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RESUMO 

 

SANCHES, Rodrigo de Araujo Merida. Participação social na construção das políticas 

afirmativas na Cidade de São Paulo: um estudo avaliativo da IV Conferência Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial. 2021. 219 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão 

Original. 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral estudar e analisar a formação social da população 

afro-brasileira, tendo como ponto norteador a questão da sua organização como movimento 

social no Município de São Paulo ao longo do século XX e XXI - palco principal da formação 

institucional desses movimentos no país -, ou seja, de que forma e por quais vias os negros se 

organizaram coletivamente. A partir desse processo averiguou-se como se deu a criação do 

movimento negro na cidade e o modo como a sua atuação militante e sua relação com o poder 

público local permitiram que suas demandas fossem inseridas gradualmente na agenda de 

políticas da Prefeitura paulistana. Nesse sentido, realizou-se, primeiramente, uma revisão 

abordando a teoria de John Kingdon (2003) sobre o processo de formação da agenda 

governamental, cruzando esse referencial analítico com as metodologias de avaliação de 

instituições participativas -IPs -. Em seguida, foi feita uma análise sobre o processo de 

formação do movimento negro e sua relação com o Estado brasileiro, a partir dos primeiros 

anos da República, observando os principais momentos históricos de abertura e fechamento 

das janelas de oportunidade para formação da agenda racial brasileira e paulistana e a forma 

pela qual esse processo nacional influenciou a criação de instituições e políticas afirmativas 

nas instâncias locais de governo, como no caso da Prefeitura de São Paulo. Essa revisão 

bibliográfica fornece um arcabouço teórico e argumentativo necessário para avaliar a quarta 

conferência municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, realizada em 2017 - IV 

COMPIR -, pela ótica das teorias desenvolvidas pelos pesquisadores da participação. A partir 

da aplicação da metodologia ao objeto estudado foi possível concluir que a IV COMPIR só 

apresentou um Plano Municipal - e sua sanção, um ano depois, em 2018 - devido ao papel de 

resistência exercido pelos integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial que participaram da conferência, lutando para que a pauta histórica do movimento 

negro fosse considerada. Concluímos que a formulação do PLAMPIR é fruto da militância do 

movimento negro paulistano e a efetividade da IV COMPIR se deu pela organização das 

entidades que compõe o movimento negro. Além disso, foi possível perceber que, por mais 



 
 

que as conferências se mostrem instrumentos importantes de proposição e formulação de 

políticas e planos, elas, sozinhas, não são suficientes para garantir uma paridade no processo 

decisório, cabendo a um conselho bem estruturado o papel de monitorar e controlar a política, 

equilibrando as funções e garantindo a participação no processo decisório de tomada de 

decisão e todo o processo de gestão das políticas públicas. 

  

Palavras-chave: Participação política. Movimentos sociais urbanos. Negros. Racismo. 

Formulação de Políticas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SANCHES, Rodrigo de Araujo Merida. Social participation in the construction of 

affirmative policies in the City of São Paulo: an evaluative study of the IV Municipal 

Conference for the Promotion of Racial Equality. 2021. 219 f. Dissertation (Master of 

Science) - School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 

2021. Original Version. 
 

This research has the general objective of studying and analyze the social formation of the 

Afro-Brazilian population, having as a guiding point the question of their organization as a 

social movement in the Municipality of São Paulo throughout the 20th and 21st century - the 

main stage of the institutional formation of these movements in the country - in other words, 

in what ways blacks organized themselves collectively. From this process, it was investigated 

how was the creation of the black movement in the city and the way in which its militancy 

and its relationship with the local public power allowed its demands to be gradually inserted 

in the policy agenda of the São Paulo City Hall. In this sense, a review was made approaching 

the theory of John Kingdon (2003) on the process of forming the governmental agenda, 

crossing this analytical framework with the methodologies of evaluation of participatory 

institutions - IPs -. Then, an analysis was made on the formation process of the black 

movement and its relationship with the Brazilian State, from the early years of the Republic, 

observing the main historical moments of opening and closing the opportunity windows for 

the formation of the Brazilian and São Paulo racial agenda  and the way that national process 

influenced the creation of affirmative institutions and policies in local government instances, 

as in the case of the Municipality of São Paulo. This bibliographic review provides a 

theoretical and argumentative framework necessary to evaluate the fourth municipal 

conference on the promotion of racial equality in São Paulo, held in 2017 - IV COMPIR -, 

from the perspective of the theories developed by the researchers of participation.  From the 

application of the methodology to the object studied, it was possible to conclude that IV 

COMPIR only presented a Municipal Plan - and its sanction, one year later, in 2018 - due to 

the resistance role exercised by the members of the Municipal Council for the Promotion of 

Racial Equality that participated in the conference, fighting for the black movement's 

historical agenda to be considered. We conclude that the formulation of PLAMPIR is the 

result of the militancy of the black movement in São Paulo and the effectiveness of IV 

COMPIR was due to the organization of the entities that compose the black movement. In 



 
 

addition, it was possible to realize that, although the conferences prove to be important 

instruments for proposing and formulating policies and plans, they alone are not sufficient to 

guarantee parity in the decision-making process, with a well-structured council having the 

role of monitor and control the policy, balancing functions and ensuring participation in the 

decision-making process and the entire public policy management process. 

 

Keywords: Political participation. Urban social movements. Black. Racism. Policy making. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Passadas quase duas décadas do século XXI, não é consenso ainda na sociedade 

brasileira que existe racismo no Brasil, alguns setores relutam em admitir a presença desse 

mal social no país, sendo necessário então o uso de alguns indicadores para provar que esse 

racismo existe sim, e tão - ou mais - forte que antes. Mesmo a população negra sendo a 

maioria na sociedade brasileira, somando 56,2 % entre pretos e pardos, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística
1
, eles ainda são as minorias nas universidades, segundo 

levantamento da Folha de São Paulo (SALDAÑA; TAKAHASHI; TANAKA, 2019) somente 

27% dos estudantes dos cursos de graduação mais conceituados pelo mercado são pretos ou 

pardos, ainda segundo censo da educação realizado pelo MEC em 2017, o número médio de 

anos de estudo dos negros, entre 18 a 29 anos de idade, era de 10,8 anos, enquanto da 

população branca era de 12,1 anos. 

Os indicadores que superam a marca da representatividade populacional do povo 

negro, infelizmente, são violência urbana e população carcerária, onde 61,7% são pretos ou 

pardos segundo levantamento do Infopen - Sistema de informações do Sistema Penitenciário 

Brasileiro (CALVI, 2018). A chance de um jovem negro ser vítima da violência é maior do 

que a de um jovem branco, de acordo com o Atlas da Violência (CERQUEIRA, 2018), estudo 

realizado pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em conjunto com o FBSP - 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios de não negros por 100 mil 

habitantes no Brasil foi de 16%, enquanto a de negros atingiu a taxa de 40,2 %, mais que o 

dobro. O impacto da violência na população negra é tão profundo e danoso que a Câmara dos 

Deputados criou, em 2015, uma comissão parlamentar de inquérito para “apurar, no prazo de 

120 (cento e vinte) dias, as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da 

violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil” (CÂMARA, 2015). 

Já no sistema judiciário, que é o responsável pela interpretação da legislação brasileira, 

como por exemplo, nos casos de homicídios e prisões, a desigualdade se mostra mais latente. 

Segundo a plataforma Justa (2019) a porcentagem de negros entre os magistrados no estado 

de São Paulo foi de 5%, enquanto a população negra no estado chega a 35%, o estudo afirma 

ainda que juízes brancos tem 4,6 vezes mais chances de se tornarem desembargadores em 

                                                             
1
 PNAD contínua, 1º trimestre de 2019. 



21 
 

relação às juízas negras, fato que mostra que o racismo é ainda mais perverso quando 

associado à questões de gênero.  

Pesquisadores e estudiosos das relações raciais no Brasil afirmam que essa situação se 

deu, basicamente, devido a abolição incompleta da escravidão em 1888 que, combinada a 

fatores socioeconômicos específicos do desenvolvimento capitalista brasileiro do século XX, 

inseriu o negro em um contexto de discriminação, desigualdade e vulnerabilidade social. O 

racismo existe sim no Brasil e se materializa diariamente nas condições de vida dos negros e 

negras, sendo um aspecto estruturante da sociedade brasileira. 

As feridas causadas pelo racismo na sociedade brasileira são visíveis a qualquer um, 

mas algumas pessoas ainda querem acreditar - ou fingem - que o país não sofre dessa doença. 

É evidente que a violência sofrida pelos negros, principalmente pelos jovens, é a face mais 

cruel com a qual o racismo se materializa na sociedade, mais trágico ainda é quando essa 

violência é praticada pelo próprio Estado, que deveria ser o responsável por combater a 

discriminação racial. 

No curso da formação sociopolítica de qualquer país com passado de colonização 

presencia-se o mesmo padrão de dominação: violência contra os povos minoritários, e no 

Brasil não foi diferente. O projeto de construção dos Estados nacionais nessas regiões foi 

baseado com vistas à manutenção da ordem colonial/capitalista imposta pelos países do eixo 

atlântico norte por meio, principalmente, da violência e da implantação de sistemas racistas 

contra os povos originários e os que foram vítimas da diáspora africana (FANON, 2008; 

MBEMBE, 2018; OLIVEIRA, 2018; MOURA, 2019). 

Mas o povo negro brasileiro não se comportou de forma passiva no decorrer dessa 

história, e é o que este estudo pretende abordar, a luta secular da população negra por inclusão 

e o combate ao racismo no Brasil. A garantia de direitos humanos nas últimas décadas no 

Brasil esteve associada a um conjunto de políticas afirmativas implementadas por governos de 

centro-esquerda, principalmente do Partido dos Trabalhadores, como por exemplo, a política 

de cotas aos alunos e alunas negros e negras nas universidades e institutos federais. Essas não 

foram conquistas aleatórias, mas sim fruto de uma longa caminhada que os movimentos 

sociais negros brasileiros, em suas diferentes ramificações, percorreram desde a abolição da 

escravidão em 1888, e até mesmo antes disso. 

O presente estudo buscará analisar a formação social da população afro-brasileira, 

tendo como ponto norteador a questão da sua organização como movimento social no 
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Município de São Paulo ao longo do século XX e XXI. A partir deste referencial histórico 

será analisado de que forma, dada a institucionalização das políticas afirmativas, a 

participação do movimento negro nas arenas participativas de formulação de políticas resultou 

em projetos e planos governamentais com a perspectiva da garantia de direitos e combate à 

discriminação. 

Em função da amplitude do tema esta pesquisa buscou analisar com maior 

profundidade a inserção institucional do movimento negro no Município de São Paulo a partir 

dos anos 1980 e 1990. Com esse intuito foi realizado um trabalho de pesquisa baseado na 

combinação de diferentes metodologias qualitativas: revisão bibliográfica; levantamento e 

análise de documentos públicos e realização de entrevistas semiestruturadas. 

 Este texto é o produto do estudo realizado e está dividido da seguinte forma, além 

desse capítulo introdutório: no segundo capítulo foram detalhadas as escolhas epistemológicas 

para a realização desta pesquisa, elaborado um referencial teórico sobre conceitos de políticas 

públicas e formação de agenda governamental para assim formular um quadro analítico que 

permitisse o estudo das instituições participativas que trataram da temática racial no 

município de São Paulo. 

No terceiro capítulo foi realizada uma revisão histórica sobre a formação do 

movimento negro em São Paulo a partir de seus primeiros momentos como imprensa negra no 

início do século XX. No quarto capítulo foi elaborada uma revisão sobre as principais janelas 

políticas para a questão racial no Brasil a partir dos anos 1980 até o primeiro mandato do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde se observa um processo de institucionalização das 

políticas afirmativas. A revisão feita nesse capítulo se faz necessária, pois o processo de 

institucionalização em âmbito nacional influenciou em uma institucionalização das políticas 

de igualdade racial também na Cidade de São Paulo, portanto a nível local, onde muitos atores 

e atrizes políticos do movimento social negro participaram de ambos os processos, trazendo 

expertise do âmbito federal para a formulação das políticas no âmbito municipal. 

Para então no quinto capítulo adentrar especificamente no tema das políticas 

afirmativas formuladas no Município de São Paulo, onde realizei uma revisão histórica do 

processo de construção das Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial ao 

longo do tempo, processo que culminou no objeto de estudo desta pesquisa, a quarta 

conferência realizada em 2017 - IV COMPIR -. Pretende-se, assim, avaliar os resultados que a 

IV COMPIR apresentou, ou seja, até que ponto as demandas do movimento negro propostas 
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nessa instituição participativa de fato foram absorvidas pelo Plano Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial de São Paulo - PLAMPIR -, sancionado pelo Prefeito Bruno Covas em 

2018. 

 

1.1 - OBJETIVO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral estudar e analisar a formação social da 

população afro-brasileira tendo como ponto norteador a questão da sua organização como 

movimento social no Município de São Paulo ao longo do século XX e XXI - palco principal 

da formação institucional desses movimentos no país -, de que formas e por quais vias os 

negros se organizaram coletivamente. A partir desse processo, averiguar como se deu a 

criação do movimento negro na cidade e o modo como a sua atuação militante e sua relação 

com o poder público local
2
 permitiu que suas demandas fossem inseridas gradualmente na 

agenda de políticas da Prefeitura paulistana. 

Estabelecida essa discussão, foram escolhidos dois objetivos específicos. O primeiro é 

realizar uma ampla revisão bibliográfica que ampare teoricamente o estudo de caso, revisão 

essa dividida em três eixos: Referencial teórico de formação da agenda governamental e 

avaliação de instituições participativas; um estudo sobre a formação do movimento negro em 

São Paulo; análise das principais janelas de oportunidades para as políticas afirmativas no 

Brasil. A pesquisa buscou entender o processo histórico e o contexto político do qual 

derivaram as políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, mais especificamente no 

Município de São Paulo, para então entender a origem e os rumos que tomaram as 

conferências de promoção da igualdade racial que foram realizadas na capital paulista. 

Pretendeu-se com essa revisão bibliográfica criar um arcabouço teórico e 

argumentativo necessário para atingir o segundo objetivo específico da pesquisa, que é avaliar 

a quarta conferência municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo, realizada em 

2017 - IV COMPIR -, pela ótica das teorias desenvolvidas pelos pesquisadores da 

participação. Para atingir esse objetivo o estudo se propôs a averiguar o processo histórico de 

institucionalização e legitimação da política afirmativa na cidade que culminou na realização 

das conferências de igualdade racial. 

                                                             
2
 Essa relação orgânica entre movimento negro e Prefeitura se deu por vezes de forma institucionalizada - em 

instituições participativas formais ou não -, em órgãos específicos para o tema criado pelo Estado ou na forma de 

contestação política através de protestos e manifestações de rua.  
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1.2 - JUSTIFICATIVA 

 

O termo participação como prática política, pode ser analisado no Brasil de formas 

distintas. Pelo ponto de vista do enfrentamento entre grupos sociais e Estado, podemos 

perceber a participação já no século XVIII
3
 nos conflitos entre grupos sociais resistentes e o 

governo imperial; ou no século seguinte, já no período republicano, caracterizados pela 

resistência quilombola
4
. Já se analisada pelo viés dos movimentos sociais organizados

5
 

presenciamos, na virada do século XIX para o XX, o movimento operário organizado 

assumindo o protagonismo político
6
. 

Os anos 50 e 60 são marcados pela militância dos movimentos populares de base que 

surgiam naquela época, demandando maior autonomia e democracia
7
. Dessa forma, 

participação no Brasil significava, basicamente, que a população pobre assumisse um papel de 

protagonismo no jogo político, até mesmo como ator principal e decisivo no processo de 

tomada de decisão política, para que assim as injustiças sociais seculares fossem superadas 

por meio da inserção das demandas de base na agenda política da época (PAULA, 2005; 

GURZA LAVALLE, 2011). 

 Com o fim do período militar e a reabertura democrática, o conceito de participação 

no Brasil evoluiu e se aperfeiçoou. A luta por democracia no período militar, na qual 

participaram diversos segmentos da população e movimentos sociais, fez com que a 

participação se tornasse um ideal universal, e não só popular como antes, mas um princípio 

básico para o exercício da cidadania. Essa nova concepção da participação permeou também 

os princípios ideológicos dos legisladores que integraram a Assembleia Nacional 

Constituinte, estando assim, presente na nova carta de 1988 (PAULA, 2005; GURZA 

LAVALLE, 2011; AVRITZER, 2011). 

                                                             
3
 Segundo Albuquerque e Hermanns (2004, p. 16): “Deste ponto de vista podemos analisar a “participação” 

conquistada e possível nas diversas fases e observar os diferentes tipos de movimentos sociais que percorrem a 

história do Brasil, desde as primeiras resistências indígenas e negras, como a Confederação dos Tamoios e os 

Quilombos, passando pelos chamados movimentos camponeses “messiânicos” como Canudos, pelas lutas 

abolicionistas, pela Independência, pelas revoltas urbanas contra a carestia contra a vacina antivariólica, pelas 

mobilizações de inquilinos e tantas outras.”. 
4
 Sobre a resistência quilombola, ver também Moura (2019) e Leite (2008). 

5
 Para ver sobre as classificações dos movimentos sociais: Sztompka (1998) Montaño e Durigueto (2010). 

6
 Albuquerque e Hermanns (2004, p. 16). 

7
 Albuquerque e Hermanns (2004, p. 16), Paula (2005) e Gurza Lavalle (2011). 
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 Com isso, a participação foi garantida constitucionalmente
8
, indo além da tradicional 

participação por meio do voto, dessa forma, esse novo conceito constitucional de democracia 

participativa
9
 definiu a modelagem institucional da nova república, tanto das instituições 

formais e pragmáticas das instâncias administrativas clássicas, como das instituições onde 

ocorriam de fato a participação, como os conselhos de políticas públicas, orçamentos 

participativos, fóruns interconselhos e as conferências de políticas, instituições essas mais 

conhecidas como instituições participativas, ou arranjos participativos (PAULA, 2005). 

 O conceito de Instituições Participativas - IP
10

- nasce a partir do momento que se 

expande a criação de instituições como os conselhos e conferências, devido à constituição de 

1988 que garante a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas 

setoriais, mudando assim, a forma com que a academia enxerga e analisa as instituições 

políticas no Brasil (AVRITZER, 2008; GURZA LAVALLE, 2011), dentre essas instituições 

participativas, que nasceram a partir desse contexto político, estão as conferências de 

discussão de políticas afirmativas que foram criadas por todo Brasil a partir do início dos anos 

1990. 

 Cada uma dessas IPs apresentam estruturas institucionais de participação e tomada de 

decisão distinta, gerando assim, resultados políticos variados. Por exemplo, existem 

instituições onde as estruturas são mais horizontais, liberais e que estimulam a participação de 

qualquer cidadão que assim o desejar, que são os orçamentos participativos; já outros que são 

mais restritivos, menos liberais e tem um número limitado de atores sociais em suas 

estruturas, que são os casos dos conselhos de políticas. As especificidades de cada IP 

determinarão tanto o perfil dos atores e a quantidade dos mesmos dentro do processo, quanto 

às políticas e as decisões que serão produzidas com a participação (AVRITZER, 2008, p. 47) 

e é justamente essa característica que esta pesquisa se propõe analisar nas conferências de 

igualdade racial. 

 Desse modo, sendo a participação uma realidade nacional nos últimos anos, a questão 

que desponta no momento, e que grande parte dos pesquisadores da área se dedica a 

responder é: qual o nível de efetividade desses arranjos participativos? Ou seja, de que modo 

                                                             
8
 A constituição traz em seu bojo dispositivos legais que obrigam algumas políticas de Estado à formação de 

conselhos gestores e a realização de conferências regularmente, alguns desses artigos são: Art. 198, inciso III. 

Art. 204, inciso II. Art. 216-A, Parágrafo 1, inciso X (BRASIL, 2010). 
9
 Sobre conceitos de participação no processo decisório ver Pateman (1992), Albuquerque e Hermanns (2004), 

Streck e Adams (2006), Avritzer (2012). 
10

 Segundo Avritzer (2008, p. 45): “Por instituições participativas entendemos formas diferenciadas de 

incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas”. 
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e em que medida esses arranjos intervêm de fato na formulação e implementação de políticas 

públicas pelo Estado, e quais são os fatores externos e internos que exercem influência sobre 

o desempenho e os resultados dessas instituições participativas
11

?  

  

                                                             
11

 Este estudo se insere no campo de trabalho da avaliação da participação observada no Brasil democrático pós 

Constituição Federal de 1988. Campo esse que conta como principais referências: Pires (Org.) (2011), Avritzer 

(2008), Rocha (2011), Almeida e Tatagiba (2012), Avritzer (2012), Avritzer e De Souza (Org.) (2013). 
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2 – ESTRUTURA EPISTEMOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Antes de um estudo detalhado da história sociopolítica do país; faz-se necessário um 

levantamento geral da teoria existente sobre políticas públicas, para que dessa forma seja 

possível enquadrar - mais adiante - todo o contexto de políticas afirmativas oriundas do 

período pós-ditadura na modelagem de políticas públicas existente, tendo em vista o estado da 

arte dessa área de conhecimento.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO – A MONTAGEM DA AGENDA GOVERNAMENTAL 

 

Para entender os modelos e especificidades do campo de conhecimento teórico das 

políticas públicas é necessária uma prévia definição do que significa esse termo. Grosso 

modo, uma política pública é um projeto realizado por uma instituição - geralmente integrante 

da estrutura administrativa do Estado - que visa à resolução de um problema público, ou 

simplesmente a alteração ou manutenção do estado de coisas vigente na sociedade. Essa é a 

primeira e mais simples definição que surge dentro de um debate sobre o tema, porém, por 

trás dessa ideia de política pública existe um universo expoente de termos, complementos, 

métodos, sistemas, ciclos e diversos outros componentes que formam todo o campo de 

conhecimento em políticas públicas existente atualmente
12

 (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013). 

É importante conhecer também os mais variados tipos de atores
13

 que participam da 

formulação de uma política, da elaboração e da gestão dos projetos públicos. Esses atores 

fazem parte de instituições e organizações, podendo ser originadas da sociedade ou do próprio 

aparelho do Estado, e ambos defendem uma determinada ideologia, um projeto econômico, 

político ou social para a comunidade, e irá advoga-los dentro de arenas específicas de 

discussão e tomada de decisão política que darão origem a uma política pública (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013). 

É a estrutura do Estado que sofrerá a influência dos atores citados acima. Os atores são 

oriundos de três contextos específicos, o político, o econômico e o burocrático, a partir desses 

                                                             
12

 Ver Rodrigues (2010) para um desenvolvimento mais aprofundado sobre as definições de políticas públicas. 
13

 Kingdon (2003) vai elaborar sua teoria de formação de agenda governamental a partir do estudo sistemático 

dos diversos tipos de atores que participam do processo. Capella (2005) discute de forma clara o modelo 

elaborado por Kingdon.  
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contextos é que eles irão se acomodar em diversos movimentos sociais, grupos econômicos, 

empresas e instituições conformando os grupos de interesse. O contexto político é formado, 

mais especificamente, por dois alicerces substanciais de organização do próprio Estado e de 

suas instituições: a democracia e o sistema federativo (KINGDON, 2003; CAPELLA, 2005; 

HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

A definição de democracia
14

 escolhida para esta pesquisa é a que entende um sistema 

político como aquele que garante a participação social no processo decisório e no controle 

sobre as instituições do Estado, seja diretamente ou indiretamente por meio de representação 

(RIBEIRO, 2008). A democracia é quem garante a inserção de interesses sociais dentro das 

instituições públicas. Já o sistema federativo
15

 é a forma pela qual o Estado se organiza 

administrativamente, descentralizado e com autonomia política e administrativa para as 

unidades que compõem a federação, respeitando os níveis de governo e suas respectivas 

funções constitucionais. 

Um sistema político instalado sob a égide da democracia liberal e do federalismo irá 

impulsionar automaticamente a criação de diversos grupos de atores sociais e políticos para 

participarem do processo decisório; sendo esses atores das mais variadas origens, 

principalmente das camadas mais populares, que só almejam a participação quando há 

democracia de fato, pois seus recursos são extremamente limitados, defendendo interesses 

coletivos e comuns entre si (KINGDON, 2003; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

O contexto econômico é representado pelo sistema capitalista que rege as relações de 

produção, comércio e de mercado existentes dentro de um país. Os detentores dos meios de 

produção, os proprietários e acumuladores de capital, recursos e renda; o poder de controle e 

comando sobre a dinâmica econômica local os torna a classe social dominante 

financeiramente. Dessa forma, organizam-se entre si para defender seus interesses privados e 

exercer influência sobre as arenas decisórias dos governos para que os mesmos garantam as 

condições ideais de lucro e investimento dentro do próprio sistema (HOWLETT; RAMESH; 

PERL, 2013).  

Os grupos oriundos do contexto econômico possuem recursos imensos para atingirem 

o Estado com seus interesses, desse modo, a relação de forças entre os atores sociais que 

                                                             
14

 O campo teórico e conceitual que estuda as mais variadas definições de democracia é vasto, para fins desta 

pesquisa, e como escolha metodológica do autor, foi adotada aqui a definição de democracia desenvolvida por 

Carole Pateman (1992). 
15

 Para um estudo mais detalhado sobre o conceito de federalismo, e principalmente, sobre o estudo do 

federalismo brasileiro ver Stepan (1999), Souza (2005), Silva (2010), Arretche (2010), Abrucio (2002). 
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defendem interesses coletivos e os atores que defendem os interesses do sistema capitalista-

liberal é desigual devido à desigualdade de recursos - de diferentes origens - no momento em 

que são colocados em confronto dentro da arena política. O Estado tipo ideal para os 

interesses desses grupos financeiros é o Estado liberal, onde a máquina burocrática é utilizada 

exclusivamente para garantir o livre mercado e jamais interferir nas relações econômicas de 

produção e venda da força de trabalho (KINGDON, 2003; HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013). 

Além dos contextos político e econômico no qual a gestão das políticas públicas está 

inserida, há outro contexto que confronta e complementa a política pública durante toda seu 

ciclo; é o burocrático. As decisões políticas e os setores técnicos do aparelho do Estado 

formam o campo de ideias que permeia a gestão das políticas públicas; esse contexto técnico 

se refere ao campo de conhecimento da administração pública e da gestão da máquina 

burocrática, onde no campo prático, são os funcionários públicos - ou atores que compõem a 

máquina pública - que exerceram sua influência estratégica e seu conhecimento empírico nos 

momentos procedimentais da gestão das políticas, analisando as condições para 

implementação da mesma. Seu conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública é 

decisivo para o sucesso de uma ação pública (KINGDON, 2003; HOWLETT; RAMESH; 

PERL, 2013).  

Em síntese, uma política pública nasce dentro de uma instituição do Estado quando 

uma arena decisória inicia um processo de tomada de decisão, e dentro desse processo podem 

existir - dependendo do grau de abertura que esse Estado oferece para a influência de atores 

externos no processo decisório - tanto atores do próprio Estado quanto atores oriundos da 

sociedade civil, organizados ou não. Dessa forma, uma política governamental nasce de um 

confronto entre projetos e interesses defendidos pelos diversos atores que participam do 

processo de tomada de decisão; as decisões oriundas dos confrontos que ocorrem dentro 

dessas arenas serão processadas e sofrerão posterior influência das dimensões técnico-

políticas que formam o contexto ideológico geral do aparelho do Estado (KINGDON, 2003; 

CAPELLA, 2005; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).  

O processo de tomada de decisão e de definição da agenda é só o início de um longo 

caminho que a política percorre até se tornar realidade, se concretizar e atingir os 

beneficiários pretendidos pelos formuladores. Atualmente o ciclo se define por cinco estágios 

principais: 1 – Montagem da agenda, 2 – Formulação da política, 3 – Tomada de decisão 
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política, 4 – Implementação da política, 5 – Avaliação da política. Esse esquema pode variar 

levemente conforme a linha argumentativa e de estudo que cada pesquisador utiliza, porém a 

ideia principal dos estágios do ciclo é basicamente os mesmos e se mantêm (RODRIGUES, 

2010; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).  

Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 17): 

O modelo do ciclo político-administrativo enquanto esquema para análise dos 

processos da política pública apresenta vantagens e desvantagens [...] Os pontos 

fracos do esquema sublinham a necessidade de se criar recursos mentais adicionais 

para avançar em seu entendimento. 

Segundo Capella (2005, p. 4-5), sobre o modelo de multiple streams
16

 definido por 

Kingdon (2003): 

Para compreender como algumas questões passam a ser efetivamente consideradas 

pelos formuladores de políticas, ou seja, por que uma questão se torna proeminente e 

ascende à agenda governamental, Kingdon (2003) caracteriza o governo federal 

norte-americano como uma “anarquia organizada”, na qual três fluxos decisórios 

(streams) seguem seu curso de forma relativamente independente, permeando toda a 

organização. Em momentos críticos estes fluxos convergem, e é precisamente neste 

momento em que são produzidas mudanças na agenda. Assim, para o modelo de 

Kingdon (2003), a mudança da agenda é o resultado da convergência entre três 

fluxos: problemas (problems); soluções ou alternativas (policies); e políticas 

(politics). [...] Em determinadas circunstâncias, estes três fluxos – problemas, 

soluções e dinâmica política - são reunidos, gerando uma oportunidade de mudança 

na agenda. Neste momento, um problema é reconhecido, uma solução está 

disponível e as condições políticas tornam o momento propício para a mudança, 

permitindo a convergência entre os três fluxos e possibilitando que questões 

ascendam à agenda. As circunstâncias que possibilitam a convergência dos fluxos - 

denominadas por Kingdon (2003) como policy windows - são influenciadas, 

sobretudo, pelo fluxo de problemas (problems stream) e pelo fluxo político (politics 

stream). De acordo com o autor, uma oportunidade para a mudança surge quando 

um novo problema consegue atrair a atenção do governo (por meio de indicadores, 

eventos ou feedback), ou quando mudanças são introduzidas na dinâmica política 

(principalmente mudanças no clima nacional e mudanças dentro do governo). O 

fluxo de soluções (policy stream) não exerce influência direta sobre a oportunidade 

de mudança da agenda: as propostas, alternativas e soluções elaboradas nas 

comunidades (policy communities) chegam à agenda apenas quando problemas 

percebidos, ou demandas políticas, criam oportunidades para essas idéias. 

O estágio da montagem da agenda é quando o governo reconhece e define quais 

problemas existentes na sociedade serão encarados por ele e quais serão ignorados, ou seja, 

quais entrarão na agenda do governo e quais ficarão de fora
17

. 

Diversos fatores fazem com que alguns problemas apareçam no estágio de formação 

da agenda e outros não e muitos deles estão relacionados com os contextos e com os atores 

citados anteriormente. Para que um problema público seja reconhecido como tal e sua 

possível solução seja defendida por atores dentro das arenas do governo, é preciso que os 

                                                             
16

 Outros autores que se debruçam sobre o modelo de multiple streams desenhado por Kingdom (2003) são 

Calmon e Costa (2007). 
17

 Uma revisão conceitual mais recente sobre o tema foi elaborada por Brasil e Capella (2015). 
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mesmos tenham uma noção de realidade muito específica, uma noção de justiça, visão de 

mundo particular e compartilhada com seus pares dentro de um grupo de interesse para que 

defendam dentro das instituições do Estado que suas soluções entrem na agenda 

governamental (KINGDON, 2003; CAPELLA, 2005; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

Como afirmam Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 115): “para que um problema eleve seus 

status para uma questão pública (public issue)”.  

Kingdon afirma, sobre a questão da prioridade dos itens que aparecem na agenda 

(2003, p. 167): 

Pense em uma fila de itens aguardando sua vez em uma agenda de decisões. De 

alguma forma, os itens devem ser ordenados na fila. A abertura de uma janela 

geralmente estabelece a prioridade na fila. Os participantes movem alguns itens à 

frente de outros, essencialmente porque acreditam que as propostas têm uma boa 

chance de aprovação. [...] Eles não estão dispostos a investir seu tempo, capital 

político, energia e outros recursos em um esforço que dificilmente dará frutos. 

Muitos itens em potencial nunca aparecem na agenda porque seus defensores 

concluem que não vale o esforço deles. Eles estão tão longe de virar realidade - 

promulgação legislativa ou outra decisão autorizada - que nunca serão adotados
18

. 

É desse modo que, tanto os atores do contexto político quanto os do contexto 

econômico, baseados em suas crenças, visões de mundo, ideal de sociedade e Estado, 

interpretam os problemas públicos e advogam a favor de que as suas respectivas soluções 

entrem na agenda governamental. Os atores do Estado, oriundos da sociedade, não escapam 

desses contextos e dessas visões de mundo, e a partir daí as usarão para avaliar se esses 

problemas merecem que seus status sejam alterados para “questão pública” (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013) e, com isso, ingressar no leque de responsabilidades do governo. É 

nesse ponto que, como citado anteriormente, a junção entre os atores, as ideias e as 

instituições, formam uma política pública (KINGDON, 2003; CAPELLA, 2005; HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013). 

Na maioria das vezes atores oriundos de contextos distintos e com visões de mundo 

opostas entram em conflito dentro das arenas decisórias; as questões escolhidas pelos 

tomadores de decisão para entrar na agenda dependerá muito do ideal de sociedade e de 

Estado defendido pelos governantes e pelos partidos que eles fazem parte. Tendo evidente o 

teor subjetivo sobre as ideias em confronto no momento da montagem da agenda, é necessária 

a descrição sobre as metodologias que orientam essa montagem (KINGDON, 2003; 

CAPELLA, 2005; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).  

                                                             
18

 Traduzido pelo autor. 
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Kingdon vai detalhar o processo de abertura de uma janela de políticas (policy 

window) da seguinte forma (2003, p.165-166): 

A janela de políticas é uma oportunidade para os defensores de propostas inserirem 

suas soluções particulares, ou chamarem atenção para seus problemas especiais. [...] 

os defensores aguardam dentro e ao redor do governo com suas soluções em mãos, 

aguardando a flutuação dos problemas para os quais eles podem anexar suas 

soluções, aguardando um desenvolvimento no fluxo político que possam usar em 

seu proveito. Às vezes, a janela se abre de maneira bastante previsível. Os 

participantes pressionam seu projeto ou soluções particulares.  Outras vezes, isso 

acontece de maneira imprevisível.  Os empreendedores políticos devem estar 

preparados, com a proposta pronta, o problema especial bem documentado, para que 

a oportunidade não passe. [...] É dessa mesma forma que as janelas se abrem nos 

sistemas políticos.  Essas janelas políticas, as oportunidades de ação em 

determinadas iniciativas, se apresentam e permanecem abertas apenas por curtos 

períodos.  Se os participantes não puderem ou não aproveitar essas oportunidades, 

deverão aguardar até a próxima oportunidade
19

. 

São vários os motivos pelos quais uma janela política abre e fecha, “uma mudança na 

administração, uma mudança na distribuição partidária ou ideológica dos assentos no 

congresso ou uma mudança no humor nacional” são umas das causas possíveis detalhadas 

pelo autor (2003, p. 168), todas elas originadas por mudanças no fluxo político, porém a 

questão é como os atores que defendem interesses específicos usam essas mudanças para 

inserir suas soluções nas agendas governamentais
20

 enquanto as janelas estão abertas. 

 

2.2 NOTAS METODOLÓGICAS  

 

Para a realização dos eixos de revisão bibliográfica que o projeto se propôs a explorar, 

foram consultados livros, artigos e teses acadêmicas. Assim, a metodologia escolhida para a 

realização das atividades de levantamento bibliográfico foi pesquisa em periódicos, 

bibliotecas de universidades e busca digital por dissertações em bancos de teses e revistas 

científicas. Cabe ressaltar que os trabalhos de revisão bibliográfica foram necessários para a 

elaboração do arcabouço teórico indispensável no momento de avaliação do estudo de caso 

escolhido. 

A elaboração do referencial teórico é de singular importância para entender como se 

deu a formação do movimento negro paulistano, sua relação com o Estado ao longo do século 

XX e XXI, e como esse processo resultou no contexto político da formulação das primeiras 

políticas afirmativas nos anos 90 e início dos anos 2000. É nesse momento da pesquisa onde 
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 Traduzido pelo autor. 
20

 Ainda segundo Kingdon (2003, p. 169): “a agenda é mais afetada pelos problemas e pelas correntes políticas, 

e as alternativas são mais afetadas pelo fluxo de políticas”; o fluxo de políticas seria, nesse caso, a fluidez com 

que as políticas mudam nas prioridades governamentais. 
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foram escolhidas as teorias políticas essenciais para a avaliação da IV COMPIR. Em detalhe, 

essas teorias são as de Agenda Setting e janelas de oportunidades elaboradas por John 

Kingdon (2003), além das referências teóricas do campo de avaliação de instituições 

participativas - IP -. 

Após a realização do levantamento teórico e bibliográfico, foi feita a avaliação da 

quarta Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo - IV COMPIR -

, realizada em 2017. Para a avaliação da quarta conferência esta pesquisa adotou como 

metodologia a pesquisa documental e a realização de entrevistas semiestruturadas. A pesquisa 

documental foi feita por meio de solicitação de acesso (Pedidos nº 41.712 e 41.713 - Anexo 

F) aos documentos relativos à quarta conferência e que estão em posse da Coordenadoria de 

Promoção da Igualdade Racial - CPIR -, instituição organizadora da IV COMPIR, por meio 

de requerimento feito junto à Prefeitura de São Paulo, através do Sistema de Informação ao 

Cidadão - e-SIC -; além disso, foi realizada pesquisa por documentos - decretos municipais, 

portarias e jurisprudências de todo o tipo relativas à IV COMPIR - no portal do Diário Oficial 

do Município de São Paulo na internet, e busca por relatórios e a ata da conferência no portal 

da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial e no site da Prefeitura de São Paulo na 

internet. 

  Já as entrevistas semiestruturadas foram aplicadas com atores e atrizes centrais na 

política de igualdade racial paulistana, militantes orgânicos do movimento negro da cidade 

que participaram ativamente e assumiram papel estratégico no decorrer do processo histórico 

de institucionalização da política afirmativa, tanto em âmbito nacional como em âmbito 

municipal. Buscou-se, através da metodologia escolhida, extrair o máximo de informação e 

dados possíveis sobre todo o histórico das políticas afirmativas na Cidade de São Paulo e para 

suportar a avaliação da IV COMPIR, no sentido de observar os resultados que a conferência 

apresentou, e quais as variáveis - e de que forma - que influenciaram nesses resultados e na 

posterior aprovação do PLAMPIR de 2018. O quadro a seguir apresenta brevemente os atores 

e atrizes do movimento social negro entrevistados para a pesquisa: 

Tabela 1 - Apresentação dos (as) atores e atrizes Entrevistados (as) para a pesquisa 

 

Nome 

Cargos de liderança ocupados e 

papéis de destaque na política 

afirmativa (gestão pública, 

movimentos sociais, organizações da 

Participação na IV 

COMPIR 
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sociedade civil, etc.) 

Alexandre Teixeira 

Ramos 

Ex-coordenador geral de políticas para a 

população idosa e atualmente é Membro 

do conselho do idoso do estado de São 

Paulo; Presidente da Câmara de 

Comércio e Indústrias Brasil-Nigéria e 

Diretor de Relações Exteriores na 

Câmara do Comércio e Indústria e 

Serviços do Empreendedorismo Negro - 

CCISEN -; Presidente do Instituto 

Akhanda; Presidente Municipal da 

militância negra do PSDB - Tucanafro -; 

Vice-Presidente do Conselho Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial de 

São Paulo - COMPIR -, eleito em 2016 

para o cargo de conselheiro. 

Participou de todas as 

conferências de igualdade 

racial que ocorreram na 

Cidade de São Paulo; na 

IV COMPIR participou na 

posição de membro do 

Conselho Municipal; a 

partir do papel de 

liderança exercido na 

quarta conferência 

municipal, foi relator da 

IV Conferência Nacional 

de Promoção da Igualdade 

Racial – IV CONAPIR. 

Daniel Almeida dos 

Santos 

Ex-assessor parlamentar na Câmara de 

Vereadores de São Paulo, assessorando 

principalmente comissões relativas aos 

temas de direitos humanos; Ex-assessor 

jurídico na extinta Secretaria Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial - 

SMPIR; Trabalha com a questão étnico-

racial há 11 anos; Atual Coordenador de 

Promoção da Igualdade Racial do 

Município de São Paulo. 

Não exerceu função 

organizativa. 

Dennis de Oliveira 

Um dos fundadores da UNEGRO; 

militante orgânico do movimento negro 

há 31 anos; militou no PCdoB e 

contribuiu para a construção da 

Secretaria de Combate ao Racismo do 

partido; professor de graduação, pós-

graduação e pesquisador da USP; é um 

dos fundadores e coordenadores do 

coletivo de ativistas antirracistas 

Quilombação; foi eleito, em 2016, 

conselheiro municipal de promoção da 

igualdade racial. 

Participou de todas as 

conferências de igualdade 

racial que ocorreram na 

Cidade de São Paulo; na 

IV COMPIR participou na 

posição de membro do 

Conselho Municipal. 
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Edson França 

Professor de história e militante 

orgânico do movimento negro e diretor 

da UNEGRO há 31 anos, secretário 

adjunto de movimentos sociais e 

membro do comitê central do PCdoB; 

Foi conselheiro do CNPIR - Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial - durante 10 anos. 

Não Participou. 

Elisa Lucas Rodrigues 

Militante orgânica do movimento negro 

há 36 anos; eleita conselheira do 

Conselho de Desenvolvimento da 

Comunidade Negra do estado de São 

Paulo, e se reelegeu em 2007; tem 

experiência com assessoria parlamentar 

na ALESP; entre 2012 e 2018 trabalhou 

como coordenadora de Políticas para a 

População Negra e Indígena do estado 

de São Paulo; Assumiu em 2018 como 

Secretária Executiva Adjunta de 

Direitos Humanos da Prefeitura de São 

Paulo, participando da assinatura do 

Plano Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial da Cidade, pelo 

Prefeito Bruno Covas no ano de 2018, e 

contribuindo para a adesão de São Paulo 

ao Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial. 

Não exerceu função 

organizativa. 

Marineusa Medeiros da 

Silva 

Servidora pública do Município de São 

Paulo há 19 anos; militante orgânica do 

movimento negro desde os anos 1990; a 

partir de 2009 ingressou na UNEGRO 

coordenando o movimento em 

conferências realizadas por todo o 

território nacional, dirigiu 

nacionalmente o movimento entre 2010 

e 2012; em 2016 foi eleita conselheira 

para o COMPIR, e na sequência eleita 

Presidenta do Conselho. 

Participou ativamente a 

partir da segunda 

conferência municipal de 

igualdade racial; na IV 

COMPIR participou na 

posição de Presidenta do 

Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade 

Racial. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3 QUADRO ANALÍTICO  
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A partir das concepções teóricas estudadas anteriormente, será apresentado agora um 

quadro analítico
21

 com os principais pontos levantados. O quadro tem por objetivo 

sistematizar os conceitos e facilitar a aplicação deles no momento da análise do objeto 

estudado nesta pesquisa, tanto na revisão bibliográfica quanto na análise das conferências. 

Dessa forma, vamos definir com esse quadro analítico os elementos epistemológicos que 

iremos aplicar na avaliação da IV COMPIR e dos seus resultados em políticas públicas. 

Em primeiro lugar, vamos definir o estágio da política pública que será analisado, a 

montagem da agenda, e para nossos fins, esse estágio de montagem da agenda deverá ser 

aberto. Esse momento deverá ser participativo pois é dessa forma que os atores poderão levar 

suas demandas para a arena decisória (KINGDON, 2003). 

Mas para que esse momento de montagem da agenda ocorra de forma participativa, 

deve-se abrir uma janela política, uma oportunidade para os atores ingressarem na arena 

decisória do governo, ou como diz Capella (2005, p. 4-5): “Em determinadas circunstâncias, 

estes três fluxos – problemas, soluções e dinâmica política - são reunidos, gerando uma 

oportunidade de mudança na agenda”. Algum fato deve ocorrer para que um tema específico 

ingresse no interesse público, e o governo abra suas portas para os atores levarem suas 

soluções para a arena. Esse processo participativo de formulação de política pública está 

esboçado na Figura a seguir: 

                                                             
21

 Segundo De Brito e Leonardos (2001, p. 14) um quadro analítico tem a função de: “facilitar a leitura e a 

compreensão dos processos de pesquisa qualitativa nas ciências humanas e sociais, assim como das relações 

estabelecidas entre seus elementos constitutivos”, já segundo Souza e Queiroz (2018, p. 145): “O Quadro 

Analítico possibilitou a síntese de informações capazes de subsidiar a tessitura de considerações acerca do nível 

de produção argumentativa, nível de complexidade argumentativa e nível de qualidade conceitual de discussões 

argumentativas”. 
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Figura 1 - Processo participativo de montagem de agenda
22

. 

“Neste momento, um problema é reconhecido, uma solução está disponível e as 

condições políticas tornam o momento propício para a mudança, permitindo a convergência 

entre os três fluxos e possibilitando que questões ascendam à agenda.”, Capela (2005, p. 5) 

descreve perfeitamente o primeiro estágio do processo, ou seja, a convergência dos três 

fluxos. Nesse caso, o processo gerou resultados positivos para a sociedade e o problema 

ascendeu à agenda, porém, em situações menos afortunadas, os atores podem não chegar à um 

lugar comum para a tomada de decisão política, e o problema público não ingressaria na 

agenda, sendo a oportunidade desperdiçada (KINGDON, 2003). 

Para que essa situação não ocorra, e a participação dos atores seja efetiva, gerando 

políticas públicas, algumas condições devem estar presentes além das descritas no fluxograma 

acima. Vamos nos ater agora às instituições nas quais ocorre essa participação, ou onde ocorre 

a montagem da agenda e a tomada de decisão política (KINGDON, 2003). Segundo Pateman 

(1992), a participação só geraria nos participantes um sentimento de eficácia política
23

, ou 

seja, um sentimento de que a sua participação produziu um resultado concreto, caso houvesse 

uma inter-relação entre as habilidades cognitivas dos atores junto às estruturas institucionais 

                                                             
22

 Elaborado pelo autor. O objetivo desse esquema é apenas o de sintetizar um processo, e não reproduzir toda a 

complexidade que o envolve. 
23

 Pateman afirma que, com a prática da participação, o principal benefício da mesma sobre o indivíduo é o 

efeito psicológico que a participação causa no cidadão, denominado de sentimento de eficácia política. A partir 

da participação o indivíduo tomaria consciência política e assumiria uma posição de defensor do interesse 

público, sentindo-se parte importante daquela comunidade (PATEMAN, 1992). 
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das instâncias participativas, da organização na qual os atores estão montando a agenda 

governamental e debatendo soluções para os problemas públicos. 

Para a autora o indivíduo deve interagir com as estruturas organizacionais da 

instituição que ele está participando, para que a sua participação gere algum resultado 

concreto e o posterior sentimento de eficácia política
24

. O resultado que esperamos aqui é a 

formulação de políticas públicas, fruto de uma junção entre atores, ideias e instituições, uma 

negociação bem sucedida entre sociedade, burocracia e agentes do Estado
25

. Faria (2011, p. 

127-128), nos fornece um panorama mais aprofundado do peso que a estrutura institucional 

de uma IP tem sobre o funcionamento da participação dentro dessas instituições, e do 

regramento das relações de poder entre os atores: 

O formato institucional define, por exemplo, quem pode participar, quem tem direito 

a voz e a voto, como são debatidos os temas, quais temas, quais recursos 

informacionais estão à disposição dos participantes, como os membros são 

selecionados, dentre outras questões. Tais estudos têm destacado regras levantadas a 

partir de documentos específicos que regulam o funcionamento dessas instituições. 

São eles: as Leis de Criação e de Alteração dos conselhos e seus Regimentos 

Internos (RIs). Uma análise cuidadosa sobre estes documentos oferece informações 

importantes sobre o nível de institucionalização, de democratização, bem como de 

representação desses espaços. 

Assim, pode-se dizer que a inter-relação entre os atores e a estrutura da organização na 

qual eles estão participando, somado a uma posição de poder na tomada de decisão dado à 

eles por meio do desenho institucional dessa organização, seriam decisivos para que a 

participação produzisse resultados favoráveis. Além do desenho institucional, outras variáveis 

foram definidas pelo campo epistêmico da avaliação das IPs como determinantes para a 

observação do desempenho e dos resultados dessas instituições, são eles: a organização da 

sociedade civil, o contexto político que permeia a IP, e a natureza particular da política 

pública em questão. 

O processo de organização da sociedade civil, ou da comunidade epistêmica que 

trabalha aquela política pública especificamente, vai influenciar diretamente na forma como 

os participantes vão se relacionar com o desenho institucional da IP, e também nos resultados 

                                                             
24

 Sobre a forma como os resultados estão diretamente vinculados aos desenhos institucionais das IPs, Avritzer 

(2008, p. 61) afirma que: “tudo parece indicar que a natureza do desenho participativo passará a ter uma enorme 

influência no sucesso das experiências participativas e que a escolha do desenho adequado será uma das 

variáveis fundamentais para a continuidade destas experiências no futuro”. 
25

 É evidente que a participação dos atores na montagem de qualquer tipo de agenda governamental não se dá 

exclusivamente dentro de uma instituição participativa, ou de uma conferência, isso vai variar conforme mudam 

as formas como os governos se organizam, de forma mais ou menos hierárquica, suas prioridades, como os 

atores externos também se organizam e as prioridades dos agentes governamentais, porém, como o tema deste 

estudo se limita a analisar as instituições participativas, não vamos entrar no mérito das outras formas de tomada 

de decisão governamentais. 
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apresentados por uma instituição participativa. Segundo Avritzer (2008, p. 55): “Nos casos 

em que as organizações da sociedade civil são fortes, é possível, através da sanção 

estabelecida pela lei e pelas formas de organização dos movimentos populares em questão, 

resistir a uma tentativa do governo de retirar poder da instância participativa”. 

O contexto político atua sobre as IPs exatamente nessa tensão dialética entre os 

movimentos sociais e o Estado, através da organização das conferências, definindo o RI, 

determinando o modo como se dará o funcionamento das instituições e, dessa forma, 

retirando, aumentando, ou simplesmente equilibrando o poder dentro da arena, agindo em 

parceria ou conflito com os atores da sociedade civil. Em alguns casos os atores do 

movimento social fazem parte do governo, e vice versa, em outros a relação entre as duas 

forças é mais áspera, tudo dependerá da abertura do governo para os movimentos e as 

inclinações ideológicas dos líderes públicos e dos integrantes dos movimentos, se esses 

interesses convergem a relação pode ser boa, se não, ela pode influenciar negativamente no 

andamento da participação. Muitos pesquisadores acreditam que essa condicionante é a mais 

crítica para os resultados das conferências
26

. Segundo Wampler (2011, p. 158):  

As IPs devem ser analisadas em seus ambientes sociais, políticos e econômicos mais 

amplos. Seus participantes são oriundos e estão inseridos em locais e instituições 

diferentes, bem como nas diferentes redes de governanças e da sociedade civil. Os 

cidadãos e as autoridades de governo são os pontos de ligação que unem o Estado e 

a sociedade. É vital que entendamos as IPs como sendo controladas conjuntamente 

por uma série de diferentes atores, o que significa que a compreensão dos incentivos 

e dos interesses desses atores governamentais ao lado de outros atores é 

fundamental. Compreender as estratégias e incentivos das autoridades do governo e 

das OSCs para trabalhar dentro das IPs é um bom ponto de partida para os 

pesquisadores e analistas políticos que queiram entender o impacto potencial e 

efetivo das IPs.  

Já a natureza da política pública é determinada a partir do grau de intersetorialidade e 

transversalidade que ela apresenta. Ou seja, a natureza da política pública define o quanto ela 

depende de outros órgãos do governo, secretarias ou pastas setoriais para ser formulada e 

implementada. Segundo Petinelli (2013, p. 220): 

Em relação à natureza da política, os estudos afirmam que os conselhos não 

conseguem se dissociar das limitações estruturais da política pública à qual se 

vinculam, isto é, do grau de descentralização, intersetorialidade e centralidade da 

política para o governo e do papel do ente federado nesta política. Como 

decorrência, seu desempenho depende da combinação destes elementos, de modo 

que quanto mais centralizada e menos intersetorial for a formulação da política no 

ente federado ao qual o arranjo está vinculado, e quanto mais central para o governo 

for a política, melhor tenderá a ser o desempenho do arranjo participativo. 

                                                             
26

 Avritzer (2011, p. 18) destaca que ao pensar em efetividade de uma IP, o pesquisador deve logo considerar o 

contexto político no qual ela está inserido: “O primeiro problema em relação à efetividade participativa pode ser 

denominado contexto da política participativa. Esse contexto pode ser pensado de forma mais ampla como o 

ambiente econômico, político e social que gera a efetividade.” 
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A inter-relação entre essas quatro condicionantes é extremamente complexa e 

delicada, e varia em cada IP, determinando a avaliação que o pesquisador irá fazer da 

instituição, se elas não forem absorvidas da forma correta pela pesquisa, a avaliação pode ser 

realizada de forma ingênua e errônea
27

. Cabe ainda definir, nesse quadro analítico, que a 

avaliação da IV COMPIR realizada aqui visa observar como essas quatro variáveis, atuando 

juntas sobre a conferência, influenciaram na efetividade da participação do movimento negro 

nessa conferência, originando posteriormente a formulação do PLAMPIR de 2018; ou de que 

forma as demandas e proposições levantadas pelos participantes na quarta conferência 

influenciaram as políticas que compõe o plano. 

A definição de efetividade no dicionário Michaelis (2020) é: “Que se manifesta 

concretamente, por meio de efeito real; objetivo, positivo, verdadeiro”. Nesse sentido, 

trazendo essa definição para o nosso campo de estudo, o efeito real que a participação social 

pode exercer na sociedade é interpretada de diferentes formas pelos pesquisadores; por 

exemplo, Avritzer (2012) chama por efetividade as decisões que são tomadas nas instâncias 

participativas e que posteriormente são implementadas pelo governo; já Petinelli (2013, p. 

208) considera que o nível de efetividade de uma conferência se daria observando as decisões 

que são tomadas nessas instâncias e posteriormente aparecem nos planos governamentais, 

mas não necessariamente são implementadas
28

, observando por esse lado, o impacto real da 

participa seria sentido nos planos de governo, essa será a definição adotada nesta pesquisa. 

Cunha
29

 (2010, p. 98, apud AVRITZER, 2011, p. 17), nos fornece uma definição 

precisa de efetividade das IPs, para nossos interesses: “A capacidade das instituições 

influenciarem, controlarem ou decidirem sobre determinada política”. O quadro a seguir 

organiza os conceitos definidos como referencial teórico-metodológico da pesquisa, organiza 

                                                             
27

 Sobre a importância de se considerar a efetividade na avaliação de uma IP, Avritzer (2011, p. 21) considera: 

“é necessário um esforço coordenado para avaliar o resultado das políticas públicas participativas e de que esse 

esforço deve ser pautado por duas categorias: a primeira delas é uma noção mais forte de causalidade; a segunda 

é uma capacidade de comparar resultados no tempo de forma proporcional à população [...] as IPs devem ser 

avaliadas pelos resultados que são capazes de gerar.” 
28

 A medição da efetividade no sentido da implementação das políticas é complexo, e depende de diversos 

fatores, muitas vezes a implementação de uma política é responsabilidade de diferentes entes federativos - 

Federação e município - por exemplo, assim, optamos por adotar a efetividade de uma instituição participativa 

no sentido da formulação das políticas e da montagem da agenda governamental, ou seja, em que medida as 

demandas levantadas nas instituições são incorporadas pelos planos do poder executivo que está realizando a 

reunião. 
29

CUNHA, E. S. M. Inclusão social e política: o desafio deliberativo dos conselhos municipais de assistência 

social. In: AVRITZER, L. (Org.). A dinâmica da participação social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. p. 93-

128. 
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o levantamento qualitativo e cruza as categorias analíticas com as fontes que serão 

consultadas para a coleta dos dados. O objetivo desse quadro é sistematizar os conceitos e 

facilitar a aplicação deles no momento da análise do objeto estudado nesta pesquisa, ou seja, a 

avaliação da quarta conferência. 

Tabela 2 - Quadro analítico 

AUTORES CATEGORIAS ANALÍTICAS 

FONTES DE 

DADOS 

Kingdom, 

2003 

Pateman, 

1992 

Participaçã

o social na 

Tomada de 

decisão e 

montagem 

da agenda 

govername

ntal 

(A) Múltiplos 

fluxos 

Identificação dos fluxos que 

geram a abertura da Janela 

de Oportunidade 

Legislação, 

Atas/Extratos de 

reunião, 

documentos 

públicos - 

Decretos, Ofícios, 

Memorandos 

internos, indicações 

de representantes 

para participação 

na conferência, 

Regimento Interno, 

etc. - e entrevistas 

(B) Janelas de 

Oportunidades 

Identificação, descrição e 

análise das janelas de 

oportunidades históricas 

para as políticas afirmativas 

em São Paulo 

(C) Etapas 

decisórias: 

Participação dos 

atores e atrizes. 

Junção entre 

atores, ideias e 

instituições. 

Montagem da 

agenda 

governamental 

e formulação da 

política pública 

Identificação dos principais 

personagens sociais que 

participaram dos processos 

de pressão para abertura da 

janela, tomada de decisão 

política e montagem da 

agenda governamental. 

Inter-relação dos atores e 

atrizes com as estruturas 

institucionais da Instituição 

Participativa. Relações de 

poder dentro das IPs 

Avritzer, 

2008 

Avritzer, 

2011 

Avritzer, 

2012 

Wampler, 

2011 

Petinelli, 

2013 

Avaliação 

de 

Instituiçõe

s 

Participati

vas (IPs) - 

a interação 

entre as 

quatro 

condiciona

ntes vai 

definir os 

(A) Desenho 

institucional 

Verificar se houve inter-

relação entre os (as) 

participantes da conferência 

com as estruturas de poder 

dessa IP 

Decreto que define 

o Regimento 

Interno - RI - da 

conferência, 

documentos da 

conferência com 

definição de 

funções 

organizativas e de 

liderança em 

subcomissões, 

entrevistas 
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resultados 

da IP 

(B) 

Organização da 

sociedade civil 

Verificar o processo 

histórico de formação do 

movimento negro, e como 

esse processo deu origem à 

instituições fortes o 

suficiente para demandar da 

Prefeitura a inserção da 

questão racial na agenda do 

poder público municipal, e 

para disputar espaços de 

poder dentro das arenas 

participativas de tomada de 

decisão política 

Revisão 

bibliográfica, 

entrevistas 

(C) Contexto 

político 

Investigar a vontade política 

da gestão municipal que está 

realizando a conferência em 

formular a política 

afirmativa, além de suas 

orientações ideológicas. 

Governos abertos ou não 

para a entrada das demandas 

dos movimentos sociais na 

agenda governamental. 

Verificar a tensão dialética 

que se deu entre o 

movimento social e a 

Prefeitura no momento da 

montagem da agenda, 

analisar o contexto político 

que permeia a realização da 

conferência, pois ele irá 

definir os níveis de disputa 

de poder durante a 

realização das reuniões 

Revisão 

bibliográfica, 

entrevistas 

(D) Natureza da 

Política 

Identificar o grau de 

intersetorialidade e 

transversalidade da política 

afirmativa 

Revisão 

bibliográfica, 

entrevistas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 - UM OLHAR SOBRE O MOVIMENTO NEGRO EM SÃO PAULO 

 

Na seção anterior abordamos a temática das janelas de oportunidades e da participação 

dos atores no processo de formulação de políticas e tomada de decisão, neste capítulo 

trataremos especificamente dos atores que participam desse processo, no nosso caso, o 

movimento negro, abordando seu processo de formação e suas especificidades. 

Temos consciência que o termo “Movimento Negro” é algo abrangente e que 

representa uma diversidade enorme de demandas, atores e visões de mundo, segundo Siss 

(2003, p. 22): 

Movimento Negro nacional deve ser compreendido como o conjunto das iniciativas 

de natureza política, educacional, cultural, de denúncia e de combate ao preconceito 

racial e às práticas racistas, de reivindicação, de mobilização e de pressão política na 

luta pela implementação de uma cidadania plena aos brasileiros em geral e aos afro-

brasileiros em particular, atuando, portanto, em prol da igualdade e da valorização 

dos seres humanos. 

Já Domingues (2007, p. 101), seguindo uma linha similar da definição acima, usa 

como referência o estudo realizado por Pinto (2013) para definir que movimento negro: 

É a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade 

abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações 

raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, 

político, social e cultural. 

Dentre os diversos estudos realizados sobre o movimento negro brasileiro, talvez o 

mais abrangente, e que elaborou uma definição precisa de movimento negro, seja o de Pinto 

(2013). Neste estudo, a autora realiza uma revisão conceitual das definições de movimentos 

sociais mais importantes no campo da ciência social e, a partir daí, define o que é o 

movimento negro no Brasil, e principalmente em São Paulo. Para fins desta pesquisa, vamos 

adotar aqui a definição geral de movimento negro trabalhada por essa autora. 

Pinto (2013) aborda primeiramente a tensão epistemológica histórica dentro do 

movimento negro entre raça e classe, já abordada por vários autores como por exemplo 

Fernandes (2008a, 2008b), e é a partir dessa tensão que a autora irá destacar a importância da 

questão étnica como constitutiva no movimento negro, a autora propõe uma abordagem 

cultural para se estudar o movimento negro, para analisar o sujeito que integra o movimento e 

a partir daí, se tornando um coletivo que defende um interesse comum, participa e ao mesmo 

tempo constrói sua identidade (PINTO, 2013). 

Sobre o processo de construção dessa identidade étnica do sujeito que compõe o 

movimento negro, Pinto (2013, p. 45) afirma: 
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Esse é um movimento que se articula em função dos problemas que afetam o negro 

na sociedade abrangente, as discriminações e as pressões, e que, por sua vez, 

repercutem no próprio meio negro, gerando novas questões, como a necessidade de 

se unir, de se fortalecer, o que implica um duplo processo: combater e livrar-se de 

uma identidade comumente estigmatizada, ou transformá-la de estigmatizada em 

não estigmatizada, ou seja, o processo de construção do que é ser negro [...] desse 

modo, é em função do desafio colocado por esses problemas - que, na realidade, 

consiste na necessidade de consolidar (ou mesmo formar) um grupo étnico negro, a 

fim de se fortalecer e poder enfrentá-los - que o movimento negro se engendra e se 

dinamiza. 

Essa tarefa de construção identitária é a principal de qualquer movimento social, já no 

caso do movimento negro ela se torna ainda mais importante pelo fato da construção da 

identidade étnica, que é o que caracteriza e une os sujeitos desse movimento, independente da 

questão de classe (PINTO, 2013). 

Contudo, segundo a autora, analisar o movimento negro pela ótica da construção 

étnica é apenas uma primeira etapa do processo de estudo, necessária para entender um 

primeiro momento de formação e de organização desses grupos sociais. Para, além disso, faz-

se necessário abordar alguns aspectos que ajudem a entender os modos de atuação política 

desses grupos étnicos.  

O debate sobre as abordagens da etnicidade é vasto, longo e de certa forma divergente, 

não cabendo para esta dissertação se aprofundar no mesmo, o que nos interessa aqui é a 

importância das questões étnicas e culturais na formação dos grupos políticos de interesse dos 

negros no Brasil, e que esse fator foi crucial para a organização da luta desse setor da 

sociedade. Segundo Pinto (2013, p. 51): “[...] Quanto mais culturalmente homogêneo for o 

grupo, do ponto de vista cultural, mais efetivamente ele poderá organizar-se para a ação 

política”. 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO: O NEGRO E A SOCIEDADE 

CAPITALISTA  

 

Em 13 de maio de 1888, a abolição do trabalho escravo no Brasil e a libertação dos 

negros se concretizam, porém de forma incompleta
30

. Com a abolição o Estado brasileiro e as 

elites dominantes, que praticavam o clientelismo dentro das arenas decisórias do mesmo, 

evidenciaram todo o seu preconceito racial, basicamente por dois motivos: primeiro, com a 

                                                             
30

 Esta análise não anula o mérito da conquista alcançada pelo movimento abolicionista do final do século XIX, 

que mesmo contando com divisão de ideias dentro das várias seções em seu meio, venceu a resistência dos 

militantes escravistas que lutavam contra a abolição, conforme destaca Alonso (2015). 

 



45 
 

nítida política de embranquecimento da população, mascarada pela importação de mão de 

obra europeia, o governo imperial mostra sua indiferença para com o trabalhador e a 

população negra no Brasil; na sequência, com a abolição incompleta implementada pelo 

império, é dado o toque final do descaso das elites dominantes e do poder público para com o 

legado da escravidão (NABUCO, 1999; FERNANDES; BASTIDE, 2008; FERNANDES, 

2008a; FERNANDES, 2008b). 

A abolição da escravidão implementada simplesmente com a libertação legal dos 

escravos, ou seja, sem a inclusão social do negro liberto por meio da oferta de moradia digna, 

distribuição de terras ociosas para a agricultura familiar, uma educação profissionalizante para 

que os negros pudessem competir em um patamar de igualdade com o trabalhador branco 

imigrante, foi uma abolição na letra fria da lei, abandonando o negro à própria sorte, sem 

condições morais de se integrar na então sociedade de castas, e futuramente na nova 

sociedade capitalista de classes (NABUCO, 1999; FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 

2008b). 

É nítido que com a abolição incompleta a relação racial baseada na dominação do 

branco em relação ao negro, instituída à quase um século, não se alterou, e os costumes 

senhoriais dos brancos eram os mesmos em toda a camada elitista, mesmo o negro sendo 

livre. O status quo permanecia intacto (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

Porém, todos esses fatores supracitados irão influenciar de forma devastadora na vida 

do negro, com maior intensidade nas regiões onde o sistema capitalista-industrial se formará 

de forma mais rápida, como São Paulo num primeiro momento, e algumas capitais mais a 

frente, como Porto Alegre e Rio de Janeiro (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

Segundo Florestan Fernandes (2008a, p. 172): 

As oportunidades surgidas com a instituição do trabalho livre foram aproveitadas 

pelos imigrantes e pelos então chamados “trabalhadores nacionais”. Geralmente 

brancos ou mestiços. 

Com a influência da forte política imigratória e da abolição incompleta, o negro foi 

desintegrado do sistema de trabalho livre e das oportunidades subsequentes, dessa forma, 

sendo excluído socialmente e vivendo à margem de uma sociedade de classes. A cidade de 

São Paulo se mostra uma região de estudo totalmente pertinente em relação a esse tema, pois, 

devido ao acúmulo massivo de capital pela grande lavoura do café, a cidade recebeu diversos 

tipos de investimentos, no início do século XX, que foram destinados para a revolução 

burguesa paulistana; atenuando assim o processo descrito anteriormente (FERNANDES, 

2008a; FERNANDES, 2008b). 



46 
 

A cidade crescia industrialmente e se tornava moderna, de forma muito acelerada, e 

com um mercado de trabalho pulsante. Porém, as desigualdades estruturais causadas pela 

abolição incompleta dividiam a cena paulistana e contrastavam desenvolvimento econômico e 

tecnológico com estagnação e retrocesso social. Devido esses e outros fatores estruturais mais 

específicos da sociedade da época, como o crescimento urbano rápido e desordenado da 

capital paulista, o negro foi excluído propositalmente da ordem social capitalista, vigente 

desde o final do século XIX e início do XX (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

Ainda assim, qualquer condição estrutural que desse alguma possibilidade de inserção 

do negro na sociedade não seria suficiente, tendo em vista a presença maciça do preconceito 

de cor nas esferas da vida social presentes naquele momento. Esse preconceito atuava como 

uma espécie de barreira invisível que impedia que os negros aproveitassem as oportunidades 

de educação, trabalho, moradia digna, saúde, lazer e cultura que a nascente sociedade 

capitalista oferecia, restando para eles apenas as oportunidades reconhecidas como 

subempregos (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

O negro se viu excluído do convívio social e da interação com as forças que 

dinamizavam as relações de produção e consumo da época. Portanto, em meio à ação e 

influência de tantos fatores psicossociais e estruturais na sua vida, o negro se viu preso a uma 

situação de vulnerabilidade social, que era resultado das instituições - tanto políticas quanto 

psicológicas - criadas na sociedade de castas, como o preconceito de cor, instituições essas 

que se perduraram no pós - abolição. (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

Com o início do século XX, as condições de vida do negro na cidade de São Paulo 

continuavam extremamente desumanas, isso por diversos fatores: as condições de 

sobrevivência dos negros nos cortiços; a exposição de suas crianças à violência; falta de 

acesso à educação de qualidade devido ao racismo institucional forte nas organizações de 

ensino da época; falta de saneamento básico e saúde de qualidade; índices de desemprego 

elevadíssimos na população negra, também devido ao preconceito de cor instalado nas 

camadas detentoras dos meios de produção, evitando a capilaridade do negro às oportunidades 

que surgiam com a industrialização e a expansão urbana, essas eram as características da 

sociedade brasileira do início do século XX (FERNANDES, 2008a; FERNANDES, 2008b). 

Um fator estrutural novo somar-se-ia aos herdados do pós - abolição para solapar as 

condições de vida do negro, o preconceito social. Devido a sua condição subumana de 

sobrevivência nos centros capitalistas, o negro foi estigmatizado pela camada elitista e 
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tradicionalista, ou seja, além do preconceito racial que sofria agora a cor negra era vista como 

uma marca social; os negros eram todos vinculados generalizadamente a comportamentos 

sociais específicos presenciados no meio da população negra, como o alcoolismo, por 

exemplo, (FERNANDES, 2008b). 

Esse era o panorama que estigmatizava o negro dentro do contexto social, ou seja, 

dentro de uma visão racista. A cor negra apresentava um estigma preconceituoso, entre a elite 

e o senso comum da época, de vadiagem, alcoolismo e vagabundagem (FERNANDES, 

2008b). Porém, essa elite que reproduzia esse discurso se negava em admitir que o fato do 

negro se encontrar naquela condição social não se dava por incapacidade da raça ou do 

indivíduo, mas sim pelas influências de uma estrutura social racista fundamentada na 

reprodução de um pensamento tradicionalista, patriarcal e senhorial criado por essa própria 

elite, na época da escravidão, para a manutenção de posições sociais e políticas estratégicas 

dentro daquele novo contexto socioeconômico (JUNIOR, 1992; FERNANDES, 2008b). 

A elite realizava a manutenção dessa estrutura patriarcal e tradicionalista 

principalmente com o objetivo de preservar a ordem oligárquica de monopolização de 

privilégios e oportunidades, tanto é que os poucos negros que conseguiam adentrar a essa 

estrutura elitista o faziam por meio de oportunidades oferecidas de forma paternalista pelos 

seus padrinhos brancos, de modo que apenas alguns indivíduos negros conseguiam aderir a 

essa ordem, deixando a esmagadora maioria da população negra nas mesmas condições de 

vulnerabilidade social (FERNANDES, 2008b). 

 

3.2 AS FASES DE EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO NEGRO EM SÃO PAULO: 

PRIMEIRA FASE (1900 - 1937)
31

 

 

É com a vinda dos anos vinte que a situação mostrava certa mudança, quanto mais o 

negro começava a se inserir aos sistemas de produção e de oportunidades da sociedade de 

classes, mais ele iria perceber a forma como os desajustamentos estruturais desta atuavam 

para deixá-lo à margem da ordem social (FERNANDES, 2008b). 

                                                             
31

 A formação do movimento negro institucionalizado analisada nesse estudo foca no processo histórico ocorrido 

na Cidade de São Paulo, porém em alguns momentos desse processo, devido à forte industrialização concentrada 

na cidade, essa formação apresenta um caráter nacional. Todavia, esse estudo reconhece a diversidade regional 

do movimento negro brasileiro, e não ignora nem refuta os processos de formações que se deram em outros 

estados e regiões do país, e que apresentaram características culturais e sociais ímpares. 
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Com o fim da I Grande Guerra e o completo estado de instabilidade da economia 

industrial dos países europeus, o Brasil passa a incentivar a sua indústria nacional, tendo a 

cidade de São Paulo um papel estratégico nesse momento econômico. Por consequência, um 

importante fator de mudança veio com esse momento de industrialização: o mercado de 

trabalho paulistano apresentou um crescimento vertiginoso (FERNANDES, 2008b). 

Com isso, houve uma gradual inserção do negro no sistema de produção, e as 

condições de vida do mesmo na cidade mostravam assim alguns sinais de melhora. Devido a 

esse momento histórico, o negro estava conseguindo ultrapassar aos poucos as barreiras do 

preconceito sócio racial estabelecido pela elite econômica paulistana, mostrando que o antigo 

sistema tradicionalista e oligarca estavam com suas estruturas fortemente abaladas e vivendo 

anos turbulentos (FERNANDES, 2008b). 

Nesse contexto que surge a chamada Imprensa negra, segundo Cortês (2011, p. 221)
32

: 

Final do século XIX e as primeiras décadas do XX testemunharam a emergência de 

diferentes periódicos voltados para as questões circunscritas à população de cor. [...] 

é em São Paulo que esses veículos mais se difundem. Entre 1904 e 1937, dezenas de 

jornais feitos por e para os negros circulam no estado. 

A primeira fase do movimento social negro brasileiro é marcada pelo surgimento, no 

começo do século XX, da imprensa negra (CORTÊS, 2011; FERREIRA, 2011). O Clarim foi 

o primeiro jornal criado para defender a demanda da população negra, junto aos periódicos 

que viriam na sequência, eles foram responsáveis pela formação das bases ideológicas que 

impulsionaram a criação das principais organizações negras. É a partir daí que no período 

determinado entre 1927 e 1945, surgiram por volta de 20 organizações, oriundos da população 

negra, que tinham como principal papel a socialização do negro por meio de 

confraternizações, eventos culturais, esportivos, recreativos e beneficentes (SANTOS, 2006; 

FERNANDES, 2008b, p. 54). 

Porém, a grande maioria delas não foi muito longe e fechou com poucos anos de 

história, uma das únicas que resistiu fortemente e com grande número de militantes foi a 

Frente Negra Brasileira - FNB -, nascida em São Paulo no ano de 1931, tornando-se assim o 

principal movimento negro da primeira metade do século XX. Devido a esse fato, a FNB tem 

importância destacada no processo histórico de formação do movimento negro no Brasil 

(JUNIOR, 1992; FERNANDES, 2008b). 

                                                             
32

 Ainda segundo a autora, essas publicações apresentavam um objetivo em comum, a luta contra o racismo e o 

reerguimento da população de cor, mostrar que o negro é protagonista na formação do Brasil. Isso revela a 

identidade étnica que o movimento negro incipiente já mostrava naquela época. 
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Os casos do Clarim da alvorada e da FNB apresentaram, já nos primeiros anos do 

movimento negro nascente em São Paulo, certa divergência entre pautas, divergência essa que 

se materializou na rivalidade entre os seus fundadores, José Correia Leite e Arlindo Veiga dos 

Santos respectivamente, como afirma Cortês (2011, p. 236): 

Ao longo dos anos 1930 diferentes episódios envolvendo o monarquista Arlindo 

Veiga dos Santos e o socialista José Correia Leite colocarão em contraste suas 

diferentes filiações ideológicas nos bastidores do meio negro [...] uma análise 

distanciada de essencialismos raciais historiciza diferentes projetos de nação 

elaborados pela população negra da época. 

Porém, Ferreira (2011, p. 248) afirma sobre a rivalidade entre os dois protagonistas do 

movimento negro da década de 30, e sobre as divergências ocorridas dentro do meio negro 

daquela época: 

Não obstante, a constatação da existência de conflitos entre estes e certamente outros 

ativistas, longe de significar fragilidade, nos evidencia a complexidade do 

movimento negro que existiu naquelas décadas, ou seja, a diversidade de interações 

atuantes naqueles grupos. 

Esses movimentos nasceram com uma pauta de reivindicação bem peculiar, porém 

nem um pouco trivial. O negro começou a se deparar e a se comparar ao imigrante europeu e 

aos seus descendentes, essa comparação se deu no fato de que a condição de vida dele na 

cidade era totalmente oposta à sua; porém essa comparação serviu de forma positiva para o 

negro, onde ele percebeu que os imigrantes tinham alguns comportamentos que auxiliavam na 

sua sobrevivência em São Paulo (SANTOS, 2001; FERNANDES, 2008b). Segundo Florestan 

Fernandes (2008b, p. 199): 

Por essa via, a “população de cor” da capital logrou uma visão realista das coisas e 

começou a absorver atitudes ou comportamentos típicos das populações migrantes. 

Não só “fez justiça ao italiano”, atribuindo o enriquecimento ao trabalho árduo, à 

poupança severa e ao anseio de “subir na vida”. Foi ao fundo do problema, 

relacionando seus padrões de êxito com as formas de vida social organizada, 

imperantes entre os “italianos” e outros imigrantes. 

Essa tomada de consciência se materializou na pauta do movimento negro incipiente; 

assim a característica principal das entidades nascidas no segundo quartel do século XX era 

de se mobilizar para alocar o povo negro no novo mercado de trabalho industrial, orientá-los 

na administração de seus recursos financeiros e para a organização social plena. A primeira 

fase do movimento negro foi caracterizada pela “cópia dos costumes dos brancos” 

(FERNANDES, 2008b). 

Dessa forma, o que se presenciou dentro dos diretórios dos movimentos foi um 

discurso onde se pregava a libertação do negro por meio das práticas dos imigrantes 

(SANTOS, 2001; CORTÊS, 2011), o negro buscava seu lugar na sociedade, demandava 

melhores condições de vida na cidade, buscava igualdade por meio de condições de educação 
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e trabalho iguais às da elite. Basicamente, o protesto negro procurava se inserir na ordem 

social capitalista da época, melhorar seu estilo de vida, democratizar as oportunidades 

estratégicas que só eram aproveitadas pelas elites brancas e alguns mestiços e negros 

apadrinhados (FERNANDES, 2008b). 

Segundo Florestan Fernandes (2008b, p. 245, grifo nosso): 

Começava a surgir um novo tipo de negro, que se revelava filho de seu tempo e 

homem da sua época [...] O que estava em jogo era converter a sociedade de classes 

em um sistema “aberto” pelo menos aos “negros” que estivessem em condições de 

competir com os “brancos” – não transformá-la num sistema “fechado” a todos os 

negros e mulatos. Não só se queria evitar uma regressão, como havia profundo 

empenho que se entendesse que os movimentos reivindicatórios constituíam um 

recurso extremo, inevitável e provisório de justiça social. 

O movimento não pretendia realizar uma revolução ou mesmo uma reestruturação 

social, o alvo não era a destruição da ordem imposta, mas sim a abertura da mesma para que a 

população negra brasileira pudesse participar ativamente da construção do Brasil do século 

XX, ou seja, a pauta imperante do movimento negro daquela época era a integração, ou a 

inserção do negro na ordem social (FERNANDES, 2008b; CORTÊS, 2011; PINTO, 2013). 

E foi nesse ponto que o movimento identificou o preconceito de cor como mais forte 

obstáculo na vida dos negros brasileiros e assumiu a discriminação racial como sua principal 

inimiga, tendo a criminalização da mesma como a mais importante pauta de reivindicação 

perante a sociedade da época. O foco do movimento na reeducação dos militantes e do povo 

negro em relação à discriminação sócio racial foi relevante a partir do momento que é 

modificada a forma como o negro passou a identificar e reagir aos mais variados paradigmas 

de materialização do preconceito, praticados na sociedade da época (FERNANDES, 2008b). 

Diferente do que se apresentavam em anos anteriores, os movimentos tinham se 

fortificado de tal forma, já na metade da década de trinta, que alguns negros integrantes da 

elite da época também começaram a aderir à causa de seu povo e militavam junto com eles na 

luta contra o preconceito de cor e pela igualdade. Ainda segundo Florestan Fernandes (2008b, 

p. 302): 

Seria impossível ter êxito sem integrar as “classes médias de cor” no seio dos 

movimentos e compeli-las a sair de seu esplêndido isolamento egoísta [...] eles 

conseguiram absorver pelo menos uma pequena parcela daquelas elites, 

principalmente entre indivíduos ou grupos de indivíduos que ainda não haviam se 

diluído na massa da “população branca”. 

A essa altura o movimento negro já estava legitimado perante a população e sua 

demanda já havia ganhado o centro das principais arenas de debate, tanto dentro de alguns 

setores das elites - grande parte dela ainda se negava a aceitar a mudança de paradigma da 

população negra - quanto dentro dos cortiços e das favelas. Nesse cenário de luta e 
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representação política do povo negro o protagonismo ficava por conta da Frente Negra 

Brasileira. Isso se dá devido ao fato de que, como já mencionado anteriormente, a FNB foi um 

dos únicos movimentos que sobreviveram após o surto originado no início do segundo quartel 

do século XX; a maioria dos movimentos fechou por diversos fatores (FERNANDES, 2008b; 

SANTOS, 2001; CORTÊS, 2011; FERREIRA, 2011). 

Assim, a Frente será o principal movimento que representará todas as características 

reivindicatórias citadas anteriormente, como a luta contra o preconceito de cor e a favor da 

inserção do negro na sociedade de classes e, além disso, acompanhará, ao longo de sua curta 

história de duração, todo o processo de gradual melhora da condição de vida do negro, 

principalmente em São Paulo, onde era a sua sede oficial, e em suas outras sedes secundárias 

fora da capital paulista; isso pelo menos até o ano de 1937 quando foi fechada pela ditadura 

varguista instalada no Estado Novo (JUNIOR, 1992; MOURA, 2019; FERNANDES, 2008b). 

Outra característica peculiar presente no curto período de existência da FNB foi a sua 

envergadura pioneira para o debate político. Diferente das outras organizações criadas a partir 

da década de vinte, a Frente Negra sempre apresentou, desde a sua fundação, uma ênfase mais 

voltada para o debate político, para a elaboração de demandas claras, propositivas e que 

representassem os anseios da população negra perante a sociedade e às instituições políticas 

da época; ou seja, sua atuação era voltada para a ação direta imediata, a “segunda abolição” 

(FERNANDES, 2008b, p. 271) se fazia naquele momento e não podia esperar mais 

(FERNANDES, 2008b). 

Os seus componentes tinham como características principais a real militância política, 

no sentido estrito da palavra, o que fazia com que a população aderisse à sua pauta 

reivindicatória e o movimento crescesse se tornando a mais representativa organização negra 

da primeira metade do século XX. (JUNIOR, 1992; MOURA, 2019; FERNANDES, 2008b). 

Segundo Florestan Fernandes (2008b, p. 56): 

Cristalizara-se, em pouco tempo, toda uma filosofia da ação, que concentrava as 

reivindicações em torno de objetivos simples, claros mais essenciais. Bem 

examinados, eles indicam que se queria, na verdade, uma única coisa: substituir os 

critérios tradicionalistas de absorção individual, lenta e descontínua do “negro”, por 

critérios alternativos, congruentes com a ordem social da sociedade aberta, 

competitiva e democrática. Em suma por critérios que promovessem a assimilação e 

a ascensão do “negro” em escala grupal, de modo rápido e ininterrupto. 

A FNB não buscava separar a sociedade em duas, pelo contrário, a defesa da Frente 

era que o negro excluído tinha por direito um lugar na sociedade de classes, junto com os 

brancos, os imigrantes, os mestiços e os negros apadrinhados, essa sociedade tinha que ser 
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aberta para todos e respeitar o mito da democracia racial que os brasileiros tanto 

proclamavam. Os frentenegristas que fossem casualmente vítimas de discriminação sócio 

racial e impedidos de se inserir nessa sociedade seriam agora protegidos por uma organização 

forte que lutava por seus direitos. Toda essa cartilha ideológica deu o suporte para que a FNB 

conseguisse perante a justiça, no ano de 1936, se tornar um partido político. Porém, devido a 

disputas ideológicas internas e ao advento da ditadura varguista em 10 de novembro de 1937, 

a Frente Negra Brasileira chegou ao fim nesse período (JUNIOR, 1992; FERNANDES, 

2008b). 

Sobre a atuação política da FNB, Santos (2001, p. 16, grifo nosso) destaca: 

Agir politicamente e ocupar os espaços possíveis, manter-se alerta às manobras e 

às decepções da história eram as advertências àqueles jovens negros, por quem já 

tinha acumulado experiência em uma rica e agitada militância. Esse olhar sobre a 

política era uma luta permanente por se incluir na agenda nacional e estabelecer 

pontes de negociação para a inserção da população negra. 

A partir dessa passagem de Santos (2001) podemos elaborar algumas conclusões 

preliminares sobre esse primeiro momento do movimento negro e da sua organização política 

em São Paulo. Em primeiro lugar, podemos presenciar uma organização em torno da 

identificação étnica dos atores sociais, conforme é destacado em Pinto (2013), o movimento 

negro organizou sua luta por meio da identificação étnica entre os negros e da percepção dos 

problemas vividos por eles devido sua cor de pele, algo que tornou a pauta do movimento 

mais sólida. 

Em segundo lugar, podemos destacar uma característica de ordem política na atuação 

do movimento negro dessa época
33

, ou seja, conforme se desenvolveu a FNB procurou inserir 

a demanda do povo negro na agenda do Estado, algo inédito até aquele momento na história 

do Brasil. É possível identificar uma organização do movimento negro como um grupo de 

interesse organizado, com uma pauta bem definida, esperando apenas um momento onde a 

janela política abrisse para que eles incluíssem seu projeto nos planos governamentais, o que 

se comprova pelo fato da FNB ter se tornado um partido político em 1936. Porém, essa janela 

política não se abriu tendo em vista a implementação da ditadura varguista (KINGDON, 

2003).  

 

3.3 AS FASES DE EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO NEGRO EM SÃO PAULO: 

SEGUNDA FASE (1945 - 1964) 

                                                             
33

 Uma característica também levantada por Pinto (2013). 
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A ditadura imposta pelo Estado Novo de Getúlio Vargas trouxe prejuízos sérios para a 

forte organização e mobilização que apresentava o movimento negro no final dos anos trinta, 

com o controle do governo central, não existia liberdade de ideias e pautas para os 

movimentos populares, inclusive para o meio negro (SANTOS, 2001). Segundo Domingues 

(2007, p. 107): “Os anos de vigência do Estado Novo (1937-1945) foram caracterizados por 

violenta repressão política, inviabilizando qualquer movimento contestatório”. 

Com o fim do Estado Novo e a queda de Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945, e 

a respectiva volta à democracia, o movimento negro passa a se fazer presente na cena política 

brasileira novamente, tendo como vanguarda a tentativa de criação da Associação dos Negros 

Brasileiros - ANB -. Apesar de não terem a mesma força da Frente Negra Brasileira, tinham 

considerada relevância (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; SILVA, 2003; DOMINGUES, 

2007; FERNANDES, 2008). 

O retorno do regime democrático em 1945 trouxe consigo uma experiência nova para 

a prática política dos negros brasileiros, com o lançamento de diversas candidaturas negras 

para o legislativo. Esse fato já mostra um patamar diferente na relação entre o movimento 

negro e o Estado. Nesse momento histórico começa a se abrir uma janela de oportunidade 

para a inserção das demandas do movimento negro na agenda governamental, a partir de uma 

mudança no fluxo político (KINGDON, 2003). 

Ou seja, a pauta racial estava ganhando força na sociedade brasileira daquela época. A 

simbolização dessa agenda se dá em 1950, quando membros da União dos Homens de Cor - 

UHC, uma das principais organizações negras desse período, “foram recebidos em audiência 

pelo então Presidente Getúlio Vargas, ocasião em que lhe foi apresentada uma série de 

reivindicações a favor da população de cor” (DOMINGUES, 2007, p. 108). 

Mesmo essa nova fase de organização do movimento negro não apresentando o poder 

de aglutinação visto na fase anterior (DOMINGUES, 2007, p. 108), segundo Santos (2001, p. 

22) o retorno do regime democrático em 1945 trouxe consigo uma experiência nova para a 

prática política dos negros brasileiros, com o lançamento de diversas candidaturas negras para 

o legislativo. 

Ainda segundo Santos (2001, p. 22, grifo nosso): 

A redemocratização levou um conjunto de intelectuais negros a lançar um manifesto 

em São Paulo, em 11 de novembro de 1945, para a Convenção Nacional do Negro, 

fazendo referência a uma nova abolição [...] na CNN, presidida por Abdias do 

Nascimento, entre outras medidas aprovadas houve a reivindicação de uma 
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legislação antidiscriminatória, que acabou sendo proposta pelo senador Hamilton 

Nogueira (UDN). 

Esse fato já mostra um patamar diferente na relação entre o movimento negro e o 

Estado. Nesse momento histórico começa a se abrir uma janela de oportunidade para a 

inserção da demanda do movimento negro na agenda governamental, ou seja, a pauta racial 

estava ganhando força na sociedade brasileira daquela época (DOMINGUES, 2007). Tanto é 

que, em 1950, membros da União dos Homens de Cor - UHC -, uma das principais 

organizações negras desse período, “foram recebidos em audiência pelo então Presidente 

Getúlio Vargas, ocasião em que lhe foi apresentada uma série de reivindicações a favor da 

população de cor” (DOMINGUES, 2007, p. 108). 

No ano seguinte, em três de julho de 1951, foi sancionada pelo Presidente Vargas a 

primeira lei 1.390, redigida pelo então deputado Afonso Arinos de Melo Franco, que proibia a 

discriminação racial no Brasil, fruto do então projeto aprovado pela Confederação Nacional 

dos Negros (SANTOS, 2001; SILVA, 2003; DOMINGUES, 2007). Por mais que o Estado 

mostrasse certa abertura política para a inserção da pauta do movimento negro em sua agenda, 

essa entrada ainda era gradual, e não respondia de forma completa ao projeto de igualdade 

racial que o movimento protestava. A criminalização do racismo, por mais que fosse um ato 

necessário, era uma pena criada para controle moral, a base das relações raciais no Brasil 

ainda continuavam iguais, e nenhum projeto consistente foi desenhado para combater esse 

problema de forma estrutural (GRIN; MAIO, 2013). 

Os anos 1950 foram de profunda agitação social em torno da temática racial, isso 

ocorre principalmente pelo fato da organização do movimento negro na denúncia e combate 

ao racismo (SILVA, 2003). Segundo Silva (2003, p. 223), esse momento foi de uma intensa 

movimentação nacional em torno dessa questão, a polêmica se dava entre os defensores da 

dita “democracia racial” brasileira e o movimento negro que queriam desmenti-la e denunciar 

as condições de vida do negro no país: 

Neste sentido, o documento final do I Congresso do Negro Brasileiro em 1950 

apontava para criação de uma Confederação Nacional de Entidades Negras. 

Independente do fato de haver ou não sido criada aquela confederação, sua mera 

citação já dá mostras da existência de uma teia de grupos, por todo o território 

brasileiro, que pudesse vir a sustentá-la [...] Havia, entretanto, uma constante tensão 

entre a denúncia do racismo, a discriminação racial, a exclusão em que eram 

colocados os negros e a reiterada afirmação da especificidade racial do Brasil, no 

que tangia à miscibilidade cultural e racial garantidoras de paz entre negros e 

brancos. 

A principal semelhança encontrada entre os dois momentos históricos separados pela 

ditadura se dá na manutenção e aperfeiçoamento da pauta de reivindicação e nas demandas do 
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movimento negro da década de quarenta e cinquenta (FERNANDES, 2008b). Esse 

aperfeiçoamento presenciado na nova fase do movimento negro repousava em um fator 

crucial e decisivo: a formação de uma embrionária ideologia negra - ou uma contra ideologia, 

que se sustentava basicamente na negação da ideologia racial dominante, ou seja, desbancar a 

“falácia da democracia racial brasileira” (FERNANDES, 2008b). 

Dessa forma, o principal alvo do movimento era desestabilizar a estrutura na qual se 

fundava a sociedade de classes da segunda metade do século XX, atacando assim o padrão 

brasileiro de integração racial e a discriminação racial que ainda se mantinha forte mesmo dez 

anos depois do fim da FNB, tendo como objetivo final atingir um ideal de democracia racial 

verdadeira, e que fosse condizente com a pluralidade cultural brasileira. Essa tática de 

militância era conhecida como “desmascaramento racial” (FERNANDES, 2008b). 

Segundo Fernandes (2008b, p. 114): 

Em um nível mais profundo, o desmascaramento alcançava as racionalizações em 

que se fundavam a filosofia e a política da “democracia racial”, com o padrão 

correspondente de dominação racial tradicionalista. Aí surgiam, a um tempo, uma 

explicação para a ineficácia da ordem legal vigente e uma interpretação das fontes 

de resistência à aceitação igualitária do negro e do mulato pelo branco. 

Devido a essa tática de ação assimilada pelos movimentos, o negro começou a adquirir 

uma consciência maior sobre si mesmo e sobre a discriminação que ele sofria, tendo assim um 

papel fundamental na formação ideológica e educacional do mesmo (JUNIOR, 1992; 

FERNANDES, 2008b). O negro começava a se afirmar como raça e a se identificar como tal. 

Não mais optando simplesmente por “copiar os costumes dos brancos” (JUNIOR, 1992; 

FERNANDES, 2008b). 

Resumindo, a orientação ideológica do movimento negro da década de quarenta e 

cinquenta se dava basicamente em quatro fatores: a identificação e a autoafirmação dos 

negros como uma raça; abertura democrática da sociedade brasileira para uma integração real 

da raça negra em todos os setores da mesma, tornando-a uma sociedade aberta para todos; 

democratização e participação política do negro nas estruturas decisórias do poder e nas 

arenas políticas; além da luta árdua pelo fim definitivo do preconceito de cor e da 

discriminação racial (JUNIOR, 1992; FERNANDES, 2008b). Tudo isso sem ferir a ordem 

legal democrática estabelecida na época ou mesmo diluir o ódio racial e a segregação na 

sociedade brasileira (JUNIOR, 1992; FERNANDES, 2008b). 

Somente no governo de João Goulart que o Estado esboçou de fato uma maior 

abertura política para a participação social e para a efetivação da democracia, não só 

dialogando com o movimento negro, mas também com todos os movimentos sociais de base, 
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que clamavam por reformas estruturais na sociedade brasileira (JUNIOR, 1992). Mas esse 

momento político não durou por muito tempo, tendo em vista que em 1964 veio o golpe civil-

militar e o Estado se insulou e se fechou novamente para as demandas populares, as janelas 

políticas para as pautas raciais, que mostravam um sinal de abertura, voltaram a se fechar em 

pouco tempo (JUNIOR, 1992). 

Mesmo com tantos aspectos positivos, a pauta reivindicatória originada na metade da 

década de quarenta não resistiu à força repressiva com que veio o golpe civil-militar de 1964. 

Esse fim se deu, principalmente, devido à impermeabilidade da elite em aceitar 

democraticamente a demanda negra e tornar a sociedade de fato inclusiva (JUNIOR, 1992; 

MOURA, 2019). Não era vantajoso para a mesma inserir a totalidade do povo negro dentro do 

sistema cristalizado de privilégios políticos e de oportunidades criado há tantos anos e que 

tanto lucro deu à mesma (JUNIOR, 1992). 

Dessa forma, novamente o status quo continuava mantido, mesmo com a resistência da 

população negra. O negro ainda se encontrava em uma situação de desigualdade em relação 

ao branco, porém, em comparação com o começo do século, muita coisa havia mudado com 

essas duas fases anteriores do movimento negro brasileiro (JUNIOR, 1992). O povo negro já 

tinha consciência, dentre outras coisas, de quais eram os objetivos de sua luta, dos seus 

direitos e deveres, de que forma o preconceito racial se materializou e, principalmente, que ele 

era um cidadão detentor de direitos (JUNIOR, 1992). 

A década de sessenta trouxe consigo uma fase de estagnação social e política. A partir 

da ditadura civil-militar em 1964, a questão racial perdeu parte do avanço adquirido com os 

quarenta anos de luta descritos no início do século. A pauta com caráter integracionista e 

explicitamente democrática, encontrada nos movimentos da década de quarenta e cinquenta se 

desmobilizam completamente e o preconceito racial é mais uma vez camuflado e mascarado 

pela ordem social e, nesse momento, também pela repressão militar (JUNIOR, 1992). Nesse 

momento histórico, constata-se um recuo da pauta racial na agenda política, a janela para as 

demandas do movimento negro se fecham, mais uma vez devido a uma mudança no fluxo 

político (KINGDON, 2003). 

Henrique Cunha Junior (1992, p. 27) afirma sobre o período militar dos anos 60 e 70: 

“A nível de representação política de forma direta, tenho anotado somente uma grande baixa 

no meio negro, e a cassação do prefeito da cidade portuária de Santos, Esmeraldo Tarquínio”. 
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E segue dissertando sobre a representação do meio negro dentro do cenário político nacional 

até a referida época (1992, p. 27): 

A inexistência de outros nomes se explica por diversos fatores. Primeiro, foram 

poucos os negros candidatos (eleitos ou não) na história política do país. Segundo, 

estes poucos não possuíam bases populares extensas e nem representavam um 

conjunto de reivindicações do meio que pudesse vir a incomodar ou preocupar a 

nova ordem política estabelecida. Por um estudo das proposições, depoimentos e 

atuação política, conclui-se que o negro, até 1974, nunca foi politicamente 

representado, nem mesmo nas esferas partidárias. 

 

3.4 AS FASES DE EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO NEGRO EM SÃO PAULO: 

TERCEIRA FASE (1978 - ATUALMENTE) 

 

Em meados dos anos 1970, o momento político se modifica e favorece o movimento 

negro do período após o golpe militar. O movimento negro que surge nessa época volta com 

uma mobilização e organização social só vistas na época da FNB, sua pauta era muito mais 

progressista do que a vista em outros momentos da história, e agora legitimada pela opinião 

pública e pela maioria dos movimentos sociais que militavam a favor da democracia e da 

participação. Além de toda essa base de apoio, a demanda do povo negro foi absorvida pelos 

novos partidos políticos que surgiam no pós-ditadura, assim tendo uma inserção na agenda do 

Estado de forma bem mais enfática neste período da história política do Brasil (SANTOS, 

2001; DOMINGUES, 2007; CUSTÓDIO, 2017). 

Após o período mais violento do regime, no ano de 1978, o movimento negro volta à 

cena política nacional, o marco dessa volta se dava pela fundação do Movimento Negro 

Unificado - MNU - (CUSTÓDIO, 2017), no mesmo ano, e também por alguns coletivos 

negros de teatro com o viés estritamente militante, político e contestador, que se formavam 

em cidades como São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, 

dentre outras. As funções dos grupos teatrais muitas vezes são complementos das atividades 

do movimento negro dessa época, divulgando suas pautas e suas atuações; os próprios 

movimentos tinham algumas organizações teatrais incorporadas aos seus quadros. Até mesmo 

para desviar a repressão militar da época (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 

2007; CUSTÓDIO, 2017). 

Por sua vez, a maioria das pautas do movimento negro nesse período tem 

características mais voltadas à esquerda política, analisa friamente o padrão de democracia 

racial que as elites políticas e econômicas insistiam em dizer que o Brasil possuía, e critica 

também a estrutura na qual se fundamenta a sociedade de classes brasileira, agora no âmbito 
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do socialismo e da argumentação anticapitalista (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; 

CUSTÓDIO, 2017). 

Domingues (2007, p. 114, grifo nosso) descreve da seguinte forma a pauta do 

movimento negro organizado do final dos anos 80:  

O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do país, 

porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de 

todos os grupos e organizações anti-racistas em escala nacional. O objetivo era 

fortalecer o poder político do movimento negro. Nesta nova fase, a estratégia que 

prevaleceu no movimento foi a de combinar a luta do negro com a de todos os 

oprimidos da sociedade. A tônica era contestar a ordem social vigente e, 

simultaneamente, desferir a denúncia pública do problema do racismo. Pela primeira 

vez na história, o movimento negro apregoava como uma de suas palavras de ordem 

a consigna: “negro no poder!”. 

Os movimentos adotam como figura simbólica a reinterpretação de Zumbi dos 

Palmares, além de lutar constantemente contra a discriminação e o preconceito de cor. No 

contexto geral, essa fase foi marcada por: i) revisão dos conceitos; ii) revisão da história 

oficial dos negros brasileiros; análise crítica sobre os últimos movimentos; e iv) 

aperfeiçoamento das pautas e demandas conforme o contexto político da época (JUNIOR, 

1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 2007; CUSTÓDIO, 2017). 

Segundo Risério (2012, p. 367): 

Este segundo momento significou bem mais do que uma simples amplificação do 

primeiro (entre 1920 e 1930, com a fase pós Estado Novo sendo uma extensão do 

mesmo). O processo ganhou em extensão e radicalidade, sob o signo das novas 

políticas africanas, da luta pelos direitos civis nos EUA, do desenvolvimento de uma 

consciência ou de uma sensibilidade antropológica no Brasil, da vulgarização de 

discursos em defesa da “diferença”, das “minorias”, da “sociedade pluralista”, e da 

“cidadania”, entendida esta como um conjunto de direitos socialmente 

compartilhados, que conduziram a uma reconfiguração da agenda política brasileira. 

O movimento negro volta a ganhar fôlego e um apoio popular muito maior do que o 

visto com a FNB; além de que, representado pelo MNU, através da figura de Abdias do 

Nascimento e de lideranças negras estudantis como vanguardistas desse processo, desperta 

tanto nos negros e mestiços quanto nos brancos um sentimento de justiça racial e de revolta 

contra o problema sócio racial brasileiro (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 

2007; RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 2017). 

Muito desse processo de legitimação social do movimento negro da década de setenta 

e oitenta se deve ao momento político brasileiro da época, onde os valores democráticos e a 

ânsia popular por participação política e por desenvolvimento social e econômico integrados 

são extremamente relevantes (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 2007; 

RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 2017). O contexto político interno e externo ao Brasil 

contribuía para que a demanda dos negros e a questão racial se tornassem evidentes e o 
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movimento negro ganhasse força (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 2007; 

RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 2017). 

Nesse período histórico, todo o contexto mundial de efervescência do orgulho negro, 

principalmente com a independência dos países africanos, a luta por direitos civis para os 

negros nos EUA e a Revolução Cubana fizeram com que o movimento negro brasileiros das 

décadas de setenta e oitenta se diferenciassem daquele do início do século. Essa diferença se 

dá na explosão da cultura negra e na identificação da maioria dos movimentos com a África e 

com a cultura afro-brasileira (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; CUSTÓDIO, 2017). Dessa 

forma, a pauta de luta dá prosseguimento à questão de identificação da raça negra, iniciada 

nos anos quarenta e cinquenta, e se desvincula completamente da cultura branca de classe 

média, puritana e americanizada, imposta pelos movimentos da década de vinte e trinta 

(JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; CUSTÓDIO, 2017). 

Segundo Domingues (2007, p. 112): 

No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, na luta a 

favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram lideranças 

como Martin Luther King, Malcon X e organizações negras marxistas, como os 

Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos de libertação dos países africanos, 

sobretudo de língua portuguesa, como Guiné Bissau, Moçambique e Angola.  

O negro se identificava com a cultura afro-brasileira, se orgulhava disso e os 

movimentos refletiam essa nova fase, tendo o reconhecimento do povo brasileiro e da opinião 

pública nacional. Essa nova característica do movimento negro será firme até o período 

constitucionalista, legitimado de vez pelo poder público, pelos novos partidos políticos e pela 

constituição federal de 1988 (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 2007; 

RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 2017). Assim, o orgulho negro se faz presente e forte ainda 

hoje nos movimentos sociais do meio negro e na cultura popular e política brasileira 

(JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; DOMINGUES, 2007; RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 

2017). 

Além disso, no âmbito social, o MNU prossegue outro tópico importante e relevante 

do movimento negro pioneiro, o integracionismo volta aperfeiçoado e ajustado com as novas 

demandas sociais e necessidades da população do final do século XX. Esse movimento é 

nomeado por Antônio Risério (2012) de neointegracionismo. Como naquela época, o 

movimento ainda luta pela integração do negro na sociedade de classes, mas agora, para que 

essa integração aconteça, a prioridade não é mais a abertura da sociedade de classes, mas sim 

a atenção do Estado na formulação de políticas públicas que melhorem as condições de vida 

do negro em situação de vulnerabilidade social, como educação de qualidade, saúde, moradia 
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digna, a partir daí o negro terá condições próprias para se integrar à sociedade, tanto ele 

quanto os outros segmentos raciais da população que se encontra em situação de extrema 

pobreza e vulnerabilidade social (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; RISÉRIO, 2012; 

CUSTÓDIO, 2017). 

Segundo Domingues (2007, p. 114, grifo nosso): 

No Programa de Ação, de 1982, o MNU defendia as seguintes reivindicações 

“mínimas”: desmistificação da democracia racial brasileira; organização política da 

população negra; transformação do Movimento Negro em movimento de massas; 

formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do 

trabalhador; organização para enfrentar a violência policial; organização nos 

sindicatos e partidos políticos; luta pela introdução da História da África e do 

Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo apoio 

internacional contra o racismo no país. 

É possível perceber que o movimento cresceu consideravelmente nesse terceiro 

momento histórico, tanto em organização quanto na composição de sua pauta e demandas 

(JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; RISÉRIO, 2012; CUSTÓDIO, 2017). A identificação 

étnica foi assumida pelos integrantes do movimento com uma força nunca vista antes, 

organizando os membros ao redor dessa demanda, conforme sugeria Pinto (2013). Custódio 

(2017, p. 125) afirma que “Tudo isso permitiu à população negra alterar em parte a sua 

autoimagem”, ou seja, o combate ao racismo e a união do movimento em torno do orgulho 

negro se solidificou (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; RISÉRIO, 2012). 

Observa-se, a partir da análise histórica realizada acerca do movimento negro no 

Brasil até aqui, que em momentos específicos da história política brasileira as janelas de 

oportunidades abriram e se fecharam para as questões raciais, até a segunda fase dos 

movimentos, a abertura e o fechamento da janela política se deu devido a mudanças no fluxo 

político, ou seja, devido a acontecimentos que mudaram a estrutura política brasileira e, 

automaticamente, o processo de tomada de decisão governamental (KINGDON, 2003). É 

evidente que a organização e a experiência acumulada ao longo dos anos pelos movimentos 

influenciaram na inserção da pauta racial na agenda política, porém, o fator determinante 

sempre foi a vontade política dos atores governamentais, principalmente nos períodos 

ditatoriais e de retrocesso democrático
34

. 

                                                             
34

 Diferente de Domingues (2007) que define, como hipótese interpretativa, uma possível quarta fase do 

movimento negro brasileiro trazida pela virada do século XX para o XXI, esta pesquisa entende que a terceira 

fase ainda está em curso, tendo em vista que o contexto de luta e os personagens se mantêm, assim como o 

contexto legal macro estabelecido pela CF 88 e a 5º República Brasileira permanecem, por enquanto, inalterados 

- consideradas obviamente algumas mudanças pontuais produzidas pelas mudanças institucionais de cada gestão 

governamental, em seus diferentes níveis federativos -. As fases de evolução do movimento negro iniciavam e 

terminavam a partir de rupturas no sistema político brasileiro, ou seja, a partir de ditaduras impostas - ou no 
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Ainda segundo Domingues (2007, p. 116): 

O movimento negro organizado “africanizou-se”. A partir daquele instante, as lides 

contra o racismo tinham como uma das premissas a promoção de uma identidade 

étnica específica do negro. O discurso tanto da negritude quanto do resgate das 

raízes ancestrais norteou o comportamento da militância. Houve a incorporação do 

padrão de beleza, da indumentária e da culinária africana.  

Porém é a partir dos anos 1980, devido à grande força com que os movimentos se 

organizaram que essa realidade se alterou e a abertura da janela política para as questões 

raciais se deu não só devido às mudanças nos fluxos políticos, mas também por mudanças no 

fluxo de soluções (KINGDON, 2003). Com as novas estruturas institucionais do movimento 

negro desse período, e a forte influência dos seus atores tanto na academia quanto no meio 

político, os negros começaram a propor novas soluções para problemas estruturais como o 

racismo e a desigualdade, impulsionando assim uma agenda nova para o governo, um 

processo que se deu de baixo para cima. 

Todo esse crescimento apresentado pelo movimento negro nos anos 1980 fez com que 

as organizações apresentassem também um significativo crescimento institucional, necessário 

para dialogar com o Estado de forma produtiva, no sentido de orientar a criação de uma 

agenda pública que atendesse às demandas históricas da população negra brasileira 

(RIBEIRO, 2014). É a partir dessa organização política acumulada que os movimentos 

passam a ter capacidade institucional de participar da Assembleia Nacional Constituinte de 

1987, a maior janela de oportunidade para as políticas afirmativas brasileiras da história do 

Brasil.  

A tabela a seguir foi elaborada por Sanches e Peres (2020, p. 308) tendo como base 

em sua maioria a tabela publicada por Domingues (2007, p. 117-119), onde é sistematizado 

todo o processo descrito de mudança social do movimento negro ao longo do século XX
35

: 

Tabela 3 - Quadro comparativo da trajetória do movimento negro na República 

Movimento Negro 

Brasileiro 

Primeira Fase 

(1889-1937) 

Segunda Fase (1945-

1964) 

Terceira Fase (1978-

atualmente) 

                                                                                                                                                                                              
Estado Novo Varguista ou no golpe civil-militar de 1964 - e posteriormente com o restabelecimento da 

democracia. Não há referência na bibliografia que indique o fim da terceira fase do movimento negro. Portanto, 

concluímos que a terceira fase ainda está em curso. 
35

 Sobre a tabela citada, Domingues (2007, p. 119) deixa evidente que: “Este quadro é uma avaliação um tanto 

ou quanto esquemática da trajetória do movimento negro no período republicano. Evidentemente, a evolução 

histórica desse movimento não foi estanque ou linear; ao contrário, foi marcada por contradições, avanços, 

recuos e estagnações de diversas ordens. Alguns militantes, inclusive, atuaram ativamente em mais de uma fase. 

Todavia, para fins analíticos, buscaram-se apontar as linhas gerais que caracterizaram a ideologia, a dinâmica 

interna, a atuação política, os métodos de luta, o discurso, em suma, alguns elementos da vida orgânica daquele 

movimento. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de sinalizar as principais tendências que nortearam a luta 

anti-racista no país.”  
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Conjuntura 

internacional 

Movimento 

nazifascista e pan-

africanista 

Movimento da 

negritude e de 

descolonização da 

África 

Afrocentrismo, 

movimento dos direitos 

civis nos Estados 

Unidos e de 

descolonização da 

África 

Principais termos 

de auto-

identificação 

Homem de cor, negro 

e preto 

Homem de cor, negro e 

preto 

Adoção “oficial” do 

termo “negro”. 

Posteriormente, usa-se, 

também, o “afro-

brasileiro” e 

“afrodescendente” 

Causa da 

marginalização 

do negro 

A escravidão e o 

despreparo 

moral/educacional 

A escravidão e o 

despreparo 

cultural/educacional 

A escravidão e o 

sistema capitalista 

Solução para o 

racismo 

Pela via educacional 

e moral, nos marcos 

do capitalismo ou da 

sociedade burguesa 

Pela via educacional e 

cultural, eliminando o 

complexo de 

inferioridade do negro e 

reeducando racialmente 

o branco, nos marcos do 

capitalismo ou 

sociedade burguesa 

Pela via política (“negro 

no poder!”), nos marcos 

de uma sociedade 

socialista, a única que 

seria capaz de eliminar 

com todas as formas de 

opressão, inclusive a 

racial 

Métodos de lutas 

Criação de 

agremiações negras, 

palestras, atos 

públicos “cívicos” e 

publicação de jornais 

Teatro, imprensa, 

eventos “acadêmicos” e 

ações visando à 

sensibilização da elite 

branca para o problema 

do negro no país 

Manifestações públicas, 

imprensa, formação de 

comitês de base, 

formação de um 

movimento nacional 

Principais 

Eventos históricos 

Criação do Jornal 

Clarím e de outros 

meios que 

compuseram a 

chamada Imprensa 

Negra; Surgimento 

da Frente Negra 

Brasileira, principal 

movimento negro do 

Brasil no período 

Promulgação da Lei 

federal nº 1.390, em 

1951, pelo então 

Presidente Getúlio 

Vargas, que combatia a 

discriminação racial no 

Brasil, batizada de Lei 

Afonso Arinos, 

Deputado Federal que a 

idealizou 

Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987 

(ANC), onde foram 

debatidos e 

posteriormente 

incorporados à 

Constituição de 1988 

dispositivos legais de 

combate ao racismo e 

defesa da cultura 

africana; realização da 

Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o 

racismo, pela cidadania 
e a vida, em 1995 

Relação com o 

“mito” da 

Denúncia 

assistemática do 

Denúncia assistemática 

do “mito” da 

Denúncia assistemática 

do “mito” da 
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democracia racial “mito” da democracia 

racial 

democracia racial democracia racial 

Capacidade de 

mobilização 

Movimento social 

que chegou a ter um 

caráter de massa 

Movimento social de 

vanguarda 

Movimento social de 

vanguarda 

Relação com a 

“cultura negra” 

Distanciamento 

frente alguns 

símbolos associados 

à cultura negra 

(capoeira, samba, 

religiões de matriz 

africana) 

Ambiguidade valorativa 

diante de alguns 

símbolos associados à 

cultura negra (capoeira, 

samba, religiões de 

matriz africana) 

Valorização dos 

símbolos associados à 

cultura negra (capoeira, 

samba, religiões de 

matriz africana, 

sobretudo o candomblé) 

Como concebiam 

o fenômeno da 

mestiçagem 

De maneira positiva 

(discurso pró-

mestiçagem) 

De maneira positiva 

(discurso pró-

mestiçagem) 

De maneira negativa 

(discurso contra a 

mestiçagem) 

Dia de reflexão 

e/ou protesto 

13 de Maio (dia da 

assinatura da Lei 

Áurea, em 1888) 

13 de Maio (dia da 

assinatura da Lei Áurea, 

em 1888) 

20 de Novembro (dia de 

rememoração da morte 

de Zumbi dos Palmares) 

Principais 

Lideranças 

Vicente Ferreira, José 

Correia Leite, 

Arlindo Veiga dos 

Santos 

José Bernardo da Silva, 

Abdias do Nascimento 

Hamilton Cardoso, 

Lélia Gonzalez 

Principais 

referências 

bibliográficas 

utilizadas para a 

elaboração do 

artigo 

Cortês, 2011. 

Ferreira, 2011. 

Santos, 2006. 

Fernandes, 2008. 

Junior, 1992. 

Domingues, 2007. 

Silva, 2003. 

Fernandes, 2008. 

Junior, 1992. 

Domingues, 2007. 

Silva, 2003. 

Junior, 1992. Custódio, 

2017. Santos, 2001. 

Domingues, 2007. 

Ribeiro, 2014. Santos, 

2015. 

Fonte: SANCHES; PERES, 2020, p. 308.  
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4 - JANELAS DE OPORTUNIDADES PARA AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO 

BRASIL 

 

Vamos analisar neste capítulo três momentos-chave ocorridos entre os anos 1980 e 

início dos anos 2000 que irão fundar os parâmetros das políticas afirmativas brasileiras 

implementadas tanto nesse período quanto posteriormente. Vamos interpretar esses três 

momentos selecionados aqui como as três maiores janelas de oportunidades abertas para as 

políticas afirmativas na história do Brasil, são eles: a Assembleia Nacional Constituinte de 

1987, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida de 1995 e a 

III Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata organizada pela ONU em Durban, África do Sul, no ano de 2001. 

 As políticas de igualdade racial promovidas pelo Estado brasileiro a partir da década 

de 80 são oriundas de um contexto sociopolítico extremamente específico; contexto esse que 

gerou uma estrutura institucional e administrativa dentro do Estado que foi a responsável pela 

implementação dessas políticas. Esse contexto se resume basicamente pelo fim da ditadura 

civil – militar, em vigor desde 1964, e a consequente abertura democrática do Estado 

brasileiro, em todas as suas instâncias federativas; com isso, há um fluxo nacional de 

fortalecimento de todos os movimentos sociais existentes, defendendo pautas da mais alta 

relevância (RIBEIRO, 2014). 

A partir daí, o movimento negro assume um protagonismo político ímpar na história 

do país, tendo na denúncia contra o racismo a sua principal pauta naquele momento, inserida 

nas cartilhas dos partidos políticos que nasciam naquela época. Ou seja, o momento era único 

e propício para essa demanda histórica entrar na agenda pública do Estado brasileiro 

(RIBEIRO, 2014). 

Em paralelo a esse momento político de abertura democrática e mobilização popular, 

onde a sociedade civil assumia um papel central no cenário político nacional, inicia-se 

também o processo constitucional com a criação da Assembleia Nacional Constituinte - ANC 

- no ano de 1987 (RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). Assumindo um caráter central de 

constituição cidadã, devido ao mote democrático e o papel de defensora de direitos sociais 

que a nova carta visava concentrar, a constituinte de 1987 absorveu todo o contexto político 

nacional da época, e com isso, absorveu também as demandas populares negligenciadas pela 
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ditadura e postas à luz novamente pelos movimentos sociais e partidos políticos novos 

(RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). 

A ANC de 1987 foi assumida pelo movimento negro com a importância que a mesma 

possuía, ou seja, como um momento de mudança social e política nunca antes visto no país, 

um momento de construção do aparato legal máximo da nação, sendo que essa construção 

seria realizada de forma participativa, era a maior janela de oportunidade que, não só o 

movimento negro, mas todos os movimentos sociais do país tiveram para inserir suas 

demandas na agenda de políticas públicas do Estado brasileiro, era o marco-zero da 

democracia brasileira (SANTOS, 2015, p. 40). 

Segundo Santos (2015, p. 173): 

Tal postura nos revela que de fato, o movimento reconhecia a importância deste 

momento histórico para suas lutas. Fala-se no contexto na relevância da Constituição 

para a “criação de um país novo” que levasse em “conta os anseios e necessidades 

da população negra”. Ao longo do trabalho notamos a incidência de termos como 

“segunda abolição”, “lei complementar a Lei Áurea”, e “resgate de cidadania” para 

designar a Constituição Federal ou seu papel para os/as negros/as [...] De fato, o ano 

de 1988 para o Movimento Negro representava a possibilidade de ruptura, o 

“momento da nossa verdade” e a coincidência da reforma constitucional com o 

Centenário da Abolição conferia a este momento um caráter histórico. 

O movimento negro de fato não se absteve dessa janela política, seus integrantes 

participaram intensamente das discussões e inseriram a demanda negra histórica nas pautas de 

discussões da ANC, não só por meio da pressão exercida pelos próprios militantes nas 

reuniões, mas também pelos seus aliados institucionais na luta, como por exemplo, o Partido 

dos Trabalhadores - PT - e a Central Única dos Trabalhadores - CUT -, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST - dentre outros (RIBEIRO, 2014). Segundo Santos 

(2015, p. 173): “a partir dos anos 1980 notamos a articulação do Movimento Negro no 

interior da política partidária e institucional e principalmente a partir de 1985 mobilizado para 

influenciar no processo Constituinte realizando ou inserindo-se em debates sobre o tema”. 

Essa influência do movimento negro e dos seus aliados no processo constitucional se 

dá, principalmente, com os diversos atos de revisão do projeto constitucional que foram feitos 

durante a confecção da carta. Isso se deu justamente para que se garantisse a inserção da pauta 

negra tanto no debate constitucional, quanto na redação final da carta, em 1988 (RIBEIRO, 

2014; SANTOS, 2015). 

Dentre os atos de revisão constitucional, o mais importante e marcante no processo foi 

a Declaração da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte - CNC -, datada de 

17/10/1986. Segundo Matilde Ribeiro (2014, p. 170-171): 
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A Declaração da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte - CNC, de 

17/10/1986, registrado em cartório do 1º Ofício sob o n. 106880, é produto de 

importante mobilização que antecedeu a elaboração do Anteprojeto de Revisão e da 

promulgação da Constituição Federal (em 5 de outubro de 1988). A CNC foi 

realizada no período de 26 e 27/08/1986, em Brasília, tendo como principal 

organizador o Movimento Negro Unificado (MNU), e contou com a presença de 63 

entidades de 16 estados brasileiros, totalizando 185 participantes [...] a Declaração 

da CNC traz como reivindicações terra, educação, condições de vida e saúde, 

segurança/violência policial, cultura e comunicação, relações internacionais, mulher, 

criança e adolescente e direitos e garantias individuais. Esses temas compõem a 

realidade dos anos 1980, momento de ampliação do leque de atuação do Movimento 

Negro. Essa Declaração somou-se às mobilizações e formulações que visavam 

interferir no processo de revisão da constituição, buscando assegurar formas 

legislativas e normativas quanto aos direitos democráticos. 

O fruto dessa intensa participação do movimento negro no processo constitucional foi 

a criação de um sistema amplo de dispositivos legais norteadores para a formulação de 

política afirmativas, dentre as principais previsões normativas trazidas pela CF 88 estão o 

reconhecimento do racismo e do preconceito de cor como crimes inafiançáveis, além da 

prevenção e combate (JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 2009). Esse ponto especificamente 

gerou uma discussão profunda na sociedade para a criação de um dispositivo penal que 

punisse a prática do racismo e substituísse a antiga lei afonso arinos, Segundo Jaccoud; Silva; 

Rosa e Luiz (2009, p. 270): 

É o repúdio ao racismo declarado na Constituição de 1988 que mobilizou os 

esforços mais significativos com vista à substituição da Lei Afonso Arinos. Nesta 

nova conjuntura, já em 1989, foi aprovada a Lei no 7.716, de 1989, de autoria do 

deputado federal Carlos Alberto Oliveira. A chamada Lei Caó prevê a punição para 

atos motivados pelo preconceito de cor ou raça, partindo de um exaustivo trabalho 

de tipificação daqueles atos. 

Vale ressaltar um fato histórico, o Deputado Federal Carlos Alberto Caó de Oliveira, 

autor da lei nº 7.716/89, e falecido em 2018, era negro, diferente do Deputado Federal Afonso 

Arinos de Melo Franco, autor da primeira lei da história a criminalizar o racismo - Lei Federal 

nº 1390/51 -. Esse simples fato carrega uma grande dimensão para a história do movimento 

negro, pois a Constituição Federal de 1988 foi a maior janela de oportunidade para o 

movimento negro na história, onde, a partir do que pregava a Carta, um deputado negro, 

militante do movimento, redigiu a lei que criminaliza os atos de discriminação racial, isso 

significa que o movimento negro estava inserido de vez nas arenas de discussão de políticas 

públicas do Estado brasileiro. 

Além desse dispositivo legal garantido pela CF 88 vale destacar: o reconhecimento 

dos territórios quilombolas como patrimônio cultural da nação e a garantia do direito de 

propriedade dos povos que habitam essas terras (LEITE, 2008); define a promoção da 

igualdade racial como meta do Estado brasileiro; a proteção da diversidade cultural brasileira 
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como patrimônio nacional, o reconhecimento da pluralidade étnica do Brasil, estabelecendo a 

necessidade de fixação de datas comemorativas para os “diferentes segmentos étnicos 

nacionais” (BRASIL, 2010, Art. 215); além da previsão do ensino de história africana e 

indígena no ensino básico (JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 2009; BRASIL, 2010; 

RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). 

 Santos (2015) afirma, sobre esse novo patamar do movimento negro pós CF 88, e a 

forma como ele irá se relacionar com o Estado brasileiro, em suas diferentes instâncias 

administrativas, dali pra frente (2015, p. 179-181, grifo nosso):  

Os dispositivos inseridos na Constituição Federal – apesar das supressões - são 

importantes conquistas do Movimento Negro. A inserção da palavra “racismo” no 

texto é significativa num país que sempre negou a existência do fenômeno no seu 

contexto. A Constituinte fora de fato o momento em que a temática insere-se na 

agenda governamental brasileira, o negro torna-se sujeito político. As inclusões 

no texto ensejaram lutas posteriores por regulamentação e efetiva implementação de 

leis, o que conferiu ao direito para tais atores/atrizes a característica de campo de 

disputa [...] O respaldo legal mune o Movimento Negro, e não somente este 

movimento social, à se dirigir ao Estado de um novo modo – jamais 

experimentado ao longo de todo o período republicano. 

Além da Declaração da CNC de 1986, dos outros projetos de revisão constitucional 

datados da mesma época, da criação da Fundação Cultural Palmares em agosto de 1988, e da 

própria constituição de 1988, outros documentos, programas, cartilhas e decisões políticas 

foram essenciais para nortear a formulação de políticas de igualdade racial, fortalecer o 

combate ao racismo e, para efetivar tais ações, estimular a criação de estruturas institucionais 

e estatais que representassem a agenda negra dentro da máquina de governo (JACCOUD; 

SILVA; ROSA; LUIZ, 2009; RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). Com isso, a constituição de 

1988, oriunda desse processo, nasceu como uma aliada estratégica da população negra na 

busca pela igualdade racial e no combate ao racismo nos anos posteriores (JACCOUD; 

SILVA; ROSA; LUIZ, 2009; RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). 

 É inserido nesse novo ambiente político institucional que os movimentos negros irão, 

por meio de seus representantes dentro da nova organização democrática do Estado brasileiro, 

formular, junto a outros atores, as novas políticas de promoção da igualdade racial e combate 

ao racismo no Brasil (RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2015). Com isso, marca-se o momento tão 

esperado, pela população afro-brasileira e por toda a sociedade, de resgate da dívida histórica 

entre o Estado brasileiro e os negros, dívida essa existente há séculos e que foi responsável 

pela inserção do negro na condição de vulnerabilidade social por tantos anos, como visto 

anteriormente. A CF 88 havia garantido em lei os direitos da população negra, agora cabia aos 



68 
 

movimentos negros cobrar do Estado a concretização dessas garantias legais (RIBEIRO, 

2014; SANTOS, 2015). 

De fato o movimento negro se posiciona de forma diferente em relação ao Estado nos 

anos 1990, a janela política está aberta como nunca antes para a questão racial e era o 

momento de aproveitar essa oportunidade (MOEHLECKE, 2002; MAIO; MONTEIRO, 2005; 

LIMA, 2010; SANTOS, 2018). A capacidade do movimento negro para organização, 

mobilização, diálogo, formulação de propostas e proposição delas nas discussões públicas está 

em um nível altíssimo, e isso se demonstrará na forma como os seus integrantes irão atuar nos 

dois próximos momentos que serão descritos a seguir, a Marcha Zumbi e a Conferência de 

Durban (MOEHLECKE, 2002; MAIO; MONTEIRO, 2005; LIMA, 2010; SANTOS, 2018). 

 A Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida, realizada 

em Brasília em 20 de novembro de 1995, reuniu mais de 30 mil pessoas e mostrou a força que 

a questão racial tinha na sociedade brasileira naquela época a partir da organização de um 

documento, ao final do protesto, com uma pauta diversa e numerosa de reivindicações e 

demandas, mostrando a forte característica de pressão política que o movimento apresentava 

(MOEHLECKE, 2002; MAIO; MONTEIRO, 2005; LIMA, 2010; SANTOS, 2018). Segundo 

Jaccoud; Silva; Rosa e Luiz (2009, p. 273) o Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial, oriundo da Marcha Zumbi e apresentado pelo movimento ao governo 

federal, tinha como principais demandas: 

O documento da marcha demanda do Estado a criação de condições efetivas para 

que todos possam se beneficiar da igualdade de oportunidades como condição de 

afirmação da democracia brasileira. Para isso, duas linhas de intervenção são 

propostas. De um lado, reclama-se a adoção de medidas de valorização da 

pluralidade étnica da sociedade. De outro, apresenta-se um programa de ações 

visando à promoção da igualdade e incluindo a implantação de ações afirmativas 

para o acesso a cursos profissionalizantes e universidades 

 O governo Fernando Henrique Cardoso recebe o documento elaborado pela 

organização da Marcha Zumbi e, como forma de responder às manifestações, cria no mesmo 

mês um Grupo de Trabalho Interministerial para pensar de forma transversal as políticas 

públicas que respondam às demandas levantadas pelo movimento negro brasileiro 

(MOEHLECKE, 2002; MAIO; MONTEIRO, 2005; JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 

2009; LIMA, 2010; SANTOS, 2018). Segundo Moehlecke (2002, p. 206) “o grupo realizou 

dois seminários sobre o tema, em Salvador e Vitória, a partir dos quais elaborou 46 propostas 

de ações afirmativas, abrangendo áreas como educação, trabalho, comunicação, saúde”. 



69 
 

 Mas é a saúde da população negra que ganha maior atenção do governo federal nesse 

período, principalmente devido a forte organização do grupo de mulheres negras (MAIO; 

MONTEIRO, 2005, p. 423). Cabe destacar como resultado dos trabalhos realizados pela 

gestão FHC a elaboração de dois programas de políticas extremamente importantes, o 

Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde, lançado em 1996, voltado 

especificamente para uma demanda de saúde da população negra, que era a que mais sofria 

com essa doença; além do Programa Nacional de Direitos Humanos, que voltava sua atenção 

também para a questão do enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, por 

meio de políticas educacionais, sociais e econômicas (MOEHLECKE, 2002; JACCOUD; 

SILVA; ROSA; LUIZ, 2009; LIMA, 2010; SANTOS, 2018). 

 Por mais que se reconheça o esforço do Governo Federal para inserir a questão racial 

na agenda pública no final dos anos 90, a gestão FHC não assumiu uma posição incisiva no 

combate ao racismo e na implementação das políticas formuladas, tendo como foco maior o 

reconhecimento da questão racial, e negligenciando de certa forma o caráter redistributivo da 

política afirmativa
36

 (MOEHLECKE, 2002; MAIO; MONTEIRO, 2005; LIMA, 2010). 

Porém, o terreno estava preparado para uma virada nesse paradigma, toda essa experiência 

institucional vivida durante a gestão FHC traria uma vantagem organizacional para o 

movimento no momento da Conferência de Durban em 2001. 

 É consenso na literatura que a III Conferência Mundial contra Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata organizada pela ONU em Durban, 

África do Sul, no ano de 2001 foi o principal ponto de inflexão da questão racial na agenda 

governamental brasileira do século XXI (SABOIA; PORTO, 2002; MAIO; MONTEIRO, 

2005; LIMA, 2010). 

O governo federal mobilizou diversos atores do Estado, de diferentes ministérios, para 

organizar plenárias nacionais para preparação da comitiva brasileira que representaria o Brasil 

em Durban, e nessas plenárias o movimento negro participou ativamente e formulou uma 

cartilha extensa com propostas para serem apresentadas à comunidade internacional, o 

governo brasileiro pretendia demonstrar para o mundo que se esforçava no combate ao 

racismo e na promoção da igualdade racial (SABOIA; PORTO, 2002; MAIO; MONTEIRO, 

2005; JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 2009; LIMA, 2010; SANTOS, 2018). 

                                                             
36

 Uma abordagem mais aprofundada das políticas afirmativas, em especial na política de cotas raciais para 

acesso ao ensino superior, pela perspectiva do reconhecimento e da redistribuição é realizada em Almeida (2007) 

e também em Lima (2010). 
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Maio e Monteiro (2005, p. 427) detalham a forma como o movimento negro se 

articulou e organizou para participar das plenárias de preparação para Durban, e mostram o 

patamar de alta relevância que a questão racial e as políticas afirmativas haviam atingido no 

início do século XXI: 

Os fóruns preparatórios para a Conferência de Durban deixaram mais evidentes as 

articulações entre o movimento negro, no plano transnacional, e a rede de 

movimentos, ONGs, organizações multilaterais e aparatos estatais no âmbito da luta 

pelos direitos humanos. Se nos anos 80 a luta anti-racista era representada pela 

aliança entre cientistas sociais e o movimento negro, com reduzido raio de 

influência, a partir da segunda metade dos anos 90 e, em particular, no início do 

século XXI, novos atores se posicionaram a favor da implementação de „políticas 

raciais‟. Agências do Estado como o Ipea e o Itamaraty, jornalistas, economistas, 

setores da academia e parlamentares de variados matizes ideológicos passaram a se 

identificar com a pauta de reivindicações discutida em arenas internacionais, em que 

políticas públicas racializadas deveriam ser o norte para se atingir justiça social, em 

contraposição às de perfil universalista”. 

A preparação da delegação brasileira para Durban, contando com suas plenárias 

realizadas por todo o Brasil, é interpretada como tão - ou até mesmo mais - importante quanto 

a própria conferência mundial realizada na África do Sul (SABOIA; PORTO, 2002; MAIO; 

MONTEIRO, 2005; JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 2009). O entendimento sobre os 

impactos que o racismo exerce sobre a população negra, as heranças da escravidão e da 

abolição incompleta sobre a situação social dos negros no século XXI, e a importância que as 

políticas afirmativas possuem para a alteração desse status quo foram completamente 

ressignificadas após a realização das plenárias (SABOIA; PORTO, 2002; MAIO; 

MONTEIRO, 2005; JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 2009). 

Uma demonstração dessa intensa mobilização para a preparação da comitiva brasileira 

para Durban foi a realização, em 2001, da primeira conferência nacional contra o racismo e a 

intolerância, no Rio de Janeiro e que contou com a participação de cerca de 1700 participantes 

e “logrou sensibilizar a opinião pública e mobilizar a imprensa em níveis surpreendentes em 

torno da importância que o temário de Durban teria para o Brasil” (SABOIA; PORTO, 2002, 

p. 23). 

O paradigma social e a ideia que a sociedade brasileira tinha sobre a questão racial 

havia alterado drasticamente, Segundo Saboia e Porto (2002, p. 25, grifo nosso) o impacto 

mais importante de Durban para o país foi: 

A mudança na percepção sobre a existência e as conseqüências do racismo no 

Brasil. [...] O mito da democracia racial perfeita caiu por terra, substituído pela 

possibilidade da democracia racial em construção. A partir dessa percepção, 

vêm-se reproduzindo em câmaras municipais e assembléias estaduais de todo o 

Brasil medidas no sentido de sancionar legislação anti-discriminatória. No âmbito 

federal, foi criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, de 
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composição paritária, para promover a implementação das recomendações da 

Conferência Mundial e do relatório elaborado pelo Comitê Preparatório brasileiro. 

Estudam-se e implementam-se, em vários órgãos da Administração Federal e do 

Poder Judiciário, medidas de ação afirmativa dirigidas aos afrodescendentes e a 

outros setores vulneráveis da população. 

Após a realização da conferência mundial, e com a posse do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva a política afirmativa brasileira passa de um patamar de reconhecimento, 

assumida pelo governo FHC, e assume um caráter redistributivo (ALMEIDA, 2007; LIMA, 

2010). As políticas de promoção da igualdade racial se concretizam - conforme o movimento 

negro demandou - e se tornaram políticas de Estado, a partir daí, a relação entre Estado e 

movimento negro se torna intrínseca, com os atores do movimento participando diretamente 

das arenas de formulação de políticas no governo, carregando ideias e valores que nunca antes 

haviam entrado na agenda governamental, os negros se tornaram de fato protagonistas de sua 

vida política (ALMEIDA, 2007; LIMA, 2010). 

Seguindo a análise de Kingdon (2003) cabe o entendimento que houve uma junção de 

fluxos nesse momento permitindo o avanço dos movimentos em prol da transformação de 

suas reivindicações em políticas efetivas. As políticas de promoção da igualdade racial se 

concretizam - conforme os movimentos negros demandaram - e se tornaram políticas de 

Estado, a partir daí, a relação entre Estado e movimentos negros se torna intrínseca, com os 

atores dos movimentos participando diretamente das arenas de formulação de políticas no 

governo, carregando ideias e valores que nunca antes haviam entrado na agenda 

governamental, os negros se tornaram de fato protagonistas de sua vida política. 

 Dessa maneira, após cerca de um século de lutas percebe-se que os anos 1990 e 2000 

concentraram diversos avanços para as questões raciais no Brasil, possibilitados pelo acúmulo 

de enfrentamentos e aprendizados das décadas anteriores. Essas conquistas referem-se, 

principalmente, ao acesso às oportunidades de educação e promoção de direitos, como por 

exemplo, a lei nº 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira nos programas pedagógicos das escolas públicas de ensino básico no 

Brasil, e que regulamenta o artigo 242º, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988; 

e a Lei nº 7.716/1989 - a Lei Caó, citada anteriormente - que regulamenta o artigo 5º, inciso 

42, da CF 88 que criminaliza o racismo no Brasil, e substituiu automaticamente a antiga Lei 

Afonso Arinos. 

 Pode-se concluir, a partir da revisão do longo processo de evolução dos movimentos 

negros no Brasil ocorrido durante o século XX e descrito anteriormente, que as janelas 

políticas para foram abertas e fechadas em vários momentos. Durante as duas primeiras fases 
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dos movimentos - 1889 - 1937 e 1945 - 1964, respectivamente - foi possível perceber uma 

leve absorção da pauta racial no Estado somente nos anos 1950, após um fechamento 

completo para essa demanda durante a ditadura varguista de 1945, em seguida a janela se 

fechou novamente durante a ditadura militar de 1964, persistindo até meados dos anos 1970; 

em todas as situações a dinâmica das janelas de oportunidades para as políticas afirmativas se 

deu por meio de variações no fluxo político brasileiro (KINGDON, 2003). 

O processo de inserção da temática racial na agenda governamental brasileira, 

presenciado a partir dos anos 1980, pode ser interpretado como uma fusão de dois fluxos 

estudados por Kingdon (2003), ou seja, uma inserção que se deu por meio de mudanças tanto 

no fluxo político, devido ao processo institucional de abertura democrática que o país vivia, 

quanto no fluxo de soluções, esse oriundo da movimentação de base das novas organizações 

sociais do meio negro da época, o que também não deixa de ser fruto da redemocratização 

vivida pela sociedade brasileira do final do século XX. 

Finalmente, o racismo e a questão da igualdade racial foram reconhecidos como 

problemas públicos pelo Estado brasileiro e entraram na sua agenda pública, com a virada do 

século as políticas afirmativas se tornaram políticas de Estado. A questão racial como um todo 

entra definitivamente, e pela primeira vez na história, na agenda política nacional, em todas as 

suas instâncias administrativas, e também nos planos de governo dos políticos. A primeira 

prova desse novo paradigma político é o processo de institucionalização das políticas de 

igualdade racial e combate ao racismo que se instala em vários governos locais que irão 

assumir nos anos 1990 e 2000 (RIBEIRO, 2014). 

Estados e municípios criaram, nesse período, estruturas institucionais que tinham 

como objetivo principal fornecer uma solução para a questão racial em suas regiões. Grandes 

capitais brasileiras como Belo Horizonte e São Paulo, além dos governos estaduais de São 

Paulo e Rio de Janeiro, foram pioneiros nesse processo. Dentro desse espectro, podemos 

enquadrar o caso das políticas afirmativas formuladas no Município de São Paulo. 
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5 – AVALIAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL DE SÃO PAULO (IV COMPIR)  

 

 O caminho histórico percorrido pelo povo negro até o momento onde se abrem as três 

principais janelas de oportunidades para a política afirmativa no Brasil é extenso, doloroso, 

cheio de reveses, mas que também apresenta incontáveis conquistas sociais e políticas, com 

uma experiência de atuação política e organização social acumulada que torna o movimento 

negro brasileiro o maior movimento social do país. 

As três janelas de oportunidades analisadas anteriormente - a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a 

Vida de 1995 e a III Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 

e Intolerância Correlata organizada pela ONU em Durban, África do Sul, no ano de 2001 - 

foram fenômenos políticos de caráter nacional, porém seus efeitos influenciaram não só a 

criação de políticas afirmativas no Governo Federal, mas também enraizaram nas unidades 

locais de poder, estados e municípios, induzindo a criação de políticas importantes também 

nesses níveis administrativos - como na capital paulista, nosso objeto de estudo -, e isso se dá 

muito pela experiência que os atores e atrizes do movimento negro trouxeram da sua 

experiência de participação nessas três janelas para suas realidades locais de atuação, onde 

construíram ao longo de suas vidas sua militância política e sua comunidade epistêmica. 

A tabela a seguir recupera os fatos mencionados nos capítulos anteriores, com o 

objetivo de viabilizar a interpretação do complexo processo histórico de construção das 

políticas afirmativas no Brasil, para assim, adentrarmos à realidade da política de igualdade 

racial na Cidade de São Paulo. 

Tabela 4 - Revisão dos principais conceitos e fatos históricos levantados sobre a 

política racial brasileira e paulistana 

Fases de 

evolução do 

movimento 

negro na 

República 

Principais fatos históricos para a 

questão racial brasileira 

Principais 

atores 

Principais 

movimentos 

protagonistas 

na cena política 

e social 

Âmbito Nacional 

Âmbito Local 

(estadual e 

municipal - São 

Paulo) 
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Primeira fase 

(1889 - 1937) 

1889 - 

Nascimento da 

República 

Federativa do 

Brasil  

Vicente Ferreira, 

José Correia 

Leite, Arlindo 

Veiga dos 

Santos 

FNB, Clarim da 

alvorada 

 

Início dos anos 1900 

- Surgimento da 

"Imprensa Negra" 

Início dos anos 1900 

- Criação dos 

primeiros movimentos 

institucionais 

organizados do povo 

negro, tendo a Cidade 

de São Paulo como o 

foco maior de 

aparição desses tipos 

de organizações 

1930 - Revolução 

constitucionalista 
 

Segunda fase 

(1945 - 1964) 

Fim do Estado 

Novo 

 

José Bernardo da 

Silva, Abdias do 

Nascimento 

UHC; ANB; 

ACN 

1945 - Realização 

da Convenção 

Nacional do 

Negro 

1950 - Governo 

Vargas recebe 

militantes da 

UHC para discutir 

problemas da 

população negra 
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1950 - I 

Congresso do 

Negro Brasileiro 

1951 - Sanção da 

Lei Afonso 

Arinos, primeira 

lei que punia o 

racismo no Brasil 

 

1956 - Criação da 

Associação Cultural 

do Negro, em São 

Paulo 

1961 - Criação do 

Grupo de teatro 

evolução, no interior 

de São Paulo 

Terceira fase 

(1978 - atual) 

1978 - Fundação 

do Movimento 

Negro Unificado 

(MNU) 

 

Abdias do 

Nascimento, 

Hamilton 

Cardoso, Lélia 

Gonzalez, Carlos 

Alberto "Caó" 

MNU, 

UNEGRO, 

Quilombação, 

Educafro 
 

1984 - O Governador 

André Franco 

Montoro cria a 

Conselho de 

Participação e 

Desenvolvimento da 

Comunidade Negra do 

estado de São Paulo 

1986 - Declaração 

da Convenção 

Nacional do 

Negro pela 

Constituinte  
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1987 - 

Assembleia 

Nacional 

Constituinte 

1987 - O Prefeito 

Jânio Quadros criou o 

Conselho Municipal 

do Negro de São 

Paulo, primeiro 

iniciativa na história 

do poder público 

municipal de criação 

de um órgão 

específico para tratar 

da questão racial da 

cidade 

1988 - 

Promulgação da 

Constituição 

Federal  

1989 - aprovada a 

Lei n º 7.716, de 

autoria do 

deputado federal 

Carlos Alberto 

Oliveira, chamada 

Lei Caó, prevê a 

punição para atos 

motivados pelo 

preconceito de 

cor ou raça 

1989 - A Prefeita 

Luiza Erundina 

transformou o CMN 

na Coordenadoria 

Especial do Negro 

 

1992 - Erundina 

Transforma a CEN na 

Coordenadoria dos 

Assuntos da 

População Negra do 

Município de São 

Paulo - CONE -, que 

atuaria com essa 

nomenclatura até 

2013 
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1995 - Marcha 

Zumbi dos 

Palmares contra o 

Racismo pela 

Cidadania e a 

Vida 

 

2001 - III 

Conferência 

Mundial contra 

Racismo, 

Discriminação 

Racial, Xenofobia 

e Intolerância 

Correlata 

organizada pela 

ONU em Durban 

2003 - 

promulgação da 

lei federal nº 

10.639, que 

institui a 

obrigatoriedade 

do ensino de 

história e cultura 

africana e afro-

brasileira nos 

programas 

pedagógicos das 

escolas públicas 

de ensino básico 

no Brasil 

2003 - criação da 

Secretaria 

Especial de 

Políticas de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

SEPPIR 
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2004 - Realização da 

Primeira Conferência 

Municipal de 

Promoção da 

Igualdade Racial de 

São Paulo - I 

COMPIR -, estando a 

CONE sob a 

coordenação de 

Edmar Silva, 

nomeado pela então 

Prefeita Marta Suplicy 

- PT - 

2005 - Realização 

da Primeira 

Conferência 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

I CONAPIR 

 

2009 - Realização 

da Segunda 

Conferência 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

II CONAPIR 

2009 - Realização da 

Segunda Conferência 

Municipal de 

Promoção da 

Igualdade Racial de 

São Paulo - II 

COMPIR -, estando a 

CONE sob a 

coordenação de Maria 

Aparecida de Laia, 

nomeada pelo então 

Prefeito Gilberto 

Kassab - DEM - 

2009 - Aprovação 

do Plano 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

PLANAPIR 
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2010 - Sanção da 

Lei Federal nº 

12.288, que cria o 

Estatuto da 

Igualdade Racial 

 

2013 - 

Regulamentação 

do Sistema 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

SINAPIR -, 

previsto pela lei 

que cria o 

Estatuto da 

Igualdade Racial 

2013 - A CONE tem 

seu status institucional 

elevado para uma 

secretaria por meio da 

Lei Municipal nº 

15.764, que cria a 

Secretaria Municipal 

de Promoção da 

Igualdade Racial - 

SMPIR -; é a primeira 

vez na história do 

município que é 

criada uma secretaria 

exclusiva para a 

questão racial 

2013 - Realização 

da Terceira 

Conferência 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

III CONAPIR 

2013 - Realização da 

Terceira Conferência 

Municipal de 

Promoção da 

Igualdade Racial de 

São Paulo - III 

COMPIR -, desta vez 

organizada por uma 

secretaria exclusiva 

para a questão racial. 

Sob a liderança do 

Secretário Netinho de 

Paula, nomeado pelo 

então Prefeito 

Fernando Haddad - 

PT 

 

2016 - 

Regulamentação do 

Conselho Municipal 

de Promoção da 

Igualdade Racial de 
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São Paulo – COMPIR 

2017 - A SMPIR é 

rebaixado de status 

institucional e volta a 

se tornar uma 

coordenadoria, 

subordinada a outra 

secretaria, desta vez a 

de direitos humanos e 

cidadania 

2017 - Realização da 

Quarta Conferência 

Municipal de 

Promoção da 

Igualdade Racial de 

São Paulo 

2018 - Realização 

da Quarta 

Conferência 

Nacional de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

IV CONAPIR 

2018 - Aprovação do 

Plano Municipal de 

Promoção da 

Igualdade Racial - 

PLAMPIR -, por meio 

do Decreto Municipal 

nº 58.526, assinado 

pelo então Prefeito 

Bruno Covas; Adesão 

do Município de São 

Paulo ao SINAPIR 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como foi mencionado na metodologia desta pesquisa, foram realizadas entrevistas 

com atores e atrizes sociais que participaram da IV COMPIR em posições de tomada de 

decisão, fazem parte do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR -; 

são oriundos da administração pública municipal e são personagens históricos do movimento 

negro paulistano. Todos (as) os (as) entrevistados (as) são também pesquisadores (as) 

especialistas na temática da promoção da igualdade racial e politicamente ativos na área, 

Além da participação na quarta conferência, alguns entrevistados (as) tiveram colaboração 
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fundamental em outros momentos históricos e estágios do processo de institucionalização das 

políticas afirmativas na Cidade de São Paulo e até mesmo a níveis estadual e federal. 

É a partir dessa grande contribuição que eles e elas deram para a pesquisa com suas 

memórias sobre todo o processo que usaremos as entrevistas tanto para a avaliação da IV 

COMPIR como para descrever o processo histórico de criação das três conferências 

anteriores, ou seja, de institucionalização da política afirmativa na Cidade de São Paulo, além 

da análise dos documentos públicos pesquisados e de revisão bibliográfica. Os perfis dos 

entrevistados são os seguintes - em ordem alfabética -: 

● Alexandre Teixeira Ramos - Anexo A -: Militante do movimento negro desde 

a década de 1990 foi iniciado babalaô em 2002 na Nigéria, é formado em psicologia e 

pedagogia, mestre em ciências da religião e doutor em psicologia educacional. Destaca-se por 

forte atuação política no combate ao racismo e pelos direitos dos idosos, tendo vasta 

experiência em instituições do setor público municipal e estadual. Nesse sentido, fundou e 

preside o Instituto Akhanda há mais de 10 anos, tendo por objetivo a promoção de “ações e 

projetos de Integração Social, Educação, Cultura e Desenvolvimento Humano” (AKHANDA, 

2020). Alexandre é Presidente da Câmara de Comércio e Indústrias Brasil-Nigéria e Diretor 

de Relações Exteriores na Câmara do Comércio e Indústria e Serviços do Empreendedorismo 

Negro - CCISEN -. É Presidente municipal da militância negra do PSDB - Tucanafro - onde 

foi um dos elaboradores do plano de governo, tanto para Prefeitura como para Governo do 

estado, de João Dória. Foi coordenador geral de políticas públicas para população idosa e 

atualmente é membro do Conselho do Idoso do Estado de São Paulo. Em 2016 foi eleito para 

o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, onde se tornou Vice-Presidente do 

Conselho, participando como conselheiro municipal na IV COMPIR. Além disso, a partir dos 

resultados da conferência municipal, foi relator da IV Conferência Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial – CONAPIR -. A partir de toda essa experiência, nacional e internacional, 

foi convidado pelo governo britânico para discutir e apresentar propostas para o futuro da 

população negra e afrodescendente mundial. 

● Daniel Almeida dos Santos - Anexo D -: Formado em direito, tem perfil mais 

técnico, não está filiado a nenhum movimento negro nem a partido político, sua formação e 

experiência se dão exclusivamente na atuação dentro da gestão pública. Trabalha com a 

questão étnico-racial há 11 anos, trabalhou como assessor parlamentar na Câmara de 

Vereadores de São Paulo, assessorando principalmente comissões relativas aos temas de 
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direitos humanos, foi assessor jurídico na extinta Secretaria Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial - SMPIR - e atualmente assumiu como Coordenador de Promoção da 

Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo - CPIR -. 

● Dennis de Oliveira – Anexo B -: Um dos fundadores da UNEGRO, é militante 

orgânico do movimento negro há 31 anos, militou no PCdoB e contribuiu para a construção 

da Secretaria de Combate ao Racismo do partido. Formado em comunicação social pela 

Escola de Comunicações e Artes da USP e habilitado em jornalismo pela mesma instituição, é 

mestre e doutor em ciências da comunicação também pela USP. Atualmente é professor de 

graduação, pós-graduação e pesquisador da USP, escritor e é um dos fundadores e 

coordenadores do coletivo de ativistas antirracistas Quilombação, sendo eleito, em 2016, 

conselheiro municipal de promoção da igualdade racial. Participou de todas as conferências 

de igualdade racial que ocorreram na Cidade de São Paulo, na IV COMPIR, na posição de 

membro do Conselho Municipal. 

● Edson França – Anexo C -: Professor de história e militante orgânico do 

movimento negro e diretor da UNEGRO há 31 anos, secretário adjunto de movimentos 

sociais e membro do comitê central do PCdoB, foi conselheiro do CNPIR - Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial - durante 10 anos. Participou ativamente das três 

primeiras conferências municipais e de todas as conferências nacionais de igualdade racial 

que foram realizadas até hoje, carregando uma vasta experiência sobre a luta do movimento 

negro na formulação da política afirmativa no Brasil e em São Paulo desde a década de 80. 

● Elisa Lucas Rodrigues – Anexo D -: Militante orgânica do movimento negro 

há 36 anos, na maioria desse tempo trabalhou com o movimento do interior do estado de São 

Paulo e a partir de 2003 veio para a Capital para trabalhar no Conselho de Desenvolvimento 

da Comunidade Negra do estado de São Paulo, onde foi eleita conselheira, e se reelegeu em 

2007. Tem experiência com assessoria parlamentar na ALESP e entre 2012 e 2018 trabalhou 

como coordenadora de Políticas para a População Negra e Indígena do estado de São Paulo. 

Após essa vasta experiência no Governo estadual, assumiu em 2018 como Secretária 

Executiva Adjunta de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, participando da 

assinatura do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial da Cidade, pelo Prefeito 

Bruno Covas no ano de 2018, e contribuindo para a adesão de São Paulo ao Sistema Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial.  
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● Marineusa Medeiros da Silva – Anexo E -: Professora de educação infantil no 

ensino fundamental, servidora pública do Município de São Paulo há 19 anos, Militante 

orgânica do movimento negro desde os anos 1990, quando atuou como educadora social 

principalmente com crianças em situação de vulnerabilidade social. A partir de 2009 

ingressou na UNEGRO coordenando o movimento em conferências realizadas por todo o 

território nacional, dirigiu nacionalmente o movimento entre 2010 e 2012 e continua 

militando no movimento até hoje. Participou ativamente a partir da segunda conferência de 

igualdade racial de São Paulo, em 2016 foi eleita conselheira municipal de promoção da 

igualdade racial, sendo eleita Presidenta do Conselho e participando como uma das principais 

organizadoras da IV COMPIR. 

Todos (as) os (as) entrevistados (as) participaram, de alguma forma, dos diálogos que 

ocorreram entre a CONE - SMPIR ou, atualmente, CPIR - e o movimento negro, seja nos 

debates institucionais promovidos dentro da própria coordenadoria, seja nas plenárias 

oriundas de alguma das quatro conferências realizadas na cidade, ou nas reuniões do 

Conselho Municipal, a adoção dessa estratégia metodológica, baseada na realização de 

entrevistas, teve por objetivo principal extrair dados a partir do conhecimento de causa desses 

(as) atores e atrizes. Esses dados são sobre os diversos momentos de participação do 

movimento negro dentro do processo de formulação de políticas afirmativas e de combate ao 

racismo no município de São Paulo. 

Os depoimentos e as visões dos (as) entrevistados (as) serão utilizados para traçar um 

panorama geral sobre a forma que se deu o processo de formulação de políticas de promoção 

da igualdade racial na cidade
37

. Além da experiência vivida pelos (as) entrevistados (as), o 

estudo utilizou, conforme detalhado na metodologia, a busca por documentos públicos 

oriundos da IV COMPIR e das conferências anteriores e outras referências bibliográficas que 

também apresentem uma quantidade de informações consideráveis sobre o histórico da 

política afirmativa no município. 

 

                                                             
37

 Todos(as) os(as) entrevistados(as) foram conscientizados(as) dos termos da pesquisa, concordaram com o 

questionário que foi aplicado (Apêndice B) e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

A),  concordando com os objetivos e a metodologia da pesquisa e aceitando os termos para participar. As 

entrevistas foram realizadas presencialmente, gravadas e em seguida transcritas, as transcrições constam nos 

anexos A, B, C, D e E; ademais, para identificar os falantes durante a transcrição das entrevistas, o entrevistador 

foi nomeado por “P” (pesquisador) e os entrevistados foram identificados pelas letras iniciais dos seus 

respectivos nomes. 
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5.1 HISTÓRICO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A partir de 2003 a política afirmativa sofre um intenso processo de institucionalização, 

agora em escala federal, fato marcado pela criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR - que apesar de ser, na época, uma secretaria 

vinculada à casa-civil, tinha status institucional de ministério. A criação da SEPPIR organiza 

todas as políticas afirmativas formuladas e implementadas até então, criando um sistema de 

políticas que se complementava e dialogava tanto com os outros ministérios setoriais - como 

saúde, trabalho e educação - como de forma federativa com outros entes da República, com os 

estados e municípios. 

Esse momento chega no seu ápice com a realização, em 2005, 2009, 2013 e 2018, 

respectivamente, das quatro conferências nacionais de promoção da igualdade racial - 

CONAPIR, a aprovação do plano nacional de promoção da igualdade racial - PLANAPIR - 

em 2009, e da instituição, em 2010, do sistema nacional de promoção da igualdade racial - 

SINAPIR - através da regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial pelo Congresso 

Nacional
38

. (MAIO; MONTEIRO, 2005; BRASIL, 2009; JACCOUD; SILVA; ROSA; LUIZ, 

2009; LIMA, 2010; SILVA, 2012; RIBEIRO, 2014; SANTOS, 2018). 

Durante a primeira década do século XXI a política afirmativa assumiu um patamar 

elevado no Brasil, ela foi regulamentada pela administração pública, em seus diversos níveis 

federativos, e se institucionalizou, e todo esse processo é fruto da luta histórica dos 

movimentos sociais negros ao longo do século XX, sua organização política e sua luta perante 

o Estado brasileiro para a inserção da questão racial na agenda pública brasileira.  

 A estruturação e, principalmente, a institucionalização das ações do poder público em 

suas diferentes instâncias administrativas e federativas foi a principal forma pela qual se 

legitimaram as políticas de igualdade racial como políticas de Estado (RIBEIRO, 2014). 

Segundo Matilde Ribeiro (2014, p. 209): 

Mesmo em contextos adversos, as experiências se deram, num primeiro momento, 

por meio da criação nos governos locais de órgãos consultivos – de elaboração de 

indicativos para as políticas públicas. Posteriormente, foram criados os órgãos 

executivos em governos locais e no federal – as coordenadorias, assessorias e 

similares – vinculados às secretarias, e órgãos finalísticos de diferentes naturezas e 

as secretarias e ministérios específicos, com dotação financeira e estrutura própria. 

                                                             
38

 Para maiores informações sobre esse processo de institucionalização das políticas afirmativas no Governo 

Federal, que se deu mais intensamente no início do século XX, ver Silva (2019). 
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 O estado de São Paulo foi pioneiro nessa linha de atuação. Em 1984, durante o 

mandato do governador André Franco Montoro - PMDB -, foi criado o Conselho de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Essa iniciativa vanguardista do 

governo paulista apresentou, porém, dificuldades nas negociações entre os representantes do 

movimento negro e do governo do estado; fato natural tendo em vista a inédita experiência de 

um espaço institucional de diálogo entre o movimento social e o Estado brasileiro (SANTOS, 

2006). Mesmo assim, Santos (2006, p. 170) traça um saldo positivo a partir da experiência do 

Conselho Estadual: 

A participação nas comissões do Conselho apresentou-se como componente 

fundamental para o desenvolvimento individual e para o auto-aprendizado, pois a 

maioria das pessoas tinha vivido a problemática da discriminação racial. Antes, a 

forma de enfrentá-la era pessoal, mas, depois, tratou-se de um processo para a 

construção de um cidadão ativo que podia lutar pelo autopoder. A participação foi 

entendida como forma de moldar e tomar consciência dos próprios interesses. 

 É inegável a importância do papel que o Conselho da Comunidade Negra teve dentro 

do processo de institucionalização das políticas de igualdade racial. Além disso, a criação do 

Conselho no governo estadual influenciou uma atitude semelhante na capital paulista; em 20 

de novembro do ano de 1987, a partir do Decreto Municipal nº 24.986, o então Prefeito Jânio 

Quadros criou o Conselho Municipal do Negro (LAIA, 2012). 

 O Conselho Municipal do Negro não teve uma atuação incisiva, nem um papel central 

no processo de formulação e implementação de políticas afirmativas na capital. Basicamente, 

Jânio seguiu a movimentação de outros entes federativos em seu momento histórico, porém, 

criou um organismo que tinha um caráter mais consultivo e com menos poder de influência na 

agenda municipal. Devido a essa característica estrutural assumida pelo Conselho, o 

movimento negro se viu na necessidade de lutar pela criação de outro órgão que apresentasse 

um papel mais central, mais forte e de caráter executivo no processo de tomada de decisão 

(LAIA, 2012). 

 Dessa forma, o movimento negro se mobilizou junto aos setores de defesa dos direitos 

dos negros do Partido dos Trabalhadores para realizar uma intensa negociação com a 

coordenação da campanha de Luiza Erundina, fazendo com que as demandas da população 

negra entrassem na agenda de propostas da candidata. Essa iniciativa do movimento negro e 

do PT tinha como objetivo principal a reestruturação do Conselho Municipal do Negro, criado 

por Jânio, e a esperança do movimento negro de criação de um organismo institucional 

efetivo, e que tratasse exclusivamente da causa negra (LAIA, 2012). 
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 As negociações deram certo, e as propostas de campanha da candidata petista Luiza 

Erundina para a Prefeitura passaram a contemplar as pautas do movimento negro, dentre elas, 

a de criação de um órgão executivo exclusivo para a formulação de políticas de igualdade 

racial (LAIA, 2012). Laia (2012, p. 27), quando aborda esse processo de negociação entre o 

PT e o movimento negro na campanha de Erundina, afirma que: 

A proposta de criação de uma coordenadoria, para tratar especificamente das 

questões da população negra da cidade, surgiu da participação das organizações 

negras e dos negros do PT, durante as eleições municipais de 1989 na elaboração de 

proposta de governo, incorporando aspectos específicos de defesa da população 

negra na plataforma da candidata à Prefeitura de São Paulo. A proposta de criação 

de um organismo executivo foi resultado da oposição do movimento negro ao 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, criado no 

governo Montoro em 1984, sentiram-se marginalizados do processo decisório 

relativos à participação no Conselho do Estado. 

 Com a eleição de Luiza Erundina para a Prefeitura em 1989, o movimento negro 

observou uma nova oportunidade para negociar as políticas afirmativas em uma esfera 

executiva, uma nova chance para que essas políticas de igualdade racial avançassem para um 

patamar real. Eleita, Erundina cria em dezembro de 1989, a partir do Decreto Municipal nº 

28.074 a Coordenadoria Especial do Negro - CEN -, que três anos mais tarde, em dezembro 

de 1992, se transformaria na Coordenadoria dos Assuntos da População Negra do Município 

de São Paulo - CONE -, por meio da Lei Municipal nº 11.321 (LAIA, 2012); esse nome e a 

estrutura institucional que a nova coordenadoria passou a ter a partir da sanção da lei 

municipal se mantiveram até 2013, ano que a coordenadoria elevou seu status institucional e 

se tornou uma secretaria municipal, atendendo a uma demanda antiga do movimento negro 

(LAIA, 2012). 

 Segundo Laia (2012, p. 28): 

A Coordenadoria dos Assuntos da População Negra – CONE – é um órgão 

municipal, inicialmente vinculada à Secretaria de Governo e depois à Assessoria de 

Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria do Governo Municipal do Gabinete do 

Prefeito, tendo a função de formular, coordenar, acompanhar, sugerir e implementar 

políticas públicas para suprir as necessidades específicas da população negra no 

município de São Paulo no cotidiano sócio-político da cidade. 

 A lei municipal nº 11.321, de dezembro de 1992, definiu como principais 

competências da CONE (LAIA, 2012, p. 28): 

I - Combater a discriminação racial, defender os direitos da população negra em 

todas as formas de violência; II - Receber, examinar e efetuar denúncias sobre fatos 

e ocorrências envolvendo episódio, discriminatórios; III - Promover e apoiar a 

integração cultural, econômica e política da população negra no desenvolvimento do 

Município de São Paulo, garantindo assento de representantes em órgãos como 

Conselhos Municipais na área de Educação e Cultura e outros. 

 Alexandre Ramos, militante orgânico do movimento negro e um dos elaboradores do 

plano de governo do então Prefeito João Dória, ressalta a importância que a criação da CONE 
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teve para a luta do movimento negro em São Paulo na construção das políticas de igualdade 

racial, segundo ele, a CONE “foi um ponto muito importante para toda a sociedade negra 

porque ela pautou todas as questões de políticas afirmativas para a população negra, porque 

sem isso, infelizmente, a gente teria um déficit muito grande”. 

 A entrevistada Elisa Lucas, atual secretária executiva de igualdade racial da Cidade de 

São Paulo, segue a mesma linha e destaca o avanço que a questão racial teve com a criação da 

CONE e a elevação de status institucional do antigo Conselho, que tinha caráter apenas 

consultivo:  

Houve uma sequência de construção de política. O importante é a construção da 

política pública principalmente para a população negra, então a CONE teve um 

papel importantíssimo que o município não tinha, não havia Conselho, como havia 

no estado. 

 O entrevistado Daniel Almeida dos Santos, coordenador de igualdade racial de São 

Paulo desde janeiro de 2020, reforça a importância que um aparato institucional forte, como 

um instrumento orçamentário próprio, trouxe para a política de igualdade racial do município: 

“Eu entendo que o avanço da CONE foi quando você cria uma unidade administrativa, que 

vai compartilhar de uma maneira mais intensa do orçamento, enfim, é uma evolução você ter 

Conselho e unidade administrativa”; mesmo sendo um avanço, O entrevistado Edson França 

destaca que “a CONE tinha limitações institucionais e políticas que não permitiram ela dar o 

que ela poderia ter dado”. 

 A criação de uma unidade administrativa responsável unicamente pela gestão da 

política de igualdade racial no município foi um marco histórico para a questão racial em São 

Paulo e adiantou uma demanda que viria a se tornar obrigatória nos municípios brasileiros que 

quisessem aderir ao sistema de políticas afirmativas brasileiro. A necessidade de instituições 

específicas para a política de igualdade racial se tornou ainda mais determinante a partir do 

momento que a questão sofreu um intenso processo de institucionalização, como já citado 

anteriormente, iniciado em 2003, mas sacramentado a partir de 2009, com a criação do plano 

nacional de igualdade racial e do sistema nacional de igualdade racial (LAIA, 2012; SILVA, 

2012; RIBEIRO, 2014; SILVA, 2019). 

 

5.1.1 I COMPIR 

 

 Em 2004, a recém-criada Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial do governo federal e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR - 
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anunciaram a realização da primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 

e orientaram para que os estados e municípios organizassem suas próprias conferências locais 

com dois objetivos principais: elaborar, em diálogo com o movimento negro, seus planos 

contendo as demandas mais importantes em suas regiões e escolher delegados para 

representá-los nas conferências estaduais, e posteriormente na conferência nacional, levando 

suas demandas para o nível federal (SANTOS, 2013, p. 43-44). 

 Atendendo a essa convocação a CONE, durante a gestão da Prefeita Marta Suplicy e 

do coordenador Edmar Silva, organizou a I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial de São Paulo - I COMPIR -, datada do ano de 2004. Essa foi a primeira conferência 

sobre igualdade racial realizada na cidade de São Paulo, sendo assim, uma experiência 

desconhecida tanto para a administração pública quanto para os representantes do movimento 

negro; e cujo o teor dos debates, das proposições e dos resultados que seriam derivados dessa 

experiência inusitada eram inesperados por todos os participantes (LAIA, 2012; SANTOS, 

2013). 

 Edson França, conselheiro nacional de igualdade racial durante 10 anos, destaca, sobre 

a estrutura federativa da política de igualdade racial brasileira e como os estados e municípios 

- em São Paulo, especificamente - articularam seus atores e instituições para montar a própria 

política e participarem da política nacional, e ressalta a ausência da CONE na primeira 

oportunidade de articulação federal da política de igualdade racial, trazida pela I CONAPIR: 

Conforme eu te disse, na primeira nacional os municípios não foram chamados à 

responsabilidade, aí você vê os resultados, tudo que você vê no nacional vai 

baixando para os estados e municípios, e a questão é: como você articula as 

diferentes instituições de igualdade racial, nas diferentes esferas federativas? Então 

na primeira convocatória nacional, para a primeira CONAPIR, o município de São 

Paulo não participou não, levou representantes, a CONE especificamente não teve 

um papel muito relevante, mas no estado nós conseguimos fazer, tivemos um 

prejuízo muito grande, porque o estado não queria assumir, até os últimos minutos 

não queria assumir a conferência, não considerava aquilo uma política competente, 

não houve um debate privilegiado, e o debate ficou mais em torno do nacional, na 

segunda as coisas já tomaram um corpo. Então eu considero que o trabalho da 

CONE foi na última. 

 Os debates realizados na primeira conferência foram assumindo rumos que não 

contemplaram os representantes do movimento negro, tampouco houve debate em 

determinados momentos, originando um desacordo entre sociedade civil e Prefeitura. Esse 

conflito frustrou qualquer expectativa de elaboração de um plano municipal ou eleição de 

delegados para as conferências das instâncias superiores, o Município de São Paulo saiu dessa 

primeira experiência de conferência sem acordo entre movimento e Prefeitura, sem um 

documento com demandas e metas e sem representantes para as conferências estadual e 
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nacional (LAIA, 2012. SANTOS, 2013). No ano seguinte, foi realizada uma segunda tentativa 

de reunião com o objetivo de “corrigir uma falha administrativa ocorrida na I COMPIR” 

(SANTOS, 2013, p. 74). 

 Essa segunda tentativa de conferência, realizada em 2005, denominada Plenária 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial, finalmente gerou um documento resolutivo, 

porém bastante questionado pelo movimento negro e que não chegou nem a ser validado por 

decreto ou legislação municipal. Apesar dessa nova frustração, um resultado importante 

oriundo dessa plenária foi a eleição de delegados para a primeira conferência estadual de 

igualdade racial de São Paulo (SANTOS, 2013). Santos (2013, p. 89) descreve os fatores que 

contribuíram para que a I COMPIR terminasse sem sucesso: 

Foi possível identificar irregularidades normativas e conflitos entre o poder público 

e a sociedade civil na condução da I COMPIR [...] a análise documental confirmou a 

inexistência de regimento interno na realização da I COMPIR. além disso, 

divergências políticas entre sociedade civil e poder público somadas à inexperiência 

dos gestores na gestão pública, meandros políticos, administrativos e organizativos 

dificultaram o processo. 

 As propostas que a gestão municipal procurou implementar posteriormente não 

avançaram no campo prático da ação pública e da implementação. As ações implementadas 

posteriormente pela CONE, oriundas da I COMPIR, apresentaram baixa amplitude e pouca 

relação transversal com outras secretarias estratégicas, além de denotar uma perspectiva 

fortemente voltada à problemáticas de cunho cultural, com pouco efeito prático no combate 

ao racismo e nas questões afirmativas mais importantes; o mesmo se deu com as medidas 

propostas pelo movimento negro no documento alternativo à I COMPIR (LAIA, 2012). 

 Edson França conclui sobre a I COMPIR e essa primeira experiência de coordenação e 

articulação federativa da política de igualdade racial no Brasil, ponderando e considerando 

que todo o processo foi um aprendizado e uma oportunidade para a construção da política e 

crescimento dos atores: 

Na primeira (COMPIR) nós tivemos uma divergência, conforme eu te disse, então 

foi um processo que a sociedade civil construiu, foi um processo que não teve a 

escuta, não teve o diálogo entre governo e sociedade civil, foi uma luta, mas no 

governo estadual nós conseguimos fazer uma ótima conferência [...] então tem que 

entender que na CONAPIR, o fato dos municípios não dar respostas com a 

efetividade que o processo pedia não é um problema da conferência, mas sim pelo 

formato, como estava sendo enxergado o processo [...] então o importante é detectar 

essa linha de influência da nacional para o municipal e o municipal respondendo, 

não só à estadual, mas também ao movimento social e à sociedade civil local. mas as 

respostas nunca foram imediatas, foram processos de escuta e que foi abrindo espaço 

para a construção de compromissos. 

 Cinco anos após a experiência frustrada da primeira conferência municipal, a CONE 

novamente organizou e realizou desta vez sob a coordenação de Maria Aparecida de Laia, e 
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durante a gestão do então prefeito do Município de São Paulo, Gilberto Kassab, a II 

Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo - II COMPIR -, datada 

de maio de 2009, e realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (LAIA, 

2012). A II COMPIR teve como tema principal os “Avanços, Desafios e Perspectivas para a 

Construção de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico Racial no Município de São Paulo” 

(LAIA, 2012, p. 67), e seu primeiro e principal desafio foi, certamente, realizar um debate e 

um diálogo entre movimento negro e Prefeitura mais produtivo do que foi na I COMPIR 

(LAIA, 2012). 

 

5.1.2 II COMPIR 

 

 A II COMPIR contou com 509 participantes, dentre eles, representantes do poder 

público municipal, do movimento negro, e de outros movimentos sociais que se sentiam 

contemplados pela conferência e pela causa da igualdade racial, como o Conselho Indígena e 

o Centro de Estudos e Resgate da Cultura Cigana. Segundo Laia (2012, p. 68): 

A COMPIR foi estruturada em torno de cinco eixos temáticos – Educação e Cultura, 

Saúde, Trabalho e Renda, Moradia e Terra, Segurança e Acesso à Justiça. Tais eixos 

seguiram a transversalidade em relação a Gênero e Identidade de Gênero, Direitos 

Humanos e Deficiência, Gerações e Juventudes, Religiosidade e Educação. 

 O exposto acima já demonstra, a priori, que as discussões e debates oriundos da II 

COMPIR foram mais produtivos do que os da I COMPIR; além disso, a II COMPIR teve 

como principal resultado a formulação de 50 proposições de assuntos prioritários para a 

formulação de políticas afirmativas pela Prefeitura de São Paulo. Essas 50 proposições deram 

origem, primeiramente, a uma carta de demandas para a II Conferência Estadual de Promoção 

da Igualdade Racial de São Paulo (II CEPIR) e principalmente a um conjunto de sugestões 

para a formulação, posterior à II COMPIR, do Plano Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial de São Paulo - PLAMPIR - (LAIA, 2012; SANTOS, 2013). 

 O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo - PLAMPIR - foi o 

principal resultado derivado do processo de discussão e debate da II COMPIR, mostrando que 

o impasse, entre Prefeitura e movimento negro, que se instalou na primeira conferência havia 

sido superado; cabia agora para as duas partes do processo de tomada de decisão definir quais 

seriam os rumos das 50 proposições que foram extraídas da segunda conferência municipal, 

ou como essas sugestões populares iriam se transformar em um plano de orientação para 
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formulação de políticas públicas de igualdade racial pelo município de São Paulo (LAIA, 

2012; SANTOS, 2013; NASCIMENTO, 2016). 

 O primeiro indício de que o executivo municipal iria utilizar as propostas da II 

COMPIR para a realização de um plano concreto se deu, aproximadamente, três meses depois 

da realização da segunda conferência; segundo Laia (2012, p. 67) 

Cem dias após a realização da COMPIR, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, 

respeitando os princípios da Lei Orgânica do Município – art. 2º inciso VIII – 

considerando a importância de políticas públicas transversais de combate ao racismo 

e promoção da igualdade racial e observando as deliberações de tal conferência, 

publicou a Portaria 1045, de 18 de agosto de 2009 do prefeito Gilberto Kassab, 

instituindo o Grupo de Trabalho Intersecretarial (GTI) para a elaboração e 

monitoramento do PLAMPIR. 

 Pouco mais de um mês após a publicação da Portaria Municipal por parte do prefeito 

Kassab, o mesmo publica uma segunda Portaria Municipal, de número 1182 que tinha como 

função designar, segundo Laia (2012, p. 71): 

Os integrantes do GTI/PLAMPIR, com titulares e suplentes da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Cultura, da 

Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal do Trabalho, da 

Secretaria Municipal de Saúde e da CMDH, além dos representantes da CONE e da 

sociedade civil. 

 Ou seja, foi formado um comitê de trabalho com características de diálogo altamente 

transversais, com representantes de pastas que eram estratégicas para a implementação das 

políticas formuladas pelo plano; assim, a CONE fazia o papel central de articulador, 

movimentando os principais atores responsáveis pela elaboração da política. Após a escolha 

dos atores componentes do GTI, a CONE organizou, quatro meses após a publicação da 

portaria pelo prefeito Kassab, um seminário de planejamento estratégico para iniciar as 

atividades de elaboração do PLAMPIR, dividido em duas partes, que contou com a 

participação do GTI, representantes da academia, de instituições federais
39

 e de representantes 

do movimento negro (LAIA, 2012; SANTOS, 2013; NASCIMENTO, 2016). 

 A maioria dos convidados externos, que representavam a academia e o governo 

federal, era formada por especialistas e pesquisadores tanto na área de gestão e planejamento 

públicos quanto da temática étnico-racial brasileira, o que forneceu um caráter altamente 

técnico ao evento e legitimou os debates que ali foram referendados. Todas as demandas 

extraídas da segunda conferência foram sistematizadas, analisadas por todos os participantes, 

debatidos um a um e agrupados por prioridades, em seguidas por temas setoriais (LAIA, 

2012; SANTOS, 2013; NASCIMENTO, 2016). 

                                                             
39

Como o IPEA e a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal - SEDH -, por exemplo 

(LAIA, 2012). 
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 Todo esse processo se deu tendo como pano de fundo elementos técnicos de 

planejamento no setor público e planejamento participativo, os conceitos de Planejamento 

Estratégico Situacional - PES - com instrumentos de Planejamento de Projetos Orientados por 

Objetivos - ZOPP - (COELHO; CÔRTE, 2010). Os instrumentos de gestão utilizados foram 

essenciais para a operacionalização da grande quantidade de demandas e temas com que os 

participantes do seminário estavam lidando, tendo em vista a complexidade que a questão 

apresentava (LAIA, 2012; SANTOS, 2013; NASCIMENTO, 2016). 

 Em seguida, após a sistematização das demandas prioritárias, o plano foi estruturado 

por meio da divisão de cinco eixos temáticos centrais, os mesmos cinco eixos que 

estruturaram a segunda conferência. Esses cinco eixos temáticos englobavam as proposições 

de políticas retiradas da segunda conferência e as encaixavam em campos setoriais, 

organizando o processo posterior de formulação e implementação dessas políticas por meio 

das pastas setoriais e do diálogo transversal que se estabeleceu com as mesmas durante a II 

COMPIR e também os dois seminários de elaboração do PLAMPIR (LAIA, 2012; SANTOS, 

2013; NASCIMENTO, 2016). 

 O conceito de transversalidade estava definitivamente incorporado ao processo como 

um todo, tanto na II COMPIR quanto na elaboração do PLAMPIR; isso se mostra na 

passagem do relatório final do plano, onde Fernando de Souza Coelho e Paulo de Tarso Côrte 

afirmam (2010, p. 10, grifo nosso) que: 

Como objeto de formulação e implementação de políticas públicas, a promoção da 

igualdade racial tem a transversalidade como um dos seus princípios e, 

indubitavelmente, como um de seus desafios. O desempenho (eficiência, eficácia e 

efetividade) da promoção da igualdade racial depende tanto de um processo de 

planejamento governamental que trate integradamente a questão étnico racial nas 

políticas sociais (assistência social, trabalho e renda, educação, cultura, saúde, e 

segurança), como da execução – simultânea e consistente – de suas diretrizes/ações 

pelas organizações públicas. 

 A preocupação com a transversalidade e com a capacidade de implementação das 

políticas futuras, oriundas do plano, acabou também sendo incorporada como uma demanda 

dentro do próprio plano, demanda essa fruto das discussões da segunda conferência e do 

processo de elaboração do PLAMPIR. Essa preocupação se materializa no primeiro eixo 

temático do plano, onde a pauta principal é a evolução institucional da CONE para uma 

secretaria municipal, com orçamento próprio, estrutura física adequada, capacidade de gestão 

e comunicação transversal aumentada e, principalmente, capacitação do funcionalismo 

público em relação à questão étnico racial; isso para facilitar a capilaridade da pauta na 

administração pública municipal, facilitando assim a absorção da questão da igualdade racial 
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nas outras pastas. Os outros eixos - educação e cultura, saúde, trabalho e renda, etc. - seriam 

implementados somente após a implementação do primeiro eixo, sendo esse estratégico e 

fundamental para o futuro do PLAMPIR (LAIA, 2012; SANTOS, 2013; NASCIMENTO, 

2016). 

 Mesmo com todo esse processo complexo de formulação do PLAMPIR, ele não saiu 

do papel e não se tornou de fato um documento legal norteador de políticas afirmativas na 

Cidade de São Paulo, pela segunda vez a conferência municipal de igualdade racial e a 

participação da sociedade e do movimento negro não resultaram em um plano sistemático de 

políticas afirmativas. Segundo Nascimento (2016, p. 81): 

Apesar de toda a articulação para elaboração do PLAMPIR, o plano acabou não 

sendo sancionado pelo então prefeito na época, Gilberto Kassab. O legado deixado 

pelo PLAMPIR foi uma carta simbólica de intenções sem descer a um nível 

operacional nos quais um dos motivos teria sido decorrente das regras de alternância 

de poder e ideológica de uma gestão mais fechada que não estava tão próxima dos 

movimentos sociais. Visto que a temática racial dependia da base do movimento 

sendo este inclusive o fato do plano ficar somente no relatório e não ter sido 

empoderado. Naquele momento da gestão Kassab se percebia que apesar de ter 

ocorrido a conferência, era um momento em que a Prefeitura estava mais distante da 

base dos movimentos sociais. 

 

5.1.3 III COMPIR 

 

Por mais que o PLAMPIR de 2010 não tenha se tornado realidade, uma demanda 

histórica importante do movimento negro, que foi destaque no processo de formulação do 

plano, foi atendida no início da gestão do Prefeito Fernando Haddad, do Partido dos 

Trabalhadores, a CONE teve seu status institucional elevado para uma Secretaria Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), através da Lei Municipal nº 15.764, de 27 de 

maio de 2013 (SÃO PAULO, 2013a; RIBEIRO, 2013). 

O professor Dennis de Oliveira (grifo nosso) destaca a transição paradigmática e o 

avanço institucional que a política de igualdade racial em São Paulo apresentou com a 

transformação da CONE na SMPIR, além de realizar uma comparação entre os momentos 

políticos da criação da CONE e da criação da SMPIR e fazer um apontamento do papel que o 

movimento negro assumiu durante todo esse processo: 

A CONE foi criada em 88 no governo Erundina, então ela foi importante, foi um 

momento de ascensão dos movimentos sociais, e era um governo popular [...] 

Ela também estabeleceu alguns planos de ação por exemplo na educação e saúde, 

então ela foi importante nesse aspecto. Então 88 foi um momento diferente. Já a 

secretaria municipal - SMPIR -, que foi criada no governo Haddad, é um momento 

um pouco diferente, porque você tinha um governo do PT, e também a nível 

nacional um governo de esquerda, só que é um momento que você tinha uma certa 
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desarticulação dos movimentos sociais [...] Então a SMPIR quando é criada no 

governo Haddad, do ponto de vista institucional, é um avanço em relação à 

CONE, porque a CONE é uma coordenadoria e aí passa a ser uma secretaria, o 

status é outro. É também historicamente um momento que a ação afirmativa no 

Brasil já estava mais consolidada, as cotas raciais, as ações afirmativas à nível 

nacional, a SEPPIR a nível nacional, você tinha uma situação do ponto de vista 

institucional diferente [...] Então a secretaria foi um avanço do ponto de vista 

institucional, era um momento, do ponto de vista do acúmulo de discussão da 

ação afirmativa mais avançado, entretanto a organização do movimento social 

de um modo geral estava mais fragilizada. 

Marineusa Medeiros também chama atenção para o avanço que a criação da CONE, e 

a sua posterior transformação em secretaria municipal, trouxe para a luta histórica do 

movimento negro, inclusive pela importância desse novo status institucional no diálogo 

transversal com outras áreas do governo, característica determinante na natureza da política 

afirmativa: 

Eu acho fundamental, tanto a SMPIR como a CONE, para você ir para dentro do 

governo e você pautar outras secretarias. Hoje a gente consegue pautar uma 

secretaria de segurança pública, é a importância institucional. 

Essa importância institucional destacada por Marineusa e Dennis se mostrou 

fundamental durante todo o período que a SMPIR atuou, principalmente durante o processo 

de organização, diálogo e realização da terceira Conferência Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial de São Paulo. Nesse sentido, a III COMPIR, convocada em 2013 através do 

Decreto Municipal nº 54.011, de 17 de junho de 2013, teve como principal objetivo superar 

esse desafio encontrado nas duas conferências anteriores, o de materializar os anseios e 

propostas apresentadas pelo movimento dentro das arenas de discussão das conferências em 

instrumentos de planejamento robustos e norteadores para as políticas afirmativas, tanto é que 

o primeiro objetivo estipulado para a III COMPIR no decreto convocatório é de “atualizar o 

Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial” (SANTOS, 2013, p. 92; SÃO PAULO, 

2013b). 

Além desse, outro objetivo estipulado para a terceira conferência que merece destaque 

é o de “discutir os mecanismos de institucionalização da promoção da igualdade racial, à vista 

da implantação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR” 

(SANTOS, 2013, p. 92; SÃO PAULO, 2013b). Percebe-se que desde o início a realização da 

terceira conferência visava elevar o patamar da política afirmativa na Cidade de São Paulo, 

transformando-a em uma política de Estado, inclusive, com relevância orçamentária. 

A função de incluir São Paulo no SINAPIR era fazer parte de um sistema de políticas 

federal, mais complexo e com uma maior quantidade de recursos, assim, o processo de 

institucionalização da política afirmativa paulistana, já impulsionado pela criação da 
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secretaria municipal, daria um salto ainda maior, se tornando uma política de importância 

fundamental no sistema de planejamento e orçamento públicos da cidade (SÃO PAULO, 

2013d). Mas para alcançar tal objetivo o município precisava atender a alguns pré-requisitos 

estipulados pela Lei Federal nº 12.288 de 2010
40

 que institui o Estatuto da Igualdade Racial 

(SILVA, 2012), como por exemplo, a criação de um Conselho Municipal específico para a 

igualdade racial
41

. 

Edson França joga luz sobre a questão da política afirmativa como um sistema, e não 

como políticas isoladas em cada estado ou município, elucidando assim essa pretensão da 

gestão Haddad de aderir ao SINAPIR em 2013: 

O que deve ser entendido é que não tem diferença entre as conferências em âmbito 

nacional, estadual e municipal, é a mesma política, o que muda são as 

especificidades de cada governo local, mas o sistema de políticas é o mesmo, e 

houve um grande consenso em torno dessas conferências, todas elas.  

Com pretensões maiores, foi demandada uma estrutura orçamentária maior para a 

conferência, o que não seria um empecilho visto que agora ela seria organizada por uma 

secretaria municipal com uma estrutura institucional maior e dotação orçamentária própria, o 

tamanho e a importância da III COMPIR dentro do Governo Municipal era único em toda a 

história das políticas afirmativas na Cidade de São Paulo. A atual Secretária Adjunta de 

Igualdade Racial de São Paulo, Elisa Lucas faz uma observação importante acerca do volume 

orçamentário que foi destinado para a III COMPIR, confirmando o novo patamar que a 

política afirmativa havia assumido na cidade: “Tanto na estadual como na municipal, as 

terceiras foram muito fortes até nessa questão dos gastos do governo, a estadual foi feita no 

expo center norte, hospedou mais de 300 pessoas no novotel, já na quarta reduziu bastante”. 

Por ter sido organizada por um governo de centro-esquerda que se dizia mais aberto 

aos movimentos sociais, à participação política e questões relativas à abertura democrática da 

estrutura do Estado a conferência contou com uma estrutura institucional mais democratizada, 

contando com plenárias preparatórias em todos as subprefeituras da capital, além de ter sido 

realizado diálogos temáticos em torno das diferentes demandas que compõem a política de 

                                                             
40

 A Lei Federal nº 12.288 de 2010 cria o SINAPIR, unificando todas as políticas nacionais de igualdade racial 

anteriores a um único sistema de políticas coordenado federativamente, mas ele só será regulamentado três anos 

depois, através do Decreto Federal nº 8.136 de 2013, fruto da iniciativa do movimento negro e da Secretária 

Especial de Igualdade Racial do Governo Federal à época Luiza Bairros (BRASIL, 2013. MINELLA, 2016). 
41

 A criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo (COMPIR) foi previsto pela 

Lei Municipal nº 15.764/13 (SÃO PAULO, 2013b), a mesma lei que cria a SMPIR, porém a sua criação se deu 

somente no final do ano de 2016. 
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igualdade racial (SÃO PAULO, 2013d). Santos (2013, p. 92) descreve como se deu essa 

estrutura institucional mais complexa da terceira conferência: 

Realizada por intermédio de assessoria organizativa, a III COMPIR ocorreu de 

forma descentralizada, através de etapas regionais, abrangendo as oito regiões do 

município de São Paulo. Esta estratégia possibilitou a participação de mais de mil 

pessoas, entre representantes da sociedade civil, do poder público, observadores e 

convidados. Efetivou a eleição de 125 delegados para participação na etapa estadual. 

O relatório final consolidou 583 propostas. 

O contexto político que permeou a realização da III COMPIR foi consideravelmente 

diferente dos contextos das duas conferências anteriores. Além do fato de, como o Professor 

Dennis de Oliveira afirmou, o ano de 2013 ter sido especial para a questão racial no Brasil, 

pois foi “um momento que a ação afirmativa no Brasil já estava mais consolidada”, a 

proximidade do Governo Municipal com os movimentos sociais, fazendo com que integrantes 

dos movimentos fizessem parte do corpo de funcionários de muitas secretarias municipais, 

inclusive a SMPIR, fez com que as reuniões acontecessem de forma mais fluida, gerando um 

contexto favorável para a participação na conferência e apresentando menos atritos entre 

sociedade civil e Estado, diferente das conferências precedentes. Edson França, que participou 

da III COMPIR como dirigente da UNEGRO, confirma o bom andamento que se deu nas 

discussões da conferência: 

Na terceira COMPIR, quando já era a SMPIR, eu participei das assembleias 

regionais, eu conduzi a UNEGRO tirando delegados, coloquei gente para participar 

nos CEUs, foram feitas em vários lugares, aí a Matilde ajudou na condução. E nós 

tínhamos gente da UNEGRO lá dentro da secretaria que colocava pra gente uma 

responsabilidade a mais, então nós ajudamos. Então na terceira COMPIR houve sim 

uma participação mais efetiva, que aí não teve problema de quem era governo, quem 

não era, PSDB, PT, porque essa questão da politização foi um problema que acabou 

atrapalhando, porque a maioria do movimento negro era de esquerda, aí atrapalhou 

um pouco pensar a questão racial de forma institucional, nós não aprendemos ainda, 

isso ajudou a gente mas ainda não aprendemos. Então eu acho que a CONE deu uma 

contribuição, a Matilde construiu uma boa conferência - III COMPIR -, fez um bom 

debate, levou um grupo para a estadual, depois foram para a federal. Tinham pessoas 

da qualidade da Matilde, na época o Netinho de Paula era o secretário, mas a 

Matilde segurou bem aquilo lá, tinham outros quadros importantes na secretaria que 

ajudou na conferência. 

É possível observar que a III COMPIR inaugurou um novo período da participação 

social dentro do processo de gestão da política afirmativa em São Paulo, o movimento negro 

se apoderou da política de igualdade racial do município, participando de forma mais intensa 

tanto da formulação, da implementação, quanto do monitoramento das políticas, 

transformando de vez a conferência municipal em um momento estratégico e extremamente 

relevante para o ciclo da política afirmativa. Sobre esse ponto, Marineusa Medeiros traça um 

panorama geral sobre a participação do movimento nas conferências e o papel assumido por 

ele na gestão da política afirmativa do município: 
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Tanto na segunda, terceira e na quarta, mais na segunda e na terceira, o movimento 

negro unificado ele se apropriou mesmo, então nós tínhamos comissões e eram 

totalmente divididas tanto no municipal, estadual e nacional, as atribuições e 

competências, desde a gestão da dotação orçamentária, da verba pública para fazer 

acontecer, de passagem aérea de hospedagem, de alimentação, de organização de 

tempos e espaços, de relatoria, de fazer a questão da documentação, isso foi com 

uma participação muito ativa do movimento negro da cidade de São Paulo. E o 

pessoal era muito enfático, isso que a gente tem lutado a 30, 40 anos, o pessoal do 

MNU, o pessoal da SOWETO, o pessoal agora da Quilombação, da Unegro, todos 

muitos participantes e atuantes, ou junto com seus parlamentares, ou com as suas 

entidades, mas participaram do começo meio e fim. 

Porém, por mais que a atuação da SMPIR na III COMPIR e no diálogo com 

integrantes do movimento negro tenha se mostrado um avanço institucional na política 

afirmativa paulistana, Dennis pondera esses pontos e faz algumas ressalvas. Mesmo 

destacando as conquistas obtidas no setor, tanto na questão de políticas garantidas como na 

abertura de diálogo, assim como Marineusa e Edson sublinham, a questão das cotas raciais no 

serviço público municipal e o acúmulo de experiências como uma conquista do movimento 

negro junto à gestão Haddad, Dennis afirma que ocorreram alguns entraves na relação entre o 

movimento negro e a SMPIR durante a gestão do Prefeito petista. Dennis de Oliveira pondera 

sobre o diálogo entre movimento negro e Estado durante a gestão Haddad: 

O processo participativo no governo Haddad também não foi uma coisa tranquila, 

foi bem complicado, a secretaria tomava as decisões por conta dela, não havia 

consulta. É uma questão muito interessante, que é um conflito histórico do 

movimento negro com a Prefeitura [...] Então aí quando você fala por exemplo do 

papel da implementação de políticas públicas qual a dificuldade que você tem aí, 

veja, até algumas ações são interessantes, por exemplo, na gestão Haddad a 

formação de professores para a lei 10.639 etc, mas em nenhum momento isso foi 

negociado com o movimento social, não foi uma política participativa, não foi, 

foram políticas criadas a partir de quem tava lá na secretaria e ponto, de cima pra 

baixo. Por isso que quando você tem uma mudança de governo e você tem toda essa 

mudança na política de ação afirmativa você não tem o movimento social 

defendendo isso, porque ele não foi chamado a participar, ele não se apropria, então 

é uma política de governo não de Estado. 

Outro contraponto registrado através da análise das entrevistas - apontado com muita 

ênfase pela maioria dos entrevistados - foi a forma desconexa com a qual foi tratada a questão 

da implementação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A criação do 

Conselho era pré-requisito indispensável para a adesão do município ao SINAPIR, e por mais 

que esse objetivo tivesse sido estipulado no decreto convocatório da III COMPIR de 2013, a 

regulamentação do Conselho só se deu três anos depois, em 2016, através do Decreto 

Municipal nº 56.778 (SÃO PAULO, 2016). 

Percebe-se também, a partir dos depoimentos dos entrevistados, que a regulamentação 

do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial se deu de forma atabalhoada por 
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parte do Prefeito Haddad e da gestão da SMPIR a época, Dennis de Oliveira tece uma crítica 

importante ao modo como foi implementado o Conselho durante o final da gestão Haddad: 

É muito interessante né, a lei que cria a secretaria de igualdade racial - SMPIR -, que 

o Haddad baixa, aprovada na câmara inclusive, ela cria também um Conselho, o 

Conselho municipal de igualdade racial, só que o Conselho ele só vai ser instituído 

no final da gestão Haddad, ficou quatro anos sem ter o Conselho, os ocupantes da 

secretaria, que foi o Netinho primeiro, depois o Toninho, e depois foi o Maurício 

Pestana, os três não tiveram interesse em instituir o Conselho, só no final, no último 

mês de mandato do Haddad, já tinha perdido a eleição pro Dória inclusive, que aí o 

Conselho é instituído, então o Conselho já entra extremamente fragilizado, numa 

gestão seguinte que acaba com a secretaria e assim por diante. 

A regulamentação do conselho municipal permitiu ao Município aderir ao SINAPIR, 

ambição da gestão anterior. Sua adesão foi assinada em 2018, pelo Prefeito Bruno Covas um 

ano após a realização da IV COMPIR, ainda segundo Dennis de Oliveira, a realização da 

conferência foi um “pretexto” para a adesão ao sistema nacional: 

O interesse da prefeitura em fazer a conferência era porque ela tava interessada em 

pegar o dinheiro do SINAPIR [...] Quem assina a adesão da Prefeitura de São Paulo 

com o SINAPIR é o Bruno Covas, eu fui até na cerimônia, o Dória tinha se afastado 

já e o Covas era o Prefeito, e aí ele assina a adesão à esse sistema, porque ele já tinha 

feito a conferência, já tinha um conselho funcionando, então ele cumpriu os 

requisitos mínimos desse acesso. Então a conferência foi muito mais um pretexto 

que a prefeitura fez para fazer isso. 

O período de transição entre o governo Fernando Haddad e João Dória, do PSDB, 

entre 2016 e 2017, se mostrou de fato um período turbulento para o movimento negro e para a 

política afirmativa em São Paulo, todo o avanço institucional - por mais relativizado que seja 

por parte do movimento negro - apresentado pelo tema da igualdade racial nos anos anteriores 

apresentava estar correndo sério risco. Esse risco se dava visto que uma das primeiras ações 

do governo Dória foi retroceder o status institucional da SMPIR, transformando-a novamente 

em uma coordenadoria, a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial - CPIR -, 

subordinada a outra secretaria, desta vez a de direitos humanos e cidadania. 

Alexandre Teixeira Ramos reforça que houve um prejuízo para a política afirmativa da 

Cidade de São Paulo com a extinção da secretaria municipal de promoção da igualdade racial: 

“infelizmente eu vejo que com a saída da SMPIR eu acredito que a população perdeu muito, 

porque ela foi reduzida a uma coordenadoria que infelizmente não tem o mesmo impacto que 

uma secretaria”. É inserida nesse ambiente político que será realizada a quarta Conferência 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo - IV COMPIR -. 

 

5.2 PERCEPÇÕES ACERCA DA IV COMPIR 
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A IV COMPIR foi convocada por meio do Decreto Municipal nº 57.853, assinado 

pelo então Vice-Prefeito Bruno Covas, em exercício no cargo de Prefeito na oportunidade, no 

dia 1 de setembro de 2017 (SÃO PAULO, 2017a). Um fato novo permeou a realização da 

quarta conferência e que não esteve presente nas três ocasiões anteriores, dessa vez a cidade 

contava com um Conselho Municipal específico para a política afirmativa, um colegiado 

eleito para acompanhar, monitorar e avaliar todo o ciclo das políticas de igualdade racial de 

São Paulo. Era a primeira vez que o movimento negro e a gestão pública municipal 

participaram de uma instituição como essa na cidade e essa nova experiência faria toda 

diferença para o andamento dos debates e os resultados posteriores da IV COMPIR (SÃO 

PAULO, 2016). 

O decreto de regulamentação do Conselho foi assinado pelo então Prefeito à época, 

Fernando Haddad, no período final de sua gestão, entre 2016 e 2017 foram empossados os 

primeiros conselheiros eleitos para o biênio, que deveria ser 2017 - 2018, mas que acabou se 

tornando 2018 - 2019, e que se alongou até 2020
42

 devido a uma série de questões políticas. 

Dennis de Oliveira detalha como se deu esse primeiro contato entre prefeitura e Conselho 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR - e como a sua regulamentação 

fragilizou a relação institucional entre os membros: 

Então a IV COMPIR, ela foi realizada no governo Dória, foi realizada por esse 

Conselho, do qual eu faço parte, que foi instituído no final da gestão Haddad de 

forma muito frágil, pra você ter uma idéia, os representantes de governo eles foram 

nomeados oficialmente no ano passado apenas, em 2018, houve quatro mudanças na 

gestão da CPIR em um ano no governo Dória, então é um negócio super 

complicado, a gente reunia e não dava quorum, não teve continuidade, até hoje, por 

exemplo, o Conselho não teve eleição para novos membros, o nosso mandato está 

parado, não sabe nem o que faz. 

Marineusa Medeiros, eleita Presidenta do Conselho, descreve a forma turbulenta que 

se deu a primeira relação entre o COMPIR e a Prefeitura, como a demora no estabelecimento 

do mandato fez com que todo um processo de diálogo e negociação também se arrastasse 

indefinidamente, tornando incerto qualquer decisão sobre a conferência ou sobre qualquer 

política pública. Somado a isso, o desmonte da SMPIR e da institucionalidade da política 

afirmativa em São Paulo se torna um agravante na relação já conflituosa entre movimento 

negro e Estado: 

No final do mandato do Haddad, em meio a toque de caixa, porque já era um projeto 

de lei, o Conselho tomou posse, em outubro foi o resultado das eleições e no final de 

novembro foi a posse e era pra acontecer 2017 até 2018, mas aí aconteceram uma 

                                                             
42

 Em 2020 foram convocadas eleições para a composição do novo mandato do corpo de conselheiros e 

conselheiras do COMPIR para o biênio 2020-2021, dessa vez suspensa devido a pandemia do novo coronavírus - 

COVID-19 - (SÃO PAULO, 2020). 
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série de questões e aí nessa questão a gente acabou a transição - de governo -, que 

foi bem difícil, eu enquanto Presidenta acompanhando a questão, porque no ano de 

2017 tinha que acontecer as tratativas para a conferência municipal, e aí o primeiro 

decreto que aconteceu por parte do Dória foi destituir tanto a Secretaria Especial de 

Mulheres quanto a SMPIR, o primeiro ato, e aí criou-se todo um rebuliço em São 

Paulo, que eu acho que foi, na minha avaliação e uma autocrítica enquanto questão 

de Conselho foi muito tímido, porque já naquela época era um prenúncio do que 

seriam as próximas eleições, a fragmentação das forças políticas, teve né a perda, a 

destituição da SMPIR por um decreto lei, e o movimento negro em São Paulo ele 

recuou, tanto que não se tinha mais diálogo entre o que era então a secretaria e o 

movimento, então foram alguns primeiros meses de muita tentativa de diálogo, no 

primeiro e segundo ano uma série de coordenadores passaram pela secretaria. Então 

era sempre um recomeço, uma tentativa, os centros de referência foram fechados, 

desmonte completo, tinham algumas coisas que a gente não conseguia diálogo, 

porque quando você ia para uma tratativa e chegava lá não era, como era um 

Conselho muito novo algumas coisas acabaram não se configurando, as pessoas que 

eram indicação do governo foram exoneradas, então a gente nunca tinha quorum 

para tomar as decisões; ficaram eu, o Marcelo Cavanha, o Professor Dennis, a Rosa 

Anacleto, a Paulete e a Regina, que era do Inspir, que era do instituto vinculado ao 

sindicato dos bancários, vinculados à CUT, durante um tempo, e aí com essas 

mudanças todas que aconteceram por parte desse desmonte que teve a SMPIR. 

Daniel Almeida, atual Coordenador da CPIR, também faz um depoimento detalhando 

como se deu o processo fragmentado de instituição do Conselho, ressaltando que essa 

fragmentação geraria um mal estar óbvio na relação entre o movimento e a Prefeitura dentro 

do COMPIR, seria muito difícil ocorrer de uma forma diferente. O fato do descaso com a 

implementação do Conselho, iniciado no final da gestão anterior, somados a fatores como as 

diferenças ideológicas trazidas por uma transição administrativa, a extinção da SMPIR - que 

gerou uma animosidade também natural dentro do movimento - e ainda a instabilidade no 

comando da SMDHC e da CPIR, conforme relatado por Alexandre Teixeira Ramos (grifo 

nosso), foram fundamentais para tornar a relação política entre movimento negro e Estado 

completamente instável naquele momento: 

É bom fazer um resgate da legislação que criou o Conselho, vou pensar aqui de 

cabeça, acho que foi uma lei de 2013, não sei se você já tem essa informação, a lei 

que cria a SMPIR também traz o Conselho, é muito interessante porque eu quando 

vivi a SMPIR eu não escutava nenhuma atuação com relação ao COMPIR [...] mas 

de 2013 a 2016, somente em 2016 você teve a publicação do edital, isso é um 

indicador de que você teve um governo que instituiu a SMPIR, no entanto, vou fazer 

uma análise técnica e fria, com base em documentos, não teve a instituição do 

Conselho imediatamente, você tem a instituição somente em 2016 e lá no segundo 

semestre salvo engano, então você tem essa mudança de governo, aí chega um outro 

governo que, queira ou não, vai enfrentar a dificuldade diante de um Conselho que 

só está sendo criado naquele momento, e é natural essa dificuldade, porque se você 

teve a lei de 2013 e somente em 2016 você criou você já tem os atores sociais indo 

com uma postura “poxa só agora você está me abrindo as portas?”. Então por isso 

que é compreensível essa dificuldade que se tem em 2017 e nos anos seguintes 

sobre o estabelecimento de vínculo e diálogo com o COMPIR, e tem que pensar 

também que por vezes o Conselho está sob presidência do governo e sob presidência 

da sociedade civil, quando está sob a presidência do governo se você tem uma 

unidade cujos cargos estão em rotatividade você vai ter dificuldade de acompanhar, 

sendo mais explícito, se muda constantemente o gestor as relações vão ficar mais 
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fragilizadas, pensando quando a presidência está com a sociedade civil o governo 

aguarda que as reuniões sejam convocadas pela presidência, seja sociedade civil seja 

representante dos servidores públicos, então a gente não vai invadir a alçada da 

presidência, a gente não vai falar “chama a reunião para esse dia”, não, porque a 

presidência está com eles, então a gente aguarda as pautas trazidas por eles também. 

Alexandre (grifo nosso), Vice-Presidente do Conselho à época, descreve uma relação 

na maioria das vezes conflituosa entre o Conselho e as antigas coordenadoras da CPIR e 

Secretárias da SMDHC. Em duas situações, o entrevistado relatou a necessidade de solicitar a 

intervenção do Prefeito para interromper as investidas autoritárias e racistas das pessoas que 

comandavam a Pasta. O entrevistado descreve com detalhes o contexto conflituoso que se 

instalou na gestão da política de igualdade racial a partir de 2017, o modo como a constante 

troca de comando afetou a continuidade das políticas, e o papel de luta e resistência que o 

Conselho assumiu para defender a política afirmativa: 

Eu posso falar dessa nossa gestão, nós tivemos muita dificuldade de trabalhar nessas 

questões de população negra pelo seguinte fato, infelizmente nós tivemos quatro 

secretárias, então nem dava tempo de passar os assuntos para elas para que de 

fato elas sejam encaradas com seriedade, ainda mais como eu falei, nessa gestão 

de quatro anos nós estamos no sexto coordenador da CPIR e isso infelizmente 

quebra o ritmo, totalmente, infelizmente eu posso afirmar que prejudicou 

bastante a continuidade, prejudicou muito mesmo. Então eu não posso omitir 

essas informações, que teve esse gap nessa troca das secretárias [...] Então cabe a 

nós do COMPIR cobrar mais do poder público para que de fato se tenha uma 

política eficaz que vai ser muito considerável para a população negra [...] Haja vista 

que nós estamos a praticamente três anos no COMPIR e praticamente foram poucas 

ações tomadas, pouquíssimas, porque quem está no Conselho são pessoas vinculadas 

a partidos de esquerda, então a manifestação é pouca, muito pouca. E é triste isso 

Rodrigo, muito triste, marca-se reunião as pessoas não aparecem, porque a questão 

racial é muito maior do que isso, e não é percebido, então eu faço uma crítica 

mesmo, que o movimento negro infelizmente está apático porque o governo é do 

PSDB, porque eles acreditam que o governo do PSDB é de elite, e não é, grandes 

pautas que nós colocamos, e eu posso falar porque eu fiz o plano de governo, tanto 

para a Prefeitura quanto para o Governo do estado, então eu posso dizer com total 

convicção porque quem fez o plano de governo praticamente foi eu e a Maria 

Aparecida de Laia e também a Silvia Cibele, então a gente conhece profundamente, 

que todas as propostas que nós fizemos são excelentes para a população negra, a 

gente vai além do partido político. 

Sobre os conflitos que ocorreram nas várias trocas de gestão da SMDHC e da CPIR, 

Alexandre Teixeira (grifo nosso) é enfático em seu depoimento sobre esse momento da 

secretaria, inclusive fazendo uma denuncia grave de crime de racismo ocorrida, e destacando 

a importância do Conselho no combate e na denúncia dessas situações e a necessidade da 

união do movimento negro em torno dessa questão, ultrapassando os embates ideológicos e 

criando um consenso em torno da política afirmativa municipal contra o racismo e pela 

inclusão:  

Até falava que ela era secretária de direitos desumanos, porque ela maltratava as 

pessoas, e fazia assédio, é crime, assédio mesmo. Então eu mesmo tive três grandes 

reuniões com ela na qual eu bati de frente, eu ainda falava “você quer falar comigo 
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como vice presidente do COMPIR ou como presidente da militância negra do 

partido?”, eu mesmo fiz uma carta de representação para que ela não fosse aceita 

dentro do partido, eu entrei com essa carta dentro do partido para que ela não fosse 

aceita, porque eu vi o que ela estava fazendo, não só com a população negra algo 

assim absurdo, absurdo mesmo, eu mesmo sofri racismo dela, eu posso falar, eu 

mesmo recebi racismo dela em relação à isso. Aí está a importância do 

movimento negro dentro do COMPIR, e a necessidade do movimento quebrar 

essa barreira ideológica. 

É possível perceber até aqui que a posição de luta e resistência assumida pelo 

Conselho, apesar de ser extremamente necessária, foi a única saída encontrada para que a sua 

posição como parte integrante e essencial no ciclo das políticas afirmativas fosse respeitada. 

Legalmente não deveria ser dessa forma, o Conselho deveria ser um espaço de debate 

paritário entre movimento, Prefeitura e servidores públicos municipais (SÃO PAULO, 2013a. 

SÃO PAULO, 2016), porém se tornou um espaço de combate contra os desmandos arbitrários 

de representantes da gestão municipal. 

O COMPIR jamais exerceria sua função legal prevista na Lei Municipal que o 

instituiu se essa situação de indiferença por parte da Prefeitura continuasse e não fosse 

denunciada, é nítido que em nenhum momento ao longo da gestão das quatro ex-secretárias e 

dos seis ex-coordenadores o COMPIR foi chamado ao diálogo ou ao monitoramento e 

avaliação das políticas de igualdade racial. Segundo Marineusa a relação, dentro do Conselho, 

entre os representantes da sociedade civil organizada e a Prefeitura se deu de forma “simplista 

e burocrática. E assim, por uma questão de fato e de direito, a gente tem tido uma relação 

consultiva, e não deliberativa”. 

Dennis de Oliveira (grifo nosso) afirma, sobre essa questão, que não foi compreendido 

ainda, até mesmo pela sociedade civil, o papel que o Conselho e os demais instrumentos 

participativos devem ter na gestão das políticas públicas: 

Existe uma incompreensão do movimento negro quanto a este tema. O papel dos 

Conselhos participativos é contribuir na construção das políticas públicas e 

monitorar a sua execução. Há alguns dados interessantes quanto a isto. As três 

primeiras conferências de promoção da igualdade racial aprovaram mais de 

1.200 propostas! Eu pergunto quantas destas foram implantadas total ou 

parcialmente ou não foram? E por que? Quem tem que fazer este 

monitoramento seria o Conselho, inclusive como avaliação para a conferência 

seguinte [...] esta foi uma das razões pelo fato das políticas de combate ao racismo 

não terem se consolidado como políticas de Estado, assim que os governos mudam, 

elas simplesmente são abandonadas. Mas penso que como é uma experiência nova, 

trata-se de um aprendizado para o movimento negro. 

É inserido nesse contexto político extremamente conturbado que a IV COMPIR 

aconteceu. Conforme relatado pela maioria dos entrevistados, a partir da nova gestão em 2017 

parte significativa do movimento negro optou por se afastar das relações com a Prefeitura de 

São Paulo, além das diferenças ideológicas isso se dá pelo clima de desmonte adotado pela 
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Gestão Dória, dois fatores frequentemente apontados pelos entrevistados. A extinção da 

SMPIR e a gestão inconstante praticada na CPIR fez com que o movimento assumisse uma 

posição reativa perante a Prefeitura, refletindo fortemente na relação entre os atores e atrizes 

sociais na IV COMPIR, além do esvaziamento das reuniões e do distanciamento escolhido 

por parte do movimento negro a dificuldade no diálogo também foi marcante durante o 

andamento da quarta conferência. 

Edson França relata a forma como, não só o contexto político local, mas a situação 

política do Brasil como um todo, atuou na IV COMPIR para que o movimento negro 

apresentasse uma ausência tão sentida: 

Bem, a conferência do Dória eu não participei, achei que ela não iria para lugar 

nenhum, tanto que não foi. Essa conferência - IV COMPIR - teve uma baixa muito 

grande do movimento social [...] A última conferência se deu em meio à crise, não 

era só um problema de partido, era a situação do Brasil, era a situação de desmonte 

da previdência, desmonte da lei trabalhista, não era uma situação de acúmulo, era 

defensiva de todos os movimentos sociais, então o movimento negro estava lá na 

luta para não perder direitos, estava ajudando na luta. Aí foi quando aprovaram a 

PEC 95, que virou a emenda constitucional 95, que congela os gastos, que acabou 

com a gente. 

Essa baixa expressiva do movimento social negro na IV COMPIR foi sentida por 

todos que participaram da conferência, Marineusa Medeiros inclusive faz uma ressalva sobre 

essa ausência do movimento negro, analisando que os resultados das conferências, presentes 

posteriormente no PLAMPIR sancionado em 2018, poderiam ter sido bem diferentes, 

impactando o plano de uma outra maneira: 

Eu tenho total convicção que o plano municipal, diante do que saiu, poderia ter 

outras implicações, poderia ter um outro formato se não tivesse esse esvaziamento 

desses espaços de discussão, de liderança significativa do movimento negro? sim, 

mas a gente também respeita a posição deles não estarem querendo discutir essas 

temáticas. Me causa estranheza, porque não aconteceu o mesmo no Conselho de 

segurança pública, nem no Conselho de mulheres. 

Dennis de Oliveira afirma que essa relação dialética conflituosa entre prefeitura e 

movimento negro é “histórica” e particular nessa relação que produz a política afirmativa na 

Cidade de São Paulo, segundo o Professor:  

Falta também, por exemplo, uma sintonia entre movimento social, as conferências, 

parlamento e o Estado, você não tem essa articulação, é muito frágil no movimento 

negro, se comparada a outros movimentos sociais. Se você pegar na área dos direitos 

humanos por exemplo, as conferências de direitos humanos são realizadas, elas têm 

um monitoramento, os planos de direitos humanos aprovados são sequenciais, eles 

tem avaliação anterior e vão avançando, e mesmo em governos com viés ideológico 

diferentes eles conseguem manter uma certa unidade, embora lógico há uma 

dificuldade, você tem momentos mais complicados etc mas você percebe que tem 

um certo continuum, uma certa continuidade da organização, o que não acontece na 

área racial, então isso é um problema, embora todo mundo fala do racismo e tal, mas 

esse é um problema muito complicado. E aí essa leitura que a gente faz o 

movimento negro ainda não faz essa leitura de forma mais precisa. 
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 Conforme mencionado no quadro analítico da pesquisa, o contexto político é 

determinado, e determina ao mesmo tempo, o desenho institucional da IP - no nosso caso a IV 

COMPIR - sendo duas variáveis decisivas para os resultados da participação. É possível 

perceber a partir dos depoimentos dos (as) entrevistados (as) que o contexto político 

conturbado que permeou a realização da IV COMPIR influenciou negativamente no 

andamento da conferência, cabe agora analisar como foi a inter-relação entre esse contexto e a 

construção das estruturas institucionais  da conferência, até que ponto essas estruturas também 

foram afetadas pelo contexto e se elas também foram responsáveis pelos vários problemas 

relatados pelos entrevistados na relação entre movimento negro e Estado, além disso, o mais 

importante, como os atores e atrizes se posicionaram frente à essas dificuldades de andamento 

da IV COMPIR. 

Os documentos referentes a IV COMPIR analisados (Anexo G; Anexo H; Anexo I; 

Anexo J; Anexo K; Anexo L; Anexo M; Anexo N) mostram que importantes organizações do 

movimento negro indicaram representantes para participar da comissão organizadora da 

quarta conferência, inclusive organizações de esquerda tradicionais no Brasil como a União 

da Juventude Socialista - UJS -, a Central Única dos Trabalhadores - CUT - e a União 

Estadual dos Estudantes de São Paulo - UEE -. Além disso, os servidores das secretarias 

municipais setoriais também indicaram representantes para participar da organização da IV 

COMPIR, fato que mostra uma consideração por parte dos idealizadores da conferência em 

relação a característica transversal da política afirmativa. Esses atores e atrizes indicados 

pelos movimentos e pelas secretarias municipais participaram ainda das subcomissões 

temáticas de organização da conferência, previstas no regimento interno da IV COMPIR 

(Anexo N; SÃO PAULO, 2017b). 

É possível observar que, por mais que o contexto político tenha sido um agravante no 

andamento dos debates, e ainda que a conferência tenha apresentado um esvaziamento 

considerável do movimento negro, conforme a visão dos (as) entrevistados (as), houve um 

esforço para que as estruturas institucionais da conferência fossem ocupadas pelas diferentes 

visões acerca da política afirmativa, tanto da direita quanto da esquerda do espectro político, 

indicando portanto uma abertura para a participação dos atores também no cerne das 

estruturas institucionais e de tomada de decisão da IV COMPIR (PATEMAN, 1992; 

KINGDON, 2003). 
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Marineusa Medeiros (grifo nosso), Presidenta do COMPIR e uma das integrantes da 

comissão organizadora da IV COMPIR, nos dá um depoimento fornecendo indícios de que, 

apesar desse esforço em incluir os diferentes atores nas estruturas da IV COMPIR, o contexto 

político produziu influências sobre o desenho institucional da conferência, apresentando uma 

relação simbiótica com essa variável e também influenciada negativamente no andamento das 

reuniões. Mesmo com tantos agravantes, Marineusa afirma que, mais uma vez, foi a partir do 

papel de resistência do COMPIR que os conselheiros conseguiram garantir que a conferência 

apresentasse resultados positivos para a questão racial na Cidade, como escolher delegados 

para as conferências estaduais e nacionais (SÃO PAULO, 2017c; SÃO PAULO, 2018a) e 

aprovar o PLAMPIR (SÃO PAULO, 2018b) - algo que três conferências anteriores não 

alcançaram: 

Já tinha mudado de secretário, várias vezes né, que era prático do que está 

acontecendo com a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente tentou realmente fazer 

com que a IV COMPIR acontecesse, e a nossa ideia principal, que eu acho bom 

dizer isso, era pegar, compilar tudo aquilo que aconteceu nas outras 3 [...] e na 

quarta a gente vê o que foi para dar encaminhamento [...] Então foi muito 

desgastante a quarta conferência [...] Foi feita para atender 600 e poucas pessoas 

inscritas, porque foi aquele esquema de inscrita por google forms, no dia tinha ⅓ das 

pessoas inscritas, e uma série de denúncias por parte do movimento negro que não 

sabiam, que não foi divulgado, porque teve problemas de comunicação, de 

vinculação, teve uma série de questões, então a gente decidiu enquanto COMPIR 

que ia fazer da maneira que era possível, com as pessoas que estavam ali, então a 

conferência aconteceu [...] e chegou o momento que a gente foi para o embate, 

porque tinha uma representação da comissão organizadora da conferência 

estadual e aí começaram muito a fraturar, meio bagunçado, e foi a primeira vez 

que eu fiquei brava na minha vida de fato né, falei não, aí a plenária pediu a 

destituição da mesa, aí me indicaram para conduzir, e foi assim que a gente 

conseguiu fazer com que a conferência de São Paulo acontecesse. A IV 

COMPIR aconteceu, em um final de semana, segunda feira a coordenadora 

Alessandra foi exonerada, diante de tudo isso que aconteceu né, e a pessoa que foi 

destituída da mesa foi nomeada coordenadora, e aí assim, tem um caráter político 

partidário, mas a gente, essas pessoas que eu citei né Rosa, Marcelo Cavanha, 

Professor Dennis, que a gente chama de núcleo duro, a gente conseguiu né, manter, 

mas todo material da conferência que nós entregamos para a coordenação para 

compilação a gente não sabe ainda onde está e com essas mudanças de coordenador 

toda hora vem “onde está? onde está?”, as atas do Conselho também todas se 

perderam, então foi uma tratativa meio de que assim, as pessoas que estão hoje, até 

no meu papel enquanto conselheira, é uma questão meio de resistência, vamos ficar 

para garantir, porque como os governos vêm e vão e como as coisas acabam 

mudando a gente consegue fazer um papel de resistência. 

Esse papel de intervenção e o poder de decisão apresentado pelo Conselho nas 

estruturas institucionais da conferência só foi possível porque houve uma abertura para ele, 

prevista em regimento (SÃO PAULO, 2017b). E esse espaço foi ocupado pelo Conselho, seus 

integrantes se apoderaram da organização da conferência, assumiram um vácuo de poder 

deixado pelo movimento negro e até mesmo pela Prefeitura, que devido a fragilidade de 
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gestão na CPIR também esvaziou politicamente a conferência. Dessa forma, o Conselho 

assumiu poder de decisão dentro da conferência, decisão sobre o desenho institucional, sobre 

o formato das reuniões, definindo os rumos das reuniões e garantindo que a demanda histórica 

da população negra fosse respeitada nos resultados finais da IV COMPIR. 

A força apresentada pelo Conselho é reflexo direto da força que o movimento negro 

construiu historicamente através de sua luta. A baixa apresentada pelo movimento negro na 

quarta conferência foi suprida pelo Conselho, que canalizou o poder de militância histórica do 

movimento negro para exercer um contrapeso dentro da quarta conferência, equilibrando o 

poder com os representantes da Prefeitura, ficou evidente a partir da análise das entrevistas 

que a IV COMPIR só apresentou um Plano Municipal, apresentou efetividade, devido esse 

papel de resistência do Conselho (AVRITZER, 2011; AVRITZER, 2012; PETINELLI, 2013). 

Mesmo apresentando inúmeras dificuldades, administrativas e financeiras, o processo 

histórico de formação social do movimento, a larga experiência política de militância 

acumulada pelos integrantes ao longo dos séculos XX e início do XXI, e passada gerações a 

frente - e materializada pelos integrantes do Conselho Municipal através do seu papel de luta -

, sem dúvida foram determinantes para estruturar uma estratégia política coesa, criando um 

arcabouço teórico e de experiências práticas para esses movimentos que tornaram capaz a 

inserção das demandas da população negra na agenda do Poder Público Municipal, sendo 

decisivas em momentos de negociações com o Estado - como as conferências municipais -, e 

isso também foi percebido no caso das políticas afirmativas em São Paulo, tanto é que a IV 

COMPIR, diferente da suas predecessoras, foi a primeira e única que conseguiu transformar o 

Plano Municipal de Igualdade Racial em uma legislação
43

, muito em razão do papel que o 

Conselho assumiu (Anexo B; Anexo C; KINGDON, 2003; SÃO PAULO, 2018b). 

 

5.3 O PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DE SÃO 

PAULO - DECRETO MUNICIPAL Nº 58.526 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo, instituído pelo 

Prefeito Bruno Covas através do Decreto Municipal número 58.526 de 23 de novembro de 

2018, é o primeiro instrumento legal de planejamento público específico para a questão racial 

sancionado por lei na capital paulista. O PLAMPIR de 2018 é fruto de um intenso processo de 
                                                             
43

 O PLAMPIR foi sancionado pelo Prefeito Bruno Covas um ano após a realização da quarta conferência, 

através do Decreto Municipal nº 58.526, de 23 de novembro de 2018 (SÃO PAULO, 2018b). 
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formulação e negociação realizado na IV COMPIR do ano anterior, mas não só dele, todo o 

processo histórico de institucionalização da política de igualdade racial visto em São Paulo ao 

longo do início dos anos 2000, e também nas décadas anteriores, culminou para a elaboração 

desse plano. Segundo Marineusa Medeiros: 

Eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu antes na questão do PLAMPIR é 

resultado de discussões que vieram num processo histórico [...] os planos 

governamentais são resultados dessas discussões anteriores de décadas atrás. 

Daniel Almeida também chama atenção para o papel central e decisivo do movimento 

negro nesse processo histórico, como o principal ator político na luta pela igualdade racial na 

cidade e na garantia de direitos básicos para a população negra, marcando essa luta de forma 

política, fazendo parte do processo de formulação técnica e tomada de decisão sobre os rumos 

que a política de igualdade racial tomou ao longo dos anos: 

A gente teve uma série de governos que alimentaram as políticas de ação afirmativa 

a partir de um espaço institucionalizado, seja ele conselho, seja ele coordenação, seja 

ele secretaria, tem esses modelos, mas o importante é que fique muito bem 

registrado que a sustentação deles é a partir dos movimentos negros, a partir dessas 

pessoas que são lideranças negras. 

Sendo fruto de um processo histórico de formulação, o PLAMPIR de 2018 não teria 

existido sem duas etapas fundamentais na história das políticas afirmativas em São Paulo, o 

PLAMPIR de 2010 e o de 2013, oriundos da II COMPIR e da III COMPIR, respectivamente. 

O plano de 2010, primeira experiência de formulação de um plano para a política afirmativa 

municipal, se deu de forma técnica, contando com grupo de trabalho intersecretarial e tendo 

como metodologia principal o planejamento estratégico, além disso, ouviu profissionais de 

diversas áreas e secretarias setoriais. 

A estrutura montada no plano de 2010 seria a base, o ponto de partida, para a 

formulação do plano de 2013, ou seja, um documento estruturado por eixos temáticos, 

contendo metas específicas, e para cada meta determinada algumas ações vinculadas ao poder 

público para ser transformadas em políticas públicas, para que assim essas metas possam ser 

atingidas. O objetivo da criação do plano para a política racial na Cidade se deu no sentido de 

transformá-la em uma política de Estado, onde mesmo com as mudanças sazonais de governo 

essas ações e metas tivessem de ser respeitadas, por isso a importância desse plano ser 

transformado em uma legislação, e não somente constar como um acordo político, o que se 

deu nos casos de 2010 e 2013. 

O plano de 2013 (OLIVEIRA, 2017a) absorve as demandas já existentes no 

documento de 2010 (COELHO; CÔRTE, 2010) e aperfeiçoa suas ações setoriais, dobrando a 

quantidade de eixos e adicionando treze metas ao seu corpo, fato que mostra uma sintonia 
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entre os formuladores e a evolução das pautas raciais no Brasil três anos depois, 

aperfeiçoando sua amplitude e cobertura. A tabela a seguir cruza as principais informações 

dos dois planos. 

Tabela 5 - Comparativo entre PLAMPIR 2010 e PLAMPIR 2013 

 PLAMPIR 2010 PLAMPIR 2013 

Conferência em que 

foi elaborado 
II COMPIR III COMPIR 

Gestão Municipal 
Gestão Gilberto Kassab 

(DEM) 
Gestão Fernando Haddad (PT) 

Foi aprovado e 

sancionado pela 

Gestão Municipal? 

Não Não 

Quantidade de eixos 5 10 

Quantidade de metas 19 32 

Eixos temáticos 

Novo arranjo institucional; 

Educação e cultura; Saúde; 

Ampliação e afirmação de 

direitos; Trabalho e renda 

Desenvolvimento econômico, trabalho 

e renda; Enfrentamento à violência 

racial; Enfrentamento ao racismo e ao 

sexismo; Saúde da população negra e 

dos povos indígenas; Inclusão social e 

cidadania; Educação e relações étnico-

raciais; Cultura e patrimônio africano, 

afrobrasileiro e indígena; Articulação 

internacional; Controle e 

monitoramento social; Comunicação 

Fonte COELHO; CÔRTE, 2010 OLIVEIRA, 2017a 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No que se refere à uma terceira tentativa de formular um plano de igualdade racial 

para São Paulo a III COMPIR montou uma estrutura institucional consideravelmente robusta 

para absorver as demandas dos movimentos sociais e da população nas periferias e, assim, 

elaborar um planejamento representativo para a questão racial. As etapas regionais nos bairros 

surtiram o efeito desejado e tornou o antigo plano de 2010 mais completo e democrático, 

incorporando as demandas da população negra, o objetivo estipulado pelo decreto 

convocatório da terceira conferência foi atingido. 



109 
 

O decreto convocatório para a terceira conferência (SÃO PAULO, 2013b) - que prevê 

em seu primeiro objetivo a atualização do PLAMPIR - foi publicado no dia 17 de junho de 

2013, no dia 16 de outubro do mesmo ano, portanto aproximadamente três meses depois, o 

então Secretário Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Netinho de Paula, assinou a 

portaria de número 12/SMPIR com o objetivo de (SÃO PAULO, 2013c, grifo nosso): 

Constituir Grupo de Trabalho e de Consulta para a Elaboração do Plano 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial - PLAMPIR, com o objetivo de 

elaborar a proposta de implementação, acompanhamento e monitoramento 

PLAMPIR, composto por representantes dos órgãos do governo e sociedade civil. 

Ou seja, a gestão responsável pela III COMPIR pretendeu formular um plano 

municipal para a política de igualdade racial em São Paulo, seguindo a metodologia aplicada 

para a formulação do PLAMPIR de 2010, a partir da formação de um grupo técnico 

específico para esse momento. Realizando uma análise comparativa entre os dois documentos 

- 2010 e 2013 - fica nítida uma evolução na interpretação das demandas da população negra 

por parte dos formuladores do PLAMPIR de 2013 (COELHO; CÔRTE, 2010. OLIVEIRA, 

2017a). 

Porém, da mesma forma que ocorreu em 2010, o plano de 2013 não foi sancionado 

pelo então Prefeito Fernando Haddad, frustrando mais uma vez o esforço político do 

movimento negro e de seus atores para criar um instrumento de planejamento para a política 

racial em São Paulo. Mais uma vez as negociações da conferência municipal encerraram sem 

a criação de um marco legal, um dispositivo normativo que norteasse a formulação e a 

implementação de políticas afirmativas para a população negra da Cidade de São Paulo. 

Com um contexto político favorável para a aprovação do texto, percebe-se que a 

vontade política da gestão municipal foi novamente o principal fator impeditivo para o 

PLAMPIR não se tornar realidade. É possível observar que por mais que os movimentos e os 

atores sociais estivessem engajados em se apropriar da estrutura montada para a III COMPIR 

para criar uma política afirmativa sólida e um plano bem estruturado, realizar a conferência 

era um fim em si mesmo para a Prefeitura, conforme aponta Dennis de Oliveira “o III 

PLAMPIR não foi utilizado como referência avaliativa para o relatório de gestão - da então 

Secretaria Municipal de Igualdade Racial - e sim a realização da Conferência em si como uma 

meta atingida constante no plano de governo” (2017b, p. 2). Ainda segundo o autor (2017b, p. 

2): 

O III PLAMPIR apresenta 10 eixos e 32 metas. O relatório de gestão apresentado 

em 2016, entretanto, se centra mais nas metas constantes do plano de governo da 

gestão anterior. O plano de governo da gestão anterior tem apenas três metas 

específicas voltadas à promoção da igualdade racial: 1) implementação de ações do 
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Plano Juventude Viva como estratégia de prevenção à violência e ao racismo e 

exclusão da juventude negra e periférica; 2) criação da Secretaria Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial e realização da III Conferência; 3) cumprimento das 

leis 10.639/03 e 11.645/08. Estas três ações constam de um objetivo mais geral do 

plano de governo anterior, intitulado “promover uma cultura da cidadania e 

valorização da diversidade, reduzindo as manifestações de discriminação de todas as 

naturezas”. 

É evidente que todo o recurso - financeiro, material e humano - empregado na terceira 

conferência não gerou um resultado concreto para a questão racial na cidade, pois o fato do 

PLAMPIR de 2013 não ter sido sancionado pelo Prefeito Haddad comprova o desinteresse 

que essa gestão teve para com o resultado da III COMPIR, com as demandas que a população 

negra expressou no plano, com todo esforço e mobilização do movimento negro para a 

formulação desse instrumento, e foi possível identificar isso a partir do depoimentos dos (as) 

entrevistados (as) que participaram da terceira conferência. 

Analisando os resultados das três conferências - 2004, 2009 e 2013 - percebe-se que 

nas três ocasiões os atores sociais do movimento negro se mobilizaram politicamente e se 

articularam para se apoderar da estrutura participativa das conferências, estar em pé de 

igualdade com o Estado no momento da negociação, montagem da agenda pública e 

formulação da política pública, e transferir para um plano governamental as propostas da 

população negra para a questão racial do município (PATEMAN, 1992. KINGDON, 2003). 

Em 2009 e 2013 a relação dialética entre o movimento social e a Prefeitura gerou um plano 

estruturado - onde se percebe também que ao longo do tempo, esse plano foi evoluindo 

gradualmente -, porém nas três oportunidades essas conferências não foram efetivas porque o 

contexto político, a vontade política da gestão municipal impediu que o plano se tornasse um 

marco normativo, fosse sancionado em lei e se tornasse uma política de Estado (PETINELLI, 

2013. WAMPLER, 2011). 

Percebe-se que por mais que a gestão municipal adote a conferência como uma 

política prioritária, como aconteceu na III COMPIR, essa escolha política não é suficiente 

para que a conferência em questão seja efetiva. Mesmo sendo um governo de esquerda, que 

valorize a participação popular e tenha essa premissa em seu projeto político, não foi o 

suficiente para esse mesmo governo absorvesse os resultados da conferência e os 

transformassem em um marco legal norteador de políticas públicas. 

Em comparação com a IV COMPIR, onde o PLAMPIR finalmente foi sancionado, foi 

a regulamentação do conselho municipal o fator preponderante para que a conferência fosse 

efetiva. É possível concluir que foi a presença de um conselho municipal empoderado e 
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presente que fortaleceu os atores sociais do movimento negro para exigir da Prefeitura a 

aprovação do plano, fator que não existiu nas três conferências anteriores. No documento base 

para a realização da quarta conferência, Oliveira (2017b, p. 5) já alertava para a importância e 

a influência do monitoramento social institucionalizado nos resultados das políticas públicas: 

Concluindo, o que se observa na avaliação do III PLAMPIR, o Relatório de Gestão 

apresentado pela SMPIR e cotejando-os com o Programa de Atividades da Década, é 

que há a necessidade de se transcender das iniciativas pontuais para a configuração 

de Programas com metas a curto, médio e longo prazos e monitoramento 

permanente que pode ser realizado com a instituição do Observatório da Igualdade 

Racial, previsto na meta 03 do Eixo 09 (Controle e Monitoramento Social), 

justamente o eixo do III PLAMPIR em que quase não houve nenhum avanço. 

Assim, a instituição de programas permanentes, avaliação constante e 

monitoramento pela sociedade civil implica em um redirecionamento da forma de 

gestão das políticas públicas de igualdade racial.  

O PLAMPIR sancionado em 2018 (SÃO PAULO, 2018b) é relativamente igual ao 

plano elaborado em 2013 (OLIVEIRA, 2017a), o movimento e o povo negro se apoderaram 

do plano elaborado na III COMPIR como uma conquista de sua militância, e da mobilização 

da sociedade civil de um modo geral nas plenárias locais da conferência, e o colocou mais 

uma vez para atualização na IV COMPIR, os ajustes foram pontuais, foram acrescidas mais 4 

metas ao seu corpo, tendo um total de 36 e algumas ações setoriais foram ajustadas, além de 

correções em seu texto, porém a estrutura dos eixos temáticos foi mantida.  

O plano sancionado em 2018, além de trazer as principais pautas históricas do 

movimento negro, que já constavam no plano de 2010, como saúde da população negra, 

violência racial na cidade, combate ao racismo institucional e garantia de cotas no serviço 

público, é uma extensão das demandas incorporadas pelo plano de 2013, aperfeiçoando essas 

pautas, e integrando novas questões que a população negra trouxe quase uma década depois 

da elaboração do primeiro documento, em 2010, trabalhando temas como trabalho, 

implantação da lei 10.639, moradia, juventude negra, e controle e monitoramento do plano 

pelos movimentos sociais e pelos membros do conselho municipal (COELHO; CÔRTE, 

2010. OLIVEIRA, 2017a. SÃO PAULO, 2018b). 

O PLAMPIR de 2018 pode ser interpretado como um documento estratégico que 

absorveu as principais demandas históricas do movimento negro de São Paulo, pode se dizer 

assim que a IV COMPIR foi efetiva nesse sentido, pois teve como fruto das reuniões a sanção 

de um plano que reflete os anseios da população negra. Daniel Almeida reforça esse ponto em 

sua fala: 

Pensando hoje no PLAMPIR, que é um documento histórico, complexo, cuja a 

construção não se limita a uma conferência, mas a várias conferências, também ao 
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conselho municipal de promoção da igualdade racial [...] o plano é fruto das 

conferências e as conferências absorvem pautas historicamente colocadas. 
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6 – ANALISANDO OS RESULTADOS 

 

 Cabe agora, após uma extensa revisão teórica e bibliográfica sobre conceitos de 

avaliação de uma instituição participativa e sobre o processo de formação do movimento 

negro em São Paulo e das políticas afirmativas na cidade, estabelecer alguns paralelos entre 

essas perspectivas de análise e o referencial teórico estipulado no Quadro Analítico – Tabela 2 

- a fim de responder as perguntas estipuladas nos objetivos dessa pesquisa. 

Para iniciar, identificamos - além das três maiores janelas de oportunidade para as 

políticas afirmativas no Brasil
44

 - as conferências de igualdade racial como janelas de 

oportunidade para a política racial específicas na Cidade de São Paulo. Elas foram momentos 

onde os fluxos de problemas, soluções e a dinâmica política confluíram gerando uma 

oportunidade de mudança na agenda governamental local, tendo em mente, como definição de 

montagem de agenda, o momento em que governo reconhece e define quais problemas 

existentes na sociedade serão encarados por ele e quais serão ignorados. (KINGDON, 2003. 

CAPELLA, 2005). 

 Com esse momento de convergência dos fluxos e abertura da janela política para a 

formulação da política pública, ocorre simultaneamente a convergência das quatro 

condicionantes que irão influenciar nos resultados dessa tomada de decisão, nos resultados da 

instituição onde a decisão está sendo deliberada - no caso estudado por essa pesquisa, a 

sanção do PLAMPIR de 2018, fruto do processo de tomada de decisão da IV COMPIR -. 

Essas condicionantes são: organização do movimento negro; natureza da política afirmativa; 

desenho institucional da IV COMPIR e contexto político que permeou a realização da 

conferência. 

 A organização política e social do movimento negro paulistano, marcada por um 

intenso processo histórico de formação ao longo do século XX, se mostrou extremamente 

decisiva. Os momentos de abertura da janela de oportunidade para as políticas afirmativas ao 

longo das três fases de desenvolvimento do movimento social negro - mas principalmente 

durante a terceira fase de desenvolvimento do movimento, a partir do final dos anos 70 - os 

grandes pontos de inflexão históricos da questão racial na agenda governamental brasileira, 

como a conferência de Durban, a marcha zumbi e a ANC fizeram com que o movimento 

                                                             
44

Assembleia Nacional Constituinte de 1987; a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e 

a Vida de 1995 e a III Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata organizada pela ONU em Durban, África do Sul, no ano de 2001. 
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ficasse mais organizado, articulado politicamente, e criando expertise para cobrar ações do 

Estado e participar de momentos de montagem da agenda. 

Marineusa Medeiros reforça a importância que o contexto nacional teve sobre os 

resultados conquistados em âmbito local pela IV COMPIR: “eu não vejo o PLAMPIR ter sido 

elaborado, ou pensado, projetado, se essas conferências em âmbito nacional, estadual e 

municipal não tivessem acontecido”. Essas experiências fizeram com que as diversas 

instituições que formam o movimento negro e seus atores e atrizes criassem um arcabouço de 

militância política que foi essencial para o processo de institucionalização das políticas 

afirmativas presenciado ao final do século XX e início do XXI tanto no âmbito federal quanto 

nas esferas locais de poder. Edson França (grifo nosso) destaca as vitórias conquistadas pelo 

movimento através de sua luta histórica e o status com que suas organizações chegaram para 

demandar mudanças perante o Estado: 

O movimento negro é um movimento vitorioso, venceu o mito da democracia 

racial, obrigou o Estado brasileiro a dizer “Eu sou racista, há um problema de 

racismo no Brasil, e nós precisamos criar mecanismos para sua superação”. 

 Ao longo de todo seu processo de organização e crescimento, o movimento negro se 

unificou em torno da pauta identitária compreendendo e transpassando a tensão histórica 

dentro do movimento existente entre as lógicas raciais e de classe (PINTO, 2013). O processo 

de evolução do movimento negro ao longo de suas três fases foi decisivo para um 

amadurecimento ideológico e da atuação política das entidades e de seus atores e atrizes. 

Esse fato fez com que as entidades contornassem obstáculos de discordância e 

adotassem um interesse comum para todas, ou seja, o orgulho negro, o combate ao racismo e 

todas as suas formas de manifestação, a luta pela justiça e igualdade, essas e outras pautas 

identitárias do povo negro unificou o movimento negro como um todo e o fortaleceu para que 

ele chegasse em pé de igualdade na demanda por direitos junto ao Estado nos momentos de 

abertura de janelas políticas e nas arenas decisórias de políticas públicas. 

 As experiências de militância e cobrança de inserção da pauta racial na agenda política 

do Estado ao longo das três fases de evolução do movimento negro ao longo do século XX 

foram aos poucos fortalecendo a organização das entidades, criando um programa de 

demandas. O ápice desse processo de crescimento se dá a partir do final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, onde as organizações tiveram suas estruturas institucionais fortalecidas, 

sua base de militância social também cresceu e suas entidades chegaram com mais força 

política para inserir suas demandas na agenda governamental a partir das janelas de 
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oportunidades que se abriram desde então. É aí que o fluxo de soluções trazido pelo 

movimento negro força uma entrada das questões raciais no debate público. 

A unificação das inúmeras entidades negras em torno de algumas pautas comuns e 

centrais para o interesse da população negra - mesmo defendendo, ao mesmo tempo, pautas 

específicas de cada grupo - deu certo grau de homogeneidade ao movimento, tornando a 

organização do grupo para a ação política mais coesa e efetiva (PINTO, 2013). Essa força e 

organização do movimento negro foram identificadas nas quatro conferências municipais de 

igualdade racial de São Paulo, sendo fator determinante para que o movimento alcançasse 

vitórias importantes e construísse a política racial da cidade ao longo dos anos. Entretanto, o 

que é mais importante para as conclusões desta pesquisa, essa forte organização do 

movimento negro para a ação política logrou os atores e atrizes para confrontar o contexto 

político, na maioria das vezes adversa, que permeava o processo de formulação da agenda de 

políticas do Estado brasileiro. 

 Realizando um paralelo com a metodologia de múltiplos fluxos de Kingdon (2003), 

percebe-se que no caso das políticas raciais em São Paulo é o fluxo das soluções - trazido 

pelas entidades negras - e a dinâmica política os fluxos que mais influenciam na abertura da 

janela política, e a consequente montagem da agenda, tendo o fluxo dos problemas baixa 

interferência nesse processo; Na maioria das vezes quando o fluxo político atuou sobre a 

questão racial, foi para atrasá-la ou impedir a atuação do movimento negro, como na ditadura 

varguista de 1945 ou na ditadura civil-militar de 1964, que aplicou um grande período de 

tempo de paralização para as entidades negras. Essa convergência observada entre o fluxo das 

soluções e a dinâmica política se materializa na relação de pressão que o movimento negro 

exerce no Estado para a conquista de direitos, os fatores da organização social e o contexto 

político exercem aqui sua pressão sobre a efetividade das instituições em que a agenda é 

montada, no nosso caso a IV COMPIR. 

 Sobre o contexto político, ou a dinâmica política, é possível concluir que esses fatores 

exerceram influência negativa sobre a montagem da agenda racial no Brasil, ao longo de toda 

a história, as exceções vistas nesse processo se deram no processo de discussão da assembleia 

nacional constituinte, onde o Estado estava aberto para as demandas populares após longo 

período de retrocesso dado pela ditadura militar, porém mesmo assim, as conquistas se deram 

apenas por forte influência do movimento negro no fluxo de soluções, apresentando projetos e 

políticas para incorporação na Constituição de 1988, e no período de tempo que abrange os 
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governos do Partido dos Trabalhadores. Todas essas oportunidades se deram após a 

redemocratização da década de 1980, sob a vigência de uma nova constituição cidadã e 

durante a terceira fase de desenvolvimento do movimento negro. 

 No caso da IV COMPIR, não fosse a atuação incisiva do movimento negro, o contexto 

político mais uma vez não permitiria a efetividade da conferência, da mesma forma que 

ocorreu nas três conferências anteriores. Portanto, concluímos enfaticamente que o contexto 

político no Brasil sempre foi impeditivo para o avanço nas políticas de igualdade racial, a 

classe política no Brasil, em todas as suas esferas de governo, nunca demonstrou interesse em 

combater o racismo - principalmente na sua manifestação institucional e estrutural - e todas as 

formas de injustiça racial que assolaram a população negra ao longo de 500 anos de história, 

guardadas raríssimas exceções, prova disso é o extermínio da juventude negra e a violência de 

Estado praticada contra a população negra de um modo geral, que cresce a cada dia, 

mostrando que essa violência é um projeto de poder. A bem da verdade, esse projeto político 

do Estado brasileiro de assassinato do povo negro é a única política pública séria formulada 

pelo poder público para o povo negro ao longo de toda a história brasileira, e deve ser 

fortemente combatida pelo movimento negro nos próximos anos, tendo em vista o avanço do 

neoliberalismo. Segundo Edson França (grifo nosso): 

Eu considero que o desafio prioritário agora é a agenda da vida, a defesa da vida, 

não só eu, mas eu tenho chamado de agenda da vida, acho que a gente precisa 

trabalhar contra a violência, morte e o extermínio programado da população negra, 

contra esse necroestado, considero que a violência tende a recrudescer, porque a 

crise do emprego, a crise da desigualdade, a crise da divisão da riqueza e do 

capital ela não vai melhorar. 

O racismo estrutural é tão forte no Brasil que mesmo após uma década de 

funcionamento de um sistema de políticas afirmativas a violência estatal e a necropolítica 

contra os negros não cessou, pior, aumentou. As políticas afirmativas implementadas nos 

governos do Partido dos Trabalhadores não foram suficientes para alterar as estruturas racistas 

que sustentam a política, a economia e a sociedade brasileiras. Esse fato vem reforçar a tese 

de que em países com estruturas sociais baseadas em relações coloniais e racistas a violência é 

o modus operandi das relações sociais e políticas, tendo esse contexto agravado quando a 

lógica neoliberal se instala (FANON, 2008; MBEMBE, 2018; ALMEIDA, 2019). É 

importante ressaltar a relevância das políticas afirmativas nesse contexto, porém a questão que 

se levanta é que elas sozinhas não são capazes de destruir as estruturas coloniais tão 

solidificadas como as que sustentam a sociedade brasileira. 
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Para a luta contra a violência estatal e o racismo estrutural essas políticas devem, 

primeiramente, existir em um contexto oposto ao neoliberal, que justamente se solidifica no 

desmonte do Estado e no cerceamento das capacidades estatais de investimento em políticas 

sociais. Em segundo lugar, as políticas afirmativas devem compor um aparato mais amplo de 

ações conjuntas entre a sociedade, o movimento negro e o Estado, que combatam essas 

estruturas e criminalizem cada vez mais o racismo. 

Até mesmo em momentos que o Estado se mobilizou para enfrentar os problemas da 

população negra e abrir o processo de tomada de decisão para a construção participativa da 

agenda racial, como aconteceu na III COMPIR, o fez de forma incompleta, sem objetivos 

concretos de construção de uma política de Estado para a questão racial paulistana. A vontade 

política dos atores do Estado brasileiro - tanto de direita quanto de esquerda - para formular e 

implementar políticas afirmativas poucas vezes foi favorável. Segundo Dennis de Oliveira 

(grifo nosso): 

Há uma incompreensão ainda, isso geral, não só do movimento negro, mas de uma 

forma geral, que a questão do racismo é estrutural, isso é um problema, numa 

ação afirmativa por exemplo, que eu acho importante e tal, mas ela sempre vai ter 

um limite, ela sempre vai ter uma hora que ela vai ter dificuldade, vai bater na 

estrutura social [...] o racismo no Brasil é funcional não é disfuncional, essa é a 

grande questão, ele serve a um interesse, tem um porquê e o Brasil funciona 

desse jeito [...] Então esse olhar aí de você pegar que há uma raiz estrutural no 

racismo é que dificulta essa ação dos espaços institucionais, não é que você vai 

abandonar os conselhos e conferências, mas entender o seu limite, até onde pode ir, 

vai mas sabendo que a coisa não é só aquilo lá.  

A natureza da política de igualdade racial foi uma condicionante que atuou 

positivamente sobre a IV COMPIR, contribuindo para que ela fosse efetiva. A natureza 

intersecretarial, transversal da política racial, ou seja, que envolve diferentes áreas do governo 

- como saúde, educação, segurança, trabalho, dentre outras. - e diferentes temáticas, nunca foi 

um empecilho para que o movimento negro construísse grandes projetos para serem inseridos 

na agenda governamental. Constatou-se que a relação entre Prefeitura e movimento negro, 

seja nas conferências seja em outras arenas de tomada de decisão política, sempre contou com 

especialistas das áreas que a política afirmativa abraça e com representantes das secretarias 

municipais setoriais. 

O próprio movimento negro é composto por entidades que são multidisciplinares em 

suas agendas políticas, defendem as mais diversas pautas e são especialistas em diferentes 

temas, e, além disso, muitos integrantes fazem partes dos quadros de funcionários das 

secretarias como saúde, educação e cultura; o que mostra que o movimento negro sempre 
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interpretou as demandas do povo negro como transversais e levou isso em consideração na 

formulação de seus projetos. 

No caso das conferências municipais, as quatro contaram com especialistas 

multidisciplinares e representantes das secretarias municipais setoriais, o próprio PLAMPIR 

de 2018 absorve, assim como suas versões anteriores não aprovadas, essa transversalidade e 

distribui as ações conforme a responsabilidade de cada pasta, portanto trazendo o diálogo 

transversal como prioridade, um objetivo do próprio plano. Os anexos L, M e N trazem a 

relação dos servidores indicados pelos secretários municipais de educação, saúde, trabalho e 

cultura, além do representante da Guarda Civil Metropolitana e das coordenadorias de 

mulheres, população de rua, LGBTQI+, idoso, migrantes e juventude da secretaria municipal 

de direitos humanos, que participaram tanto da organização da IV COMPIR como das 

subcomissões da conferência. Isso mostra que a discussão que originou a aprovação do 

PLAMPIR contou com representantes das áreas responsáveis por implementar as políticas 

afirmativas. 

Porém, o fato de a Gestão Dória ter extinguido a SMPIR demonstra como o Estado 

enxerga a questão das políticas afirmativas, ou seja, sem uma visão sistêmica. A existência de 

uma secretaria específica para a temática racial, com orçamento próprio e status institucional 

equivalente com as secretarias setoriais responsáveis pelas ações previstas no plano seria de 

essencial importância para que essa implementação acontecesse, um órgão com relevância 

institucional seria importante até mesmo para ultrapassar a barreira do racismo institucional 

dentro da Prefeitura; logo, o rebaixamento da secretaria para uma coordenadoria subordinada 

à uma outra secretaria somente dificulta esse processo - da mesma forma como a 

subordinação da CPIR e do conselho municipal aos desmandos de secretários de direitos 

humanos que não eram especialistas na questão racial dificultou o andamento das reuniões na 

IV COMPIR -, o que demonstra mais uma vez o contexto político e a vontade política dos 

governantes interferindo negativamente na gestão das políticas de igualdade racial na cidade. 

Esse fato expõem também o quanto o racismo é forte na estrutura institucional da 

Prefeitura, sendo um desafio para a implementação do plano, e mostra a importância que a 

política de cotas no serviço público municipal tem para atravessar esse desafio, tendo como 

objetivo aumentar consideravelmente os quadros de funcionários negros na Prefeitura de São 

Paulo. Alexandre Teixeira (grifo nosso) aponta a relevância da transversalidade na elaboração 

do PLAMPIR e o desafio do racismo institucional na sua implementação: 
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Isso foi muito importante porque tinham vários grupos tanto a questão LGBTQ+, 

saúde, a questão educação, religião, a questão inter-religiosa, então lá estavam todos 

os grupos representantes, então não tem como falar que não, todos os grupos 

estavam representados [...] a gente fala que o PLAMPIR está maravilhoso 

agora falta executar, implementar, isso é muito importante mesmo, muito. O 

racismo institucional é muito grande, volto a falar, é tão grande que as pessoas 

não percebem, é interessante que na Prefeitura, cargos de alta patente não tem 

negros e parece natural, e não é natural, nós não conseguimos nos enxergar ali, 

não tem representatividade alguma, nenhuma, isso eu afirmo, eu não me vejo, eu não 

vejo a população negra, infelizmente [...] a política afirmativa vai ter que ser 

cumprida, já é lei, já tem o plano, então basta nós da sociedade civil cobrar isso do 

poder público, e essa é a importância do COMPIR 

 Através da análise das entrevistas percebeu-se que o desenho institucional da IV 

COMPIR influenciou negativamente na sua efetividade, devido principalmente ao contexto 

político conturbado que permeou a realização da conferência. No referencial teórico desta 

pesquisa ficou estabelecido, a partir das bibliografias consultadas, que o desenho institucional 

e o contexto político determinavam um ao outro, ou seja, o regimento interno estabelecido 

para a conferência sofria influência do humor político da gestão municipal, instituição que 

estabelecia esse regimento por meio de decreto; esse regimento determinada o contexto em 

que seriam realizadas as reuniões e, no caso da IV COMPIR, não só determinou como foi 

determinado por ele. Ou seja, a relação entre o contexto político e o desenho institucional da 

IV COMPIR foi simbiótica, influenciando assim, negativamente na realização da conferência 

e nas negociações para aprovação do PLAMPIR. 

 Prevaleceu entre os entrevistados a percepção que as reuniões da IV COMPIR só 

aconteceram a partir de um papel de resistência assumido pelos membros do conselho 

municipal que enfrentaram os representantes da Prefeitura e tocaram as reuniões, com o 

objetivo de aprovar um plano municipal para São Paulo. O regimento interno da IV COMPIR 

(SÃO PAULO, 2017b) permitiu uma ampla participação do movimento negro, das 

organizações de esquerdas convocadas para participação (Anexos H, I, J e K) e dos servidores 

nas comissões organizadoras e subcomissões, garantindo uma inter-relação dos participantes 

com as estruturas de poder da IP (PATEMAN, 1992), esse espaço institucional de poder foi 

ocupado pelos atores e atrizes dos movimentos e servidores, assumiram um vácuo de poder 

deixado pela Prefeitura, que devido a fragilidade de gestão na CPIR esvaziou politicamente a 

conferência, e por parte do movimento negro que escolheu não participar da IV COMPIR. 

Porém, isso não foi suficiente para garantir que o contexto político conturbado afetasse 

negativamente o andamento das reuniões e a distribuição de poder na tomada de decisões 

dentro da conferência, dessa forma o contexto político fez com que o desenho institucional da 

conferência afetasse negativamente a IV COMPIR, mesmo o regimento garantindo ampla 
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participação das entidades nas estruturas de poder da conferência. Aliás, os conselheiros 

municipais só conseguiram dar um rumo para a quarta conferência e superar o contexto 

político através do espaço de poder que lhe foi proporcionado, seus integrantes se apoderaram 

desses espaços e representaram os movimentos na sequência dos trabalhos da IV COMPIR. 

Como já dissemos, a força apresentada pelo Conselho na quarta conferência é reflexo 

direto da força que o movimento negro construiu historicamente ao longo de suas fases de 

desenvolvimento. A baixa apresentada pelo movimento negro na quarta conferência foi 

suprida pelo Conselho, que canalizou o poder de militância histórica do movimento negro 

para exercer um contrapeso dentro da quarta conferência, equilibrando o poder com os 

representantes da Prefeitura. Ficou evidente a partir da análise das entrevistas que a IV 

COMPIR só apresentou um Plano Municipal - e sua sanção um ano depois, em 2018 -, 

apresentou efetividade, devido esse papel de resistência do Conselho. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a efetividade da IV COMPIR se deu pela organização das entidades 

que compõe o movimento negro. Isso se mostra por alguns fatores; em primeiro lugar, pelo 

fato da organização institucional das entidades ao longo de toda história de institucionalização 

das políticas afirmativas na Cidade de São Paulo, mais especificamente no período de 

realização das quatro conferências municipais. No decorrer desse período, o movimento 

organizou sua militância e suas estruturas institucionais para crescer politicamente e conseguir 

pressionar a Prefeitura, assim, em todas as conferências as entidades chegaram com força 

política para se apropriar das estruturas de poder das reuniões, tinham pautas e projetos bem 

formados, que respeitavam a natureza transversal e interdisciplinar da política de igualdade 

racial, dessa forma, conseguindo debater em pé de igualdade com os representantes da gestão 

municipal, pressionando para uma inserção de suas demandas na agenda governamental. 

Por mais que apresente diversidade entre suas pautas e algumas divergências internas, 

os vários setores que compõem o movimento negro apresentam certa coesão e um 

consentimento em torno de pautas centrais - como o combate ao racismo, luta pela igualdade 

no acesso à serviços básicos de saúde e educação, e a questão étnico racial de um modo geral 

(Pinto, 2013) - que o torna forte no momento de negociações com o Estado, principalmente 

em espaços participativos. O combate ao racismo e a união do movimento em torno do 

orgulho negro se solidificou, e isso foi essencial para uma nova fase da luta antirracista do 

século XXI (JUNIOR, 1992; SANTOS, 2001; CUSTÓDIO, 2017). 

Prova dessa organização foi vista durante a transição entre a III e a IV COMPIR, onde 

mesmo com uma baixa do movimento negro na quarta conferência os atores e atrizes 

trouxeram o plano montado na conferência de 2013, ajustaram e legitimaram-no na quarta 

reunião e conseguiram, através de sua força política, a sua sanção em 2018 por parte do 

Prefeito Bruno Covas. Portanto, a aprovação do PLAMPIR em 2018 se dá por condições 

políticas da quarta conferência, mas também por questões históricas do movimento que criou 

um processo de formulação que perpassou as três conferências anteriores. 

A responsabilidade desse processo pode ser creditada para sua militância, que marcou 

posição nas conferências e acumulou experiência e registrou historicamente o processo de 

formulação de sua demanda. A formulação do PLAMPIR é fruto da militância do movimento 

negro paulistano. O plano final sancionado em 2018 é uma conquista do movimento negro e 
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de sua militância, as diversas demandas sociais históricas do povo negro incorporadas em seu 

texto o tornam representativo. 

O PLAMPIR de 2018 atende integralmente às demandas do movimento negro, devido 

esse processo histórico de formulação pelo movimento e pela população, tendo seu ápice em 

uma conferência amplamente aberta e democrática, sistematizado posteriormente por um 

grupo de trabalho composto por membros das entidades negras, e legitimado quatro anos 

depois na IV COMPIR. O esforço do movimento na quarta conferência foi de aprová-lo e 

sancioná-lo, ultrapassar as barreiras do contexto político, um fator historicamente impeditivo 

para que as conferências apresentassem efetividade, e o conseguiram justamente pela 

existência do conselho municipal e da formação de seus conselheiros à época, uma conjuntura 

específica e única que permitiu a sanção do plano. 

A sanção do PLAMPIR é só mais um estágio de uma longa caminhada do movimento 

negro paulistano, uma conquista de sua intensa militância e organização política e social 

históricas. O próximo passo nessa jornada, além da defesa prioritária da vida do povo negro, 

demanda urgente do movimento conforme aponta Edson França, deve ser na organização dos 

atores em torno da ocupação do novo mandato dos conselheiros do COMPIR, para o 

monitoramento e avaliação das ações da Prefeitura em torno da implementação do PLAMPIR, 

ação indispensável para que as pautas levantadas no plano se tornem realidade, o que segundo 

Dennis de Oliveira, um ano após a aprovação do PLAMPIR, está longe de acontecer: “o plano 

foi uma síntese do que foi a conferência, mas o PLAMPIR não está sendo seguido né, nem 

monitorado, o conselho não está monitorando, o conselho está fragilizado né”, essa é uma 

pauta que ainda persiste na gestão das políticas de igualdade racial da cidade. 

Oliveira (2017b, p. 2) destaca ainda sobre a importância do monitoramento do plano 

por parte do movimento negro e do conselho municipal para que se avance na formulação e 

implementação das políticas afirmativas em São Paulo: 

É necessário que se modifique a concepção de gestão das políticas de igualdade 

racial para que os planos aprovados nas Conferências sejam o referencial de ação 

das políticas de gestão e que possam ser acompanhados e monitorados pelos 

conselhos participativos. 

Com o Plano aprovado o maior desafio que se apresenta ao movimento negro agora é 

o de monitorar a aplicação das políticas que o compõe, acompanhar a implementação de suas 

ações específicas junto às secretarias setoriais responsáveis por cada ação, e isso só se dará na 

formação de um conselho municipal forte e representativo, fato que ficou evidente também na 

análise das entrevistas, sendo maioria entre os entrevistados a importância de um conselho 
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representativo, ocupado pelo povo negro, para o controle eficaz da aplicação do PLAMPIR. 

Por mais que as conferências se mostrem instrumentos importantes de proposição e 

formulação de políticas e planos, elas sozinhas não são suficientes para garantir uma paridade 

no processo decisório, cabendo a um conselho bem estruturado o papel de monitorar e 

controlar a política, equilibrando as funções e garantindo a participação no processo decisório 

de tomada de decisão e todo o processo de gestão das políticas públicas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a),  

O (a) Sr (a). está sendo convidado a participar da pesquisa: “Participação política e os 

movimentos negros: um estudo sobre a efetividade das conferências municipais de 

promoção da igualdade racial de São Paulo” que tem por objetivo avaliar o nível de 

efetividade apresentado pelas conferências municipais de promoção da igualdade racial 

realizadas em São Paulo. Eu, Rodrigo de Araujo Merida Sanches, sou o pesquisador 

responsável, com a supervisão de Ursula Dias Peres, ambos vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Mudança Social e Participação Política da EACH/USP. 

Me comprometo a seguir as Resoluções CNS nº 466 de 2012 (relacionada à Pesquisa 

com Seres Humanos); e CNS nº 510 de 2016 (que dispõe sobre as Normas aplicáveis a 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais) respeitando o seu direito de: 

1. Ter liberdade de participar ou deixar de participar do estudo, sem que isso lhe 

traga algum prejuízo ou risco. 

2. Garantia de receber uma resposta a alguma dúvida durante ou após a atividade. 

Essa pesquisa será realizada com representantes ou militantes do movimento negro que 

participaram dos debates realizados em alguma das quatro conferências municipais de 

promoção da igualdade racial realizadas em São Paulo, nos anos de 2004, 2009, 2015 e 2017. 

Não participarão da pesquisa pessoas que não tenham participado de forma alguma das 

reuniões e dos debates proporcionados na ocasião das conferências.  

Sua participação no estudo consistirá em responder algumas questões sobre a sua 

experiência nas conferências e a sua percepção sobre o andamento das reuniões e sobre a 

relação entre o poder público e a sociedade civil. A entrevista terá duração de mais ou menos 

60 minutos.  

Se houver algum problema relacionado com a pesquisa o (a) senhor(a) será 

encaminhado para o serviço de atendimento ambulatorial mais próximo onde será atendido 

(a)/acompanhado (a) e poderá ser encaminhado (a) para o serviço de referência do seu 

município para acompanhamento.  

Os riscos com essa pesquisa são mínimos, sendo que o (a) Sr (a). pode se sentir 
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desconfortável em responder alguma pergunta, mas o (a) Sr (a). tem a liberdade de não 

responder ou interromper a entrevista em qualquer momento, sem nenhum prejuízo para seu 

atendimento.  

O (a) Sr (a). tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, mesmo após o início da entrevista/coleta de dados, sem qualquer prejuízo. 

Está assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O (a) Sr (a). não terá nenhuma 

despesa e não há compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa.  

Este termo de consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em 

poder do pesquisador e a outra em poder do participante. Grato pela atenção! 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde – CEPIS, também poderá ser 

consultado caso o (a) Sr (a). tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ÉTICA da pesquisa 

pelo telefone 11-3116-8597 ou pelo email cepis@isaude.sp.gov.br.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para 

mim, sobre a pesquisa: "Participação social na construção das políticas afirmativas na 

Cidade de São  Paulo". Discuti com o pesquisador Rodrigo de Araujo Merida Sanches 

ou com sua supervisora, sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros 

para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantias de sigilo, de 

esclarecimentos permanentes e isenção de despesas e ausência de compensação 

financeira. Concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

Nome Completo: 

____________________________________________________________ 

_________________________________ ___/__/____ Assinatura do (a) entrevistado 

(a).  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido deste entrevistado para a sua participação neste estudo.  
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Nome: Rodrigo de Araujo Merida Sanches 

________________________________ ___/____/____ Assinatura do pesquisador.  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questão 1: Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro, o seu papel 

atualmente (seu perfil/histórico/formação) e sua visão sobre a organização do mesmo 

(histórica e atual) 

Questão 2: Como você descreveria sua relação com a política pública de afirmação racial? Já 

ocupou algum (ou alguns) cargos na CONE, SMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

Questão 3: Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SMPIR, 

na afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

Questão 4: Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento 

teve espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A 

variedade de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro 

influenciou no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? 

Questão 5: Na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas 

públicas nas áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que 

estruturaram a conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou 

de que forma nos resultados das conferências ? 

Questão 6: Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

Questão 7: Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que 

aconteceram em São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na 

sua opinião, qual o peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

Questão 8: Qual sua opinião sobre a relação da CPIR (anteriormente CONE e SMPIR) com o 

COMPIR e outros espaços participativos? 

Questão 9: Você acha que a conferência foi efetiva ou não foi? ou seja, você acredita que as 
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demandas históricas do movimento social negro foram aceitas pela prefeitura e incorporadas 

no PLAMPIR? quais destes fatores, na sua opinião, teve maior influência para os resultados 

da COMPIR, desenho institucional, contexto político, natureza da política, organização da 

sociedade civil? 

Questão 10: Nomes que poderia indicar para entrevistas?  
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ANEXOS 

ANEXO A - RESPOSTAS ALEXANDRE TEIXEIRA RAMOS 

P - Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro, o seu papel atualmente (seu 

perfil/histórico/formação) e sua visão sobre a organização do mesmo (histórica e atual) 

 

ATR - Meu nome é Alexandre Teixeira Ramos, também sou conhecido como Alexandre 

Fatolá do Sumo, porque eu fui iniciado nas raízes tradicionais do candomblé aos seis anos de 

idade, onde a minha zeladora foi mãe menininha do cantuá, depois eu passei todo um 

processo das questões dentro do culto dos orixás, eu montei o meu ilê, que a gente chama ilê 

terreiro, aos 18 anos de idade e comecei a iniciar os meus filhos nas questões dos orixás. 

Quando foi em 2002 eu fui à Nigéria e me iniciei como babalaô. 

 E a minha história dentro dos movimentos negros ela aconteceu, de fato, a partir do 

momento que eu sofri uma agressão muito grande em 1994 onde eu fui viajar, quando voltei 

roubaram minha casa inteira e eu fui fazer um boletim de ocorrência, fiquei esperando umas 5 

horas, quando o delegado foi me atender, eu falei o que ocorreu, e simplesmente ele falou que 

para achar minha coisas eu teria que pagar 10.000 reais para ele, e na minha inocência eu falei 

pra ele que ele já era pago pra isso, ele já me deu um tapa na cara, me levou pra uma sala, ele 

e mais dois investigadores me bateram, me chamaram de macaco, preto fedido, beija-flor de 

bananeira, até então não sabia o que era um beija-flor de bananeira que é um macaco. A 

minha sorte é que eu estava com meu celular e como eu tenho uma formação como psicólogo, 

eu fiz psicologia, pedagogia, mestrado em ciências da religião, e doutorado em psicologia 

educacional, e eu tinha um paciente juiz e quando eu liguei pra ele em 25 minutos ele estava 

lá, foi quando nós fomos em outra delegacia, a delegada instruiu para procurar a corregedoria, 

até então procurei a corregedoria, e ela mesma me falou “se eu fosse você não faria isso 

porque eu não posso garantir a sua integridade física”. 

 Nesse processo de 5 meses eu consegui junto com a corregedoria afastar esses dois 

policiais civis e o delegado, quando infelizmente 3 meses depois eu sofri um atentado dessas 

pessoas que tentaram me matar a tiro. Então nesse período eu fiquei 3 anos morando na 

frança, onde eu fiz meu doutorado, e voltei com força total, onde eu montei em 1997 o 

Instituto Akhanda onde trabalha com duas vertentes, a questão do idoso, a valorização da 

população idosa, e outro projeto chamado tear africano, onde a gente coloca toda questão da 
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população negra, o seu empoderamento e também a questão voltada no combate ao racismo. 

Foi então que eu comecei a trabalhar assiduamente para que essas violências não 

acontecessem com a população negra. Então eu criei um programa chamado tear africano no 

qual eu sempre entrevistei pessoas de todos os assuntos para tratar das questões de igualdade 

racial. 

 E o mais importante é que eu entrei para o PSDB onde eu fui presidente municipal da 

militância negra do PSDB chamada Tucanafro. Nesse período eu fiz várias ações chamando a 

ministra de direitos humanos, a nossa querida Luislinda Vallois, que teve um papel muito 

importante, sendo uma das primeiras juízas negras do país, que dá uma visibilidade, uma 

notoriedade, uma força muito grande para o movimento negro. Outro ponto também, eu me 

tornei presidente da câmara do comércio Brasil-Nigéria, onde faz todas essas transações 

comerciais, educacionais e culturais entre não só a Nigéria como os países do continente 

africano. Dentro disso, todas essas ações sempre voltadas com o cunho da diversidade, 

levando a questão para que se cumpra, principalmente, a questão das cotas de 20% seja nas 

universidades, seja dentro do poder público. 

 E também eu participei de algumas bancas de processo seletivo de cotas, e eu criei 

também uma questão muito importante que é o curso de passarela e de moda da comunidade 

negra, onde a gente criou um projeto chamado Moda sem preconceito, principalmente 

trabalhando a autoestima da mulher negra e também das mulheres plus size, onde elas 

infelizmente tem a autoestima muito baixa porque é quase impossível uma mulher plus size 

ser apresentada para a sociedade porque tem um preconceito muito grande, e nós temos vários 

relatos de que a mulher negra plus size nunca receberam uma flor, muitas delas nunca tiveram 

um relacionamento porque a pessoas não querem. Porque foi criado um padrão de beleza na 

sociedade branca, da pessoa loira, magra, e assim é que se criou essa visão que se chama 

palmiteiros, o que que são os palmiteiros, são pessoas brancas, ou seja, homem ou mulher, 

que se relacionam com pessoas brancas, exemplo de jogador de futebol que tem uma mulher 

loira como se fosse um troféu para introduzir dentro da sociedade para serem aceitos. Então é 

muito importante a gente trabalhar com essas ações também. 

Eu participei do grupo de governo na questão de elaboração de plano de governo de 

igualdade racial tanto na Prefeitura quanto para o Governo do estado na gestão João Dória, 

dentro disso, nessa gestão, eu fui coordenador geral de políticas públicas para população 

idosa, e levando principalmente essa questão de igualdade racial, tendo em vista que dentro 
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das comunidades há um número muito grande de idosos negros onde eu observei que a 

população negra tem um carinho muito grande pelos seus anciãos, seus mais velhos, diferente 

dos idosos de raça branca, que infelizmente são abandonados pelos seus próprios filhos, e a 

maioria deles moram sozinhos e ficam em risco de vulnerabilidade. 

Então, dentro dessa trajetória que eu busco dentro da igualdade racial eu sou vice-

presidente do COMPIR, onde nós trabalhamos muito com a questão da sociedade civil para 

que seja cumprida as propostas dentro do governo de levar a questão de qualidade de 

igualdade para a população negra, que hoje a gente sabe que, infelizmente é uma grande 

vergonha. Tendo em vista que em cargos altos a gente não vê negros nem negras, mesmo eles 

tendo um doutorado, pós-doutorado, infelizmente, é lei e nós não temos, basta observar dentro 

da Prefeitura de São Paulo, existem 23 secretários e nós não temos nenhum negro ou negra no 

comando.  

Isso é muito triste porque a gente não consegue se enxergar em nenhum local, haja 

visto que a gente percebe também a questão do racismo que também têm no campo de 

futebol, nas lojas. Hoje as mulheres estão se empoderando com seus cabelos, que é natural, 

onde é colocado que o negro tem cabelo ruim, e na realidade hoje a população negra ela está 

colocando para fora quem realmente ela é, e se libertando de todas essas questões 

preconceituosas. Então eu acredito que hoje o movimento negro está bem ativo, buscando seu 

espaço dentro da sociedade, e além do mais mostrando também que a grande parcela da 

população negra é de aproximadamente 53% da nossa população, então nós precisamos de 

fato nos unir mais para que a gente possa ter viabilidade dentro da nossa sociedade 

 

P - Como você descreveria sua relação com a política pública de afirmação racial? Já ocupou 

algum (ou alguns) cargos na CONE, SEMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

 

ATR - Então, dentro do poder público eu fui coordenador geral de políticas para idosos, onde 

é uma área no setor público que, infelizmente, não têm uma visibilidade, onde a população 

idosa vem crescendo, sendo que até 2029 nós vamos ter mais idosos do que jovens, então 

dentro do poder público a gente tem que correr para que se criem políticas públicas para a 

população idosa para que de fato eles tenham toda a valorização dos seus direitos, haja vista 

que para mim essa questão da previdência é uma grande afronta à população idosa, porque 

eles generalizaram, infelizmente, quando a gente fala de um idoso na questão rural muitos 
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deles não consegue chegar aos 60 anos porque morrem antes, e o pior também é que não se 

fala do tema LGBTQ+, que infelizmente essas pessoas também não chegam à oportunidade 

de ser idosas, porque não tem oportunidade de trabalho, ou se prostituem ou viram 

cabeleireiros, então é muito grave essa questão. Então a gente tem que ter um olhar muito 

especial principalmente com a população negra e também para essa questão do LGBTQ+, que 

não tem um olhar para essas pessoas. 

Então eu acredito que trabalhei muito nessa questão do poder público nos temas 

transversais, de levar esses temas dentro da secretaria de direitos humanos e cidadania com 

todas as coordenadorias para que a gente tenha um papel de direitos humanos totalmente 

fundamentados na questão da valorização humana. 

Depois disso eu fui coordenador de programas dentro da AMLURB onde meu cargo e 

minha meta dentro da prefeitura foi implementar a questão de compostagem nas 1.525 escolas 

municipais e também a segregação de resíduos sólidos em 100% dos prédios públicos, e 

dentro disso também coordenar as 27 cooperativas de resíduo e reciclagem, onde, 

infelizmente, 95% da população é negra. Então eu vejo que há muito a se fazer ainda no poder 

público dando a valorização, o reconhecimento digno da população negra. E para mim foi 

uma experiência maravilhosa que eu tive in loco vendo essa grande desigualdade da 

população negra, e dentro dessas cooperativas a maioria são mulheres negras. 

Então é algo que a gente tem que trabalhar muito a questão de valorização de todas 

essas pessoas e também, o mais importante, qualificar, porque a maioria dessas pessoas são 

analfabetas, a maioria mesmo, dá dó. E também assim, como presidente da câmara do 

comércio eu tenho a oportunidade de levar muitas ações da valorização da população negra, 

principalmente mostrando todo seu papel importante de grandes empresários onde as pessoas 

não sabem que a Nigéria é o país do continente africano com o maior PIB, as pessoas pensam 

que é a África do Sul, não é, só para você ter noção na Nigéria cada pessoa fala no mínimo 

três idiomas, então como fala que eles são atrasados? Então a gente tem que tirar esse 

esteriótipo que tudo no continente africano é favela, é muita fome, é guerra, e na verdade não 

é isso, muita riqueza, principalmente a riqueza cultural. 

Por exemplo, a Nigéria é um país que tem muito petróleo e também pedras preciosas, 

lembrando que a Nigéria só perde em relação à cinema para os EUA e para Bollywood - Índia 

-, então a Nigéria é o terceiro país que mais fabrica filmes, e as pessoas não sabem disso, não 
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chega nem 1% aqui. Eu tenho o orgulho de saber que o maior cardiologista do mundo é um 

nigeriano. 

Outro tema também que eu vejo que é muito importante abordar são as questões das 

matrizes africanas, que sofrem um grande preconceito, e também com isso um branqueamento 

muito grande. No meu olhar, é muito difícil hoje brancos querer falar de uma cultura negra, 

sendo que eles nem tem ancestralidade de negro e hoje eles estão dominando dentro das 

religiões de matriz africanas porque eles têm poder aquisitivo, e assim, tem que desmistificar 

isso de uma vez por todas. Algo que eu vejo que é muito importante é essa questão que se fala 

se são matriz tradicional africana não se muda, hoje mesmo você vai em vários terreiros de 

candomblé e você vê muitos babalorixás de torso, torso é o pano que se coloca na cabeça, 

sendo que quem só usa são mulheres, então estão distorcendo muito, e é importante falar 

sobre isso, não só também determinadas tradições que só homens fazem e só mulheres fazem, 

e hoje está uma distorção muito grande, e nisso há uma preocupação que nós negros temos 

que nos colocar à frente para que isso não possa se perder das tradições africanas, muito 

importante mesmo isso, então hoje, a população negra está se apropriando não só das raízes 

de matriz africana com outros saberes também da questão da cultura africana, então eu como 

babalorixá e babalaô eu tenho o compromisso de levar esses temas, levar debates, levar em 

conferências para a gente tratar de uma forma transparente o que é de fato a questão das 

matrizes africanas principalmente no âmbito da religião, muito importante. 

 

P - Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SEMPIR, na 

afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

 

ATR - Bom, hoje em dia assim, a CONE foi um ponto muito importante para toda a 

sociedade negra porque ela pautou todas as questões de políticas afirmativas para a população 

negra, porque sem isso, infelizmente, a gente teria um déficit muito grande. Eu como um 

conselheiro infelizmente eu vejo que com a saída da SMPIR eu acredito que a população 

perdeu muito, porque ela foi reduzida a uma coordenadoria que infelizmente não tem o 

mesmo impacto que uma secretaria, então eu acredito que nós dos movimentos negros temos 
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que cobrar muito mais a questão pública para que de fato se faça acontecer essas políticas 

públicas, mas mesmo assim eu fico contente porque temos à frente um novo coordenador, que 

é o Daniel, que ele conhece profundamente. Então nessa questão da CONE eu fico muito feliz 

que nós tínhamos pessoas bem preparadas, como a Maria Aparecida de Laia, que deu um 

pontapé muito grande nisso, e também o Netinho de Paula que foi grande responsável pela 

criação da SMPIR. 

E nós como conselheiros tivemos uma questão de analisar o PLAMPIR, ele é um 

plano de políticas afirmativas que são diretrizes que vão nortear a importância da população 

negra dentro da nossa sociedade, principalmente o combate sobre o racismo, a importância de 

criar dentro da saúde a questão de determinadas doenças que só são pertinentes à população 

negra, principalmente a anemia falciforme, então, dentro da área da saúde, é muito importante 

trabalhar essas questões. Essa questão também da inserção, através do PLAMPIR, políticas 

afirmativas de inserir o negro em todas as esferas, então eu vejo que hoje a CPIR tem muito a 

contribuir, porque tem pessoas competentes como a Elisa Lucas, que é secretária adjunta, mas 

acredito que nós temos que ter mais força para que de fato sejam implementados, eu falo nisso 

porque a gente teve uma grande dificuldade de, dentro da nossa gestão, fazer acontecer, 

porque foram tanta trocas de secretários, só nessa gestão foram 6 coordenadores de igualdade 

racial, então isso quebra o ritmo de colocar essas políticas para estarem funcionando da forma 

que se deve para ter uma visibilidade muito grande em relação à isso. 

Então cabe a nós do COMPIR cobrar mais do poder público para que de fato se tenha 

uma política eficaz que vai ser muito considerável para a população negra. 

 

P - Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento teve 

espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A variedade 

de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro influenciou 

no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? 

 

ATR - Eu fico feliz que eu participei das conferências municipal, estadual e federal, em 

Brasília, onde foi pautado grandes pautas em relação à isso, então a gente do movimento 

negro a gente está muito ligado em todas essas questões e cobrar o poder público para que de 
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fato sejam elaborados e além do mais que se faça acontecer todo esse estudo que nós fizemos 

nessas três conferências para que de fato seja aplicado dentro do poder público. 

 

P - E o movvimento negro teve espaço na conferência? 

 

ATR - Totalmente a gente teve um livre acesso, a gente pode se manifestar e colocar para fora 

quais são as necessidades da população negra como um todo. 

 Uma questão que é muito importante falar é essa questão que muitos movimentos 

negros eles não querem contribuir com o governo que está porque são do PSDB, então é 

muito importante eu falar a realidade porque, infelizmente, dentro dessa questão até parece 

que os movimentos negros estão apáticos, e com isso acaba não colaborando para essas 

políticas sejam de fato implementadas. Haja vista que nós estamos a praticamente três anos no 

COMPIR e praticamente foram poucas ações tomadas, pouquíssimas, porque quem está no 

conselho são pessoas vinculadas a partidos de esquerda, então a manifestação é pouca, muito 

pouca. 

 E é triste isso Rodrigo, muito triste, marca-se reunião as pessoas não aparecem, porque 

a questão racial é muito maior do que isso, e não é percebido, então eu faço uma crítica 

mesmo, que o movimento negro infelizmente está apático porque o governo é do PSDB, 

porque eles acreditam que o governo do PSDB é de elite, e não é, grandes pautas que nós 

colocamos, e eu posso falar porque eu fiz o plano de governo, tanto para a Prefeitura quanto 

para o Governo do estado, então eu posso dizer com total convicção porque quem fez o plano 

de governo praticamente foi eu e a Maria Aparecida de Laia e também a Silvia Cibele, então a 

gente conhece profundamente, que todas as propostas que nós fizemos são excelentes para a 

população negra, a gente vai além do partido político. 

 

P - Na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas públicas nas 

áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que estruturaram a 

conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou de que forma 

nos resultados das conferências ? 

 

ATR - Esse foi importantíssimo, porque ali de fato nós criamos os eixos para que de fato nós 

escolhêssemos 10 planos de cada eixo para que seja aplicado pelo poder público. Então a 
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gente teve total liberdade de ver quais são os melhores eixos para se trabalhar, tanto na área 

da educação quanto na área da saúde, da cultura, nos temas transversais principalmente, 

LGBTQ+, então a gente conseguiu realmente nessas conferências colocar de fato aquilo que 

necessita a população negra, principalmente também envolvendo a questão da religião. 

 Isso foi muito importante - a transversalidade - porque tinham vários grupos tanto a 

questão LGBTQ+, saúde, a questão educação, religião, a questão inter religiosa, então lá 

estavam todos os grupos representantes, então não tem como falar que não, todos os grupos 

estavam representados. 

 

P - Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

 

ATR - Auxiliou totalmente, todos os pontos. 

 

P - Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que aconteceram em 

São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na sua opinião, qual o 

peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

 

ATR - O movimento tem uma dificuldade muito grande em relação a direita e esquerda, é um 

limitante, então, sinceramente, eu sendo do PSDB, há uma questão muito importante porque, 

o outro governo - anterior - sendo de esquerda, ele contribuiu muito porque são pessoas que 

estavam no movimento e sabem reconhecer o que está acontecendo dentro da população, 

então é nítido isso, muito nítido, apesar que a nossa gestão, do PSDB, ela é extremamente 

consciente e são negros que fizeram realmente e vai além do partido, então eu vejo a 

contribuição muito equilibrada em relação à isso, que é importante sempre levar essas 

soluções para a população negra. 

 

P - Qual sua opinião sobre a relação da CPIR (anteriormente CONE e SEMPPIR) com o 

Compir e outros espaços participativos? 
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ATR - Eu posso falar dessa nossa gestão, nós tivemos muita dificuldade de trabalhar nessas 

questões de população negra pelo seguinte fato, infelizmente nós tivemos quatro secretárias, 

então nem dava tempo de passar os assuntos para elas para que de fato eles sejam encarados 

com seriedade, ainda mais como eu falei, nessa gestão de quatro anos nós estamos no 6º 

coordenador da CPIR e isso infelizmente quebra o ritmo, totalmente, infelizmente eu posso 

afirmar que prejudicou bastante a continuidade, prejudicou muito mesmo. Então eu não posso 

omitir essas informações, que teve esse gap nessa troca das secretárias. 

 Era assim, a Patrícia Bezerra ela tem uma visão muito importante de humanização, 

então enquanto estava na visão da Patrícia como secretária estava muito bem, infelizmente 

quebrou-se muito quando assumiu a secretária Eloisa Arruda, que infelizmente quebrou de 

vez a própria coordenação. 

 

P - E essa transferência aconteceu quando saiu o Dória e entrou o Bruno Covas? 

  

ATR - Isso, aconteceu 6 meses do governo quando a Patrícia Bezerra pediu a sua exoneração, 

então quando a Eloisa Arruda chegou ela demitiu todos os coordenadores, todos, e o mais 

interessante, ela colocou uma coordenadora branca na CPIR, haja vista que eu tive várias 

discussões com ela como vice presidente do COMPIR e como presidente da militância negra 

do PSDB e como eu fiz o plano de governo eu fui cobrar isso, e eu exigi que nós não íamos 

aceitar uma coordenadora branca, porque ela não tinha nenhum fenótipo negróide, ela veio 

falar “eu pesquisei toda a vida dessa coordenadora e nada contra ela ser boleira”, e eu falei 

“então a política afirmativa que você acha que ela faz é bolo nega maluca, só se for”, porque 

ela não conhece nada do movimento negro, foi tanto que nós travamos uma rusga muito 

grande em relação à isso e também ela travou uma briga árdua com o coordenador LGBTQ+ 

que levou ao Bruno Covas pedir a exoneração dela, da secretária, foi gravíssimo. 

Foi um processo árduo, muito difícil, pra você ter noção ela nunca teve uma reunião 

com nós do conselho, o COMPIR solicitou várias reuniões com ela e ela nunca nos atendeu, 

foi um empecilho enorme. Então o que foi importante, nós do COMPIR, é importante frisar, 

que nós tivemos uma audiência com o Prefeito Bruno Covas pedindo a retomada da SMPIR, 

nós pedimos, nós tivemos a audiência, mas infelizmente ele não nos atendeu porque ele falou 

que a população já sabia que o Dória já tinha falado que ia acabar com duas secretarias, a de 

Secretaria de Mulheres e a SMPIR. 
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P - E nessa transição de secretárias foi aí que entrou a Elisa Lucas? 

 

ATR - Então, foi aí que nós conseguimos uma vitória porque ele criou uma pasta, uma 

secretária adjunta, como se fosse um status de secretaria [a CPIR virou uma coordenadoria 

com status de secretaria] então nós conseguimos essa vitória com a entrada da Elisa Lucas. 

 

P - Você atribui essa vitória à militância do COMPIR? 

  

ATR - Sim, atribuo essa conquista à militância do COMPIR. 

 

P - Você acha que a conferência foi efetiva ou não foi? ou seja, você acredita que as 

demandas históricas do movimento social negro foram aceitas pela prefeitura e incorporadas 

no PLAMPIR? quais destes fatores, na sua opinião, teve maior influência para os resultados 

da COMPIR, desenho institucional, contexto político, natureza da política, organização da 

sociedade civil? 

 

ATR - Sim. Todos, vejo que tem uma parcela de todos. Principalmente com o plano que foi 

lançado ano passado - 2019 - pelo Prefeito Bruno Covas deu um norte muito grande e de fato, 

através da secretária adjunta Elisa Lucas e o coordenador Daniel estão sendo feitos sim, estão 

sendo colocados em prática principalmente essa questão da verificação de números de negros 

dentro das cotas do poder público, também essa questão foi feito alguns cursos de capacitação 

para a população e essa questão da população negra em todas as secretarias, o que é muito 

importante mesmo. E também o diálogo é muito claro em relação à coordenadoria junto 

com a sociedade civil, pena que a sociedade civil ela não está em busca disso. 

 [sobre a transversalidade e o diálogo intersecretarial da pauta racial] Infelizmente eu 

acho que está começando agora, porque infelizmente devido à essa troca de secretários e essa 

troca de 6 coordenadores dificultou, a gente fala que o PLAMPIR está maravilhoso agora falta 

executar, implementar, isso é muito importante mesmo, muito. O racismo institucional é 

muito grande, volto a falar, é tão grande que as pessoas não percebem, é interessante que na 

Prefeitura, cargos de alta patente não tem negros e parece natural, e não é natural, nós não 

conseguimos nos enxergar ali, não tem representatividade alguma, nenhuma, isso eu afirmo, 
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eu não me vejo, eu não vejo a população negra, infelizmente, e olha que nós temos.. quando o 

ganhamos a eleição o próprio João Dória pediu para nós uma lista de 120 pessoas chamado 

banco de talentos pra ele colocar dentro da prefeitura, mas infelizmente isso não ocorreu. Ele 

conseguiu colocar uma parcela considerável dentro das subprefeituras, uma quantidade 

considerável de negros e negras para assumirem as prefeituras regionais, mas ficou por ali, 

como lideranças nas áreas setoriais não tem, não tem mesmo, está muito defasado. Então para 

nós é complicado, nós não nos enxergamos nessas pastas. 

 E isso pro futuro da política afirmativa é decisivo. a política afirmativa vai ter que ser 

cumprida, já é lei, já tem o plano, então basta nós da sociedade civil cobrar isso do poder 

público, e essa é a importância do COMPIR, totalmente, como a gente fala, a gente está lá 

como o xerife da cidade para cobrar realmente, fazer valer, todas as políticas afirmativas. A 

mesma coisa que ocorreu com a secretária que estava destoante no discurso e o COMPIR 

agiu. 

Até falava que ela era secretária de direitos desumanos, porque ela maltratava as 

pessoas, e fazia assédio, é crime, assédio mesmo. Então eu mesmo tive três grandes reuniões 

com ela na qual eu bati de frente, eu ainda falava “você quer falar comigo como vice 

presidente do COMPIR ou como presidente da militância negra do partido?”, eu mesmo fiz 

uma carta de representação para que ela não fosse aceita dentro do partido, eu entrei com essa 

carta dentro do partido para que ela não fosse aceita, porque eu ví o que ela estava fazendo, 

não só com a população negra algo assim absurdo, absurdo mesmo, eu mesmo sofri racismo 

dela, eu posso falar, eu mesmo recebi racismo dela em relação à isso. Aí está a importância do 

movimento negro dentro do COMPIR, e a necessidade do movimento quebrar essa barreira 

ideológica. 

Porque uma das questões que foi alegada que eu não poderia ser coordenador de 

políticas para idosos porque eu não era idoso, porque eu sou homossexual e também porque 

eu sou babalorixá, então ela nunca viu os 21 anos de trabalho que eu tenho com a população 

idosa, onde eu fundei o Instituto Akhanda, que trabalha com essas duas pastas principais, 

idoso e população negra, então ela não considerou o plano de governo tanto para idoso como 

para igualdade racial que quem fez foi eu. Também ela exonerou a Maria Aparecida de Laia, 

a pessoa que mais conhece da população negra, ela ignorou tudo, então essas questões foram 

impeditivas para que a gente conseguisse colocar de fato as pautas do PLAMPIR. Porque nós 

negros, eu enquanto coordenador de política para idoso eu tenho todo um contexto do que 
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acontece com a população, principalmente a população negra, porque são os que mais sofrem. 

Dentro das comunidades, na área da saúde, a população negra idosa são os que mais sofrem, 

porque a alimentação dessas pessoas são duas, pão com café e miojo, isso gera diabetes, 

amputação é muito grande e também cegueira, então é algo que infelizmente gera uma 

situação completa de vulnerabilidade, enorme. 

E eu posso falar, que tanto NCI - núcleo de convivência de idoso - quanto centro DIA 

de idoso e ILPI há um número muito reduzido da população negra, porque eles não têm 

oportunidade de frequentar pra fazer um curso, pra ter uma distração, porque eles estão em 

casa ou trabalhando com mais de 60, 70 anos para sustentar a família e muitas vezes a 

aposentadoria dessa pessoa é que sustenta a família inteira dentro de casa. É uma situação tão 

completa de vulnerabilidade que ela não consegue nem ter acesso ao equipamento público, 

infelizmente. Entra no absurdo de médico afirmar que a mulher negra aguenta mais a dor do 

parto, chega a esse absurdo. 

Aí que entra a importância da transversalidade, da política de igualdade racial 

conversar com todas as pastas. Quando nós fizemos o plano de governo nós exigimos essa 

questão de ter a transversalidade sobre todas as secretarias, eu afirmo, eu exigi com o Dória, 

já que não vai ter a secretaria então a proposta nossa é que nós devemos ter toda a 

transversalidade em todas as secretarias, espaço aberto para diálogo. 

 

P - Nomes que poderia indicar para entrevistas? 

 

ATR - Maria Aparecida de Laia, Silvia Cibele Aparecida da Silva, Mauricio Pestana, Doutor, 

Hélio Santos, Sueli Carneiro, Kiu San, Ebomi Conceição, Vania Coordenadora, Cidinha Raiz, 

Thiago Tobias, Thiago Messias, Thiago Amparo  
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ANEXO B - RESPOSTAS DENNIS DE OLIVEIRA 

P - Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro, o seu papel atualmente (seu 

perfil/histórico/formação) e sua visão sobre a organização do mesmo (histórica e atual) 

 

DO - Eu tive algumas inserções no movimento negro durante minha adolescência e juventude, 

frequentei uma associação cultural afro brasileira no final dos anos 1970, sempre fui 

frequentador de escolas de samba - minha família é do Vai Vai - além de ser participante do 

que chamamos de Cena Black anos 1970, quando disseminou-se na cidade de São Paulo, os 

bailes blacks com samba rock, funk-groovie e soul. Ia aos bailes da Chic Show, nestes 

espaços a estética negra era fortemente disseminada, eu tinha orgulho do meu cabelo black 

power, minhas irmãs e primas também usavam, as músicas do James Brown, Isak Hayes, Tim 

Maia, Jorge Ben a gente ouvia direto. Toda sexta feira, o nosso "rolezinho" era no Viaduto do 

Chá no final da tarde onde a galera marcava ponto para se encontrar e ali eram distribuídos 

panfletos de bailes funk-groovie - o funk groovie é o nome dado ao ritmo tocado por James 

Brown, Earth, Wind and Fire, Jimmy Bo Horne, KC e outros e é diferente do funk que 

conhecemos hoje, é mais próximo do soul -. Desta percepção estética foi-se construindo uma 

percepção política principalmente ao observar as barreiras que o meu pai, um homem negro, 

teve na sua carreira. Meu pai foi um grande produtor gráfico e trabalhou em grandes jornais, 

conheceu e trabalhou com grandes jornalistas no Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Última Hora, Editora Abril. Lembro que algumas pessoas famosas chegaram a frequentar 

minha casa como o desenhista Mauricio de Souza, o professor Alvaro de Moya, o jornalista 

Alberto Dines, entre outros. Meu pai organizou a primeira exposição internacional de 

histórias em quadrinhos em 1952 com vários desenhistas famosos. Todo mundo se deu bem e 

meu pai teve que se aposentar no BPC, sem emprego. Isto foi fazendo me despertar os 

porquês destas diferenças que se acentuaram quando entrei na faculdade e eu era o único 

aluno negro e de escola pública da minha turma. Conhecendo outros colegas negros da USP e 

da PUC começamos então a militar de forma mais organizada no movimento negro, e entre 

1989 e 1990, eu com outros colegas fundamos a Unegro - União de Negros pela Igualdade - 

em São Paulo inspirados na entidade com o mesmo nome que já existia na Bahia. Eu era 

militante do Partido Comunista do Brasil - PCdoB - e ajudei a construir a secretaria de 

combate ao racismo no partido na mesma época. Então, este momento foi de amadurecimento 
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político e teórico da luta contra o racismo fenômeno que eu percebia empiricamente 

anteriormente. 

Com o tempo, fui amadurecendo a minha compreensão sobre o racismo e 

redimensionando a minha militância na Unegro. Tive problemas sérios com os colegas que 

estavam na entidade. Percebi que a situação de exclusão racial gera comportamentos 

agressivos inclusive entre nós, negros e, particularmente entre homens negros, uma disputa 

por visibilidade que leva a comportamentos como inveja particularmente porque grande parte 

da militância do movimento negro vem de pessoas que tentaram se incluir socialmente - são 

pessoas com um certo grau de instrução -, não conseguem e aí afloram sentimentos de 

frustração e ressentimento. Daí é um passo para a inveja para outros que tenham uma maior 

visibilidade. Senti muito isso até por conta de uma situação de privilégio que tive que foi o 

forte apoio que minha família- em especial meus pais - deram para que eu prosseguisse nos 

estudos. Por isto fui o único negro na minha turma de comunicação na ECA/USP, consegui 

ser um bom aluno o que me valeu uma imagem positiva junto aos professores e me facilitou a 

entrada no mestrado e doutorado na USP. Graças a tudo isto, a despeito das barreiras que 

enfrentei e enfrento, consegui minimamente construir uma carreira acadêmica.  

Bem, como eu disse tive um problema seríssimo na Unegro, uma dívida milionária 

que a diretoria deixou no meu nome que até hoje me traz incômodos e como não houve 

interesse em resolver isto  coletivamente e também a entidade se transformou em uma correia 

de transmissão de um partido - o que eu também não concordava - virou comitê eleitoral 

permanente de candidatos negros e negras do PCdoB -, saí desta entidade que dediquei boa 

parte da minha militância e ao perceber que muitos jovens negros estavam ingressando na 

universidade e tensionando novos espaços com a discussão racial e num momento em que 

crescia a luta pelas cotas raciais na USP e nas demais universidades estaduais, eu e um grupo 

de jovens universitários que participavam desta luta resolvemos fundar uma entidade chamada 

Rede Quilombação que resgatou valores originais da antiga Unegro fundada em 1990 e se 

constitui como uma organização suprapartidária e que pauta sua luta antirracista 

principalmente pela luta contra o genocídio. Hoje minha militância está na Rede Quilombação 

e na formação de intelectuais negros e negras na universidade, muitos deles inclusive que 

ingressam na militância na Quilombação. 
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P - Como você descreveria sua relação com a política pública de afirmação racial? Já ocupou 

algum (ou alguns) cargos na CONE, SEMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

 

DO - Nunca aspirei isto e sempre tive muitas críticas às formas que alguns militantes ocupam 

estes espaços.Tive uma curta experiência de prestar uma consultoria especializada sobre a lei 

10639 para a Seppir Nacional em 2007, na qual elaboramos uma proposta de ação da Seppir 

sobre este tema que foi abandonada sem qualquer explicação. Como eu disse, por conta da 

exclusão racial, há uma disputa autofágica por estes cargos que são vistos na maioria das 

vezes mais como um emprego do que um espaço de militância. Estas secretarias e 

coordenadorias são extremamente frágeis, não tem uma equipe consolidada, o aparato 

burocrático que lhe permitiria garantir a aplicação das políticas públicas independente de 

governantes de plantão não existe e o voluntarismo impera. Não há mensuração frequente dos 

impactos das políticas públicas e nem tampouco avaliações mais  consistentes. A própria 

relação destes espaços institucionais com o movimento é muito complicada. Por isso, eu 

defendo a existência destes espaços mas sou muito crítico a forma que eles foram ocupados, 

com raras exceções.  

 

P - Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SEMPIR, na 

afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

 

DO - A CONE foi criada em 88 no governo erundina, então ela foi importante, foi um 

momento de ascensão dos movimentos sociais, e era um governo popular. A CONE 

organizou, por exemplo, a visita do Nelson Mandela ao Brasil, logo depois a do grupo soweto 

da áfrica do sul, ela foi importante no apoio à realização do primeiro encontro nacional de 

entidades negras no Pacaembu em 1991, um encontro que reuniu 500 e poucas delegados, 250 

entidades, foi um encontro grande. 

Ela também estabeleceu alguns planos de ação por exemplo na educação e saúde, 

então ela foi importante nesse aspecto. Então 88 foi um momento diferente. Já a secretaria 

municipal - SMPIR -, que foi criada no governo Haddad, é um momento um pouco diferente, 
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porque você tinha um governo do PT, e também a nível nacional um governo de esquerda, só 

que é um momento que você tinha uma certa desarticulação dos movimentos sociais, a 

verdade é a seguinte né, essa é uma questão muito complicada no Brasil, esse avanço da pauta 

democrática nos anos 80, com o fim do regime militar, a constituição e tudo isso, ela ocorreu 

paralelamente ao avanço do neoliberalismo, foi isso que aconteceu, tanto é que em 99, eu 

sempre digo que é um marco, um momento de enfrentamento, às eleições presidenciais, 

porque você tinha as forças populares com o Lula, um programa de esquerda, muito mais de 

esquerda que em 2003, e tinha o projeto neoliberal que o Collor representava, e o Collor 

venceu. 

E essa vitória do Collor, e depois mais tarde do FHC que aplica o projeto neoliberal, 

ela significou uma certa desarticulação dos movimentos sociais, houve um processo de 

desarticulação aí bastante intenso né por conta do desemprego, da precarização do trabalho, 

houve também uma questão que é importante, em São Paulo particularmente, com a mudança 

ideológica da igreja católica, que começa a esvaziar as CEBs - comunidades eclesiásticas de 

base - aí no Papa João Paulo II né, então as CEBs tinham um papel muito importante na 

organização da população na periferia, então ela vai se esvaziando e começa um avanço das 

igrejas neopentecostais nessa periferia. 

Então é uma situação muito complicada que vai fazer com que quando o Haddad, 

mesmo quando têm a eleição do Lula em 2003 quando o PT ganha a presidencial, ele já ganha 

em uma situação de um movimento social já não tão forte quanto nos anos 80, isso que vai 

acontecer. Então a SEPPIR quando é criada no governo Haddad, do ponto de vista 

institucional, é um avanço em relação à CONE, porque a CONE é uma coordenadoria e aí 

passa a ser uma secretaria, o status é outro. é também historicamente um momento que a ação 

afirmativa no brasil já estava mais consolidada, as cotas raciais, as ações afirmativas à nível 

nacional, a SEPPIR a nível nacional, você tinha uma situação do ponto de vista institucional 

diferente. Entretanto, a discussão na base era outra, era um pouco mais fragilizada, o que vai 

acontecer então, você vai ter nessa época de 2010, 2012, nas conferências etc., um momento 

que vai ter um deslocamento da ação do movimento negro para a dimensão institucional e não 

para a dimensão de base, isso vai acontecer. Tanto é verdade, veja, isso fica muito claro, o 

governo conservador de Bolsonaro esvaziou tudo isso e não houve reação contrária, foi muito 

pequena a resistência à isso, era uma coisa muito frágil do ponto de vista da sustentação de 

base. 
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Então a secretaria foi um avanço do ponto de vista institucional, era um momento, do 

ponto de vista do acúmulo de discussão da ação afirmativa mais avançado, entretanto a 

organização do movimento social de um modo geral estava mais fragilizada. E aí então você 

vai ter uma discussão muito no viés institucional, vai ter quase que uma, não sei se o termo 

seria esse, mas uma certa cooptação de uma parte das lideranças que acabaram não se 

realizando, e aí é muito interessante né, a lei que cria a secretaria de igualdade racial - SMPIR 

-, que o Haddad baixa, aprovada na câmara inclusive, ela cria também um conselho, o 

conselho municipal de igualdade racial, só que o conselho ele só vai ser instituído no final da 

gestão Haddad, ficou quatro anos sem ter o conselho, os ocupantes da secretaria, que foi o 

netinho primeiro, depois o toninho, e depois foi o maurício pestana, os três não tiveram 

interesse em instituir o conselho, só no final, no último mês de mandato do Haddad, já tinha 

perdido a eleição pro Dória inclusive, que aí o conselho é instituído, então o conselho já entra 

extremamente fragilizado, numa gestão seguinte que acaba com a secretaria e assim por 

diante. 

 

P - Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento teve 

espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A variedade 

de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro influenciou 

no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? 

 

DO - Então, o que eu vejo, primeiramente, é que há uma certa incompreensão do movimento 

negro em qual é o papel desses conselhos e conferências. Porque veja só esse modelo 

participativo de conferências e conselhos têm a ideia de que o movimento social estabeleça 

um espaço de negociação com o poder público, por isso elas são paritários, com 

representantes da sociedade civil e do Estado, e os conselhos são espaço de monitoramento 

das políticas públicas, então você estabelece um plano a partir das conferências, isso em todas 

as áreas, e aí o conselho vai monitorando a aplicação ou não desse plano, e o Estado vai 

prestando contas junto aos movimentos sociais e o conselho de como isso tá acontecendo, 

você vai monitorando isso. E isso não aconteceu nos conselhos de igualdade racial, isso foi 

muito frágil, não só no quarto mas no geral, mesmo nos governos do PT.  
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E porque isso né, porque isso não aconteceu? primeiramente assim, a gente tá falando 

de um setor que é o setor mais fragilizado do ponto de vista socioeconômico, o que implica 

que políticas públicas de combate ao racismo ele significa mudanças estruturais na sociedade 

brasileira, então por exemplo, como que resolve a questão do genocídio da juventude negra? 

você vai resolver isso não por políticas de ação afirmativa mas por uma mudança estrutural na 

polícia militar por exemplo, no sistema de justiça e etc, e isso é mais complicado. Isso implica 

numa mudança de estrutura de fundo que a ação pontual do conselho é limitada pra isso, isso 

é uma questão do Estado brasileiro. Então essa questão é um problema, é uma questão muito 

singular do movimento negro que não se resolve com políticas públicas pontuais, então esse é 

um aspecto importante. 

A segunda coisa é que como as organizações do movimento negro são muito 

fragilizadas do ponto de vista social, estrutural, etc. parte das entidades não têm sede por 

exemplo, elas dependem muitas vezes de projetos com o Estado, ou com fundações de apoio 

estrangeiras né, a sua militância é voluntária, então é muito complicado, ela tem uma relação 

de dependência e fragilidade muito grande. E isso as torna mais frágeis na sua relação com o 

Estado, o que acontece então é que as conferências de igualdade racial de fato elas expressam 

todo esse potencial, essa vontade, pra se ter uma ideia eu fiz um levantamento na terceira 

conferência nacional - III CONAPIR -, no governo Dilma ainda, foram aproximadamente 

1300 propostas apresentadas, quantas foram apresentadas? não tenho esse levantamento, 

então é um negócio louco, e eu tenho um plano sequencial de monitoramento que não existe, 

você vai ter uma ideia, o percentual disso que vira política pública é muito pequeno. 

Que aí falta também, por exemplo, uma sintonia entre movimento social, as 

conferências, parlamento e o Estado, você não tem essa articulação, é muito frágil no 

movimento negro, se comparada a outros movimentos sociais. Se você pegar na área dos 

direitos humanos por exemplo, as conferências de direitos humanos são realizadas, elas têm 

um monitoramento, os planos de direitos humanos aprovados são sequenciais, eles tem 

avaliação anterior e vão avançando, e mesmo em governos com viés ideológico diferentes 

eles conseguem manter uma certa unidade, embora lógico há uma dificuldade, você tem 

momentos mais complicados etc mas você percebe que tem um certo continuum, uma certa 

continuidade da organização, o que não acontece na área racial, então isso é um problema, 

embora todo mundo fala do racismo e tal, mas esse é um problema muito complicado. E aí 
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essa leitura que a gente faz o movimento negro ainda não faz essa leitura de forma mais 

precisa, ainda há uma certa ingenuidade política muitas vezes de como funciona isso daí. 

Então a IV COMPIR, ela foi realizada no governo Dória, foi realizada por esse 

conselho, do qual eu faço parte, que foi instituído no final da gestão Haddad de forma muito 

frágil, pra você ter uma idéia, os representantes de governo eles foram nomeados oficialmente 

no ano passado apenas, em 2018, houve quatro mudanças na gestão da CONE em um ano no 

governo Dória, então é um negócio super complicado, a gente reunia e não dava quorum, não 

teve continuidade, até hoje por exemplo o conselho não teve eleição para novos membros, o 

nosso mandato está parado, não sabe nem o que faz. A conferência foi bem difícil, não teve 

verba, não teve dotação orçamentária, a gente fez o negócio meio no sufoco, o interesse da 

prefeitura em fazer a conferência era porque ela tava interessada em pegar o dinheiro do 

SINAPIR - Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - que é um 

sistema criado na gestão da Luiza Bairros na SEPPIR Nacional, ela fornece recursos federais 

para políticas de ações afirmativas, como o sistema de cultura, mas desde que os municípios e 

os estados tenham conselhos e órgãos específicos, aí é bizarro né o governo Haddad não teve 

acesso ao SINAPIR porque não tinha conselho, uma política pública do governo do PT, 

quando instituído no final do governo dele ai o governo Dória passa a ter condição de entrar 

no SINAPIR. 

Quem assina a adesão da Prefeitura de São Paulo com o SINAPIR é o Bruno Covas, 

eu fui até na cerimônia, o Dória tinha se afastado já e o Covas era o Prefeito, e aí ele assina a 

adesão à esse sistema, porque ele já tinha feito a conferência, já tinha um conselho 

funcionando, então ele cumpriu os requisitos mínimos desse acesso. Então a conferência foi 

muito mais uma pretexto que a prefeitura fez para fazer isso - adesão ao SINAPIR - do que 

outra coisa. Tanto é que até hoje não foram publicados né, eu estou buscando até hoje o 

relatório - da conferência -, eu pedi até para a Elisa que é coordenadora e não mandaram para 

mim ainda, e eu sou o conselheiro né, é uma confusão. E foi bem confusa a conferência 

mudou o local que ia ser, mudou a data, então não foi uma coisa tranquila. Então ela foi feita 

muito mais no sentido de garantir a adesão de São Paulo ao SINAPIR do que outra coisa. 

E outra coisa é que não se faz uma avaliação das conferências, isso é uma coisa que eu 

sempre reclamei bastante. Quer dizer, só tem sentido de fazer a conferência subsequente se 

tiver uma avaliação da anterior, ver o que avançou e não avançou e a partir daí você faz então 

uma estratégia, um aperfeiçoamento, o que aconteceu ou não, e os conselhos acabam também 
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não acompanhando isso, porque não entrou o orçamento, enfim, então é isso que vem 

acontecendo. Então a política participativa, no caso a da questão racial ela é muito fragilizada 

por causa disso, e assim, por conta, como eu falei pra você, dessa fragilidade do movimento 

negro, boa parte das lideranças do movimento negro eles enxergam essa inserção institucional 

como forma de manter o funcionamento das suas organizações, então assim, de recursos de 

viagem, recurso para você poder estar no parlamento é muito mais isso do que 

necessariamente um espaço de negociação e implantação de políticas públicas.  

 

P - Na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas públicas nas 

áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que estruturaram a 

conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou de que forma 

nos resultados das conferências ? 

 

DO - É não foi né, acho que não foi, ela discutiu muita coisa mas a implantação dela foi muito 

frágil, porque na prática a CONE hoje (CPIR) faz o que ela quer, ela não consulta o conselho, 

ela toma políticas da forma que ela achar melhor, então o conselho que deveria ser o guardião 

do plano acaba não tendo protagonismo disso então as políticas aconteceram pela vontade da 

coordenadoria, nada contra o pessoal eu até gosto da Elisa, mas o modelo institucional - o 

processo participativo aqui em São Paulo - não tem funcionado. 

 

P - As conferências acabam sendo mais uma coisa mais alegórica? 

 

DO - Sim, sim, nesse governo isso é muito forte, porque a CONE - CPIR - está fragilizada, 

mas na época da secretaria no governo do PT também, o processo participativo no governo 

Haddad também não foi uma coisa tranquila, foi bem complicado, a secretaria tomava as 

decisões por conta dela, não havia consulta. É uma questão muito interessante, que é um 

conflito histórico do movimento negro com a prefeitura, é a marcha da consciência negra, o 

dia 20 de novembro. O que acontece, a marcha já é um calendário tradicional do movimento 

negro né e há uma demanda de algumas organizações que a marcha se transformasse num 

evento da cidade como é a parada LGBT. A parada LGBT por exemplo ela tem uma 

participação maior nos conselhos e na própria prefeitura, se você pegar por exemplo a 

coordenadoria de assuntos LGBT ela tem uma participação muito mais ativa na articulação e 



158 
 

no apoio à parada LGBT do que a CONE em relação à marcha da consciência negra, muito 

mais. Aí é claro, tem questões econômicas que afetam isso né, a parada LGBT é um evento 

turístico né, traz dinheiro para São Paulo, o que não é o caso da marcha da consciência negra, 

mas a briga que tem é um pouco nessa linha. Tanto é que teve uma lei aprovada na Câmara 

que coloca a marcha da consciência negra no calendário oficial de São Paulo, já está no 

calendário oficial, ela é um evento da cidade, só que apesar disso essa relação com o poder 

público é muito complicada. 

 O que tem feito historicamente a Prefeitura de São Paulo, e isso desde o governo do 

Haddad, não é só agora volto a dizer, faz eventos que concorrem com a marcha, festas, shows, 

tudo isso. 

 

P - Tem a questão orçamentária né, que concorre também? 

 

DO - É quase nem dá nada para a marcha, mesmo no governo do Haddad, na secretaria de 

igualdade racial não recebia nada, e ali é mais complicado como na secretaria você tinha 

militantes do movimento negro, esses militantes acabavam desviando a sua ação para 

organização dos eventos culturais da SMPIR do que para a marcha, tinham conflitos  

históricos aí, é bem complicado. 

Então isso foi um problema que nós tivemos, e é histórico né, a marcha por exemplo é 

uma marcha do movimento social e a prefeitura trabalha com outro tipo de coisa. Por exemplo 

esse ano teve a virada da consciência negra que a CONE organizou, bem legal, e a gente ficou 

fora, o conselho não participou dessa discussão, ela apresentou a ideia né, nós propusemos 

fazer uma coisa junto, fizeram do jeito que eles quiseram e o movimento negro também ficou 

à parte, um evento que a Prefeitura organizou e ponto, unilateral, e isso é histórico já, isso 

desde a gestão Haddad é assim que funciona, o diálogo com a secretaria era sempre muito 

difícil, agora com o conselho é difícil na época que não tinha conselho então era praticamente 

impossível né, ali ficava um grupo de pessoas ligadas ao partido que comandava a secretaria 

né, que era o PCdoB, e quem tava fora ficava fora. 

Então aí quando você fala por exemplo do papel da implementação de políticas 

públicas qual a dificuldade que você tem aí, veja, até algumas ações são interessantes, por 

exemplo, na gestão Haddad a formação de professores para a lei 10.639 etc, mas em nenhum 

momento isso foi negociado com o movimento social, não foi uma política participativa, não 



159 
 

foi, foram políticas criadas a partir de quem tava lá na secretaria e ponto, de cima pra baixo. 

Por isso que quando você tem uma mudança de governo e você tem toda essa mudança na 

política de ação afirmativa você não tem o movimento social defendendo isso, porque ele não 

foi chamado a participar, ele não se apropria, então é uma política de governo não de Estado. 

 

P - Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

 

DO - Dificultou porque a participação foi pequena né, mesmo quando havia tinha um 

problema muito concreto, que era orçamento né. A minha organização, a Rede Quilombação, 

fez um estudo na gestão da Luiza Bairros, o orçamento da SEPPIR (nacional) em 2014 ele 

equivalia a 0,50 centavos por negro e negra no Brasil, por ano. Se você comparar esse 

orçamento e comparar com o das mulheres, era 1 real por mulher por ano, então é pífio o 

orçamento, muito baixo. Outra coisa, essas secretarias são transversais, então você tem o 

poder de articular com outras secretarias, e isso foi muito difícil de fazer, pela própria 

natureza do Estado brasileiro. 

Então vamos pegar a Lei 10.639 em São Paulo, veja que loucura, você tinha um 

projeto da SMPIR, na época do Toninho, que eles fizeram uma parceria com a faculdade 

sumaré, uma faculdade particular, de fazer curso de uma semana, de terça a sexta, para fazer 

essa formação, a gente estranhou e eu até critiquei, como assim a faculdade sumaré? não tem 

nenhuma tradição, você tem o CEA - Centro de Estudos Africanos - da USP, que o Kabengele 

Munanga que coordenava, a PUC também tem uma tradição na temática racial, como é que 

chegou nessa escolha? Ao mesmo tempo que tinha isso na SMPIR a secretaria de educação de 

São Paulo tinha um grupo de trabalho que fazia formação também, então veja tinham coisas 

paralelas ocorrendo, um grupo na secretaria municipal de educação de São Paulo fazia isso 

com professores e um projeto na SMPIR fazia de outro jeito, completa falta de diálogo 

transversal entre as instituições, então eventos culturais da SMPIR, a secretaria de cultura 

ficava a parte, você percebe? são iniciativas, quem fazia mais, então é muito complicado o 

jeito que as coisas foram realizadas. 

Outra coisa que a gente demandou na SMPIR, por exemplo, existe uma série de 

iniciativas ai de mídias negras, mídias do movimento social, o Alma Preta, O Jornal 
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Empoderado, o Geledés, vários outros, o que a gente conversou com o.. não foi nem com o 

Toninho, ele não estava nessa reunião, estava o Rafael Pinto que era o assessor dele naquela 

época, que a SMPIR fizesse uma gestão junto à área de comunicação da Prefeitura de São 

Paulo para que essas mídias entrassem na carteira de publicidade da Prefeitura. Por exemplo, 

a Prefeitura tem uma verba de propaganda, campanha de vacinação por exemplo, que ela vai 

distribuir nas grandes mídias, e a nossa reivindicação era que as mídias negras também 

entrassem nisso, não era dar dinheiro direto, mas um anúncio da Prefeitura sobre campanha de 

vacinação fosse feito também nas mídias negras, era uma forma até de reconhecer como 

veículo de mídia essas mídias negras, aí você vai ter verba publicitária de acordo com 

critérios técnicos de audiência, tudo isso, e isso não se encaminhou, continuou privilegiando a 

mídia hegemônica, os grandes meios de comunicação, não adiantou. Só no final da gestão da 

SMPIR com o Maurício Pestana é que houve um prêmio de mídias negras que eles criaram, 

eu fiz parte do júri e tal, ai avançou um pouquinho mais, aliás assim, na minha avaliação a 

gestão do Maurício Pestana foi a melhorzinha, que mais abriu diálogos, nos últimos anos, a do 

Toninho e do Netinho foram muito fechadas, a do Pestana tentou.. tanto é que foi no final da 

gestão dele que criou o conselho, mas foi a mais aberta; Quando foi proposto a cota no 

serviço público chamou entidades do movimento negro para conversar, foi mais aberta essa 

gestão do Pestana, as outras foram muito fechadas, um grupo próprio né, e isso foi muito 

prejudicial no meu ponto de vista. Então o modelo institucional, se você pegar na palavra é 

legal, mas não funcionou na prática. 

 

P - Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que aconteceram em 

São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na sua opinião, qual o 

peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

 

DO - Eu acho o seguinte, eu acho que os governos progressistas do PT eles foram mais 

abertos para essa discussão né, aí você tem um diálogo um pouco maior, geralmente com 

governos de direita isso é mais difícil. O problema é que esse projeto de política participativa 

foi tirado do horizonte do PT né, o PT tinha ele nos anos 80, agora não tem mais, se você 

pegar todas as outras áreas, orçamento participativo, isso foi tirado do horizonte político do 

PT né, ele já não está mais presente no campo da esquerda esse tipo de modelo de gestão. 



161 
 

Então a gente pegou um PT muito diferente já, 2004, 2005, já é um PT de uma gestão mais 

tradicional, mais técnica, então embora você tivesse um diálogo maior, houve essa situação. 

E outra questão mais complicada é o seguinte, aí houve uma incompreensão dos 

movimentos sociais também, eles acabaram enxergando esses espaços participativos como um 

balcão de negociações com o Estado, e isso é muito comum, isso em vários conselhos, não só 

na questão racial. As organizações iam para o conselho para negociar projetos de parceria 

com a secretaria para poder fazer projetos próprios, para fortalecer a sua organização, então 

desde por exemplo convênios, tudo isso, então tinha um pouco de lobby, muito mais uma 

espécie de lobby do que de participação e debate político, isso é um problema, que a gente 

observou, por exemplo eu fui consultor da SEPPIR em 2007, no início do segundo governo 

Lula, que a Matilde Ribeiro era ministra ainda, eu fui fazer uma consultoria para a aplicação 

da lei 10.639, e foi muito interessante, você via a SEPPIR como um balcãozão, todo mundo ia 

lá pedir projeto e tal e na lei 10.639 por exemplo, o que aconteceu, várias organizações do 

movimento negro começaram a apresentar projetos de formação de professores, cursos e etc, e 

a gente colocava o que? eu particularmente colocava isso, Valter Silvério, vários outros que 

estavam lá fazendo consultoria, que o papel da formação deve ser feita pelo Estado, as 

universidades deviam fazer isso, então você tem que criar um modelo institucional de 

formação, então por exemplo, de você exigir que as faculdades para poder funcionar elas 

tivessem essa disciplina em seus currículos, e aí foi até iniciativa minha mesmo, eu propus 

pro MEC, porque eu sou avaliador de faculdades do MEC também, que um dos ítens a ser 

exigidos nas faculdades na área de educação para que funcionassem é que tivessem espaço 

para debate da lei 10.639, e foi incluído no sistema de avaliação essa iniciativa que a gente 

teve, e por aí afora né, o MEC é o órgão regulador né, ele é o órgão que regula a educação 

superior, então a gente tem que convencer esses órgãos reguladores para eles fazerem, não 

para a SEPPIR fazer isso , a SEPPIR vai demandar isso aos outros órgãos para que isso seja 

realizado. 

E aí o que aconteceu, o movimento negro, não todo mas boa parte do movimento 

negro eles viam na participação uma forma de você pensar projetos de formação, “a eu tenho 

uma demanda a ser cumprida e faz isso” eu sou contra a princípio, agora o problema é quando 

você transforma isso em projeto tá? é uma coisa muito semelhante que aconteceu quando 

aprovou o ECA, que eu acompanhei, a minha organização também fez parte dessa luta do 

ECA, foi muito engraçado, tinha os conselhos, o ECA é muito avançado nessa parte, os 
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conselhos tutelares, tudo isso, o que aconteceu foi que os conselhos acabaram virando espaços 

para que você profissionalizasse militantes na sua causa, isso que ta acontecendo nas igrejas 

neopentecostais, elegem os caras lá, não para aplicar o ECA, mas para usar aquela estrutura 

para o projeto deles. 

 

P - Eles tão formando lideranças né? 

 

DO - Exatamente, os conselhos estaduais e municipais para que que era? para você fazer 

pressão para que as suas organizações sejam credenciadas junto ao Estado para receber 

liberdade assistida, crianças em situação de risco, assim por diante, então isso é um problema, 

de certa forma é um balcão de negócios, e isso tem acontecido muito nessa área participativa, 

e é uma coisa muito perigosa, e ai vira uma espécie de lobby não de política, vira clientelismo 

no movimento social. 

 Isso é uma coisa muito séria, e o movimento negro como é um movimento muito 

fragilizado isso fica mais complicado ainda, a verba é bem menor, se você pegar o orçamento 

que tem na SMPIR nem se compara com os outros, então você vai pegar a grana que vem do 

fundo nacional da criança e do adolescente é muito maior que vem pra SMPIR, muito maior, 

só que como é muito fragilizado as organizações do movimento negro então por qualquer 100 

conto o cara se vende, então é uma coisa muito complicada, e por isso que o debate político 

nas conferências foi muito pobre, porque muda o viés, muda a proposta da conferência. 

 Para você ter uma ideia, você sabe por que o conselho municipal - de igualdade racial 

- não foi instituído, na argumentação de algumas pessoas? é porque na lei original são só 5 

membros, 5 do Estado e 5 do movimento social, então não vai caber todo mundo, aí preferiu 

não ter conselho. Porque eles viam o conselho como um espaço para negociar com o Estado, 

mas não é isso, era para monitorar. Então a argumentação foi essa, a indicação do PT e do 

PCdoB, não dá pra implementar porque não cabe todo mundo, temos que mudar o conselho, 

colocar 10, 15 membros, para todos entrarem. 

 

P - Qual sua opinião sobre a relação da CPIR (anteriormente CONE e SEMPPIR) com o 

Compir e outros espaços participativos? 
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DO - Existe uma incompreensão do movimento negro quanto a este tema. O papel dos 

conselhos participativos é contribuir na construção das políticas públicas e monitorar a sua 

execução. Há alguns dados interessantes quanto a isto. As três primeiras conferências de 

promoção da igualdade racial aprovaram mais de 1.200 propostas! Eu pergunto quantas destas 

foram implantadas total ou parcialmente ou não foram? E por que? Quem tem que fazer este 

monitoramento seria o conselho, inclusive como avaliação para a conferência seguinte. Em 

geral, as conferências sempre partem do zero, sem qualquer avaliação anterior. O que 

aconteceu particularmente no período dos governos Lula e Dilma é que as conferências 

viraram espaços de articulação de entidades e negociação de projetos com os espaços 

governamentais, assim como os conselhos. Não sou contra isto, mas é complicado restringir 

as políticas públicas de ação afirmativa a isto. Esta foi uma das razões pelo fato das políticas 

de combate ao racismo não terem se consolidado como "políticas de Estado"- assim que os 

governos mudam, elas simplesmente são abandonadas. Mas penso que como é uma 

experiência nova, trata-se de um aprendizado para o movimento negro. 

 

P - Você acha que a conferência foi efetiva ou não foi? ou seja, você acredita que as 

demandas históricas do movimento social negro foram aceitas pela prefeitura e incorporadas 

no PLAMPIR? quais destes fatores, na sua opinião, teve maior influência para os resultados 

da COMPIR, desenho institucional, contexto político, natureza da política, organização da 

sociedade civil? 

 

DO - A quarta conferência? não foi efetiva, não foi. O PLAMPIR foi - as demandas foram 

aceitas -, o plano foi uma síntese do que foi a conferência, mas o PLAMPIR não está sendo 

seguido né, nem monitorado, o conselho não está monitorando, o conselho está fragilizado né. 

Se você pegar o relatório de gestão da SMPIR da época do governo Haddad é muito 

interessante, a conferência é uma página só, então o PLAMPIR para eles é um detalhe. Então 

veja, o que acontece, isso é um problema que se tem, até pela cultura política no Brasil, 

porque o PLAMPIR, e é um problema nessas conferências, você tem metas de curto, médio e 

longo prazo, a conferência que mais avançou nisso foi a terceira CONAPIR, que criou o 

SINAPIR, a Luiza Bairros foi uma ministra que tentou implementar um pouco isso, a nível 

nacional, foi uma boa ministra, porque por exemplo, uma coisa interessantíssima, não 

comentei isso, mas a SEPPIR nacional e a SMPIR em SP não tem quadro próprio de 
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funcionários, eu quando trabalhei na SEPPIR é muito engraçado, é tudo emprestado de outros 

órgãos, ninguém empresta o bom funcionário né, na secretaria municipal a mesma coisa, são 

emprestados e comissionados, então eram integrantes do movimento negro que eram 

comissionados lá, você não tinham uma burocracia, uma estrutura institucional forte para 

tocar os projetos, técnicos e tal, você não tinha isso, era um cabidão de emprego, acabava 

sendo um pouco isso, então isso é um problema, você não tem uma burocracia estável, que 

mantivesse um plano organizado, isso é uma coisa. 

E a segunda coisa, assim, a Luiza Bairros tentou mudar um pouco isso porque ela 

chegou até a pensar em criar um concurso público para funcionários da SEPPIR nacional, 

para montar essa burocracia, e ela começou a reduzir essa coisa dos convênios, deu uma 

reduzida nisso né pra você manter uma relação mais política com o movimento negro, não 

uma relação de favores, e o SINAPIR foi uma sacada que ela teve. o sistema nacional é uma 

coisa muito interessante, funciona como o sistema nacional de cultura, ele vai obrigar os 

municípios e os estados a terem os conselhos participativos, terem as conferências, e os 

projetos a serem aprovados passam pelos conselhos, você quebra um pouco essa relação de 

favores, esse lobby, vai pro conselho, tem um debate público sobre isso, mas veja se você 

perguntar para o movimento negro a Luiza Bairros é a mais bombardeada, e ela foi a que mais 

tentou criar uma noção de Estado praquilo, com todas as dificuldades, não tinha verba e tal, 

mas aí também o governo Dilma colocou outra ministra lá, acabou a SEPPIR - nacional -, 

teve o impeachment, enfim, teve as crises todas aí, desmontou tudo, mas ela tentou de fato 

caminhar um pouco nessa linha, mas veja as dificuldades todas que você tem, de resistência 

dentro do próprio movimento. 

O movimento negro tem muitos problemas assim, a noção de Estado é muito ruim, 

muito complicada, em alguns momentos até resvala numa questão corruptiva, então é muito 

complicada. 

Primeiramente, há uma incompreensão ainda, isso geral, não só do movimento negro, 

mas de uma forma geral, que a questão do racismo é estrutural, isso é um problema, numa 

ação afirmativa por exemplo, que eu acho importante e tal, mas ela sempre vai ter um limite, 

ela sempre vai ter uma hora que ela vai ter dificuldade, vai bater na estrutura social, então 

vamos pegar por exemplo cota racial na universidade, legal, puta vitória, mas você vai se 

deparar com o epistemicídio, você vai se deparar com uma universidade que é pouco 

acolhedora com o estudante pobre e negro, você pega a USP por exemplo, pouca coisa 
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funciona a noite, o COSEAS fecha as 17 horas da tarde, um absurdo. Bibliotecas não abrem 

de sábados, secretarias fecham cedo. 

Então elas são pouco acolhedoras, foi montada para a classe média, então ainda que 

você coloque os estudantes negros lá eles vão ter dificuldades de inserir-se socialmente na 

universidade, não é pensada uma estrutura acolhedora, aí você tem que mudar toda a 

universidade, repensá-la, bolsas permanentes, mais verbas para uns setores e outros não, tudo 

isso, e eu to dando um exemplo, micro exemplo, imagina o resto. 

Então o racismo é estrutural nesse aspecto, a ação afirmativa é importante, ela é, mas 

ela bate uma hora que você vai ter outros problemas, outros entraves. Então falta essa 

compreensão do limite, que é estrutural, então por mais que você aperfeiçoe as políticas 

públicas, os mecanismos participativos não vão resolver o racismo, eles vão enfrentar, vão 

melhorar a situação, mas o racismo continua presente porque é estrutural, então essa discussão 

falta um pouco mais no movimento negro, no movimento social, no Estado, na esquerda de 

um modo geral. 

A segunda coisa é que o movimento negro ele está muito politizado, ele ainda enxerga 

o racismo como algo comportamental, quando eu entrevistei o Lula foi muito engraçado, eu 

perguntei pra ele do racismo e ele falou “não, o racismo é histórico e tal”, viajou né, “é 

história, escravidão”, daí eu perguntei “tá mas como é que você faz?”, eu perguntei pra ele “o 

que você acha da PEC do fim da polícia militar” ele não respondeu, aí você começa a mexer 

em coisas que são concretas, objetivas, estruturais do Estado, então isso é um problema que a 

gente tem, e essa discussão ainda é muito pequena no movimento negro né. Então há uma 

visão ainda, tradicional, do racismo como algo comportamental, coisas pontuais, o que 

aconteceu com o professor Juarez lá na UNESP, claro é sério tudo isso, agora isso acontece 

porque você tem uma situação social que possibilita isso, uma estrutura social por trás que 

permite, então precisa resolver rápido, prende o cara tal e acabou, mas não é isso, então a 

gente vê o racismo ainda dessa forma, a opinião pública vê assim, o Estado vê assim, que é 

um problema educacional, vamos educar melhor as pessoas, ignorância, mas não é bem assim 

que funciona, não é dessa forma, e o movimento negro também pensa assim muitas vezes. 

Porque é muito cruel o racismo né, por exemplo, você pega os jogos universitários 

negros que estão mudando, porque é uma tendência de enfatizar a questão comportamental, 

você pega esse jovem negro que vêm da periferia, na periferia tem uma relação ali que ele 

consegue dar conta, tá lá, todo mundo conversa com ele, na escola pública, ele é um excelente 
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aluno, para entrar na USP né, então é um cara muito respeitado. Ele pra universidade ele não é 

nada, se na periferia ele era um cara importante agora ele não é nada, e isso traz um choque 

psicológico no cara, então ele fica irritadíssimo, por exemplo ele fica isolado, ele não tem 

amigos, ele não namora ninguém, “porque eu sou feio? como assim?”, fica bravo devido essa 

visão branca de beleza, então isso acontece, porque é um choque, ele sai de um mundo negro 

para um mundo branco, então há um choque, há um impacto nisso muito forte, e a pessoa fica 

mal, então há um sofrimento psicológico mesmo aí que a gente entende quando acontece isso. 

Então a tendência da pessoa é ela radicalizar nessa questão comportamental, então fica puto 

da vida com tudo isso, radicalizar nesse aspecto né. 

Mas essa radicalidade ela fica superficial se não pensar que essa situação que ela vive 

não é uma situação dela, ou daquele grupo que ela está vivendo, é uma situação que é lógica 

no Brasil. Não é uma deformidade do Estado, o Estado é assim, então essa é a grande questão, 

não é um problema, não é um mal funcionamento, é assim que funciona, a lógica é essa, o 

racismo no Brasil é funcional não é disfuncional, essa é a grande questão, ele serve a um 

interesse, tem um porquê e o Brasil funciona desse jeito. Tem até um amigo meu que fala que 

o Brasil não tem jeito mesmo, tem que acabar o Brasil e fazer outro, tem que destruir tudo 

isso e fazer outra coisa, não tem como reformar esse negócio, então esse é o problema. Então 

esse olhar aí de você pegar que há uma raíz estrutural no racismo é que dificulta essa ação dos 

espaços institucionais, não é que você vai abandonar os conselhos e conferências, mas 

entender o seu limite, até onde pode ir, vai mas sabendo que a coisa não é só aquilo lá. Então 

o movimento social por exemplo ele não pode, e isso foi um grande erro dos movimentos 

sociais nos governos Lula e Dilma, é achar que a participação institucional resolve, aí você 

abandona a base, aí o que acontece por exemplo, você tem mais negros na universidade? têm. 

você tem avanços nas questões afirmativas? têm. você teve avanços na pauta racial? teve. Mas 

ainda estão matando os jovens negros na periferia, está tendo um avanço maluco das religiões 

neopentecostais na periferia, extrema direita na periferia. 

Então você chegou lá mas aqui embaixo perdeu, você está perdendo a base, então isso 

é um problema, que é decorrente dessa visão equivocada, que basta você estar no espaço 

institucional para resolver o problema, e não é assim, esse é o grande erro. 

 

P - Nomes que poderia indicar para entrevista? 
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DO - Luiza Bairros, Elisa Lucas, Marineusa Medeiros, Bruno Pimentel, Marcelo Cavanha, 

Maurício Pestana  
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ANEXO C - RESPOSTAS EDSON FRANÇA 

EF - A conferência de durban sai com um documento, um plano de ação, e a declaração que 

trazem vários pressupostos do que hoje é a luta política do movimento negro, teve uma 

atuação grande do movimento negro brasileiro, as mulheres tiveram um papel fundamental 

nesse processo, o Brasil, depois da África do Sul, foi a maior delegação, e nós vivemos um 

processo preparatório aqui no Brasil, coordenado pelo Ivair dos Santos, indicação pra você 

conversar, e ele mostra como foi esse processo, como o Estado se comportou, e a Edna Rolan 

foi relatora em Durban, então ela tem um domínio grande disso, é uma pessoa que eu indico 

também para você conversar. 

E a Edna participou por dentro também desse processo de construção da política de 

igualdade racial, ela trabalhou um bom tempo em Guarulhos, fez a conferência em Guarulhos, 

ela tentou trabalhar o SINAPIR, que o estatuto da igualdade racial prevê, então foi uma das 

pessoas que mais refletiu sobre o SINAPIR. É uma decorrência desses processos de 

conferência né, o próprio aperfeiçoamento do estatuto da igualdade racial é uma decorrência 

importante desse processo. Se você entende esses marcadores temporais você vai entender a 

política, vai entender tudo, e tanto durban quanto a marcha de 1995 são dois pontos 

importantes. 

Então o plano, oriundo desses processos, é um documento que marca esse diálogo no 

sentido de pensar a política pública, porque até então a gente tinha aquele debate da denúncia 

do racismo, denunciamos e denunciamos e nada, e os equipamentos nasceram mas não tinha 

muito claro uma política, era mais uma espécie de extensão do processo de denúncia e 

afirmação do negro, e em 1995 a gente entrega um documento pro presidente Fernando 

Henrique que mostra exatamente o que a gente queria. Obviamente teve uma prévia 

importante que foi durante a constituinte, quando nós conseguimos criminalizar o racismo, 

conseguimos colocar nos atos transitórios a questão quilombola, então nós conseguimos dar 

luz a questões muito importantes. 

Imediatamente após 1988, com a promulgação da constituinte teve a Lei Caó também, 

que foi um momento bastante importante também de ter uma lei um pouco mais aperfeiçoada 

do que se tinha até então, que era a lei afonso arinos sobre a questão racial, então são todos 

marcadores importantes que eles vão se acomulando com o tempo. Agora 1995 a gente traça o 

que a gente queria , na área de educação, trabalho, e vários outros temas, ainda não com a 

riqueza e com a profundidade que hoje a gente tem discutido com o Estado, é claro que o 
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Estado não tem atendido né, até chegar ali e ter esses diálogos mais aprofundados teve esses 

momentos. 

Então eu digo para você dialogar com essas pessoas - ivair e edna - porque elas 

estiveram no miolo, assim como eu estive no miolo durante todo o governo lula, mas não 

como estado, mas como movimento social, estive lá no miolo apontando, discutindo com 

deputados, com os senadores, discutindo com o estado, cobrando, concordando, discordando, 

brigando com o movimento negro, houve momentos em que o movimento negro pulverizou 

as opiniões, então teve muito trabalho pra construir pequenos consensos. a gente não 

conseguiu, porque também não tem como conseguir se você pensar que um país de 214 

milhões de habitantes, 55% negro, então vamos pensar aqui que no mínimo tem 120 milhões 

de negros aqui no brasil, então como que você vai organizar o pensamento de 120 milhões de 

pessoas? é impossível né, mas nós conseguimos grandes consensos, esse documento 

representa grandes consensos.  

Agora, claro, foi um processo em que as conferências elas vieram mais para que o 

povo apresentasse as demandas, o plano foi uma construção um pouco mais fechada, foi a 

partir das demandas que as conferências foram construindo, através do diálogo entre 

sociedade civil e estado, desde os municípios, passando pelos estados, até o governo federal, 

essa sequência de diálogos foi um processo de escuta muito grande, e a partir dessa escuta o 

governo, cada um em seu âmbito e a partir dos seus interesses e prioridades de governo, 

foram construindo seus planos. então o plano não é necessariamente resultado da conferência, 

mas ele é, há um paradoxo. 

Porque a conferência emulou o plano, mas o plano é uma leitura de quem tava dentro, 

de quem tinha compromisso em tirar algo daquela conferência. porque em conferência o povo 

apresenta as mais díspares demandas que estão ou não, para determinada instância de 

governo, são ou não são prerrogativas, algumas prerrogativas do judiciário, outras tem a ver 

com a própria sociedade civil, outras com o poder legislativo, então a conferência é um 

momento de apresentação, uma espécie de chuva de ideias, sobre vários temas colocados, não 

só pelo governo, mas também pelo governo e pelos conselhos. o governo compõe o conselho, 

o conselho constrói a ideia e vai. 
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P - Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro e como você descreveria sua 

relação com a política pública de afirmação racial? Já ocupou algum (ou alguns) cargos na 

CONE, SEMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

EF - Eu sou Edson França, sou militante da UNEGRO, eu iniciei na UNEGRO em 1991, no 

movimento negro em 1989, mas de maneira um pouco solta, e de lá pra cá eu tenho uma 

participação ininterrupta no movimento negro, nunca tive outra coisa a não ser movimento 

negro, nunca ocupei a gestão, nada disso. Tive militância partidária, sou militante do PCdoB, 

sou da direção nacional do PCdoB, sou secretário adjunto de movimentos sociais e membro 

do comitê central do partido, mas de militância social minha militância é exclusivamente no 

movimento negro. 

Começo a partir de, não me lembro exatamente o ano, mas um pouco antes do golpe, 

eu começo a ter uma atuação mais forte no movimento social mais amplo, além do 

movimento negro, mas meu foco sempre foi a luta contra o racismo. Reconheço que não é 

possível você pensar o desenvolvimento do Brasil, não é possível unir o povo brasileiro, não é 

possível pensar em uma nação próspera, soberana, não é possível pensar em um Brasil do 

futuro, mas um Brasil que acolhe, um Brasil que seja uma referência, um Brasil que construa 

uma civilização, mas vamos pensar civilização como o marco mais alto do comportamento 

social, da sociabilidade humana, vamos pensar nesse sentido, não é possível pensar 

absolutamente nada disso se não pensar a questão racial, vejo a questão racial como um 

problema grave no Brasil, estrutural, o racismo é estrutural, o racismo no Brasil tem heranças 

de séculos, 388 anos de escravidão, mentes escravocratas edificaram as estruturas, as 

instituições, pensa em uma instituição brasileira? mentes escravocratas é que instituíram ela. 

Estava conversando isso com meu sogro, aí um cara vem e fala “a porque os nossos 

tataravós eram escravos”, opa pera lá, o pai do meu sogro nasceu em 1898, então o avô dele já 

era escravo, to vendo o meu sogro e vejo um neto de escravos, e isso se dá nos brancos 

também que tem a média de vida maior porque tem maior qualidade de vida, então você 

convive com gente que o pai ou o avô dele foi dono de escravo, ou foi um feitor, como que 

pensa essa pessoa? Tanto que a professora Lilia Schwarcz fala de uma pesquisa que ela 

coordenou na USP que ela perguntava para as pessoas se elas eram racistas, e a maioria dizia 

que não, aí ela perguntava se elas conheciam alguma pessoa racista, 97% falava sim, quem é 

essa pessoa? era pai, era tia, era irmão, era avó, ou seja, o racismo dentro de casa, o racismo 

no dia a dia. 
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Então eu considero o racismo uma herança mas ele se reitera politicamente, 

conscientemente, então ele não ficou preso nos costumes, na estrutura criada lá atrás, para ele 

sobreviver na dimensão que ele sobrevive hoje, para ele construir e manter essa profunda 

desigualdade, para ele dar normalidade para isso, porque a força do racismo é dar 

normalidade à desigualdade, dar normalidade à violência, dar normalidade ao racismo 

institucional, dar normalidade à coisas que qualquer gringo que vem aqui enxerga. Então eu 

considero que essa reiteração cotidiana, essa reiteração intelectual, teórica, política, espiritual 

do racismo é dada no dia a dia. 

Então por isso que ele é estrutural, porque ele tem uma herança forte, pesada, ele 

convive nas casas, nas famílias e é reiterado pelas instituições e é reiterado inclusive pelo 

próprio senso comum. Eu penso que se a gente não tiver medidas fortes contra o racismo, que 

passa por reparação, e que passa também por criar mecanismos de ascensão social e 

econômica da população negra a gente não vai para lugar nenhum. Então eu acho que o Brasil 

deve para o próprio Brasil. Considero o movimento negro vitorioso, é óbvio que a gente não 

conseguiu desamarrar os grandes nós cegos do racismo, nós não conseguimos fazer isso, 

agora tem que pensar o Brasil como Brasil, eu estou relendo Fanon, eu domino um pouco dos 

pensadores anti racistas, mas eu não sou um intelectual, sou um militante, eu leio para 

enfrentar o debate político, mas sou um militante. 

Temos que valorizar os pensadores negros brasileiros, não sou xenófobo, mas eu olho 

muito pro que foi o racismo no Brasil, do que é o racismo aqui no Brasil, do que foi a 

escravidão aqui, do que foi a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, então tem 

que pensar como Brasil. Então pensando as amarras construídas aqui no Brasil, e pensando 

em um inimigo extremamente perigoso e poderoso, com um discurso que seduziu a 

população, do brasileiro da elite ao senso comum, que é o discurso do mito da democracia 

racial, foi esse inimigo que nós enfrentamos, a negação do racismo, não tem nada pior que 

isso. O que aconteceu com a democracia racial? ela construiu uma ideologia que praticamente 

paralisou o povo brasileiro em termos de resolver o que na época era essa herança dada pela 

escravidão. Joaquim Nabuco já falava, não basta apenas libertar, nós vamos ter que 

desconstruir a obra da escravidão, nenhum passo foi dado. Então nós enfrentamos isso, um 

processo de genocídio e de extermínio muito pesado, o branqueamento foi algo poderoso. 

Então diante do desafio do branqueamento, da desigualdade, da violência crônica, que 

é uma tônica também, eu sempre falo pro pessoal, violência é ação política, é um projeto, é 
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uma forma de aplicação da política, do controle, então nós sofremos um processo grave de 

genocídio que se estende, quanto que se mata do povo negro aqui no Brasil? Então nós 

vencemos, vencemos o mito da democracia racial, e não foi algo fácil, e nós não vencemos o 

mito da democracia racial no banco das universidades, nós vencemos na rua. Constituímos 

nossos argumentos não foi lá nas universidades, foi aqui, revisitamos a história não foi lá, foi 

aqui, mesmos os que estavam aqui e lá falavam aqui, então Clóvis Moura nunca foi aceito, eu 

fiz história, nunca me deram uma página de Clóvis Moura. 

Então o movimento negro é um movimento vitorioso, venceu o mito da democracia 

racial, obrigou o Estado brasileiro a dizer “Eu sou racista, há um problema de racismo no 

Brasil, e nós precisamos criar mecanismos para sua superação”, houve reação dura, Ali Kamel 

da Globo se levantou, a Folha de São Paulo falava “sou filosoficamente contra as cota”, e 

bateu duro contra esse processo de inclusão nosso, e em todas as políticas, não foram só as 

cotas, o problema era todas as políticas. 

Considero a educação não a panacéia do mundo, mas um espaço tático, e o movimento 

negro acertou ao ver isso, e não é de agora, desde a Frente Negra Brasileira a preocupação era 

a alfabetização, vamos alfabetizar todo mundo, vamos incentivar o negro a ler, vamos pedir 

para o negro ir para a escola, era essa a preocupação, aí depois com o teatro experimental do 

negro era a mesma coisa, então a questão da educação sempre foi uma prioridade, o 

movimento negro sempre manteve essa bandeira, não foi o Lula que fez a lei 10.639, ele 

sancionou uma luta que nós fizemos, colocamos na mão da deputada Esther Góes do Rio 

Grande do Sul que propôs, tanto que a lei não teve o nome dela, não teve nome nenhum para 

mostrar que foi fruto da luta do movimento negro, e o Lula só sancionou algo que já havia 

sido aprovado na época do Fernando Henrique, com minoria. 

Então o movimento negro conseguiu entender e dar foco na educação, foram 10 anos 

ininterruptos de luta, ouvindo não da esquerda a direita, eu estive lá no congresso durante todo 

o processo de briga, não como congressista, mas como movimento social, indo conversar, 

participando das audiências, falando, indo em reunião, mobilização, reclamação, conferência, 

tudo que você imagina que é luta eu estive nesse processo e via as mesmas 4 ou 5 pessoas, o 

PT na época tinha 94 deputados, iam 2 ou 3, era o Carlinhos Santana, era o Luiz Alberto da 

Bahia, o Vincentinho colocava a cara lá, dava um oi e saia correndo, eu afirmo, nunca fizeram 

movimentos mais incisivos, depois a Janete entrou na luta, mas assim, aquelas mesmas 

pessoas, alguns pretos, mais ninguém. 
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Quem foi protagonista da criação do estatuto, da aprovação do estatuto, das cotas 

foram nós negros, mais ninguém, nós fomos quebrando. Para você ter uma noção, a primeira 

relatoria do estatuto da igualdade racial foi um acordo feito com o senador ACM, envolvendo 

Paulo Paim, e o ACM deu na mão do Rodolfo Torino, que era um senador que ele colocou lá, 

ele fez a relatoria, aprovaram o estatuto, era importante aprovar daquele jeito, indo para a 

câmara dos deputados a gente ia tentar aperfeiçoar, chegou lá nós encontramos toda ordem de 

desprezo e desconstrução. Mas aí nós tivemos várias táticas para enganar um pouco os 

parlamentares, como preparar aquelas propostas de estatuto que dava quase uma bíblia, aí não 

dava tempo deles enxergarem tudo, então algumas coisas que eles não viram e que foram 

aprovadas, mas que não aplicou-se ainda né, nós não pegamos ainda ninguém com coragem 

para aplicar. 

Por isso eu considero o movimento negro um movimento vitorioso. É mentira que o 

movimento seja dividido, eu conheço movimentos sociais no Brasil, não existe movimento 

monolítico aqui no Brasil, eu não sei lá fora, todos os movimentos têm de A a Z, há 

confrontos internos na área do sindicalismo, nos movimentos populares, esse negócio que 

movimento negro é dividido é racismo, mesma coisa que falar que baiano é preguiçoso, isso é 

uma forma de colonizar a mente, de dar menor valia para nós. Então o movimento negro 

construiu grandes consensos, conseguiu desmascarar o racismo no Brasil, o mito da 

democracia racial, só uma pessoa mal intencionada fala que não tem racismo no Brasil, 

qualquer pessoa minimamente honesta intelectual, política e moral, o mínimo de honra 

reconhece o racismo no Brasil, o que não é pouco. 

Antigamente até nossos pais não reconheciam, né? a vida é dura, nós conseguimos 

resolver isso, e conseguimos iniciar um processo de mudança das universidades brasileiras, 

porque nós vamos a cara e o conteúdo das universidades. Então eu tenho uma visão positiva 

do movimento negro, agora, que tem suas variáveis, isso é natural, faz parte, e é o único que 

consegue trabalhar sem um centavo no bolso, muitos movimentos se perdem o financiamento 

fecham, o movimento negro não. Eu considero que o desafio prioritário agora é a agenda da 

vida, a defesa da vida, não só eu, mas eu tenho chamado de agenda da vida, acho que a gente 

precisa trabalhar contra a violência, morte e o extermínio programado da população negra, 

contra esse necroestado, considero que a violência tende a recrudescer, porque a crise do 

emprego, a crise da desigualdade, a crise da divisão da riqueza e do capital ela não vai 

melhorar, essa evolução tecnológica vai gerar mais desempregados, o neoliberalismo não 
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precisa de tanta gente nem para consumir, tem gente que não serve nem para isso, a população 

descartável cresce no mundo, você precisa de um Estado que distribua a morte para dar o 

mínimo de estabilidade. 

Então a tendência é que a população negra continue sendo subalternizada, nas franjas, 

nas margens do processo econômico e de produção de riqueza, até fora das margens, 

considero que esse é o lugar cada vez mais presente da população negra e o racismo vai ser 

importante, é a tônica da necropolítica. Por isso eu acho que a agenda da violência precisa ser 

combatida com rigor, porque a vida é um direito elementar não é mesmo? E a segunda pauta 

que eu acho extremamente importante, mas ela está no campo da tática, que é a participação 

política, que é disputar esses espaços, especialmente na disputa do aparato do Estado para que 

você reverbere mais a sua vóz. Eu sei que o mando está na mão do capital, mas você ter o 

Estado dá uma briga boa, dá nichos de poderes e empoderamento que podem vir no futuro a 

ser fontes de acumulação de forças que nos ajudam, inclusive, a um enfrentamento mais 

estratégico, mas é importante a nossa presença nessa luta institucional, então considero que 

acabar com essa dinâmica de que em 81 senadores 3 só são negros em um país de 55% da 

população negra é o que tem que acontecer, ministérios 100% brancos, então isso tem que 

acontecer. 

Então dividir mais o orçamento, se você tem uma força política consciente você vai 

disputar o orçamento, por isso que Fanon está certo quando ele fala que não basta você ter 

consciência da sua situação, você tem que mudar ela para você não continuar alienado, do que 

adianta você saber que está fudido e não consegue mudar? você continua alienado, eu sei que 

a maioria do recurso de São Paulo vai para o Morumbi e para os Jardins, mas e daí? o que 

você vai fazer com essa informação se eu não tiver força política para mudar essa realidade? 

Então a ideia de buscar movimentos que acumulem força é fundamental. 

Então são as duas pautas que eu vejo como importantes, não estou negando as 

milhares de outras pautas mas eu considero que essas duas pautas nos ajudam a enfrentar 

primeiro o nosso principal impasse, que é viver, aonde a gente vai se localizar nesse mundo 

maluco, e outro que é ter um lugar para reverberar nossas pautas e falas, conquistamos a 

educação, tem que manter, e eu acho que a gente vai conseguir, agora eles vão sucatear né, 

mas seja como for, não há mais como ter universidade no Brasil sem ter pretos. Então, para 

finalizar, a minha participação é que eu fui conselheiro no governo federal durante 10 anos, 

então eu ajudei a construir as conferências que tiveram no estado de São Paulo e acompanhei, 
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de maneira especial, a primeira conferência municipal de São Paulo, mais ainda porque nós 

tivemos uma divergência com o governo, então nós fizemos a conferência, não foi um 

processo de escuta, foi um processo de construção da sociedade civil. 

 

P - Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SEMPIR, na 

afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

 

EF - Eu acho que é muito ruim falar que a CONE não contribuiu, ela contribuiu pouco, mas 

contribuiu. E a CONE tinha limitações institucionais e políticas que não permitiram ela dar o 

que ela poderia ter dado, na primeira CONAPIR, eu não me lembro se a Marta já estava no 

governo ou se já era o Kassab, mas seja como for ela teve algumas limitações, não entendeu 

muito bem o processo, ficou muito centrada nos estados e na união, os estados fizeram as suas 

conferências, praticamente todos, foi um processo maravilhoso, e alguns municípios fizeram, 

em alguns lugares foi feito regionalmente. Não estava dado, para a CONE, essa tarefa como 

prioridade, agora ela deu suas contribuições para o processo. 

Na primeira - COMPIR - nós tivemos uma divergência, conforme eu te disse, então foi 

um processo que a sociedade civil construiu, foi um processo que não teve a escuta, não teve 

o diálogo entre governo e sociedade civil, foi uma luta, mas no governo estadual nós 

conseguimos fazer uma ótima conferência. 

Me lembro até hoje, o secretário de justiça era o Lédio, ele tinha acabado de assumir e 

nós fizemos lá no palácio dos bandeirantes, na casa do governador uma conferência bonita, 

tinha uma disputa muito grande para ver quem é que ia para Brasília, e nós nos perdemos no 

debate, houve debate mas eles não foram o foco, o foco foi a medição de força para saber 

quem seria a delegação que iria para Brasília o debate houve mesmo em Brasília, e houve um 

debate bastante tenso do conselho, mas grandes debates na formulação do documento 

nacional, feito a primeira parte pelo Marcelo Paixão, aí a Matilde deu uma mexidinha. Esse 

documento foi importante porque ele rodou o Brasil e foi alvo de discussão do pessoal. 

Conforme eu te disse, na primeira nacional os municípios não foram chamados à 

responsabilidade, aí você vê os resultados, tudo que você vê no nacional vai baixando para os 
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estados e municípios, e a questão é como você articula as diferentes instituições de igualdade 

racial, nas diferentes esferas federativas? Então na primeira convocatória nacional, para a 

primeira CONAPIR, o município de São Paulo não participou não, levou representantes, a 

CONE especificamente não teve um papel muito relevante, mas no estado nós conseguimos 

fazer, tivemos um prejuízo muito grande, porque o estado não queria assumir, até os últimos 

minutos não queria assumir a conferência, não considerava aquilo uma política competente, 

não houve um debate privilegiado, e o debate ficou mais em torno do nacional, na segunda as 

coisas já tomaram um corpo. Então eu considero que o trabalho da CONE foi na última. 

 

P - Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento teve 

espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A variedade 

de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro influenciou 

no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? E na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas 

públicas nas áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que 

estruturaram a conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou 

de que forma nos resultados das conferências ? 

 

EF - Eu participei de todas as municipais, mas coordenando o movimento, mais ativamente eu 

participei das estaduais e das federais. Na terceira COMPIR, quando já era a SMPIR, eu 

participei das assembléias regionais, eu conduzi a UNEGRO tirando delegados, coloquei 

gente para participar nos CEUs, foram feitas em vários lugares, aí a Matilde ajudou na 

condução. E nós tínhamos gente da UNEGRO lá dentro da secretaria que colocava pra gente 

uma responsabilidade a mais, então nós ajudamos. 

Então na terceira COMPIR houve sim uma participação mais efetiva, que aí não teve 

problema de quem era governo, quem não era, PSDB, PT, porque essa questão da politização 

foi um problema que acabou atrapalhando, porque a maioria do movimento negro era de 

esquerda, aí atrapalhou um pouco pensar a questão racial de forma institucional, nós não 

aprendemos ainda, isso ajudou a gente mas ainda não aprendemos. Então eu acho que a 

CONE deu uma contribuição, a Matilde construiu uma boa conferência - III COMPIR -, fez 

um bom debate, levou um grupo para a estadual, depois foram para a federal. Tinham pessoas 
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da qualidade da Matilde, na época o Netinho de Paula era o secretário, mas a Matilde segurou 

bem aquilo lá, tinham outros quadros importantes na secretaria que ajudou na conferência. 

Se você me perguntar qual o legado das conferências municipais efetivos, eu diria o 

seguinte, o que eu enxergo é que nas conferências estaduais e nacionais geraram pressão para 

que os municípios respondessem algo, e elas geraram também massa crítica para cobrar mais 

os governos municipais para produzirem algo. Então a CONE, to falando na segunda 

COMPIR, foi fruto direto, a gente tinha o conselho, tinha uma secretaria, reivindicamos na 

secretaria, na época era o Serra o Prefeito, aí a gente fez a pressão, fomos para cima, e nós 

conseguimos na segunda instituir a compir. 

 

P - Então você acredita que as conferências municipais foram fruto desse movimento de baixo 

para cima? 

 

EF - Tenho certeza, eu assisti, eu acompanhei esse processo. Tanto que a construção do 

PLANAPIR com a Matilde foi na lavra dela, ela que escreveu, claro que teve debate, mas 

aquilo que eu falei, os planos eles não são frutos das conferência, mas são, os planos são uma 

leitura do governo, de quem está gerindo a pasta, a partir da escuta feita da sociedade civil, 

então a cobrança aos municípios foram bem menores do que ao governo do estado, mas elas 

serviram para alguma coisa: medir a demanda, saber exatamente o que o povo quer. 

 Serviu para que todas as políticas públicas propostas pelos governos, inclusive 

governos ditos de direita, fosse propostas que fossem ao encontro do movimento negro, não 

erraram em nenhuma, erraram na dose, pouco, sempre pouco, então cotas, está certo? está 

certo, mas como você dá 20%, nós queremos 30%, esses podem ser os erros, por exemplo, um 

edital para cultura negra, vamos separar um milhão, não queremos cinco milhões, entendeu? 

pode ser que erraram nessa dosagem. 

 Mas a política estava correta, por exemplo o future-se, ele vai quebrar a educação, 

então é um projeto contra a educação, de desmonte da educação. Então não houve, por 

nenhum governo, nesse processo de conferências, qualquer tipo de proposta que estivesse 

contra a indicação do movimento. Então você apresentar demandas, você dar ao Estado o que 

ele precisa para que ele funcione de forma correta, nós demos, então tanto Lula quanto Dilma 

e os outros governos sabiam exatamente o que fazer para atender a população negra, o que 

não é qualquer coisa, conhecer o problema, saber com quem você está conversando, ouvi 
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daquele que pode vir a ser um beneficiário o que ele acha, o que ele quer, o que ele pensa. 

Então por o governo para fazer isso é muito importante, e foi feito. Não houve por parte dos 

governos municipais a exigência que houve do governo federal. então as conferências 

municipais elas de certa maneira foram conferências para cumprir tabela. Os estados já foram 

mais cobrados. As pessoas pensavam muito na etapa final da conferência, chegar a etapa final, 

então as tiradas de delegados elas acabaram contaminando um pouco o debate, na primeira 

conferência estadual foi incrível isso. 

Para você ter uma idéia o regimento a gente começava a ler 9 horas da manhã foi 

terminar às 14 horas da tarde, nego destacando tudo, aquilo lá era medida de força. Aí 

enquanto meia dúzia tava discutindo nos grupos, duas dúzias estavam articulando no a 

unidade de chapa, mas tinha um bom documento. 

 

P - Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

 

EF - É como eu falei para você, deu ao Estado a possibilidade dele saber exatamente o que a 

sociedade civil quer, então foi uma estrutura que como processo de escuta foi muito 

importante, inclusive se eu fosse governo era algo que eu faria sempre, porque eu teria essas 

conferências como um mecanismo de validação e escuta, uma espécie de plebiscito, mas 

como uma chuva de ideias. 

 

P - Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que aconteceram em 

São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na sua opinião, qual o 

peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

 

EF - Bem, a conferência do Dória eu não participei, achei que ela não iria para lugar nenhum, 

tanto que não foi. Essa conferência (IV COMPIR) teve uma baixa muito grande do 

movimento social, teve um pessoal da UNEGRO mas eu não fui. A conferência em Brasília 

foi um negócio muito ruim, muito rebaixada, não serviu para nada, tanto que não teve 

registro. A última conferência se deu em meio à crise, não era só um problema de partido, era 

a situação do Brasil, era a situação de desmonte da previdência, desmonte da lei trabalhista, 
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não era uma situação de acúmulo, era defensiva de todos os movimentos sociais, então o 

movimento negro estava lá na luta para não perder direitos, estava ajudando na luta. Aí foi 

quando aprovaram a PEC 95, que virou a emenda constitucional 95, que congela os gastos, 

que acabou com a gente. 

Ou seja, era um momento também que eu achei que não era mais em conferência que 

fazia nada, era lutando nas ruas, foi onde eu ampliei minha participação nos movimentos 

sociais e eu senti o movimento negro travado, o movimento negro tem uma grande 

dificuldade porque ele é muito introspectivo, eu chamo ele de autista político, só se move com 

a pauta racial e eu acho isso um problema sério. Até porque ele não pensa como maioria 

populacional, não pode, o movimento tem que entender que ele tem compromisso com todos 

os temas, com todas as pautas no Brasil, não tem pauta que não seja nossa, eu faço essas 

críticas e tenho várias coisas escritas sobre isso. 

Então a última conferência de fato ela foi uma conferência ruim. A terceira COMPIR 

serviu para consolidar a secretaria, abrir o diálogo da secretaria com o público, a SMPIR já 

havia sido uma conquista importante para nós, já tínhamos pactuado com o Haddad as cotas 

no serviço público, que foram aprovadas e o Haddad cumpriu à risca a implementação. A 

SMPIR previu um recurso que até então nunca teve para a igualdade racial, teve um trabalho 

importante relacionado à 10.639, ou seja, a secretaria trabalhou, na época do Netinho de Paula 

não muito porque foi logo que o Haddad entrou e teve aqueles rolezinho, e os rolezinhos 

assustaram o Haddad e todo mundo, ai ele colocou o Netinho para cuidar especificamente do 

rolezinho, então a pauta do movimento negro ficou excluída. 

O rolezinho passou a ser a prioridade do Netinho, ele inventou um monte de ação 

relacionado à isso, na área da cultura e tal, ficou cuidando disso com prioridade, e a COMPIR 

aconteceu sem a atenção dele, porque ele tava fechado naquilo. Então foi uma COMPIR que 

serviu para apresentar a secretaria, para apresentar um novo momento, para apresentar os 

compromissos assumidos e apresentar algumas conquistas, teve publicações importantes 

sobre ela, então foi um salto de qualidade, mas não muito. Teve um debate também em torno 

da década dos afrodescendentes, então era um tema que também estava posto, e ia além 

daquilo que estava colocado na COMPIR. Seja como for ela ajudou bastante a fomentar o 

debate, cumpriu os objetivos, saiu um plano, uma ideia do que fazer, de como fazer, abriu 

espaço ao trabalho dos pequenos e microempreendedores, pioneiro aqui em São Paulo, essa 

coisa da economia criativa houve mais atenção, as datas comemorativas também tiveram mais 
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atenção, o diálogo com o movimento social foi importante também, as cotas foram atendidas 

e hoje elas estão funcionando, então acho que foi uma conferência que ajudou bastante em 

função dos compromissos que o Haddad assumiu. 

Agora tem que entender que o seguinte, aos municípios, esse processo de conferência 

eles não tinham como centro, qual era o centro, era o Estado se movimentar em torno do 

tema, eu digo a união, e constituir uma rede a partir dos estados e não dos municípios. Tanto é 

que na terceira estadual nós priorizamos as 18 preparatórias regionais como um processo 

preparatório para a estadual, então teve alto tietê, Ribeirão Preto, Barretos, como São Paulo é 

maior teve uma conferência só para o município, acho que foi o único, mas de resto foram em 

municípios polo, não foram conferências municipais. 

Então tem que entender que na CONAPIR, o fato dos municípios não darem respostas 

com a efetividade que o processo pedia não é um problema da conferência, mas sim pelo 

formato, como estava sendo enxergado o processo, mas gerou pressão para vários municípios, 

por exemplo Guarulhos  Mogi fizeram suas individuais e participaram também do alto tietê, 

Osasco fez, Jundiaí, Campinas então ia aglutinando, mas todas as 18 regiões de São Paulo 

fizeram suas conferências. Então o importante é detectar essa linha de influência da nacional 

para o municipal e o municipal respondendo, não só à estadual mas também ao movimento 

social e à sociedade civil local. Mas as respostas nunca foram imediatas, foram processos de 

escuta e que foi abrindo espaço para a construção de compromissos. 

Então quando o Haddad assume os compromissos que ele assumiu é porque já tinha 

uma pressão forte da sociedade civil em torno desse tema, para ele e para outras candidaturas, 

tanto que no plano de governo dele nós acertamos que queríamos uma secretaria. O que deve 

ser entendido é que não tem diferença entre as conferências em âmbito nacional, estadual e 

municipal, é a mesma política, o que muda são as especificidades de cada governo local, mas 

o sistema de políticas é o mesmo, e houve um grande consenso em torno dessas conferências, 

todas elas, só tiro a último do Temer porque o contexto já era de desmonte, eu me recusei a 

participar do conselho, me recusei a participar da conferência, e acabou sendo uma bagunça 

né.  

 

P - Nomes que poderia indicar para entrevistas? 
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EF - Flávio Jorge, Sandra Mariano, Nuno Coelho, Edna Rolan, Julião Vieira, Ivair Augusto 

Alves dos Santos 
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ANEXO D - RESPOSTAS ELISA LUCAS RODRIGUES E DANIEL ALMEIDA DOS 

SANTOS 

P - Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro, o seu papel atualmente (seu 

perfil/histórico/formação) e sua visão sobre a organização do mesmo (histórica e atual) 

 

ELR - Eu sou Elisa Lucas Rodrigues, atualmente estou como secretária executiva adjunta na 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos, trabalhamos na Coordenação de Política de 

Promoção da Igualdade Racial - CPIR -, hoje a nossa coordenação compreende um trabalho 

com os conselhos também, nós temos o conselho da comunidade negra, conselho dos povos 

indígenas e conselho dos povos nordestinos, vamos estar recebendo em breve também o 

conselho em prol da liberdade religiosa, esse ainda não chegou mas já temos notícia através 

de um vereador que vem para esse setor. 

Nossa experiência vem do interior, onde eu comecei a mais de trinta anos como 

ativista, devo ter 35, 36 anos de ativismo no movimento negro, mas foi em 2003 que eu vim 

para São Paulo para concorrer à presidência do conselho de participação e desenvolvimento 

da comunidade negra do Estado de São Paulo, fui vencedora, me reelegi em 2007, depois 

disso, além de passar por assessoria parlamentar lá no palácio dos bandeirantes eu voltei pra 

nossa área, que é de políticas, assumindo a coordenação de políticas para a população negra e 

indígena no final de 2012, tendo ficado lá até metade de 2018. 

Nesse tempo todo a gente viu a constituição de várias políticas públicas, eu gosto de 

falar sempre de uma questão que não foi muito divulgada, mas o Estado de São Paulo foi o 

primeiro a fazer a implementação da lei 10.639, que obriga o ensino da história da África, na 

época nós fizemos uma parceria em um projeto piloto com a UFSCAR, com o professor 

Valter Silvério, e aí depois houve a licitação, e a UFSCAR sendo a vencedora fez a 

implementação da lei em 91 diretorias de ensino do Estado de São Paulo, chegando à 

capacitar aproximadamente 15.000 professores, pouco né, porque o estado naquela época já 

tinha mais de 200.000 professores, mas já foi o inicial de uma ação afirmativa efetiva no 

Estado de São Paulo. 

Também a nossa atuação foi enquanto à saúde, com a realização do primeiro 

seminário de saúde da população negra com a presença do secretário de saúde, na época o Dr. 

Luiz Roberto Barradas Barata, em memória, e também com a presença do governador, que 

nos apoiou na criação do primeiro comitê de saúde da população negra do Estado de São 
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Paulo, e depois com a criação do comitê de mortalidade materna do Estado de São Paulo, tudo 

isso sob o comando do nosso conselheiro Luiz Eduardo Batista, que foi um conselheiro até 

hoje um parceiro que nos acompanha e nos orienta nessa questão de saúde da população 

negra. 

Ainda a frente do conselho da comunidade negra do Estado de São Paulo outras 

políticas afirmativas foram efetuadas nas áreas, principalmente, do trabalho, onde foi lançado 

o selo de diversidade que contemplava empresas que tivessem em seus quadros a diversidade, 

mas principalmente população negra, LGBT, mulher, era o foco desse selo da diversidade. Á 

frente do conselho tivemos também uma parceria grande com a secretaria da cultura já no fim 

da gestão, onde foram feitos trabalhos como, em 2007, a criação de banners com 

personalidades artísticas, esses banners em 20 de novembro foram colocados à frente de 

órgãos públicos, como por exemplo centro cultural São Paulo, tinha um banner do Oswald de 

Andrade que é um poeta, é negro, enfim, foi um trabalho bastante gratificante. 

E teve em 2008, 120 anos da abolição, uma campanha “racismo, se você não fala 

quem vai falar?” inclusive com uma participação grande da fundação casa, na época eles 

mandaram 4.000 cartas das 15.000 que a gente recebeu no total. Na coordenação de políticas 

para a população negra e indígena, já estou falando de 2013, nós conseguimos a parceria com 

a CABEFOL, o centro de direitos humanos Celso Vilhena la da USP, e o importante dessa 

parceria é que iniciou seminários regionais, são 11 regionais que eles chamam de DEINTER 

da polícia civil, que nesses seminários a gente pegava sempre a fala do diálogo sobre a 

questão desse estranhamento entre a polícia e a população negra na questão de prisões e 

abordagens, e a gente levou também outros temas, convidamos outras coordenações como 

LGBT, proteção à criança, levamos a ouvidoria da justiça para explicar o que ela fazia, o 

CRAV (centro de referência e apoio à vítima), um órgão também da justiça, que cuida das 

vítimas, e essas vítimas geralmente, até onde eu ví, eram seguranças de casas noturnas que 

presenciaram crimes e depois ficavam ameaçados de morte, e não preciso dizer que 80% 

desses seguranças eram todos negros. Esse foi um trabalho também bem gratificante lá na 

secretaria da justiça né. 

E chegando aqui o primeiro trabalho forte foi a assinatura do SINAPIR, e tivemos em 

2018 também a assinatura do PLAMPIR, o Prefeito Bruno Covas em 23 de novembro de 

2018 assinou esse termo. Tivemos na coordenação, na justiça - órgão anterior que ela 

trabalhou - a criação da lei 14187/2010 que pune administrativamente os crimes de 
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discriminação, injúria racial e racismo, e essa lei faz 10 anos esse ano, e através dela mais de 

300 expedientes nós abrimos recebendo as denúncias de discriminação e racismo. 

 

DAS - Eu sou Daniel Almeida dos Santos, eu tenho hoje 28 anos, eu trabalho com a questão 

étnico-racial desde os meus 17 anos e a minha interface com a pauta ela se deve por conta do 

meu trabalho com o serviço público, então eu tenho um perfil mais burocrático, pensando em 

elaboração e implementação de políticas públicas. Eu estive no legislativo dos meus 17 até 21 

anos de idade assessorando as comissões especialmente a de direitos humanos e também 

assessorando um mandato que teve uma interface muito grande com direitos humanos. 

Eu comecei na condição de estagiário então o meu acesso ao ensino superior por meio 

da cota racial trazida pelo PROUNI me possibilitou entrar na universidade e esse estágio me 

possibilitou acessar o serviço público na condição de profissional. Então depois do meu 

período de estágio eu fui nomeado assessor, na última gestão fui convidado para ser assessor 

jurídico da secretaria de igualdade racial - SMPIR -, no entanto por se tratar de um órgão 

extremamente novo, recente aqui na Cidade de São Paulo, a unidade jurídica além de fazer 

avaliações de natureza jurídica ela tinha que fazer também gestão pública, enfim, então a 

gente teve que se colocar como gestor público de políticas de igualdade racial e foi ali que eu 

realmente desenvolvi mais minhas habilidades com as políticas de igualdade racial. 

Nessa gestão eu estava assessor técnico, também na coordenação de promoção de 

igualdade racial, por um tempo estive na secretaria de saúde, hoje eu volto como assessor e a 

pouco tempo estou como coordenador, como eu mencionei no início, eu não tenho uma 

capacidade de mobilização civil, eu não tenho filiação a nenhum movimento negro, também 

não tenho filiação a nenhum partido, meu perfil ele vem com uma carga técnica muito forte e 

eu sempre uso muito minha bagagem acadêmica né, eu tenho mestrado em políticas públicas e 

tenho uma pesquisa desenvolvida no campo da agenda política de promoção da igualdade 

racial na Cidade de São Paulo, mas isso não significa que por eu ter um perfil mais voltado à 

questão técnica eu não tenha uma abertura de diálogo com os movimentos negros, muito pelo 

contrário, eu me relaciono muito bem com todos, sou muito bem recebido por todos também e 

hoje a gente, agora pensando na minha percepção da contribuição dos movimentos é o que eu 

sempre falo, eu não estaria aqui se não fossem os movimentos negros, uma vez que são eles 

que conseguiram pautar o poder público, conquistar espaço dentro da máquina e fazer essa 

agenda política de promoção da igualdade racial. 
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P - Como você descreveria sua relação com a política pública de afirmação racial? Já ocupou 

algum (ou alguns) cargos na CONE, SEMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

DAS - Ela [Elisa] já comentou, que ela tem uma ênfase grande e gigantesca no estado, e agora 

ela veio pro município. No meu caso eu estive na SMPIR, no período da CONE eu estava no 

legislativo, mas sabia das ações como legislativo, já tive ações da CONE no legislativo 

 

P - Tinha muito diálogo entre os dois [CONE e legislativo]? 

 

DAS - Depende, porque a CONE, e não só a CONE né, o poder executivo ele não tem.. eu 

tenho diálogo com esse gabinete, esse gabinete não, as ações chegam ao legislativo 

principalmente na forma de atividades que envolvam os espaços da câmara municipal, 

dificilmente você vai ter programas municipais que contem com a articulação dos gabinetes 

do legislativo né. Na gestão seguinte eu já estava na SMPIR, mas de novo, como assessor 

jurídico, então eu tinha um olhar mais voltado à regularidade e observância à legislação. 

  

P - Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SEMPIR, na 

afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

 

ELR - Acho que assim, houve uma sequência de construção de política. O importante é a 

construção da política pública principalmente para a população negra, então a CONE teve um 

papel importantíssimo que o município não tinha, não havia conselho, como havia no estado. 

 

DAS - Tinha. 

 

ELR - Tinha? 

 

DAS - Tinha, o conselho do negro, tinha. Tem uma publicação inclusive, a gente pode ver se 

tem ainda uma física, que traz a história do surgimento da CONE, você tinha um conselho 
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criado pela Prefeitura de São Paulo, não tinha a mesma percepção institucional que se tinha 

no estado tá? mas existiu sim um colegiado e foi a partir da provocação dos membros do 

colegiado que, tensionando o poder público, veio a CONE. Eu entendo que o avanço da 

CONE foi quando você cria uma unidade administrativa, que vai compartilhar de uma 

maneira mais intensa do orçamento, enfim, é uma evolução você ter conselho e unidade 

administrativa, mas eu acho muito interessante que a sua pesquisa faça uma visita ao que 

antecedeu à CONE, porque se a gente toma a CONE como a origem das políticas de 

promoção da igualdade racial na Cidade de São Paulo a gente segue um caminho equivocado, 

porque o diferencial das políticas afirmativas, é o que eu falo sempre, desde 1532, a gente 

tenta conquistar os espaços de poder, se a CONE foi conquistada é porque alguém antes disso 

já estava fazendo uma movimentação, por meio de um conselho nessa ocasião. 

 Então a gente teve uma série de governos que alimentaram as políticas de ação 

afirmativa a partir de um espaço institucionalizado, seja ele conselho, seja ele coordenação, 

seja ele secretaria, tem esses modelos, mas o importante é que fique muito bem registrado que 

a sustentação deles é a partir dos movimentos negros, a partir dessas pessoas que são 

lideranças negras, hoje no caso a gente tem uma secretaria executiva adjunta responsável pela 

igualdade racial que é uma liderança negra, então sempre esse processo de conquista dos 

espaços públicos pelas lideranças negras, porque se a gente ficar pensando, CONE, dá a 

impressão que o poder público parou, teve uma reunião ali no gabinete do Prefeito e falou 

vamos criar uma unidade administrativa, e não foi isso, foi um processo de tensão à nível de 

rua inclusive. 

  

P - Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento teve 

espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A variedade 

de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro influenciou 

no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? 

 

DAS - Se você pegar os relatórios você vai ver que tem demandas apresentadas e levadas à 

nível estadual, você já deve ter conhecimento do fluxo de realização de conferências, vêm 

decreto federal e as outras unidades - federativas - são obrigadas a realizar as conferências, e 

se a gente tem relatório demonstrando que existem demandas consolidadas é porque houve 



187 
 

um processo de diálogo dos movimentos, houve processo de escuta do poder público, enfim, e 

a gente tem uma prova de que sim, houve espaço, sim houve amplitude de diálogo nas 

conferências. Pensar em termos de efetividade, que aí é quando você já fala na implementação 

de políticas públicas aí você já envolve um outro universo, pensando por exemplo no universo 

orçamentário, que é uma construção coletiva, complexa, que não envolve somente esse órgão, 

envolve outros órgãos, envolve outras instâncias, envolve audiências públicas regionais, 

envolve a participação popular, envolve a participação de parlamentares, e tantos outros 

fatores que vão posicionar a efetividade dessa política pública. Mas em termos de participação 

e democratização dos espaços houve oportunidade sim para apresentação das pautas. 

Pensando hoje no PLAMPIR, que é um documento histórico, complexo, cuja a 

construção não se limita a uma conferência, mas a várias conferências, a também ao conselho 

municipal de promoção da igualdade racial, então pensando nesse documento eu não posso te 

dizer que foi um processo automático, a gente tem que pensar que as pautas apresentadas na 

quarta COMPIR, tenho total certeza, guardam relação com as pautas apresentada na terceira, 

possivelmente na segunda, possivelmente na primeira, até porque as políticas de igualdade 

racial são as que têm maior dificuldade de serem implementadas diante de tantos fatores em 

especial o racismo institucional, que está aí independentemente de governo, 

independentemente dos atores políticos colocados. 

Então por a gente ter essa maior dificuldade de implementação é comum que as pautas 

se repitam, por vezes outros elementos são acrescentados, pensando por exemplo que em 

algum momento deve ter tido um debate maior sobre seguridade social e população negra, em 

outro momento deve ter sido discutido mais empreendedorismo, enfim, mas no geral se 

percebe que existe uma reiteração de pauta nas conferências. Eu acredito que seja isso, o 

plano é fruto das conferências e as conferências absorvem pautas historicamente colocadas. 

 

P - Na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas públicas nas 

áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que estruturaram a 

conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou de que forma 

nos resultados das conferências ? 

 

DAS - A problemática que a gente tem, da população negra, obviamente ela é transversal, ela 

vai ir além da questão étnico-racial, ela vai envolver trabalho, educação, cultura, moradia, a 
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organização das conferências ela já conta como pressuposto isso daí, então por isso que as 

rodas de diálogo são pautadas de acordo com os temários, então você vai ter aquelas rodas 

que vão tratar da questão de trabalho, outra roda vai tratar de segurança pública, enfim, então 

é inerente à realização da conferência. 

 

P - Tanto que o plano se divide nesses eixos né? 

  

DAS - Sim, porque faz parte da organização das conferências, acho que não só de promoção 

da igualdade racial mas, por exemplo, também da conferência de mulheres essa divisão, não é 

uma coisa inovadora, a população negra como movimento mais antigo do Brasil a muito 

tempo já sinalizou, o nosso problema é transversal, não adianta nada a gente só ficar aqui 

discutindo, conversando sobre a questão étnico-racial sem trazer para a roda de conversa esses 

segmentos sociais. E não é por conta disso que você vai ter naturalmente um plano municipal 

transversalizado que vai exigir um esforço de tantas instituições como está colocado hoje. 

 

P - Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

 

DAS - Existem modelos de conferências que foram descentralizados né, que foram levados 

nas periferias, isso é muito positivo no sentido de que você consegue ampliar a possibilidade 

de participação e nós tivemos modelos de conferências que foram centralizados, no entanto 

nas duas ocasiões a gente percebeu a presença das lideranças negras da cidade de São Paulo. 

Agora, tem uma dificuldade que é inerente também é até que ponto a gente consegue ter essas 

participações o maior número possível também né, mas também pensando que a gente não 

tem a capacidade de obrigar a participação dos movimentos. A depender do governo que está 

atuando, temos movimentos que não vão querer participar de certas ações também, a gente 

não pode ter uma visão inocente sobre essa questão. Existem lideranças que optam por não 

participar considerando que determinado governo está conduzindo administrativamente a 

conferência. 

 

P - Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que aconteceram em 
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São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na sua opinião, qual o 

peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

 

DAS - Eu vou trazer a minha perspectiva, como eu mencionei, do meu perfil, que é uma 

pessoa que cresceu dentro da máquina pública; eu te digo com tranquilidade, eu acompanhei 

mais de um governo, mas eu novamente destaco o seguinte, são as representações negras, as 

lideranças negras que conseguem entrar dentro dos partidos e conseguem pautar os partidos 

para que tenha uma unidade de promoção da igualdade racial. E trabalhando nas duas gestões 

eu te digo nas duas gestões você vê essas lideranças negras com essa questão comum a 

identidade étnico-racial, a luta pela promoção da igualdade racial. Eu acho que como a gente 

tem a questão étnico-racial supra partidária, supra governamental, na minha perspectiva, 

considerando meu perfil, eu vejo que é uma luta da população negra pela conquista e 

manutenção dos espaços. 

 Eu te digo que, por exemplo, não houve na mudança de gestão a atuação de lideranças 

negras que falassem “vamos reduzir as políticas” ou “vamos mudar para baixo essa questão”, 

muito pelo contrário, você sempre vê em pauta o avanço das políticas de promoção da 

igualdade racial. Acho que o que tem que ficar muito bem destacado nas pesquisas é que é a 

população negra conquistando esses espaços de poder, conquistando os partidos, 

conquistando a administração, enfim, em prol das políticas de igualdade racial. Pouco se 

discute isso, as pessoas fazem muito enfoque sobre qual partido está no governo, mas se 

esquecem que nós negros estamos desde 1532, é a identidade que nos une, tanto é que se você 

for para o âmbito das conferências você vai ver que existe ainda pessoas que são alinhadas 

mais com um partido ou mais com outro partido, mas por fim as pautas são quases as mesmas 

praticamente. 

 

ELR - Eu queria fazer só uma observação, a coordenação de políticas para população negra e 

indígena foi criada em 2009, ela é resultado de uma decisão que aconteceu na segunda 

conferência, ela foi criada em 2009 mas ela foi efetivada em 2010, mas ela é fruto de uma 

pressão do movimento negro na segunda conferência estadual de promoção da igualdade 

racial onde foi pedido uma secretaria, mas aí o governo na época optou pela coordenação, isso 

é muito bom lembrar sempre o movimento negro pressionando, independente de partido. 
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P - Qual sua opinião sobre a relação da CPIR (anteriormente CONE e SEMPPIR) com o 

Compir e outros espaços participativos? 

 

DAS - É bom fazer um resgate da legislação que criou o conselho, vou pensar aqui de cabeça, 

acho que foi uma lei de 2013, não sei se você já tem essa informação, a lei que cria a SMPIR 

também traz o conselho, é muito interessante porque eu quando vivi a SMPIR eu não escutava 

nenhuma atuação com relação ao COMPIR, mas eu me lembro que teve o conselho do negro, 

eu acho, tem que fazer esse resgate, eu sugiro que você consulte o Nuno, o Nuno acho que foi 

o último presidente deste conselho municipal, mas de 2013 a 2016, somente em 2016 você 

teve a publicação do edital, isso é um indicador de que você teve um governo que instituiu a 

SMPIR, no entanto, vou fazer uma análise técnica e fria, com base em documentos, não teve a 

instituição do conselho imediatamente, você tem a instituição somente em 2016 e lá no 

segundo semestre salvo engano, então você tem essa mudança de governo, aí chega um outro 

governo que, queira ou não, vai enfrentar a dificuldade diante de um conselho que só está 

sendo criado naquele momento, e é natural essa dificuldade, porque se você teve a lei de 2013 

e somente em 2016 você criou você já tem os atores sociais indo com uma postura “poxa só 

agora você está me abrindo as portas?” 

Então por isso que é compreensível essa dificuldade que se tem em 2017 e nos anos 

seguintes sobre o estabelecimento de vínculo e diálogo com o COMPIR, e tem que pensar 

também que por vezes o conselho está sob presidência do governo e sob presidência da 

sociedade civil, quando está sob a presidência do governo se você tem uma unidade cujo os 

cargos estão em rotatividade você vai ter dificuldade de acompanhar, sendo mais explícito, se 

muda constantemente o gestor as relações vão ficar mais fragilizadas, pensando quando a 

presidência está com a sociedade civil o governo aguarda que as reuniões sejam convocadas 

pela presidência, seja sociedade civil seja representante dos servidores públicos, então a gente 

não vai invadir a alçada da presidência, a gente não vai falar “chama a reunião para esse dia”, 

não, porque a presidência está com eles, então a gente aguarda as pautas trazidas por eles 

também. 

Hoje eu te digo com tranquilidade que existe um esforço para restabelecer os vínculos, 

ou estabelecer, tanto que nessa semana estamos recebendo credenciamento para nova 

composição do conselho, a gente já está trabalhando um planejamento que envolva cada vez 

mais o COMPIR, a gente estreita muito nossas relações, por exemplo, no PLAMPIR foram 
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convidadas as representantes do conselho, existe esse esforço, só que como eu falei a pouco 

tempo, não temos capacidade de obrigar as pessoas, longe de nós isso daí, então existem 

pessoas que diante de determinado governo não optam por se aproximar tanto também, a 

gente tem que ter isso em mente. 

 

P - Você acha que a conferência foi efetiva ou não foi? ou seja, você acredita que as 

demandas históricas do movimento social negro foram aceitas pela prefeitura e incorporadas 

no PLAMPIR? Quais destes fatores, na sua opinião, teve maior influência para os resultados 

da COMPIR, desenho institucional, contexto político, natureza da política, organização da 

sociedade civil? 

 

DAS -  Olha eu entendo que o que você tem hoje como PLAMPIR observou o que foi 

colocado nas conferências, não houve processo de “aprovo ou não aprovo”, não houve. Se a 

gente for detectar processo administrativo que se desdobrou no decreto houve a junção do 

documento que já estava vindo de anos anteriores e observou esse diálogo, então não houve 

processo de retirada, redução, acho que se duvidar deve ter tido até um acréscimo em relação 

à população indígena, que em alguns pontos não se tinha por exemplo. Como eu tenho as 

conferências como um espaço de produção do PLAMPIR, seja unidade administrativa, seja 

órgão, seja assessoria, enfim, eu acho que independe a estrutura, eu acho que você tem que 

pensar muito na estrutura no momento de implementação do plano, e creio que não seja o 

objeto de diálogo desse momento, em termos de elaboração do plano, nas conferências os 

movimentos não vão ficar olhando e pensando “o que eu tenho, é uma coordenação ou uma 

secretaria?”, eles vão sugerir o plano e as instituições que se resolvam no momento de 

implementação. 

 

P - Eu digo o modelo institucional das conferências, centralizada, descentralizada. 

 

DAS - É interessante né, porque no relatório da quarta COMPIR, salvo engano, não tem 

nenhuma nota de repúdio, nenhuma moção em relação ao modelo, estou tentando fazer esse 

resgate na minha memória e não me recordo de ter nenhuma observação, seja no relatório da 

conferência, que teve a participação decisiva da sociedade civil, seja nas moções, ninguém 

pontuou sobre o modelo de realização de conferência, eu olhei muito pra isso porque eu tive 

minha pesquisa como acadêmico, mas na minha perspectiva institucional, agora no olhar da 
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sociedade civil não sei até que ponto isso vai estar. Até porque foi feito em uma localidade 

perto de uma estação de metrô, e eu não me recordo mesmo de nenhuma fala nos diálogos pré 

conferência sobre “poxa vocês não vão fazer descentralizado?”. 

 Se você pensar na terceira conferência, que foi descentralizada, você tem um aporte 

financeiro ali considerável para realizar aquilo. 

 

ELR -  Tanto na estadual como na municipal, as terceiras foram muito fortes até nessa 

questão dos gastos do governo, a estadual foi feita no expo center norte, hospedou mais de 

300 pessoas no novotel, já na quarta reduziu bastante. 

 

DAS - Você teve na terceira aqui na Cidade de São Paulo a FESSP assessorando, e deve ter 

tirado um custo impactante ali. Então a questão orçamentária tem um peso ali. 

 

P - Nomes que poderia indicar para entrevistas? 

 

DAS - Ivair Augusto Alves do Santos, Nuno Coelho, Maria Aparecida de Laia 
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ANEXO E - RESPOSTAS MARINEUSA MEDEIROS DA SILVA 

P - Conte um pouco sobre o seu histórico no movimento negro, o seu papel atualmente (seu 

perfil/histórico/formação) e sua visão sobre a organização do mesmo (histórica e atual) 

 

MMS - Meu nome é Marineusa Medeiros, eu sou professora de educação infantil no ensino 

fundamental, servidora pública do Município de São Paulo há 19 anos, 8 meses e 36 dias. Eu 

começo assim porque é de fundamental importância que a gente coloque este recorte de como 

eu cheguei até o conselho mas tem muitas coisas que aconteceram antes. A minha formação 

se deu nas comunidades eclesiais de base, junto com a Pastoral da criança, aonde eu comecei 

a trabalhar como educadora social de rua em 1995, onde nós tínhamos um grande fluxo de 

crianças e adolescentes, principalmente ali na região da barra funda, lapa e campos elíseos, 

porque nós éramos estudantes da PUC São Paulo na época e tinha uma nova tendência na 

educação, advinda do professor Paulo Freire e da professora Estela Graziane, que era de ser o 

educador social de rua, naquela época já na cidade de São Paulo e no Estado tinha a secretaria 

do desenvolvimento social do estado que tinham vários núcleos, que eram as casas de 

passagem, casa abrigo, clube escola, e outras atividades nas periferias organizadas e 

patrocinadas pelas grandes estatais que nós tínhamos, então tinha o pessoal do BANESER, da 

Eletropaulo, SABESP, e nós fazíamos as intervenções nessas crianças, primeiro in loco, que 

era na rua para saber a procedência, ali na região da zona oeste, barra funda, lapa e campos 

elíseos, mais ao centro, a maioria das crianças vinham de Cotia, Francisco Morato, Franco da 

Rocha, Caieiras, em uma situação de extrema vulnerabilidade social e pessoal. 

E ai com meus 20 e poucos anos eu tomei consciência dessa questão social e a maioria 

dessas crianças e adolescentes eram negros e negras, na maior parte meninos, e que naquela 

época, tanto quanto hoje, sofriam todas as espécies de violência, da violência urbana, da 

violência policial, da questão do desabrigo mesmo, da fome, do uso e do abuso de drogas e 

assim por diante. Sou moradora da zona sul de São Paulo, ali da região que eu brinco que é o 

quilombo do jabaquara, e a minha inserção no movimento negro começou ali no centro 

cultural do jabaquara que hoje é o centro cultural mãe Silvia de Oxalá, que é uma das casas 

que eu frequentei da religião de matrizes africanas na época ainda que era o grande babalorixá 

Caio Aranha que era irmão da Silvia, e assim por diante. 
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Porque eu estou dizendo isso? porque eu tinha toda essa vivência na região do 

jabaquara, e já trabalhava ali nas comunidades eclesiais de base e com a Pastoral da criança, 

que foi me conduzindo até a PUC e na PUC eu tinha acesso ao conhecimento organizado e aí 

eu comecei a fazer parte das comissões do CONANDA, na questão que era o recém criado 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, que era muito novo na época, então a gente 

tinha todo esse compromisso de fazer pegar a lei, que até então não acontecia. 

Dentro da PUC eu fui convidada para trabalhar no estado, com um cargo que era de 

uma instituição que fazia parceria com o estado, e aí eu fui para um abrigo e no abrigo eu 

comecei a fazer parte do projeto de geração de renda, e aí no projeto de geração de renda veio 

o recorte racial muito forte, porque? Quando a gente conduzia essas crianças de volta à casa a 

gente percebia que, principalmente as famílias negras, não tinham nenhum suporte para 

receber essas crianças de volta. Na verdade todo o processo de ir para a rua era provocada 

mesmo pela situação de total vulnerabilidade social e pessoal mesmo, situação de violência 

muito graves, e o recorte racial veio muito por isso, as famílias negras eram as mais 

vulneráveis à época e eu fui pesquisar a respeito; fiquei nessa instituição durante quase 12 

anos, foi aí que eu prestei concurso público. 

E na minha trajetória em São Paulo foi muito de estudar a educação das relações 

étnico-raciais, da educação em direitos humanos, e isso na educação infantil e também no 

ensino fundamental porque eu sou professora alfabetizadora. E nessas tratativas, de fazer 

acordo a cultura à época, de fazer outros cursos pelo CEERT, de essa transição pelo 

movimento negro, de unir as crianças em casa para contação de histórias, de trabalhar como 

voluntária lá no centro Axé Ilê Obá, de estar no centro cultural ali também fazendo os 

movimentos, acabei ficando conhecida e as pessoas vinham e me chamavam para fazer parte 

de roda de conversa, grupos de estudos e assim por diante. 

 Tudo isso pra contar porque que eu estou no COMPIR, e dentro da minha trajetória na 

Prefeitura e por isso que eu cheguei no COMPIR, eu comecei a participar no ano de 2009, na 

segunda COMPIR , aqui na assembléia legislativa, eu nunca havia participado de uma 

conferência, e na conferência eu me coloquei à disposição para o trabalho, relatoria, 

coordenação de grupo, e fui conhecendo as pessoas, e aí eu conheci o pessoal da UNEGRO - 

União de negros pela igualdade - na figura da Rosa Anacleto, do Julião Vieira e também do 

Edson França, que eram algumas referências e me convidaram para começar a participar. E 

dentro da UNEGRO eu fui tomando um posicionamento, tanto na cidade como no estado, que 
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me levaram a fazer parte da direção nacional da UNEGRO, responsável pela pasta de 

educação e cultura, de 2010 a 2012, no ambiente nacional. 

 Então aí a gente ia né, para o Maranhão, para Salvador, ia conversando, fazendo 

formação, congressos, e uma das questões que foi deliberada no congresso, e que foi pauta 

durante muito tempo, e que eu trago isso até hoje, são negros e negras nos espaços de poder e 

decisão, até porque a gente entende que nessa trajetória do movimento negro não é possível 

você falar em políticas públicas se você não tem representatividade e as pessoas pensam que 

representatividade é apenas no parlamento ou em qualquer casa legislativa, não, são em todos 

os ambientes, é aqui na secretaria - Secretaria Municipal de Educação, onde ela trabalha -, em 

um cargo de coordenador, em um cargo de supervisor, em um cargo de diretor de escola, em 

um cargo de coordenador pedagógico, as pessoas precisam se acostumar a verem mulheres e 

homens negros em cargos de poder e decisão desde a primeira, segunda e terceira instância 

sem nenhuma dificuldade. 

 E aí esse discurso me motivou muito, e eu já ia para organização das marchas, já ia 

para reuniões onde tinham EDUCAFRO, UNEAFRO, todas as organizações de São Paulo, e 

surgiu, com a questão do governo Haddad, e a gente teve toda uma tratativa e uma inserção 

com essa questão das cotas raciais no serviço público, que aí já respondendo é uma das 

conquistas das conferências e do movimento negro que foi muito incisivo para dentro da 

SMPIR, para dentro do gabinete do Prefeito, com várias reuniões; até que chegou a época na 

composição do COMPIR. Então eu como professora, militante da UNEGRO, nesse período 

de 2016 eu era gestora de um CEU no jabaquara ali onde eu moro, e a gente brinca que era o 

CEU mais preto de São Paulo, porque negros e negras em espaços de poder e decisão, eram 

cargos nomeados, de indicação política, mas ali junto com os meus pares que foram feitas as 

indicações do partido e do movimento negro, me deram uma carta branca para eu compor 

algumas pessoas chaves na equipe, e eu fiz questão de que 7 mulheres negras fizessem parte 

da gestão junto comigo, então eu era a gestora, a minha assessora direta, que seria uma 

assistente da gestão, uma mulher negra; Teresa Cristina, militante também da região e que era 

coordenadora direta da pasta da coordenação educacional; Maria Cláudia, mulher negra, 

também da região, ativista, que era responsável pela articulação da cultura; Fátima, mulher 

negra, que era responsável pelo esporte, questão de gênero também muito importante, porque 

o discurso tem que se alinhar com a prática. 
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 Vou deixar bem claro, ou bem escurecido, que para mim a questão do feminismo é 

algo que perpassa, não é uma questão impositiva, e até os meninos falavam “a gente aqui é 

cota né Mari?”, fazer o que né? Mas era para você, porque quando as pessoas chegavam e iam 

para a reunião para conversar com a gestão do CEU caminho do mar viam ali 7 mulheres 

negras, e acabou, muitas vezes a gente passou por questões de racismo institucional, “tá eu 

vim falar com a gestão”, “pois não? eu”, “não mas eu quero falar com a gestora”, “prazer, 

Marineusa, em que eu posso te ajudar?”, “a você é a gestora?”, “é eu sou a gestora mas agora 

eu não quero falar com você, marca um horário e quando eu puder eu te atendo”, então assim, 

não foram 1, 2 ou 3 casos, foram vários casos que a gente percebia que ter uma mulher negra 

naquela situação causava uma série de incômodos. 

 E aí como gestora desse espaço e também como militante, quando saiu o edital para 

composição do COMPIR a gente.. foi feito de uma forma.. eu falo a gente porque foi 

negociado com o movimento negro, que tinham representantes da sociedade civil, que tinham 

todo esse reconhecimento do movimento negro, tinha parte do governo, que eram 5 pessoas, 5 

entidades do movimento negro, 4 indicações do poder público, e tinham 3 indicações de 

servidores públicos que eram para compor o conselho à época, e nessa composição foi feita 

uma eleição, escolhido um dia, manhã e tarde, com a comissão organizadora, e aí foi feita 

toda uma mobilização pelo movimento para que fosse feita a eleição, então nós fomos cargos 

eleitos, e dentre essas pessoas que foram até a CPIR realizar a contagem da eleição, entre os 

servidores públicos à época, aí você ia lá, se apresentava, falava seu currículo e as pessoas que 

estavam alí votavam e eu fui uma das mais votadas. 

E no dia que teve, no final do mandato do Haddad, em meio a toque de caixa, porque 

já era um projeto de lei, o conselho tomou posse, em outubro foi o resultado das eleições e no 

final de novembro foi a posse e era pra acontecer 2017 até 2018, mas aí aconteceram uma 

série de questões e aí nessa questão a gente acabou a transição - de governo -, que foi bem 

difícil, eu enquanto presidenta acompanhando a questão, porque no ano de 2017 tinha que 

acontecer as tratativas para a conferência municipal, e aí o primeiro decreto que aconteceu por 

parte do Dória foi destituir tanto a Secretaria Especial de Mulheres quanto a SMPIR, o 

primeiro ato, e aí criou-se todo um rebuliço em São Paulo, que eu acho que foi, na minha 

avaliação e uma autocrítica enquanto questão de conselho foi muito tímido, porque já naquela 

época era um prenúncio do que seriam as próximas eleições, a fragmentação das forças 

políticas, teve né a perda, a destituição da SMPIR por um decreto lei, e o movimento negro 
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em São Paulo ele recuou, tanto que não se tinha mais diálogo entre o que era então a 

secretaria e o movimento, então foram alguns primeiros meses de muita tentativa de diálogo, 

no primeiro e segundo ano uma série de coordenadores passaram pela secretaria. 

Então era sempre um recomeço, uma tentativa, os centros de referência foram 

fechados, desmonte completo, tinham algumas coisas que a gente não conseguia diálogo, 

porque quando você ia para uma tratativa e chegava lá não era, como era um conselho muito 

novo algumas coisas acabaram não se configurando, as pessoas que eram indicação do 

governo foram exoneradas, então a gente nunca tinha quorum para tomar as decisões; ficaram 

eu, o Marcelo Cavanha, o Professor Dennis, a Rosa Anacleto, a Paulete e a Regina, que era do 

INSPIR, que era do instituto vinculado ao sindicato dos bancários, vinculados à CUT, durante 

um tempo, e aí com essas mudanças todas que aconteceram por parte desse desmonte que teve 

a SMPIR. 

Então foi bem difícil, teve algumas conversas iniciais, a princípio primeiro foi a 

professora Laia, depois foi a Alessandra, teve uma outra pessoa, e nisso tudo a gente tentando 

conversar e fazendo e questionando e vendo, e nessa tratativas, nesse contexto de desmonte 

estava a questão da preparativa para a IV COMPIR, com todo esse contexto de desmonte e 

esvaziamento, e a gente começou a ter que dialogar com todo mundo, então o primeiro 

diálogo foi para dentro da própria secretaria, fazer valer a dotação orçamentária que já tinha 

sido aprovada do governo anterior para a conferência acontecer e aí a conferência precisa de 

infra-estrutura, que é a questão do local, da alimentação, material e tudo que era necessário, 

foi instaurada uma comissão e, aí uma crítica mesmo, na hora da conferência todo mundo 

aparece, mas no processo de construção fica realmente para poucas pessoas.  

Nesse tempo era a Alessandra que estava, já tinha mudado de secretário, várias vezes 

né, que era prático do que está acontecendo com a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente 

tentou realmente fazer com que a IV COMPIR acontecesse, e a nossa ideia principal, que eu 

acho bom dizer isso, era pegar, compilar tudo aquilo que aconteceu nas outras 3, porque uma 

coisa é você fazer conferência, eu tenho essa opinião, não adianta você reunir todo mundo 

para falar sempre as mesmas coisas porque os dados só pioram, então o que foi significativo, 

no Município de São Paulo, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e na 

quarta a gente vê o que foi para dar encaminhamento, porque como teve o esvaziamento do 

movimento negro nessa quarta vinham pessoas que não eram militantes, muitos vinculados à 

organizações x, y e z, alguns vinculados à instituições de igrejas evangélicas, protestantes ou 
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mesmo organizações da sociedade civil que não tinham essa prática, que não conheciam a 

legislação querendo, por exemplo, naquela época, antes de tudo isso que aconteceu depois 

(eleições de 2018), é inventar uma lei como a 10.639, e eu assim “a 10.639 já existe”, 

brigando por questão das cotas no serviço público, “olha então, também já existe”, então as 

pessoas que já estavam ali, que já tinham essa caminhada de 5, 10, 15, alguns até de 30 anos 

tentando retomar algumas coisas que já eram realidade, que não tinha mais o que discutir. 

Então foi muito desgastante a quarta conferência, ela aconteceu em um prédio cedido, 

por causa de um professor, o Roberto de Jesus, que é professor da UNICID ali no carrão, 

eram pra acontecer em dois dias e a verba que tinha aconteceu só em um dia, aconteceu em 

uma noite e o outro no sábado porque não tinha verba para alimentação para os dois dias, não 

tinha espaço, a universidade não tinha como ceder as salas porque tinha serviço de segurança, 

serviço de limpeza para ceder, então teve uma abertura na sexta e ela aconteceu no sábado o 

dia inteiro. Foi feita para atender 600 e poucas pessoas inscritas, porque foi aquele esquema 

de inscrita por google forms, no dia tinha ⅓ das pessoas inscritas, e uma série de denúncias 

por parte do movimento negro que não sabiam, que não foi divulgado, porque teve problemas 

de comunicação, de vinculação, teve uma série de questões, então a gente decidiu enquanto 

COMPIR que ia fazer da maneira que era possível, com as pessoas que estavam ali, então a 

conferência aconteceu. 

Então tinha representação dos ciganos, dos indígenas, dos judeus, dos servidores 

públicos, de várias organizações, e chegou o momento que a gente foi para o embate, porque 

tinha uma representação da comissão organizadora da conferência estadual e aí começaram 

muito a fratura, meio bagunçado, e foi a primeira vez que eu fiquei brava na minha vida de 

fato né, falei não, aí a plenária pediu a destituição da mesa, aí me indicaram para conduzir, e 

foi assim que a gente conseguiu fazer com que a conferência de São Paulo acontecesse. 

A IV COMPIR aconteceu, em um final de semana, segunda feira a coordenadora 

Alessandra foi exonerada, diante de tudo isso que aconteceu né, e a pessoa que foi destituída 

da mesa foi nomeada coordenadora, e aí assim tem um caráter político partidário mas a gente, 

essas pessoas que eu citei né Rosa, Marcelo Cavanha, Professor Dennis, que a gente chama de 

núcleo duro, a gente conseguiu né, manter, mas todo material da conferência que nós 

entregamos para a coordenação para compilação a gente não sabe ainda aonde está e com 

essas mudanças de coordenador toda hora vem “onde está? onde está?”, as atas do conselho 

também todas se perderam, então foi uma tratativa meio de que assim, as pessoas que estão 



199 
 

hoje, até no meu papel enquanto conselheira, é uma questão meio de resistência, vamos ficar 

para garantir, porque como os governos vêm e vão e como as coisas acabam mudando a gente 

consegue fazer um papel de resistência e foi assim que conseguimos garantir que o município 

de São Paulo tivesse uma representação expressiva para a conferência estadual e também a 

gente conseguiu garantir que algumas pessoas fossem para a conferência nacional que 

aconteceu e quando foi minha surpresa é que tudo aquilo que aconteceu na municipal se 

repetia na nacional com pessoas que não passaram pelo processo e queriam reinventar a roda. 

 E hoje a situação do COMPIR está uma incógnita, porque saiu agora o edital para as 

eleições, tem 60 dias, porque nós tomamos uma decisão, não dá pra ser um conselho só de 

fato, tem que ser um conselho de direito, um conselho operante. A nossa atuação tinha o 

período de dois anos, então era 2017 e 2018, nós estamos um ano e meio atrasados e a gente 

está sempre pedindo e fizemos vários ofícios querendo que fosse composta a comissão e que 

fosse feito uma outra eleição para que as coisas se deem continuidade. E aí você também não 

tinha, por parte do governo, as indicações das pessoas que iriam compor, então nunca dava 

quorum, então assim, tem que responder o Ministério Público, tem que responder a ouvidoria, 

mas era uma questão muito pontual, porque operacionalizar de fato a gente ficou um pouco à 

parte. 

Porque tem algumas coisas que não dá para falar “vocês participaram de tal coisa, de 

tal encaminhamento”, porque não, a única questão que nós participamos foi do lançamento do 

plano que era mesmo daquele movimento que estava acontecendo em todo território nacional 

e a gente fez com que isso, mais uma política para garantir todo esse arcabouço histórico, mas 

por parte do movimento negro organizado teve um afastamento bem considerável. Até porque 

assim, tinha uma posição política de não dialogar com esse governo, não quero fazer parte 

disso, só que a gente entendeu que não tem como, não é uma política partidária, é uma 

política de Estado, e a gente aqui ainda tem umas questões que precisam ser resolvidas. 

  

P - Como você descreveria sua relação com a política pública de afirmação racial? Já ocupou 

algum (ou alguns) cargos na CONE, SEMPIR ou CPIR ou em outros órgãos? Quais? 

 

MMS - Não, diretamente nesses órgãos eu nunca ocupei nenhum cargo, porque eu sou 

servidora pública de carreira e aí a minha participação se deu mesmo enquanto movimento 

negro organizado. 
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P - Qual foi a dimensão e o impacto do papel da CONE, e posteriormente da SEMPIR, na 

afirmação da identidade negra e na inserção da demanda da população negra na agenda do 

poder público municipal, tendo em vista que ela foi criada em um período de retomada da 

democracia e da participação popular ? A coordenadoria contribuiu para o estabelecimento de 

uma real democracia racial em São Paulo ? (Se sim, como ? Se não, o porquê.) 

 

MMS - Eu acredito que sim, a CONE foi algo inovador, nós não tínhamos nenhum destaque, 

nós tínhamos coisas pontuais, então tinha lá secretaria municipal da saúde tratando da questão 

da saúde da população negra, tinha educação lidando com a educação das relações étnico-

raciais, em uma cidade da dimensão de São Paulo, hoje eu percorro os 47 CEUs, por causa do 

programa universidade aberta do Brasil, que tem os cursos de pós-graduação e graduação, não 

tinha como, e foram feitas muitas coisas, não tem como desqualificar todo esse processo 

independente de quem estava no governo. Foi feito um trabalho sério para dentro da educação 

que eu acompanhei de fato, a professora Anai Novaes com o projeto africanidades, que aí 

você trabalhava com oficinas socioeducativas para dentro dessas periferias, com canto, 

capoeira, literatura, dança, e aí tudo isso que foi construído chega hoje na aquí secretaria com 

o leituraço, que é uma semana onde você só vai estar lendo para as crianças, com as crianças 

literatura negra. questão dos saraus. 

 Então eu acredito que assim, ela contribuiu para a afirmação? contribuiu. Eu acho que 

a gente só conseguiu chegar.. lógico que tem todo esse processo do Governo Federal e da 

SEPPIR - nacional -, todo o trabalho que foi desenvolvido com a Matilde, mas aqui na cidade 

a gente começar com a CONE e tudo aquilo que ela fez, que ela documentou, que ela 

registrou, serviu de arcabouço para chegarmos na SMPIR. Então eu acho que nesse processo 

de participação popular, e eu presenciei e participei de muitos diálogos do movimento negro 

com o poder público, então era uma coisa que você era ouvido e as coisas aconteciam de fato 

e a gente viu resultados muito significativos, começou a questão do fórum de combate à 

intolerância religiosa, a questão da população indígena sendo vista de uma outra forma, a 

educação das relações étnico-raciais, que foi o que eu acompanhei mais de perto também. 

 Eu acho fundamental, tanto a SMPIR como a CONE, para você ir para dentro do 

governo e você pautar outras secretarias. Hoje a gente consegue pautar uma secretaria de 

segurança pública, é a importância institucional. Quando você hoje chega com um PLAMPIR 
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onde tem lá todos os eixos e cada secretaria tem a sua responsabilidade e dá para você aferir 

isso e fazer essa cobrança, é que hoje o movimento negro ainda não se apropriou disso da 

maneira que se deve, mas está lá, é lei, agora qual que é a nossa briga, qual que é a dotação 

orçamentária que vai ser destinada para isso? porque uma coisa é estar no papel, outra coisa é 

como realmente acontece. A gente sente muito um processo que ele foi suspenso, por causa 

disso tudo que aconteceu com o desmonte da secretaria, mas que teve um impacto isso não dá 

para negar, independente do governo que tenha sido. 

 

P - Como se deu a participação do movimento dentro da IV COMPIR ? O movimento teve 

espaço para proposição de ideias e participação ativa nas reuniões e nos debates ? A variedade 

de demandas defendidas pelos vários setores que compõem o movimento negro influenciou 

no resultado das conferências e na elaboração do PLAMPIR? positivamente ou 

negativamente? 

 

MMS - Sim, teve total espaço. Positivamente, eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu 

antes na questão do PLAMPIR e resultado de discussões que vieram num processo histórico, 

aquilo que eu disse até, essa retomada de discussão, de pauta, quando você vai falar de 

políticas públicas para população negra, indígena, cigana, tem algumas coisas que já estão 

postas; eu particularmente mesmo quando vou fazer uma palestra ou participar de alguma 

roda não vou ficar discutindo sobre a unibranca, eu quero que ela se exploda, não vou ficar 

discutindo nem vou ficar viralizando nas minhas redes sociais algumas coisas que pra mim 

não tem sentido, não está superada, mas não é uma coisa que eu não tenha que ficar dando 

valor para isso. 

 Eu tenho que fazer um outro movimento que os nossos jovens negros saibam do 

porque da cota, para não ter um desavisado que nem aquele da fundação palmares que teve 

que sair por liminar, que caiu hoje infelizmente, mas é uma questão que assim, de 

pertencimento, de direito, de conquista, passar a questão de todo o caminhar histórico e social. 

 Mas voltando, tanto na segunda, terceira e na quarta, mais na segunda e na terceira, o 

movimento negro unificado ele se apropriou mesmo, então nós tínhamos comissões e eram 

totalmente divididas tanto no municipal, estadual e nacional, as atribuições e competências, 

desde a gestão da dotação orçamentária, da verba pública para fazer acontecer, de passagem 

aérea de hospedagem, de alimentação, de organização de tempos e espaços, de relatoria, de 
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fazer a questão da documentação, isso foi com uma participação muito ativa do movimento 

negro da cidade de São Paulo. E o pessoal era muito enfático, isso que a gente tem lutado a 

30, 40 anos, o pessoal do MNU, o pessoal da SOWETO, o pessoal agora da Quilombação, da 

Unegro, todos muitos participantes e atuantes, ou junto com seus parlamentares, ou com as 

suas entidades, mas participaram do começo meio e fim. 

 Eu tenho total convicção que o plano municipal, diante do que saiu, poderia ter outras 

implicações, poderia ter um outro formato se não tivesse esse esvaziamento desses espaços de 

discussão, de liderança significativa do movimento negro? sim, mas a gente também respeita 

a posição deles não estarem querendo discutir essas temáticas. Me causa estranheza, porque 

não aconteceu o mesmo no conselho de segurança pública, nem no conselho de mulheres. 

 

P - O movimento negro participou desses outros espaços? 

 

MMS - O que eu quero dizer com isso? o COMPIR teve um esvaziamento, os outros 

conselhos, da mulher, do idoso, as pessoas continuam indo, e tem alguns que eu até acho que 

são vitalícios, continuam lá, mas eu acho que a gente não deveria ter se retirado, por exemplo, 

pouquíssimas pessoas participaram da conferência municipal, pouquíssimas pessoas 

estiveram conosco em outros espaços para ajudar a ganhar força e fazer as coisas 

acontecerem, os planos governamentais são resultados dessas discussões anteriores de 

décadas atrás. 

 

P - Na sua visão, a IV COMPIR foi importante para a formulação de políticas públicas nas 

áreas de educação, cultura, saúde, trabalho e renda (eixos temáticos que estruturaram a 

conferência) ? A característica transversal das políticas afirmativas influenciou de que forma 

nos resultados das conferências ? 

 

MMS - Foi fundamental. Todas as pastas né, vou dar um exemplo que depois dá para nós 

desmembramos para os outros, tem um quesito cor, quando você vai para dentro dos espaços, 

principalmente da educação, hoje aqui na secretaria (de educação) a gente tem um núcleo de 

educação das relações étnicos-raciais, tem uma coordenação que tem metas e um plano de 

ação para discutir isso da educação infantil ao ensino médio. Então dentro do currículo da 

cidade, que foi lançado em 2018, tinha lá um recorte étnico-racial e isso é uma conquista 
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dessas conferências, dessas políticas públicas, e hoje não dá mais, mesmo com todo esse 

retrocesso, esse desgoverno que estão fazendo, queimando livros e proibindo outros, não dá 

mais para você chegar em uma educação infantil por exemplo e não ter outros livros além da 

“menina bonita do laço de fita”, não passar outros filmes que conversem com essa temática. 

 Eu participei de um seminário ano passado, aqui nesta secretaria, onde uma professora 

fez todo um trabalho com os alunos para falar da questão da beleza negra, do cuidado com a 

pele, do cuidado com o cabelo, do vestuário; você vai para algumas escolas que tem desfile de 

roupas afro, tem a música, a capoeira, coisas que a 20 anos atrás você não via, você tem nas 

escolas e nas bibliotecas, em sua maioria, todo um acervo próprio para essa temática, tanto na 

educação infantil como no ensino fundamental, você tem os centros de educação e cultura 

indígena. Então assim, falando de educação, quando se pensa na compra do livro, na questão 

da alimentação indígena, a questão de pensar o currículo, o projeto. 

 E não é uma coisa mais que fica no 20 de novembro e  no 13 de maio, é algo que por 

uma necessidade tem que permear o currículo da escola. Quando você vai ao posto de saúde 

tem lá um cartaz, em alguns postos de saúde tem uma tevezinha, falando sobre doenças que 

são mais suscetíveis à população negra, a questão do quesito cor na secretaria de habitação, a 

questão da população de rua lá nos direitos humanos; então não tem mais como você 

desassociar uma questão da outra. Eu acho que uma das conquistas que foi fundamental foi 

essa questão das cotas no serviço público. Por mais que se tenha muita resistência ainda das 

pessoas entrando com recurso, ou como já vimos, pessoas que passam quilos de base no rosto 

para se passar por uma pessoa afrodescendente, a gente ter claro na comissão que é uma 

questão de fenótipo, uma questão de cor, de pele, de não ser uma questão de se sentir preto 

tendo cabelo loiro e olho verde porque o avô era negro, é uma conquista isso ser respaldado 

pelo Ministério Público, isso ser discutido e dialogado, eu acho que para mim é um processo 

que só tende a crescer. 

 A preocupação que eu tenho e que eu sempre falo com as pessoas através disso é da 

gente não cair na armadilha que está tudo resolvido, eu até falo, ou a gente tem uma educação 

de quilombo ou uma educação de senzala, eu prefiro ter uma educação de quilombo, então 

assim, uma das nossas maiores brigas dentro do conselho hoje é que as pessoas precisam 

conhecer o PLAMPIR, legal ele foi aprovado mas quem conhece? você que é um estudioso, 

eu que fiz parte do processo, mas quando você vai falar nos tempos e espaços diferentes as 

pessoas não sabem nem do que se trata, tem uma armadilha ia muito significativa, por isso eu 
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respondi rápido sobre a entrevista, porque as pessoas precisam escrever sobre isso, as pessoas 

precisam ver quem foram os atores, como que se deu esse processo, e como isso pode chegar 

para outras pessoas. Porque quando eu fui chamada aqui no gabinete porque descobriram que 

eu era conselheira municipal, eu falei “é tem esse plano, funciona de tal forma”, as pessoas 

não sabiam, e aconteceu o mesmo com o secretário de saúde, com o secretário de inovação e 

tecnologia, e alí tem claro quais são os eixos que cada um tem que trabalhar. 

Então eu acho que tem uma lição de casa que o movimento não tem feito, talvez 

porque não tenha tempo, porque a gente tem que ficar brigando para denunciar as atrocidades 

dessa atual conjuntura, mas uma coisa não se separa da outra. Então eu acredito que essas 

conferências todas aconteceram, da primeira para a quarta, a marcha (do dia 20 de novembro), 

a marcha das mulheres que a gente teve aquelas milhares de pessoas lá em Brasília, e outras 

questões elas só colaboraram para que esse plano, essa política pública, ela esteja no papel, 

agora ela precisa ser executada. 

 

P - Você acredita que a estrutura institucional da conferência auxiliou ou dificultou a 

participação do movimento e a inserção de suas pautas nos planos governamentais 

(PLAMPIR)? 

 

MMS - A conferência teve aqueles problemas que eu já citei, de organização, financiamento e 

infraestrutura, que foi um agravante, desde a questão da política de comunicação mesmo, a 

gente ficou correndo contra o relógio, teve mudança de agenda dua vezes, a quarta 

conferência saiu por um ato de resistência, porque nós não queríamos que uma cidade como 

São Paulo ficasse sem conferência, seria um retrocesso muito grande, então foi briga, foi 

ministério público, foi ouvidoria, até porque a gente tinha conhecimento enquanto conselho  

da dotação orçamentária, aí foram quase oito meses de muita conversa, toda semana, muitas 

tratativas, uma série de outras questões. Então eu acho que a problemática maior foi na quarta, 

porque foi nesse momento de transição de fato, de toda aquela conjuntura tanto nacional como 

municipal, mas o que segurou, e eu me atrevo a dizer, foi todo o histórico do movimento até a 

presente data, Brasil 500, conferência de Durban, as construções da marcha do dia 20, a 

questão do dia 20 como feriado municipal, a questão das cotas nas universidades, que foi uma 

briga muito grande, tem todo um processo, e continua, as cotas no serviço público. 
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Então foi um processo dolorido que está ainda até hoje. Então assim, mesmo nesse 

período de transição, com esse esvaziamento que a gente teve em São Paulo, tem algumas 

coisas que para o movimento negro são inegociáveis, e a nossa intenção enquanto conselho e 

o movimento organizado na quarta conferência era de fazer um balanço, até porque a gente 

precisava disso, o que que saiu das mesas de discussões dentro do documento base, do plano, 

e como que a gente poderia executar na cidade de São Paulo, o que a cidade precisava e 

precisa? e aí foi feito esse compilado, mas teve problemas, de infraestrutura, financiamento e 

comunicação, sérios! Aí eu brinco que foi a conferência da resistência, só os fortes 

conseguiram. 

 

P - Historicamente, a realização de cada uma das quatro conferências que aconteceram em 

São Paulo contou com uma gestão ideologicamente diferente da outra. Na sua opinião, qual o 

peso que o contexto político teve no resultado das conferências? 

 

MMS - O contexto político ele conversa né, no cenário municipal, estadual e nacional, não é 

uma coisa estanque, que o governo municipal é independente e acontece só em São Paulo e 

em um permeia as cidades vizinhas e não permeia o estado e também o território nacional. 

Então tem as suas características, o quanto de dinheiro federal foi para estadual, da estadual 

foi para a municipal, que peso realmente se deu em relação à isso? Eu lembro que na terceira 

conferência que eu participei ativamente enquanto gestora pública, enquanto militante ativa 

do movimento, que a gente chama de militante orgânica, que era parte de direção, que ia para 

as audiências e tudo, a gente mobilizou auditórios com 500 pessoas na cidade de São Paulo, 

tinha ônibus, tinha van, as pessoas levaram para passar o dia todo ali discutindo, então tinha 

café da manhã, tinham as plenárias da manhã que eram as palestras, aí depois você dividia nas 

salas e as pessoas se inscreviam por eixo, voltava para a plenária, então isso tudo é um 

processo social e democrático que teve um outro viés, não é um formulário google drive que 

vai mostrar as pessoas que têm interesse, que aí pode ser de “fio a pavio”, ir lá e discutir sem 

saber o porquê que está fazendo isso. 

 Então quando você me pergunta isso têm os interesses que são diferentes, os perfis 

ideológicos que são diferentes, mas também têm todo um poder de mobilização e articulação 

que é muito vertical, nacional estadual e municipal, e também horizontal com os seus pares. E 

hoje a gente tem isso também, mas em um grau que as pessoas acham que resolvem por aqui, 
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e tem uma questão, que é uma posição minha, tem algumas coisas que estão cristalizadas, têm 

uma juventude que está vindo, eu participo de slams, de saraus, vou em alguns espaços e o 

movimento negro paulista ele até permeia muitas dessas coisas mas tem muitas outras coisas 

que a gente precisa avançar. Tem uma parte significativa do movimento negro que está na 

academia, e a academia é um espaço importante que eu acho que tem que estar, que é 

fundante, não tem o que questionar. Mas foi o que eu falei lá na USP leste, quando que a 

gente vai aprender a construir pontes? Porque quem está na academia é 1%, esse 

conhecimento todo tem que ser divulgado. 

 E aí eu estou falando isso porque quando você fala nos cenários teve todo um 

investimento muito grande para dentro das universidades federais para uma tratativa nesse 

viés, não é à toa que elas estão sendo as primeiras a serem atacadas da forma que estão sendo 

atacadas. Então quando você faz essa pergunta, se influencia, influencia sim, depende do 

posicionamento político partidário ideológico, e a gente percebe claramente em cada uma das 

conferências o quanto de investimento, de participação e de proposição foi realizada em 

acordo com o que se configurava na época como prioridade. 

 

P - Qual sua opinião sobre a relação da CPIR (anteriormente CONE e SEMPPIR) com o 

Compir e outros espaços participativos? 

 

MMS - Ela é simplista e burocrática. E assim, por uma questão de fato e de direito, a gente 

tem tido uma relação consultiva, e não deliberativa, até porque, em todas as reuniões nós.. eu 

recebi acho que essa semana a ligação de um novo coordenador, até pediu para marcar um 

café com ele, mas não tem quorum, a gente vai, conversa, e a minha insatisfação é que eu não 

vou, e aí sou eu dizendo Marineusa, ficar dando murro em ponta de faca, e também não vou 

deliberar o que eu não participei de um processo, não vou assumir algumas coisas que eu não 

fiz parte de um processo. Então na reunião, você marca a reunião e está só a sociedade civil 

organizada e os servidores, aí você tem um ou outro representante, cadê a indicação dos 

membros da coordenação hoje? não se tem já mudou a coordenação de novo. Então lá tem 

sido uma relação consultiva. 

Com professora Elisa Lucas, a secretaria adjunta, que é uma função atrelada até o 

gabinete do Prefeito, ela, de todos que passaram pela secretaria, a gente tem muita 

proximidade, até por causa da experiência que ela têm no estado, na conferência estadual saiu 
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muito por causa dessa articulação toda que ela tem, ela vem, ela conversa, ela participa, mas 

tem algumas coisas que são deliberativas que aí foge um pouco da nossa instância. 

 

P - Você acha que a conferência foi efetiva ou não foi? ou seja, você acredita que as 

demandas históricas do movimento social negro foram aceitas pela prefeitura e incorporadas 

no PLAMPIR? Quais destes fatores, na sua opinião, teve maior influência para os resultados 

da COMPIR, desenho institucional, contexto político, natureza da política, organização da 

sociedade civil? 

 

MMS - Eu acho que são dois fatores, organização da sociedade civil e a natureza da política 

afirmativa. Porque eu acho que, no meu parecer, uma coisa não consegue estar dissociada da 

outra, essa questão da implementação de políticas públicas e a organização da sociedade civil 

é fundamental para que as políticas públicas sejam exequíveis, sejam monitoradas, sejam 

fiscalizadas, sejam implementadas, porque se não fica só na vontade, se não tiver a união 

desses dois fatores não acontece. 

 E eu não vejo o PLAMPIR ter sido elaborado, ou pensado, projetado, se essas 

conferências em âmbito nacional, estadual e municipal não tivessem acontecido. E elas se 

somam também à outras conferências, a da educação por exemplo, muitas das questões que a 

gente discute nas nossas conferências de igualdade racial acabam reverberando, acabou 

pautando as outras conferências. 

 Teve uma época que você era convidado para participar, então assim, você estava na 

COMPIR? está, mas você era gestora de um equipamento público que conversa cultura, 

esporte e educação, então você era convidada também para participar da conferência de 

cultura, da conferência de educação, e aí você acaba conversando e as conversas vão se 

complementando, sobre um outro ponto de vista, um outro viés, mas um viés mais focado, por 

isso o PLAMPIR tem esses eixos, não dá para tratar a discriminação, o preconceito, a injúria 

racial, o racismo, a intolerância religiosa se você também não tratar as especificidades. Eu não 

vejo como tratar isoladamente. 

Você conversar, dialogar, com uma denúncia na ouvidoria, de uma violência em uma 

escola, como a gente já viu, de um garoto de 12 anos, negro, homoafetivo, de uma maneira 

isolada sem você observar todo o contexto sócio econômico, a questão até mesmo de saúde, 



208 
 

saúde mental, tem que olhar para esse jovem como um todo, não dá para você falar não, eu 

resolvendo isso eu equalizo todos os problemas, não acontece dessa forma. 

 

P - Nomes que poderia indicar para entrevistas? 

 

MMS - Marcelo Cavanha, Rosa Anacleto, Anai Novaes, Simone, Valéria Leão, Fernando, 

Alexandre Teixeira Ramos 
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ANEXO F - PEDIDO DE ACESSO À DOCUMENTOS PÚBLICOS POR MEIO DE 

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, SISTEMA e-SIC DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Fonte: Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão da Prefeitura de São Paulo, 2019. Sistema consultado em 7 

de agosto de 2019. 
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ANEXO G - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE - REPRESENTAÇÃO OFICIAL 

DA UNEGRO 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO H - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE - UNIÃO ESTADUAL DOS 

ESTUDANTES DE SÃO PAULO – UEE 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019.  
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ANEXO I - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DA IV COMPIR - SECRETARIA DE COMBATE AO RACISMO 

DA CUT 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO J - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DA IV COMPIR - FRENTE DE NEGROS E NEGRAS DA UNIÃO 

DA JUVENTUDE SOCIALISTA – UJS 

 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019.  
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ANEXO K - INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DA IV COMPIR - TESOUREIRO DA UNIÃO DA JUVENTUDE 

SOCIALISTA – UJS 

 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO L - OFÍCIO Nº 704-2017-SMC-GAB - SERVIDOR DELEGADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO PAULO PARA 

REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO NA IV COMPIR 

 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO M - LISTA COM REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS E 

SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DA IV 

COMPIR 

 

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO N - INTEGRANTES RESPONSÁVEIS PELAS SUBCOMISSÕES DA IV 

COMPIR E SUAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS  
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Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 
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ANEXO O - ATO DE DESIGNAÇÃO SMDHC - PRESIDENTE DA IV COMPIR  

 
Fonte: Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município de São Paulo, 2017. Documento 

consultado em 2 de setembro de 2019. 


