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O Brasil do século XXI tem abrigado uma efervescente dis
cussão, que reputo como uma das mais vitais da história contem
porânea brasileira. Mais especificamente, refiro-me à questão do 
racismo no nosso País e à enorme dívida moral que a sociedade 
nacional acumulou secularmente diante das injustiças cometidas 
contra a população negra. 

Não por acaso, a discussão sobre esse tema inspirou a ins
tauração da Conferência Mundial Contra o Racismo, que teve lu
gar no mês de agosto na África do Sul e sobre a qual comentare
mos daqui a pouco. Menos acidentalmente ainda, tramita no Se
nado um projeto de lei, de autoria do Senador José Sarney, estabe
lecendo o princípio da ação afirmativa na distribuição de quotas 
reservadas aos membros da comunidade negra brasileira. 

Na dinâmica das discussões que se sobrepõem ao trâmite 
do projeto no Congresso Nacional, realizou-se, no início de outu
bro, um debate extremamente fértil, envolvendo representantes 
da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada- IPEA, 
da Fundação Palmares e do Instituto Axé Ilê Obá, de São Paulo. 
Com a finalidade de instrução do projeto de lei, os debatedores 
não pouparam elogios à iniciativa do Senado Federal; tampouco 
se preservaram de lhe sinalizar apoio explícito, expondo argu
mentos de toda ordem para justificar a implantação da ação afir
mativa. 

Bem verdade, a platéia sentiu falta de antropólogos e soció
logos que explicassem, sob o viés de um olhar mais teórico, como 
historicamente se sustentou, no Brasil, a ideologia igualitária das 
três raças, ofuscando qualquer leitura paralela que denunciasse a 
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permanência de uma violência atroz contra os negros e pardos 
brasileiros. Mais que isso, faltou-nos ouvir a voz dos mesmos pen
sadores sobre o papel que a própria antropologia e a sociologia 
desempenharam para a reprodução de um modelo extremamen
te perverso de convivência racial no País. 

Isso se justifica na medida em que, nos últimos anos, tem 
crescido certa inquietação no meio acadêmico sobre o silêncio 
com que o pensamento hegemônico nacional age diante das evi
dências que demonstram a situação de extrema exclusão em que 
vivem os negros brasileiros. Para se ter uma ligeira idéia da ques
tão, 19% dos negros brasileiros são analfabetos, ao passo que, 
entre os brancos, o índice não atinge a faixa dos 9%. Nessa lógi
ca, há exercícios comparativos que chegam a enunciar que, após 
cem anos da decretação da Lei Áurea, as condições de vida da 
população negra permanecem exatamente no mesmo plano dra
mático de inferioridade quando contrastadas com as dos brasi
leiros brancos. 

Vale recordar que nem sempre houve tanto silêncio assim 
na academia. Nesse sentido, a falta que hoje sentimos das pala
vras e das intervenções do saudoso e brilhante pensador paulista 
Florestan Fernandes, constitui objeto de triste constatação. Salvo 
raras exceções, como é o caso do professor José Jorge de Carva
lho, da Universidade de Brasília- UnB, cuja reflexão sobre, e ação 
contra, o racismo lhe rendem apenas o acesso à marginalidade na 
academia, parece existir cada vez menor número de pensadores 
que se dispõem a investigar tema tão "perigoso". 

Cabe ressalvar que o professor Carvalho, especialista em 
~•tuclos afro-brasileiros, destaca-se como um dos mais fervorosos 

à introdução do sistema de cotas para negros na 
Nesse sentido, não é que não haja vozes isoladas, prontas a 

-·"T''""'T e a explicar, aqui e acolá, crimes localizados de racis-
Ta! vigilância pontual é, de fato, necessária, mas certamente 
suficiente. Isso é, exige-se, concomitantemente, uma rede de 

11'8lJtig;aç~io mais ampla e profunda, pela qual se identifiquem 
llll'Vac:ÕE~S mais objetivas, de ordem mais estrutural e histórica, 
_.,,v .......... num plano mais subjacente de abuso de poder e de 
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Isso, evidentemente, não eqüivale dizer que, na história bra
sileira, não houve, por parte do Estado, tentativas e avanços ex
pressivos em busca do combate ao racismo. Em primeiro lugar, a 
própria Lei Afonso Arinos, que vem de completar cinqüenta anos, 
atesta as virtudes humanísticas em torno das quais se respirava o 
ar político do Brasil da metade do século passado. A legislação 
brasileira, até então, tinha ignorado o racismo e o preconceito. 
Desde a promulgação da Lei, foram aprovadas diversas leis esta
duais e municipais tratando do preconceito de raça e da cor, in
corporando outros relacionados a sexo, idade e estado civil. Mais 
que isso, a Constituição de 1988, no artigo quinto, transformou a 
prática do racismo em crime inafiançável e imprescritível e, acima 
de tudo, sujeito à pena de reclusão. 

Todavia, apesar de todo esse arcabouço jurídico e mesmo 
dispondo de uma legislação avançada, o Brasil não consegue, na 
realidade, garantir um ambiente sócio-racial menos tenso e vio
lento. Aliás, nem no Brasil, nem em grande parte dos países do 
Ocidente, razão pela qual se preparou a Terceira Conferência da 
Organização das Nações Unidas- ONU contra o Racismo, a Dis
criminação, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, na África do 
Sul, em agosto de 2001. A ausência de delegações de peso, como a 
dos Estados Unidos e de Israel, esvaziou em parte as discussões, 
mas não tirou a legitimidade do encontro, nem reprimiu a exposi
ção de idéias, contraditórios e fortes recomendações. 

Com a participação de 15 chefes de Estado e mais de 16 mil 
delegados credenciados, Durban converteu-se em palco de efer
vescentes discussões. Propostas que variavam do perdão da dívi
da externa de países africanos e pobres até a reparação financeira 
pela escravidão circularam, nervosamente, pelos corredores du
rante o transcorrer da Conferência, num ambiente onde todos os 
participantes comungavam com a convicção de que algo de extre
mamente radical deveria ser implementado, para resgatar tama
nha dívida para com a população negra mundial. 

Não por acaso, a delegação brasileira, rompendo o proto
colo estabelecido, não hesitou em organizar um protesto con
tra o que classificou como contradição insolúvel entre a atua
ção internacional e as políticas internas adotadas. Muito embo-
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ra se reconheça que o Governo Federal brasileiro possua uma 
postura internacionalmente ativa e louvável, não há como fu
gir da realidade cotidiana que insiste em dizer que as leis pre
cisam sair do papel, para que sua eficácia seja, definitivamen
te, comprovada. 

De todo modo, o balanço final da Conferência sobre oRa
cismo não foi, em absoluto, negativo. Pelo contrário, dois do
cumentos importantes foram de lá extraídos, cuja essência se 
divide em dois pontos distintos . Se, de um lado, formulou-se 
uma declaração que reconhecia formas contemporâneas de dis
criminação e intolerância, de outro, elaborou-se um programa 
bem pragmático de ação concreta contra o racismo nas socie
dades. Para nosso orgulho, coube a uma psicóloga brasileira, 
Edna Roland, a atribuição de elaborar o relatório final, sinteti
zando os pontos fundamentais tanto da declaração, quanto do 
programa ativo. 

De Durban, na África do Sul, extraiu-se, igualmente, o com
promisso do Ministro da Justiça do Brasil, José Grego ri, de 
implementar políticas bem direcionadas de ação afirmativa, para 
combater as graves desigualdades sociais e raciais do País. Não 
menos sincera foi a decisão do Brasil de manter o compromisso 
de incluir quatro grupos sociais afetados pela discriminação, a 
saber, os afro-descendentes, os indígenas, os homossexuais e os 
ciganos. Vale recordar que, na visão do Secretário de Estado de 
Direitos Humanos, nosso Embaixador Gilberto Saboia, o momen
to atual deve ser dedicado à elaboração de políticas nacionais con
tra a desigualdade como um todo. 

Vamos torcer, com certeza, para que as expectativas do em
baixador se realizem, muito embora se admita que o êxito nesse 
campo não tem sido a regra. Na memória, os brasileiros ainda se 
recordam do entusiasmo com que foi lançado o Grupo de Traba
lho para a Valorização da População Negra, em 1996, pelo Minis
tério da Justiça. Acontece que, após cinco anos de inaugurado, 
todo aquele entusiasmo se evaporou e virou lamentavelmente cin
zas de algo que deixa apenas rastros e fantasmas. Segundo anti
gos integrantes do grupo, o orçamento destinado à valorização 
do negro não existe. 
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Por outro lado, ações afirmativas isoladas já são desenvol
vidas no Brasil desde pelo menos 1994, quando a Pontifícia Uni
versidade Católica- PUC do Rio de Janeiro assinou convênio com 
um determinado curso pré-vestibular, financiado pela Organiza
ção Não-Governamental Educafro, para subsidiar os custos de 
estudantes negros e carentes da periferia carioca. Se aprovados, 
esses alunos eram contemplados com bolsa integral e isenção de 
matrícula. Com o projetei, a porcentagem de negros na universi
dade se expandiu significativamente, de menos de 1% passou para 
cerca de 5% do total de alunos. 

Em São Paulo, desde 1999, funciona o projeto Geração 21, 
que se destina a selecionar adolescentes negros pobres que cur
sam a oitava série do ensino fundamental em escolas públicas. 
Orçado em 400 mil reais por ano, trata-se de uma iniciativa banca
da pelo Geledés (Instituto da Mulher Negra) e pelo Banco de 
Boston. O projeto acompanha os bolsistas até a conclusão do cur
so superior, além de prestar assistência na geração de renda às 
famílias envolvidas, sob a forma de produção de bolsas artesanais 
e fraldas de~cartáveis. O curioso é que o Geração 21 teve origem 
em 98, quando um executivo afro-americano visitou a sede do 
Banco de Boston, em São Paulo, e lá notou a ausência perturbadora 
de negros entre os funcionários. 

Isso, seguramente, não desobriga as autoridades públicas 
de preparar e adotar políticas de valorização do negro no merca
do de trabalho. Em que pesem as medidas que incentivaram a 
criação de Núcleos de Combate à Discriminação no Emprego e 
Profissão por todo o território nacional, apenas alguns poucos 
foram, com efeito, edificados, comprometendo a suficiência do 
programa para resolver o problema. Ao lado disso, cumpre ao 
Governo levar a cabo seu compromisso em distribuir títulos de 
posse de terras aos quilombolas - moradores de povoados surgi
dos da fuga de escravos antes da abolição- espalhados pelo inte
rior brasileiro. 

Em resumo, quanto mais dispostos estivermos a reconhe
cer nossas equivocadas contribuições para a reprodução de práti
cas segregacionistas e racistas em nossa sociedade, tanto menos o 
Brasil perderá em tempo e moral para se recolocar na trilha do 

66 



desenvolvimento e da justiça. Para concluir, faço minhas as sábias 
palavras da ativista Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, 
declaradas em recente publicação: 

Al empezar este afio, invité a los hombres y 
mujeres del planeta a compartir un Código de Ética 
para un Milenio de Paz reclamando que: 

No habrá Paz si no hay Justicia 
No habrá Justicia si no hay Equidad 
No habrá Equidad si no hay Desarrollo 
No habrá Desarrollo si no hay Democracia 
No habrá Democracia si no hay respeto por la 
Identidad y la Dignidad de los Pueblos y las Cul
turas. 
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