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Dilemas da luta contra o racismo no contexto capitalista brasileiro 

contemporâneo 

No estudo intitulado “Variações inter e intrametropolitanas de desigualdade de renda 

racial”, de autoria de Leonardo Souza Vieira e Jerônimo Oliveira Muniz, as 

diferenças de renda entre brancos e negros se mantém constantes independente 

destes morarem nas regiões centrais ou periféricas. Para os autores, “os resultados 

obtidos a partir da PNAD (2008) demonstram que a cor da pele tem maior impacto 

no salário predito dos indivíduos do que a localização dentro da cidade e indicam 

substancial heterogeneidade espacial nos diferenciais raciais de rendimento.” Isto 

significa que, independente de ser morador do centro ou da periferia, o racismo atua 

da mesma forma no tocante as diferenças de renda, desmontando a tese de que o 

problema do racismo é meramente uma consequência do problema social.1 

Neste estudo, que comparou rendimentos de brancos e negros no centro e na 

periferia de cinco regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Salvador e Recife), a diferença média de rendimentos entre moradores do centro e 

da periferia (sejam eles brancos ou negros) é de 10%. Quando se compara a 

diferença de rendimentos entre brancos e negros do centro ou da periferia; a 

diferença sobe para 19%. Em outras palavras, a variante racial atua com mais 

intensidade do que a variante geográfica.  

A variante racial está presente também quando se observa o perfil dos jovens 

vítimas de homicídios no Brasil. Em 2010, morreram no Brasil 49.932 pessoas 

vítimas de homicídio, ou seja, 26,2 a cada 100 mil habitantes. 70,6% das vítimas 

eram negras. Em 2010, 26.854 jovens entre 15 e 29 foram vítimas de homicídio, ou 

seja, 53,5% do total; 74,6% dos jovens assassinados eram negros e 91,3% das 

vítimas de homicídio eram do sexo masculino. Já as vítimas jovens (ente 15 e 29 

anos) correspondem a 53% do total e a diferença entre jovens brancos e negros 

salta de 4.807 para 12.190 homicídios, entre 2000 e 2009. Os dados são do 

DataSUS, do Ministério da Saúde. 

Outro dado da presença da variante racial está no perfil dos beneficiários do 

Cadastro Único e do Bolsa Família, programas do Ministério do Desenvolvimento 

Social. Segundo o relatório do ministério de 2011, tendo como base os dados 

encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social, 69,5% dos 

cadastrados no Cadastro Único são negros. Entre os beneficiários do Bolsa-Família, 

                                                             
1 SILVEIRA, L. S.; MUNIZ, J.O; “Variações inter e intrametropolitanas de desigualdade de renda racial” in: 
Cadernos Metrópole. Disponível em http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm31_293.pdf 
- acesso em 20/07/2014 

http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm31_293.pdf
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o percentual de negros sobe para 73,7%. Mais de 50% dos beneficiários tem menos 

de 24 anos; em torno de 60% possuem apenas o ensino fundamental incompleto. 

Das famílias cadastradas no Cadastro Único, 90,3% são chefiadas por mulheres e 

9,7% por homens. Entre os beneficiários do Bolsa Família, 93,1% tem a mulher 

como principal responsável. Dos responsáveis pelas famílias beneficiadas, 69% são 

negros e 30% brancos. 

Evasão escolar: segundo estudo realizado pela Unicef em 2009, dos 51 mil 

adolescentes brasileiros que nunca foram a escola, 29 mil (56,87%) são negros. Os 

adolescentes de 15 a 17 anos representam 42% das crianças e jovens que estão 

fora da escola. O perfil destes excluídos da educação bate com o do cadastro único: 

famílias com renda inferior a 1,5 salário mínimo e chefiadas por mulheres negras e 

jovens. 

Emprego e renda: dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, 

mostram que um trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da 

metade (57,4%) do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca. Em 

termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 para os 

trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos ganham R$ 

2.396,74. 

Enfim, todos os dados apresentados e muitos outros que não estão aqui citados, 

convergem para um ponto: a variante racial atua como um mecanismo de 

diferenciação de oportunidades, de possibilidades, de bem estar social. O racismo 

se manifesta de forma mais cruel nas desigualdades sociais altíssimas que atingem 

todos os vetores. 

Isto está bem demonstrado e, inclusive, foi primordial para se desmontar a ideia de 

que há uma “democracia racial” no Brasil. O movimento negro e anti-racista cumpriu 

papel importantíssimo nisto, a ponto de que em 1995, durante a Marcha à Brasília 

de celebração dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o movimento ter conseguido a 

vitória simbólica do governo brasileiro, pela primeira vez, reconhecer oficialmente a 

existência do racismo no país. Naquele momento, o então presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, recebe uma comissão executiva da marcha e nomeia 

um Grupo de Trabalho Interministerial para se pensar políticas públicas de combate 

ao racismo. 

Já no ano de 2001, há uma ação por parte de setores do governo brasileiro, como o 

Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Palmares (vinculada ao Ministério 

da Cultura) junto com o movimento negro organizado na preparação do país para 

participar da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, convocada pela ONU 
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e realizada em Durban. Uma série de reuniões, pré-conferências temáticas, 

seminários, foram realizados e o resultado foi um documento e uma posição do 

Brasil na conferência de Durban de comprometer-se com a implementação de 

políticas de ação afirmativa para combater o racismo no país. Diante deste cenário, 

cresce a bandeira das cotas raciais e de outras políticas de ação afirmativa, dentro 

da perspectiva de que as políticas públicas generalistas, por si só, não eram 

suficientes para resolver as disparidades raciais.  

E neste período, houve avanços institucionais significativos:  

- a tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível na Constituição de 

1988, regulamentada pela Lei Caó (Lei 7716/89) e precedida por outras leis, como a 

8801/90 ( explicita os crimes praticados pelos meios de comunicação ou por 

publicação de qualquer natureza e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou 

de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional) e 9459/97, de 

autoria do senador Paulo Paim (estabelece pena de um a três anos e multa para os 

crimes de praticar, induzir, ou incitar o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional). 

- Lei 10639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e torna 

obrigatório o ensino de História da África e Cultura africana e afrobrasileira no ensino 

básico. Esta lei foi regulamentada pelo Parecer CNE 03/20004, aprovado em 10 de 

março de 2004. 

- o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12288/2010), de autoria do senador Paulo 

Paim, que no seu artigo 1º. define com objetivo da lei  “a garantir à população negra 

a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 

intolerância étnica.” 

- a criação de organismos específicos para tratar de políticas de combate ao racismo 

e promoção da igualdade racial, como a Seppir (Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial) em 2003, com status de ministério, a nível nacional; 

e secretarias, conselhos e coordenadorias em estados e municípios. Na cidade de 

São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, em 2011, foi criada a Smpir 

(Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial). O estado de 

São Paulo foi um dos pioneiros na constituição destes órgãos, com a criaçao em 

1982, no governo de Franco Montoro, do Conselho Estadual de Desenvolvimento e 

Participação da Comunidade Negra. 

- a implantação das cotas raciais e sociais nas universidades federais por meio da 

Lei 12.711/2012 e das cotas raciais para os concursos públicos (Lei 12990/2014) 
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que reserva 20% das vagas em concursos públicos para aqueles que se 

autodeclararem negros. 

Além destes dispositivos legais, várias outras medidas referentes as especificidades 

do racismo são tomadas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte 

(principalmente com a campanha contra o racismo na Copa do Mundo) entre outras. 

Assim, o combate ao racismo, transcendeu da denúncia para o reconhecimento da 

sua existência e, finalmente, para ser incluído na dimensão institucional da 

formulação das políticas públicas. 

Um elemento importante a ser considerado neste processo é a implantação do 

modelo de política pública baseado na transversalidade e no controle social, 

principalmente após a vitória do PT para a presidência em 2003. Este modelo tem 

como uma das suas características fundamentais a construção de espaços de 

diálogo entre o governo e os movimentos sociais para avaliação e formulação de 

políticas públicas em um modelo que se convencionou chamar de “democracia 

participativa”. O gráfico abaixo mostra o crescimento desta prática nos governos 

Lula/Dilma: há um extraordinário aumento do número de conferências participativas 

realizadas a partir da gestão Lula.2 

 

 

Este modelo consolidou uma forma de relação entre Estado e sociedade civil, um 

paradigma do modelo petista de governo, antes expresso na experiência dos 

orçamentos participativos em gestões municipais.  

                                                             
2 BRASIL, Secretaria Geral da Presidencia da República. Participação Social. Disponível em 
http://www;secrtariageral.gov.br/art_social/publicacoes/folder-participacao-social. Acesso em 20/07/2014 

Período Conferências 

realizadas 

1940/1963 4 

Ditadura militar 

1964/85 

4 

Sarney (1985-

1989) 

3 

Collor/Itamar 

(1990-1994) 

5 

FHC (1995-2002) 16 

Lula (2003-2010) 74 

Dilma (2010-

2013) 

12 

 

http://www;secrtariageral.gov.br/art_social/publicacoes/folder-participacao-social
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Este elemento singular associado ao processo de transição da luta contra o racismo 

que converge na situação de um reconhecimento oficial da existência do problema, 

da necessidade de políticas específicas de combate ao racismo e da maior presença 

do tema nas agendas institucionais resultou em um deslocamento da luta anti-racista 

para uma dimensão institucional, no qual o debate se coloca na eficácia ou eficiência 

das políticas públicas de combate ao racismo. Por esta razão, ao mesmo tempo em 

que se percebem os avanços institucionais, crescem também as angústias e as 

ansiedades para a resolução do problema que parece cada vez mais complexo.  

Esta situação possibilitou que o movimento negro avançasse para a conceituação do 

racismo institucional, isto é, a reflexão sobre os problemas de natureza institucional, 

da máquina responsável pela implantação das políticas públicas, como um dos 

principais entraves para que as medidas institucionais sejam efetivamente aplicadas. 

Estudos que demonstram a pequena aplicação de dispositivos legais, como a Lei 

10639/03, a criminalização do racismo, entre outras, vão neste sentido. O 

despreparo ou mesmo o pensamento racista presente nos agentes públicos, a forma 

que a máquina administrativa é montada, entre outras coisas, são expressões deste 

racismo institucional. 

Alguns dados demonstram que, a despeito dos avanços institucionais, o problema 

do combate ao racismo ainda é marginal na estrutura do Estado brasileiro. No caso 

das conferências participativas, por exemplo, as conferências de igualdade racial 

são as que menos têm suas resoluções incorporadas na agenda oficial do governo.  

Segundo estudos de Viviane Petinelli3, apenas 41% das resoluções das duas 

primeiras conferências de igualdade racial foram aproveitadas nas agendas de 

políticas públicas do governo, contra 57% da conferência da pesca e 44% da de 

mulheres. O Orçamento da Seppir é um dos menores dos ministérios. No ano de 

2013, o orçamento deste órgão equivaleu a R$0,62 (sessenta e dois centavos) por 

ano para cada negro brasileiro – contra um per-capita por mulher de R$0,99 da 

Secretaria da Mulher e mais de R$1.300,00 por indígena da Funai. Assim, não 

obstante os avanços, a temática racial ainda ocupa os subterrâneos da 

institucionalidade. 

Esta situação leva parcela do movimento negro a traçar como estratégia a presença 

maior de negros e negras na máquina institucional, avaliando que a pequena 

presença de afrodescendentes, os maiores interessados em combater o racismo, é 

um dos elementos que explica o racismo institucional. Uma outra parcela aposta na 

                                                             
3 PETINELLI, V. As Conferências Públicas Nacionais e a formação da agenda de políticas públicas do Governo 
Federal (2003-2010). In Opinião Pública, 2011, vol. 17, n. 1 – Disponível em http://dx.doi.org/S0104-
62762011000100008 Acesso em 20/07/2014 

http://dx.doi.org/S0104-62762011000100008
http://dx.doi.org/S0104-62762011000100008
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formação destes agentes públicos, com a realização de cursos e seminários de 

formação, partindo da avaliação de que o problema é causado por um “despreparo” 

ou “má formação”. 

É fácil responder a causa deste problema: o racismo permeia todas as estruturas da 

sociedade brasileira. Porém, é preciso entender o porquê deste racismo, quais são 

as suas raízes, as suas causas e como é possível traçar uma estratégia de combate 

ao mesmo. 

O racismo não é um problema de formação e nem de comportamento. O racismo 

deve ser visto como uma questão relacional, isto é, como se estabelecem as 

relações sociais entre brancos e negros na sociedade brasileira. Estas relações 

sociais guardam um profundo viés autoritário em que as dinâmicas raciais são o seu 

vetor principal. E isto decorre não por conta de uma deformação de comportamento 

ou de incompreensão, mas como produto da estrutura social do capitalismo 

brasileiro. 

A teoria marxista oferece elementos importantes para se pensar isto. Marx afirma 

que os seres humanos estabelecem entre si relações concretas e objetivas para a 

produção material que é social, coletiva. A ideia é que o ser humano tem como 

característica singular a produção de bens, artefatos e riquezas com as quais 

estabelece uma relação mediada e de controle sobre a natureza e esta produção 

tem um caráter coletivo. Com base nestes formatos de relações de produção, é que 

se estabelecem as características das relações sociais. 

Desta forma, entender o racismo no Brasil implica, necessariamente, compreender 

como se estabeleceram os mecanismos de produção material interna no país bem 

como as relações com outras nações.  

O sociólogo Clóvis Moura apresenta a tese de que o capitalismo brasileiro se formou 

a partir da acumulação de riquezas obtida via a exploração da mão de obra 

escravizada – entre outras coisas, Moura lembra que os recursos que eram 

empregados no tráfico de africanos, quando este foi proibido pela Lei Eusébio de 

Queiroz, foram redirecionados para alguns investimentos em infraestrutura local – e 

que, diante da inexistência de uma massa de recursos interna (a produção 

agroexportadora era destinada a exportação), bem como a um mercado consumidor 

interno de grande monta, a opção colocada para as elites foi a associação 

dependente ao grande capital transnacional, naquela época hegemonizada pela 

Inglaterra.4 

                                                             
4 MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Anita, 1999 



 
 

7 
 

NEGROS E NEGRAS CONSTRUINDO 

O PODER POPULAR 

(Projeto Político do Coletivo Quilombação) 

Diante disto, a transição do sistema de produção escravista para o capitalismo 

dependente foi realizado mantendo intactas as estruturas sociais da antiga 

sociedade. É o que Moura chamou de “modernização conservadora”, entrando 

durante muito tempo em confronto teórico com vários intelectuais do Partido 

Comunista do Brasil (PCB) nos anos 1950 que consideravam o racismo como um 

mero reflexo de estruturas arcaicas que ainda permaneciam dentro da formação 

social capitalista e que estas poderiam ser superadas – e o racismo, idem – com a 

sua “modernização”. A divergência de Moura com estes intelectuais “marxistas” – e é 

justamente isto que o torna um pensador singular e original na reflexão do problema 

racial brasileiro – é que as particularidades históricas brasileiras permitiram constituir 

um processo de modernização capitalista mantendo estruturas arcaicas que não são 

anomalias, mas sim integrantes desta lógica de desenvolvimento histórico 

específico. 

O capitalismo dependente formatado naquele período prescindia de um mercado de 

consumidor interno, apresentava como vantagem comparativa para o mercado 

internacional uma mão de obra barata e, do ponto de vista das relações políticas, a 

manutenção de um ordenamento sócio-político em que o autoritarismo social era o 

centro das ações. Diante disto, mesmo após a República, houve enormes entraves 

para a constituição no país de uma sociedade civil com autonomia relativa. As 

reivindicações dos movimentos sociais foram tratadas sempre como perturbações da 

ordem e os mecanismos repressivos foram mais aperfeiçoados que os de mediação 

e negociação. Em contextos sociais desta natureza, a concentração de riquezas é 

uma característica central, inclusive porque, do ponto de vista ideológico, as elites 

dirigentes de sociedades com este perfil, querem se assemelhar não ao povo que 

dirige, mas as elites da metrópole as quais têm como referência. 

Maria Stella Bresciani afirma que, após a proclamação da República, consolidou-se 

entre os círculos pensantes brasileiros a idéia de articular cidadania não como um 

valor universal, mas sim restrito a determinadas características subjetivas, nas quais 

os critérios raciais eram os centrais.  Para a autora, a presença forte do pensamento 

positivista entre os republicanos fazia com que a visão de sociedade fosse 

“naturalizada” – e, com isto, criou-se uma base favorável para que as teorias 

eugenistas se disseminassem fortemente no período inicial da República de uma 

forma original, pensando na mestiçagem como uma política evolutiva, a medida que 

se possibilitaria o apagar silencioso da presença negra e indígena da sociedade 

brasileira.5  

                                                             
5 BRESCIANI, Maria Stella M.. O cidadão da República - Liberalismo versus positivismo Brasil: 1870 - 1900. 
Revista USP, Brasil, n. 17, p. 122-135, mai. 1993. ISSN 2316-9036. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25973/27704>. Acesso em: 10 Jun. 2014.  

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25973/27704
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Estas singularidades históricas são importantes para que se trace uma configuração 

da sociedade liberal brasileira e de sua esfera pública. 

1º.) O racismo como elemento estruturante das divisões de classe, uma vez que o 

processo transitório do modo de produção do escravismo colonial para o capitalista 

aconteceu sem rupturas e protagonizado pelas mesmas elites dirigentes do período 

anterior, mais que isto, os recursos acumulados para o desenvolvimento das bases 

do capitalismo vieram das atividades vinculadas ao modo escravista, como o tráfico. 

Além disto, o racismo se inseriu como uma lógica de pensamento entre os 

republicanos, ao tomar a questão étnica como um “problema a ser resolvido”, o que 

motivou as políticas de Estado de branqueamento e de privilegiar a ocupação dos 

postos do trabalho assalariado por imigrantes; 

2º.) A concentração de riquezas como elemento central na sociedade capitalista 

brasileira, uma vez que ela se constitui como um capitalismo dependente, portanto 

voltado ao atendimento prioritário das demandas externas, a manutenção da 

concentração da posse da terra oriunda do período colonial, a superexploração do 

trabalho como instrumento central da reprodução do capital; 

3º.) A violência como prática política permanente e não episódica tendo em vista que 

a manutenção de uma ordem social nestes termos – racista e concentradora de 

riquezas – só é possível por meio da permanência de instrumentos de repressão 

continuada. As demandas sociais são tratadas como “casos de polícia”, o espaço 

para a negociação é reduzido e a criminalização dos movimentos sociais, uma 

constante. 

Desta forma, não se constitui no Brasil uma esfera pública como espaço de 

expressão livre das opiniões dos cidadãos e de discussão coletiva dos interesses 

comuns. A esfera política se constitui em uma dimensão em que representantes 

distintos das elites negociam e se apropriam privadamente dos aparelhos públicos. 

Há, assim, uma privatização do Estado desde as suas origens. 

É evidente que a caracterização do Estado com este perfil necessita de uma 

legitimação ideológica que o sustente. É aqui que entra o “autoritarismo social” como 

uma característica das relações sociais no Brasil e que fundamenta o que se 

conceitua como “matrizes de opressão” expressas no racismo, no machismo e na 

opressão de classe. O fato dos indicadores apontarem a mulher negra como a 

síntese destas múltiplas opressões não é a toa, é ela quem recebe todas as 

opressões combinadas (raça, gênero e classe). 
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Por isto, o racismo aparece como uma ideologia que faz parte destas matrizes de 

opressão, estruturantes do autoritarismo social que permeia as relações sociais. 

Com isto, configura-se que o que o filósofo Hegel chama de ser-para-os-outros que 

tem como prática política o que Paulo Freire chama de “cultura do silêncio”.  

A cultura do silêncio, segundo Paulo Freire, se manifesta pela percepção que a 

ordem dada das coisas é natural, inclusive a condição de subalternidade de quem 

está nela inserido e, portanto, não há a reivindicação do direito de fala porque há 

uma introjeção de que não se deve falar, por se perceber como um ser para os 

outros e não um ser para si. 
6
 

Esta prática se deve a uma “quase aderência” ou “quase imersão” a realidade 

objetiva de subalternização, o que gera uma consciência semi-intransitiva, segundo 

Paulo Freire. Esta consciência semi-intransitiva ao mesmo tempo que se apercebe 

das condições de subalternização social, não consegue percebê-la estruturalmente, 

fora das condições cotidianas fragmentárias que se apresentam, por isto, não tem 

uma visão crítica do problema, apesar de percebê-lo empiricamente. 

As relações de opressão, desta forma, se naturalizam, e a transcendência possível 

dentro da consciência semi-intransitiva do oprimido não é a condição de oprimido no 

sentido coletivo pela superação da relação de opressão mas da sua condição 

particular de oprimido, o que pode apontar para uma perspectiva dele, oprimido, 

também um dia ser opressor. Esta é a grande novidade do pensamento de Paulo 

Freire que se aproxima bastante, no plano das relações raciais, do pensamento de 

Frantz Fannon, da necessidade de se “descolonizar as mentes” ou retirar as 

máscaras brancas das peles negras.  

O que significa a presença desta consciência semi-intransitiva em um momento no 

qual se aumentam os espaços institucionais para a discussão das políticas públicas 

de combate ao racismo ou mesmo com a ampliação dos espaços na esfera do 

Estado para os movimentos sociais por meio das conferências e conselhos 

participativos?  

A primeira e mais importante delas é a redução ou perda de uma visão crítica do 

Estado brasileiro na sua dimensão institucional e histórica, como um aparelho 

construído e edificado para a manutenção de um capitalismo singularizado pela 

forma de dependência externa, concentração de riquezas e racismo estrutural. Ao 

tratar o descompasso entre os avanços institucionais das políticas de combate ao 

racismo e o pouco impacto no combate ao racismo como um problema de eficiência 

das políticas ou dos gestores, seja classificando estes como inaptos para tal 

atividade pela sua condição étnico-racial ou descompromisso político, há a ilusão de 

                                                             
6 FREIRE, Paulo. Conscientização. 
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que gestores ou ocupantes da máquina pública comprometidos com a causa e 

eficientes podem, por dentro da máquina do Estado, resolver o problema e implantar 

as políticas plenamente. 

A disputa institucional pelo controle da máquina transforma a discussão racial em um 

“antirracismo de resultados”, parafraseando a corrente do “sindicalismo de 

resultados” proposta pela direita do movimento sindical nos anos 1980 em que o 

ativismo era medido pelas conquistas imediatas. Com isto, os movimentos sociais de 

combate ao racismo caminham para privilegiar a ocupação de espaços institucionais 

e de formulação de propostas institucionais, trocando as ruas pelos gabinetes. Os 

debates no interior do movimento negro se limitam, então, a esta busca e os 

parâmetros colocados são a  eficiência/ineficiência das medidas institucionais. Assim 

como a argumentação da necessidade de maior presença de negros e negras nos 

espaços institucionais se centra em uma pretendida maior eficiência ou 

compromisso na implementação de tais políticas. 

A segunda questão, decorrente da primeira, é o afastamento do debate ideológico 

no campo da sociedade civil. E este fator é importante porque a medida que negros 

e negras vão aumentando a sua presença em determinados espaços, ainda que de 

forma limitada, decorrente destas políticas institucionais de combate ao racismo, 

gera incômodos tais nos segmentos sociais privilegiados racialmente que o discurso 

do racismo, antes mitigado e escondido, retorna com força total. Por isto que 

práticas racistas mais exacerbadas, até então pouco comuns, passam a ser 

recorrentes no cenário social. E o mais grave é que os mecanismos institucionais de 

criminalização do racismo se mostram insuficientes para coibir tais práticas, 

principalmente porque, não obstante esta ampliação da presença institucional, a 

capacidade de mobilização do movimento social de negros é pequena. A maior parte 

das organizações do movimento negro são frágeis, dependem de recursos 

provenientes de parcerias com o Estado e/ou fundações de apoio e, por 

representarem os segmentos sociais mais vulnerabilizados da sociedade, não 

conseguem se autossustentar. Diante disto, a cooptação política se torna ainda mais 

presente no seio deste movimento. 

E, finalmente, a terceira consequência de tudo isto é o afastamento do debate do 

combate ao racismo das questões mais estruturais do capitalismo brasileiro. Um 

aspecto fundamental neste debate é entender os limites inclusivos do projeto 

“neodesenvolvimentista” tocado pelo atual governo. O professor Armando Boito, em 

um artigo intitulado As bases políticas do neodesenvolvimentismo alerta para o fato 

de que o neodesenvolvimentismo foi uma ação reativa possível dentro do contexto 

http://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf
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neoliberal e que, por esta razão, tem possibilidades muito mais limitadas que o 

“desenvolvimentismo” do período getulista. 7 

Entre os fatores limitantes está a natureza do próprio capitalismo contemporâneo, 

que se caracteriza por uma brutal concentração de riquezas e de monopólios 

globais, além do peso enorme do capital rentista. Diante disto, uma política 

neodesenvolvimentista dentro deste contexto implica em negociações com este 

universo restrito de proprietários do capital que, por esta razão, reduz as 

possibilidades de manobras e de exploração de contradições internas. Isto pode ser 

exemplificado com a submissão do governo ao poder das empreiteiras que 

monopolizam a feitura das grandes obras públicas. Além disto, o capital está em um 

grau de interdependência global muito mais profundo, limitando as possibilidades de 

constituição de vias soberanas de desenvolvimento. 

Um outro aspecto importante a ser considerado é a força do capital rentista neste 

momento do capitalismo global. Capital rentista que tem imposto às nações políticas 

ortodoxas de ajuste fiscal no sentido de garantir os seus interesses. Pode-se dizer 

que a única política de Estado consolidada nos últimos anos, um verdadeiro 

consenso estabelecido principalmente por parte da ação dos meios de comunicação, 

a política fiscal ortodoxa que implica em priorizar o pagamento dos juros da dívida 

pública, o controle inflacionário e a liberdade dos fluxos internacionais do capital. 

Esta política de Estado se expressa por uma hegemonia no pensamento econômico 

desta opção que se espraia tanto na cobertura midiática como também na 

manutenção desta política por parte do Banco Central, a despeito das políticas 

governamentais neodesenvolvimentistas. 

Hoje, cerca de 42% do Orçamento Federal é destinado ao pagamento dos juros da 

dívida pública. O ajuste fiscal imposto aos municípios e Estado dificulta 

enormemente investimentos em políticas públicas nestas esferas de governo. Não é 

a toa que, a despeito das políticas neodesenvolvimentistas, o setor bancário 

continua sendo o que mais lucra no Brasil. 

Com um orçamento comprometido com a dívida, sobram menos recursos para 

investimentos em políticas sociais, inclusive as específicas de combate ao racismo. 

Em um cobertor curto, poucas são as possibilidades de se cobrir todas as 

demandas. E elas são muitas, conforme se verificou no início do texto. 

De qualquer forma, a pequena inserção de afrodescendentes nos últimos anos bem 

como a ampliação dos espaços de discussão deste tema vem criando novas 

                                                             
7 BOITO, A. As bases políticas do neodesenvolvimentismo. Disponível em 
http://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-
%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf – Acesso em 20/07/2014 

http://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf
http://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf
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demandas; as quais as estratégias meramente institucionais tem cada vez mais 

dificuldade de dar conta. Desta forma, tem crescido um “ativismo” de 

afrodescendentes, na sua maioria jovens, por meio de formação de coletivos, grupos 

culturais e outras formas de organização. Está se gerando uma esfera pública 

alternativa afrodescendente, ainda incipiente, mas com uma consciência racial, em 

grande parte ainda em um estágio “semi-intransitivo” que necessita de uma ação 

política no sentido de compreender o racismo estrutural. Entendendo que o racismo 

é uma dimensão relacional, que se apropria da forma de sociabilidade do 

capitalismo, uma ação política anti-racista parte da necessidade de se colocar na 

posição de contraponto ao capital e toda a sua estrutura de poder. A independência 

das estruturas do Estado, a autonomia das organizações do movimento negro em 

relação a Sociedade Política e a articulação com todos os movimentos sociais que 

combatem todas as formas de opressão são princípios basilares de uma 

organização antirracista.  

Construindo um novo poder – o poder popular 

Angela Davis, uma das ativistas mais importantes do movimento negro 

estadunidense, militante dos Black Panthers e do Partido Comunista dos EUA, 

esteve recentemente no Festival Latinidades em Salvador (BA) afirmou: “Quantos 

senadores negros há no Brasil? Se olharmos para o Senado não saberíamos que os 

negros constituem mais de 50% da população brasileira. Sempre assisto TV no 

Brasil para ver como o país se representa e a TV brasileira nunca permitiu que se 

pensasse que a população é majoritariamente negra. Não significa somente trazer 

pessoas negras para a esfera do poder, mas garantir que essas pessoas vão romper 

com os espaços de poder e não simplesmente se encaixar nesses espaços.” 

Qual é a preocupação de Angela Davis? Que a mera ocupação de espaços 

institucionais não é suficiente para resolver o problema do racismo. Ela cita o caso 

do presidente Obama (“o que mudou?” pergunta ela) e podemos citar o caso da 

África do Sul, em que o CNA é hegemônico no poder político e as desigualdades 

sociais entre brancos e negros permanecem. No Fórum Social Mundial, a ativista do 

CNA, Wilhelmina Tout, afirmou que, depois de 20 anos de governo, as 

desigualdades raciais na África do Sul continuam, a despeito das eleições livres e da 

hegemonia do partido de Mandela. Diante disto, ela concluiu: “Precisamos chegar à 

raíz dos problemas: o sistema capitalista. Enquanto os lucros estiverem à frente das 

necessidades humanas, enquanto isso não for problematizado, a sociedade não 

será nem democrática, nem igualitária”. 

Recuperando a dimensão histórica da formação do Estado brasileiro, o seu DNA 

racista e o fato do racismo ser um dos pilares de sustentação do capitalismo 

brasileiro, entendemos que a superação do racismo se dá pela construção de um 
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novo poder, um PODER POPULAR que se coloque em contraponto as dinâmicas do 

capital. A construção deste PODER POPULAR passa necessariamente pela 

inclusão da agenda antirracista no seu centro, na sua gênese, uma vez que não há 

como se pensar em superação do capitalismo brasileiro sem enfrentar o seu pilar de 

sustentação que é o racismo. 

A trajetória para a construção deste PODER POPULAR passa pelos enfrentamentos 

políticos e ideológicos com o poder capitalista, é uma luta pela hegemonia política 

pois o Estado não se limita apenas a dimensão das estruturas políticas-

institucionais, mas se espraia pela Sociedade Civil. 

O Coletivo Quilombação luta pela refundação do Estado brasileiro, pela sua 

DESPRIVATIZAÇÃO. Isto passa pela prioridade a ser dada as demandas dos 

cidadãos e não do capital, expressa atualmente pela política de Estado de 

manutenção de superávits fiscais para o pagamento dos juros da dívida que 

aumentam a cada decisão do Banco Central de elevar os juros. A desprivatização do 

Estado passa pelo fim das relações promíscuas do capital com a esfera política-

institucional, realizada pelas doações privadas às campanhas, pela sonegação e 

evasão fiscal via paraísos fiscais e culminando das práticas corruptivas nas 

contratações de obras e serviços. Também passa pela reforma tributária de forma 

que torne o sistema tributário progressivo, com impostos e taxas incidindo sobre as 

grandes fortunas, propriedades e lucros ao invés do consumo e das rendas do 

trabalho. 

O Estado desprivatizado terá como uma das suas ações principais a reforma agrária 

e urbana, a prioridade à agricultura familiar e voltada para o consumo interno, o 

direito à terra e a moradia sobrepondo-se ao direito à propriedade. 

E, finalmente, o Estado desprivatizado terá como um dos seus pilares centrais a 

busca da EQUIDADE RACIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO e não de governo. O 

reconhecimento oficial do racismo foi um passo importante, agora o passo seguinte 

é o enfrentamento do mesmo como política de Estado por meio de medidas 

institucionais que combatam as práticas racistas no campo jurídico-legal como 

também na dimensão ideológica. A busca da equidade racial deve estar presente 

em TODAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS implementadas pelo Estado e devem ser 

monitoradas com participação do movimento negro. 

Assim, o Coletivo Quilombação defende o seu projeto: 

NEGROS E NEGRAS CONSTRUINDO O PODER POPULAR! 
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