políticas públicas. Assim sendo, uma estrutura burocrática que é permeável às 

demandas sociais e permite à sociedade acessar direitos e recursos que dependem de sua 

ação, pode contribuir de forma substancial à superação do racismo institucional.   

A análise do contexto e da dinâmica para a produção de políticas de promoção 

da igualdade racial em Porto Alegre possibilitou inferir os sentidos que os atores dão a 

sua contribuição ao quadro em questão. Para muitos interlocutores a SAPN deveria 

assumir o papel de articulador de políticas públicas e fortalecer sua atuação na 

formulação, fomento, monitoramento e avaliação das políticas, em apoio às demais 

pastas da prefeitura, ao lado da sociedade civil. Mais do que políticas setoriais, a SAPN 

deveria atuar de forma propositiva, identificando violações de direito na cidade de Porto 

Alegre e articulando soluções com as demais pastas da prefeitura, entes federativos e 

sociedade civil.  

Ainda foi possível perceber nos relatos dos ativistas e militantes a necessidade 

de a SAPN apropriar-se dos mecanismos de reclamação e demandas públicas existentes, 

como é o caso da Ouvidoria municipal, conferindo-lhe um status não apenas de 

ouvidoria de serviços municipais, mas de reclamações sobre violações à cidadania 

municipal e agente propulsor da participação social no município. Do ponto de vista de 

sua organização gerencial, considerando que a SAPN deveria prezar pelo respeito aos 

direitos de cidadãos e cidadãs, para gerir a secretaria poderia se pensar em um modelo 

alternativo para a composição do órgão, com a indicação de seu/sua gestor (a) por parte 
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da sociedade civil, garantindo sua autonomia e independência, dessa forma a secretaria 

operaria como uma espécie de órgão de regulação e ouvidoria externa. Essa seria uma 

solução às indicações partidárias de quadros políticos que não possuem nenhuma 

identificação com a temática racial, bem como fugiria da armadilha de se ter um órgão 

“chapa branca” que não apresenta as críticas necessárias e as demandas fundamentais à 

execução das políticas de promoção da igualdade racial em nível local.  

Uma questão que precisa ser explorada de maneira mais consistente refere-se à 

forma como a promoção da igualdade racial é comunicada pelo poder público em Porto 

Alegre. O uso de meios de comunicação tradicionais, que subvalorizam a questão racial 

reflete a forma como esse tipo de temática é vista pela gestão. As comunidades e 

periferias de Porto Alegre que concentram grande contingente de população negra 

tendem a criar e usar veículos próprios de comunicação, como a Rádio AMORB 

(Associação dos Moradores do bairro Rubem Berta) ou a Rádio e TV Restinga (Bairro 

Restinga e adjacências). Formas alternativas de contato com a realidade e com cidadãos 

e cidadãs que até podem ter maior interesse em participar da dinâmica de promoção da 

igualdade racial, a partir de seus lugares e territórios, mas que, por desconhecimento ou 

falta de informação abstém-se do debate.  

Pude perceber, durante a coleta das entrevistas e a observação dos eventos, que 

uma das maiores lástimas de muitos representantes de movimentos sociais e sociedade 

civil era, justamente, a ausência do Povo Negro das comunidades e periferias. Muitas 

manifestações inclusive apontam esse fator como determinante na mobilização em prol 

de uma luta consistente para a superação do racismo. E, apesar de não ser uma categoria 

central deste trabalho, creio que essa reflexão seja importante para que se possa pensar 

no tipo de linguagem que a gestão pública e o próprio movimento negro tem utilizado 

no contato com os segmentos populares. Foi uma ótima experiência, enquanto servidor 

na prefeitura de Porto Alegre, coordenar uma pesquisa junto à Gerência do Orçamento 

Participativo, no bairro Restinga. Ali pude perceber o quanto apresentar uma linguagem 

próxima da comunidade facilita a relação, não só do poder público com a comunidade, 

mas também dos movimentos sociais – especificamente do movimento negro que 

passou por um processo de elitização acadêmica – que se distanciou, em muitos 

segmentos, de seu contato com as frações populares do povo negro.      
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Os avanços e obstáculos à implementação de políticas para a promoção da 

igualdade racial demonstram a incapacidade das instituições de gestão pública em lidar 

com a temática racial. As barreiras “invisíveis” que se impõem nas tentativas de acesso 

à agenda governamental, no caso de Porto Alegre, reiteram o que a hipótese central 

dessa pesquisa alude. Construiu-se uma prática discursiva durante o período analisado, 

no entanto, esse constructo não se traduz em ações efetivas da gestão. Assim como, os 

órgãos pertencentes à estrutura de gestão municipal não possuem ou não dispõem de 

mecanismos e recursos técnicos capazes de desenvolver mecanismos que promovam a 

igualdade racial, superando inclusive o racismo inerente a essas instituições.  
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8. ANEXOS 

Anexo A 

 Roteiro básico para entrevistas: 

Iniciais 

1. Qual é a sua ocupação hoje? 

2. Conte um pouco da sua história até chegar aqui. 

3. Há quantos anos você está envolvido com o movimento negro o tem alguma 

aproximação aos temas relativos à população negra? 

4. Como foi o seu “despertar” para a questão racial? 

Temáticas 

5. Para você o que é desigualdade racial? 

6. As políticas de igualdade racial foram impulsionadas com a Constituição Federal de 

1988. Em sua opinião, de que maneira essas políticas têm sido desenvolvidas? 

7. Visando o desenvolvimento de políticas de igualdade racial foram criados, pelo 

Governo Federal em 1988 a Fundação Cultural Palmares (FCP) e em 2003 a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Pelo governo estadual em 

1988, O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio 

Grande do Sul (CODENE) e pelo governo municipal a Secretaria Adjunta do Povo 

Negro (SAPN) em 2009. Em sua opinião, qual a importância desses órgãos?  

8. Como você percebe a relação da SAPN com o Movimento Negro? A gestão pública 

local está apta a fortalecer essa relação? E o Movimento? 

9. Em sua opinião, quais instrumentos são importantes para o desenvolvimento de 

políticas de promoção da igualdade racial no município? 

10. Em sua opinião, qual seria o principal “salto” a ser dado pelo poder público para 

qualificar os programas de promoção da igualdade racial? 
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11. A postura das instituições políticas municipais, referente à igualdade racial, é 

suficiente para romper com os ciclos de desigualdades observados historicamente em 

relação à população negra? 

12. Em sua opinião, o estimulo à participação popular propagado pelo Orçamento 

Participativo promove a igualdade racial?  
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Anexo B 
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O levantamento demonstra que, do ponto de vista orçamentário, o recurso à legislação48 

que prevê o uso de crédito suplementares para o fomento e promoção da igualdade 

racial, apenas confirma o que a principal hipótese desta tese sugere. Não há por parte 

dos gestores o compromisso de investimentos consistentes em políticas que têm por 

escopo a promoção da igualdade racial. Além do mais, conforme demonstram os dados 

analisados, grande parte dos decretos referentes a créditos suplementares remetem a 

valores que pouco ou nada contribuem no desenvolvimento de políticas públicas, tanto 

pelo valor irrisório, quanto pela destinação dada aos recursos previstos. 

 

 

 

 

 

                                                             
48 O crédito suplementar destina-se ao reforço de dotação já existente, pois são utilizados quando os 

créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de 

recursos para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. 

Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares 

até determinado limite portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file//fileDownload.jsp?fileId. 
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Anexo C 

Programas eleitorais das coligações e candidatos ao executivo municipal nas 

eleições municipais de 2012 
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Anexo D 
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Anexo 5 

Dados orçamentários sobre a promoção da igualdade racial em Porto Alegre. 

Previsões planos plurianuais 

(2006-2009) 
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(2010-2013) 

 

(2014-2017) 
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Anexo F 

Transcrição entrevistas 

LSE 

P1 – administradora PMPA, SMS, AT Saúde Pop. Negra.  

P2 – Administradora no Gabinete do Povo Negro, vinculado diretamente ao gabinete do 

prefeito. Em 2013 há uma reformulação institucional e o gabinete do povo é vinculado à 

SMDH, transformando-se em sec. Adjunta do Povo Negro. Com isso transfere-se para a SMS.  

P3 – 3 anos de envolvimento com o ativismo negro. Trabalhou anteriormente na FASC, ligada 

às políticas de inclusão social, ao SUAS, mas que não tratava especificamente desta questão 

racial 

P4 – Na ida para o GPN, quando começa a trabalhar nesse setor, essa temática torna-se presente 

nas relações institucionais da sociedade, pois isso existia na FASC, não era perceptível, não era 

falado, esse assunto não era tocado. Trabalhávamos com população em situação de rua, com 

pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, mas a temática racial não aparecia 

como fator determinante, da condição dessas pessoas. Tinha a questão da existência do 

Racismo, mas não nessa dimensão que precisasse políticas públicas específicas pra superação 

desse racismo. Era como se tivesse na sociedade racismo e enfim não precisasse de outros 

mecanismos que não as políticas públicas universalistas, de direitos humanos, enfim.  

P5 – Desigualdade racial é a situação que determina na sociedade posições, ocupação de 

mercado, na escola, no acesso ao SUS, que determina a utilização desses recursos (serviços 

públicos) pela população negra. Pelo fato da cor da pele, as pessoas negras têm essa dificuldade 

de acesso. Essa desigualdade provoca consequências reais, nós temos na saúde a questão dos 

indicadores, os indicadores de saúde, mortalidade infantil, mortalidade materna, violência, 

morte por violência externa, são sempre piores para a população negra. A referida desigualdade 

racial é expressa nesses indicadores, no caso da saúde e em outros também, na escolaridade, 

abandono, ensino médio, ensino fundamental, também os índices são piores, os índices 

econômicos, de renda, são piores pra população negra.  

P6 – São desenvolvidas de maneira não-sequencial, não têm um planejamento, são 

desenvolvidas aleatoriamente, de acordo com as demandas que surgem e há graves problemas 

nessas políticas e o maior deles acho que é a falta de garantia de orçamento e ao mesmo tempo 

eu sinto uma deficiência no controle social. Aqui em Porto Alegre, o CNegro, os conselhos de 

controle poderiam atuar muito mais nessa fiscalização de garantia de orçamento, seria um 

mecanismo de garantia do orçamento e da aplicação dos recursos, eu vejo que isso não 

acontece, assim como na saúde também não acontece.     

P7 – Acredito que a importância desses órgãos é fundamental, porque eles são as vias pelas 

quais essa política pode ser de fato implementada. Mas, como falei antes, necessita da 

participação e fiscalização do controle social e da própria população negra, é preciso dessa 

participação nos territórios, no orçamento participativo. Quando eu trabalhava no GPN, eu 

defendia que a temática da igualdade racial tinha que ser um item, uma pauta do OP, assim uma 

temática, então são muito importantes esses mecanismos, esses órgãos, mas as ações são muito 

tímidas, comparadas às necessidade de avanços na PIR.  

P7.1 – Na verdade essa relação seria um reflexo e como não se estabelece nem a nível federal, 

nem estadual essas políticas, o nível municipal fica acéfalo, não consegue uma vinculação, 

porque são muito distantes, não há uma consonância entre as três esferas, os recursos existentes 
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também não são transferidos em tempo hábil, são de difícil acesso, então falta a interlocução 

que dificulta implantação e a realização da política.  

P8 – Percebo uma relação ainda incipiente. É uma relação de formalidade, de promoção de 

eventos, de promoção de algumas ações pontuais, mas não desenvolve uma política a longo 

prazo, uma política de governo (estado). São ações que não evoluem.  

P8.1 – Essa relação depende muito das pessoas que estão ocupando os cargos, depende da 

qualificação das pessoas, os cargos geralmente são indicados, geralmente eles mudam 

conforme as campanhas, as eleições, então essa busca depende das pessoas, pois a política não 

garantida, com eficácia, depende também da vontade das pessoas em querer fazer essa 

promoção.  

P8.2 – Eu acho que essa intenção no MN ainda é bem limitada, a atuação do MN com o poder 

público. Geralmente há uma reivindicação de questões pontuais, específicas e não vão abranger 

as necessidades da população negra como um todo e só certos interesses específicos.  

P9 – Instrumentos, ações que incluam as PIR na dinâmica institucional do município, no PPA, 

com a garantia de recursos e com a fiscalização dos conselhos e estar pactuados com o controle 

social e o poder público, podendo essa pactuação ser revisada e referendada constantemente, 

não deixar que se perca o que foi acordado. Que é o que costuma acontecer, se inicia um 

projeto, um programa, enfim e daqui a pouco mais não se finaliza e se iniciam outras ações. 

Garantir a rubrica, garantir o orçamento e ter essa fiscalização, pelo portal de transparência, 

pelos mecanismos legais que se possa usar pra garantir a execução da PIR.  

P10 – Assumir a questão do racismo institucional como uma meta de governo geral, não só 

uma responsabilidade da Sec. Adj. Do Povo Negro, a SAPN vai promover as políticas, mas 

esse tem que ser um compromisso de governo geral, envolvendo todas as secretarias, todas as 

outras esferas que compõem o governo. Colocando o tema em pauta, através de capacitação, 

através de formação continuada pra todos os servidores. Constituição de um programa de 

enfrentamento e combate ao racismo institucional no município. Não só na SAPN, que na 

verdade fica restrita ali, a questão do racismo ali não rompe as barreiras institucionais, pois não 

é uma prioridade do governo e é isso que acontece. O pensamento do governo é: o que vai 

acontecer de ruim, o que vai acontecer para o município se essas metas não forem atingidas, o 

que vai mudar??? Não há essa preocupação, o que vai mudar se melhorar alguma coisa pra 

população negra, efetivamente pro município???? Não se tem essa leitura, ela é irrelevante. 

Então enquanto esse pensamento não for mudado e se admitir a necessidade dessa preocupação, 

que vai mudar a lógica do município, da sociedade, quando houver uma maior promoção da 

igualdade racial, que isso será um benefício pra todos, não só pra população negra, que haverá 

maior desenvolvimento pra todo município, enfim... Essa leitura que não é feita e por isso que 

não se avança, pois não se enfrenta o problema do racismo, pois sugere-se que isso não 

importa, importam outras prioridades. Enquanto não for considerado vai ser difícil ter avanços.  

P11 – A postura do gestor em relação à questão racial é muito pouco pra o que se precisa. 

Percebe-se inclusive nos espaços da gestão, nos cargos de chefia, no secretariado, onde são 

poucos os negros, quase não existem, ou se tu vais numa reunião, GT’s etc. não se veem 

negros, isso é um caminho que poderia mudar dentro do próprio município e que não exige 

nada, exige ter essa percepção, mas nada de investimento, de recurso. Exige é mudança do 

pensamento da gestão, exige é ter a consciência racial que é preciso mudar isso, essa 

sensibilidade do poder público, de estar atento pra essa questão (racial). Também é importante 

o acompanhamento dos cotistas que não existe. Existe uma comissão de acompanhamento 
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somente do ingresso (CAIA), não há o acompanhamento de como essas pessoas desenvolvem 

suas carreiras no serviço público municipal, o que deveria ser uma atribuição da SAPN.  

P11.1 – é possível a ruptura com o racismo institucional, mas é uma realidade distante. É 

mínimo os lugares onde se vê, dentro da prefeitura, negros ocupando algum espaço de poder e 

essa preocupação institucional não é vista, nos cursos da EGP, nas temáticas abordadas, não é 

perceptível. Além do que há uma dificuldade de compreensão da amplitude da questão racial, 

pois não é um problema apenas dos negros. Os limites que se impõem em áreas como 

educação,  

P12 – O OP não promove a igualdade racial, todas as vezes que eu participei, nunca se abordou 

essa questão, nem se cogita abordar essa questão. É antagônico, porque o OP se dá nas regiões, 

se dá nas periferias, onde a população negra é expressiva, mas é como se não houvesse essa 

questão racial, e algumas comunidades com alta concentração de população negra, como 

Restinga ou Lomba do Pinheiro, nunca se abordou essa questão nem extra-oficialmente, nunca 

se passou por isso. Essa seria uma maneira de atingir as comunidades e promover a questão da 

consciência racial, com a população percebendo o quanto sofre também (talvez principalmente) 

pela questão racial. Percebendo também os impactos nas condições de vida. A população não 

tem essa consciência ou se tem passa desapercebida, pois nas rodadas do OP eles vão lá lutar 

por saúde, moradia, pra pavimentar as ruas, mas não essa consciência, que passa pela questão 

do enfrentamento do racismo, que são questões ligadas, mas, no limite, a demanda por esses 

benefícios, direitos e não têm esse entendimento do quanto a questão racial influencia no não 

atendimento desses direitos básicos. Por exemplo o acesso à saúde, pois as políticas universais 

do SUS, em sua maioria não contemplam a pop. negra, mas isso nas rodadas do OP não é 

tocado nesse assunto.               

 

Entrevista LP 

P1, P2 – Graduado em pedagogia na UERGS, atua há 18 anos na área da infância e da 

juventude, educador social FASC, conselheiro municipal dos direitos do povo negro POA,  

P3 – basicamente há uns 15 anos, defensor da questão negra, mas com um olhar sobre as 

demais etnias. Procuro ampliar o meu olhar, estando em todos os movimentos, em todos os 

segmentos na medida do possível. O meu olhar é que a gente fortaleça as políticas públicas de 

fato, para a população negra da cidade e que esses negros como protagonistas da ação. Não 

receber tudo pronto, mas ir atrás, buscar os seus direitos.  

P4 – Percebi a questão racial desde o ventre da minha mãe. Porque eu venho de uma família 

simples, de uma avó que era Ialorixá, sou natural de Santo Antônio da Patrulha, uma família 

muito atuante, desde pequeno sempre tive esse despertar, o meu envolvimento nas causas, a 

minha liderança, eu sempre me reporto, me coloco como uma pessoa que se esforça pra 

conseguir. Aonde eu cheguei e todos os passos são pra dar visibilidade mesmo. Eu represento 

de fato.  

P5 – Eu vejo como um conceito muito amplo, porque a gente precisa, e eu digo assim, a 

questão etnia negra, nós temos uma defasagem muito grande das coisas, das políticas públicas, 

elas num caminhar ainda crescente e essa desigualdade é difícil as pessoas entenderem. Só 

quem é negro que sabe o que passa, as dificuldades de buscar emprego, a baixa escolaridade, a 

aparência, as pessoas já vão cortando ali. E outras questões que eu escuto, aí já entrando na 

questão das ações afirmativas, que logo que surge a demanda as pessoas já dizem esses negros 

querem privilégios, até o ingresso na universidade, eles vão entrar pela porta dos fundos. Na 
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verdade, nós precisamos de oportunidades e temos capacidade, como qualquer outro de outra 

etnia, e eu vejo que vai levar um tempo pra que a nossa etnia tenha um olhar percentual das 

políticas públicas, de que os negros se enxerguem como protagonistas da sua própria história, 

que contem a sua própria história e não outras pessoas contando a sua história de forma 

distorcida.  

P6 – Eu como um esforço do Mov. Negro, ele já vem numa luta constante de 42 pra 43 anos, e 

daí eu posso citar, porque tive o privilegio de conhecer essas pessoa, Oliveira Silveira, que foi o 

grande mentor das discussões do movimento negro, um dos líderes, pra uma semana da 

consciência negra que surge de Porto Alegre para o Brasil, então é um movimento que vem 

numa crescente, a gente tem a lei 10.639 que ainda os governantes não colocaram em prática, já 

vai para onze anos, a 11.645 pra trabalhar a questão negra e a questão indígena, e eu vejo as 

pessoas não enxergando, precisa de maior divulgação na nossa sociedade. Saber também que 

há políticas de cotas para os servidores, para o serviço público, as pessoas acabam, num olhar 

nos concursos públicos, quero referenciar Porto Alegre, que são 12% e os meus pares, com 

quem converso, afirmam que não vão concorrer porque não vale a pena, então falta ainda uma 

divulgação. Dentro conselho, ano passado, se tinha uma discussão, até se formou uma comissão 

pra ampliar pra 20%, daí se concluiu que seria um tiro no pé, porque se a gente não cumpre os 

12%, que teria que ter nas autarquias ainda carece de divulgação. Pra isso as políticas públicas 

vão caminhando com as demais, acho que é o momento da gente cumprir, com essa lacuna, 

com as reparações como se diz, a gente conseguir na igualdade por aí. Mas eu vejo que negros 

e negras precisam estar nessa luta constante.  
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