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papel da imprensa negra no combate ao racismo (1996-2006) 
 

Resumo 
 
O presente estudo têm por objetivo a investigação da relevância educativa do Jornal Ìrohìn, 
um jornal cujas publicações enfocam o universo afro-descendente ,que  trata de  assuntos de 
interesse dessa comunidade, bem como de sua especificidade no combate ao racismo. A 
presente investigação é desenvolvida a partir de referencial teórico elaborado por meio da 
noção de epistemicídio, como desenvolvido por Carneiro, ou seja, tratando-o como um 
processo de destituição da racionalidade, da cultura e da civilização quando se apresenta com 
o objetivo da negação da legitimidade das formas de conhecimento do Outro e um 
instrumento de dominação étnico/racial. São também abordados estudos de Sodré, Munanga, 
Cardoso, Fernandes, e metodologicamente adota-se a análise de discurso conforme proposta 
que Van Dijk desenvolve para a interpretação do falante a partir de sua força ilocucionária. 
Por meio do estudo de caso a investigação analisa artigos publicados pelo jornal que 
explicitem proposições da produção da racionalidade, cultura e visão de mundo afro-
descendente (e africana), dentro do contexto do debate nacional e internacional que envolve a 
questão nos últimos anos, com especial ênfase à educação. A atenção especial dada aos 
artigos sobre Cotas e a Lei 10.639/2003 ocorrem devido à importância que estes temas 
adquiriram nos últimos anos no que diz respeito às questões próprias ao pensamento anti-
racista. Foram analisadas publicações do Jornal Ìrohìn no período de 1996 a 2007, 
comparando-o com a opinião de outros veículos de comunicação sobre os mesmos temas, 
bem como também foram utilizados estudos sobre comunicação. O desenvolvimento das 
investigações expõe as proposições do universo epistêmico afro-descendente constantemente 
contraposto a resistências e interdições, delineando um quadro paradoxal entre os discursos 
sobre identidade nacional elaborados pela visão hegemônica  nas últimas décadas e as 
proposições contidas no universo epistêmico afro-descendente. Para sintetizar este quadro 
delineado, contextualiza-se a imprensa negra e sua proximidade com o Movimento Social 
Negro, procede-se o acompanhamento retrospectivo de reivindicações, desde fases iniciais até 
o momento deste estudo, contrapõem-se falas para observação de visões de mundo e posições 
sociais e intelectuais, bem como, examina as alternativas, tendências e desafios nos últimos 
anos.  
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LIMA-JÚNIOR, Ariovaldo. Jornal Ìrohìn (Ìrohìn Newspaper): A case study on the 
educational relevance of the African-Brazilian press in combating racism (1996-2006) 
 

Abstract 
 
 
This study aims to investigate the educational relevance of the “Jornal Ìrohìn” (Ìrohìn 
Newspaper), a newspaper which focuses the African-descendent universe in Brazil and in the 
world, giving approaches related to the African-descendent community’s interests, 
particularly the specificity of combating racism. The present investigation is developed taking 
as departure point the theoretical reference based in the notion of “episthemecide”, as 
developed by Carneiro. The references include also Sodré, Munanga, Cardoso, among others, 
and the methodological approach is related with discourse analysis, combined with theoretical 
studies. The definition of articles, essays, interviews and other matters approached by Ìrohìn 
was done having in mind to give emphasis to the educational aspects – as attitudes to be 
developed or as matters focusing especially education, as public policies to attend civil rights, 
as the Law nr. 10.639/2003 and the fight for Quotas, in Brazil. The spread of time is from 
1996 to 2006, also comparing opinions presented by other media vehicles, in favor or against 
the main agenda proposed by Ìrohìn.  
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A p r e s e n t a ç ã o   
 

O objeto de análise do presente estudo de caso preliminar é a publicação dedicada ao 

universo afro-descendente, o Jornal Ìrohìn, criado em 1996, tendo como contexto a 

movimentação da Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, 

realizada no ano de 1995. Ìrohìn significa "notícia", na língua africana iorubá. A finalidade 

daquele jornal é então proposta como sendo articular e informar lideranças e organizações do 

Movimento Social Negro para o acompanhamento de políticas governamentais e a atuação do 

Congresso Nacional, por isso é aqui indicado seu caráter educativo. 

No período entre 1996 e 1999, edita boletins informativos sobre a atuação dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário no âmbito federal, e, como atividade e proposta de ação, 

dedica-se à capacitação de membros das organizações negras em assuntos relacionados à 

administração pública (2000 – 2002) em parceria com a Escola Nacional de Administração 

Pública (Enap) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

A partir da edição nº. 6 adota o formato tablóide1, enfocando assuntos de interesse da 

comunidade afro-brasileira que não são comumente tratados pela grande imprensa, como a 

denúncia de manifestações de racismo e discriminação racial, o protagonismo das 

organizações e comunidades negras, a análise das políticas públicas, a produção cultural, os 

direitos humanos, entre outros assuntos.  

Essa fase é marcada pelo contexto das mobilizações em torno da Marcha Zumbi+10 – 

Contra o Racismo e pelo Direito à Vida realizada em Brasília, em novembro de 2005, 

destacando-se pela mobilização e divulgação dos preparativos da marcha, fato comprovado 

pelo aumento da tiragem nessa época2. A partir do ano de 2006 o jornal passou a estar 

disponível aos leitores também em edição on-line no site www.Ìrohìn.org.br.  

 Através da análise dos artigos publicados pelo jornal, pretende o presente estudo de 

caso tratar, ainda que de forma limitada e apenas como um exercício analítico, de um período 

importante do Movimento Social Negro marcado pela proposição de políticas públicas, um 

momento de plenitude nunca antes observado naquele movimento; vale mencionar também 

que, por tratar de tema inédito, esta dissertação, baseada em pesquisa qualitativa, tem também 

caráter exploratório, esperando contribuir para motivar outros pesquisadores a aprofundarem 

o rico campo de investigação que é o jornal Ìrohìn.  

                                                
1 Agosto e setembro de 2004. 
2 A tiragem do jornal passou de 5.000 para 12.000 exemplares na edição nº. 16 em Abril e Maio de 2006. 
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Cabe salientar que as escolhas aqui definidas, bem como a amostragem de textos do 

jornal obtida, foram definidas, na medida do possível, com a finalidade em fazer um exame 

que explicitasse as proposições mais importantes do jornal. Foi utilizado um sistema de 

indicação da fonte específica do jornal, contendo número e data, em nota de rodapé, para cada 

afirmação feita, como forma de demonstrar a metodologia utilizada e a rica potencialidade de 

materiais para análise em que se constitui o Ìrohìn. 

Assim, o Jornal Ìrohìn constitui-se em fonte que se abre para múltiplas possibilidades 

de estudo, além do que se realiza aqui, restrito às relações com a educação, no que é o 

potencial educativo desse exemplar da imprensa negra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

I n t r o d u ç ã o   

 
O desenvolvimento deste estudo de caso sobre o Jornal Ìrohìn volta-se para 

compreender o seu papel educativo, tanto para a comunidade afro-descendente como para a 

sociedade brasileira como um todo. Semelhante objetivo somente seria possível alcançar, após 

a compreensão de noções, conceitos e referencial teórico que possibilitassem explicar e situar 

assuntos complexos e intrincados. Para tanto seria necessário, a princípio, lançar mão da 

elaboração que Carneiro (2005) propôs ao conceito de epistemicídio, das interdições ao 

sujeito e das interdições ao sujeito político.  

Para Carneiro, o epistemicídio seria um instrumento de “dominação étnico/racial”, que 

elabora a construção de um discurso que nega a “legitimidade das formas de conhecimento”.  

“(...)A formulação de Boaventura Sousa Santos acerca do epistemicídio torna possível 
apreender esse processo de destituição da racionalidade, da cultura e civilização do Outro. É o 
conceito de epistemicídio que decorre, na abordagem deste autor sobre o modus operandi do 
empreendimento colonial, da visão civilizatória que o informou, e que alcançará a sua 
formulação plena no racialismo do século XIX(...)”3.  

 

Nesta formulação, ocorre o processo de destituição da racionalidade, da cultura e da 

civilização do Outro, empreendida pelo racialismo, criado a partir do século XIX e parte 

integrante do sistema colonial.  

No entendimento do estudo de Carneiro, o epistemicídio seria um elemento da 

composição de um genocídio que visa o extermínio (ou formas de extermínio) da episteme (e 

também a partir dela) destas culturas submetidas.  

De fato, Carneiro demonstra que, a partir desta concepção, encontramos o estatuto do 

Outro formulado por essa tradição na sua postura diante da diversidade. A autora demonstra, 

no entanto, que o epistemicídio seria, “para além da anulação e desqualificação do 

conhecimento dos povos subjugados”: 

“(...) um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a 
educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes 
mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de 
rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou comprometimento da auto-
estima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo”. 4 

 

 A desqualificação das formas de conhecimento dos dominados é concomitante à 

desqualificação enquanto sujeito cognoscente individual e coletivamente. Este persistente 

processo de “produzir a inferioridade intelectual”, uma tecnologia do “dispositivo de 

                                                
3 CARNEIRO, 2005: p. 96. 
4 Idem, p. 97. 
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racialidade/biopoder”, onde o epistemicídio vinculado à racialidade realiza, sobre o diferente, 

o disciplinar e o normalizar, matar ou anular, não se destinado somente ao corpo individual e 

coletivo, mas “ao controle de mentes e corações5”.  

Este ponto de partida conceitual permite a este estudo coligir uma série de questões 

relacionadas ao extermínio ou anulação epistemológica de um grupo étnico de forma 

deliberada e persistente. Presente em espaços institucionais ou não, encontra-se no bojo de um 

saber educacional cuja manutenção da exclusão do ser negro articula-se em contornos sociais 

e políticos com vistas a um processo de manutenção da dominação epistêmica 

(concomitantemente à manutenção da dominação política, social e econômica) sobre o negro. 

Esta formulação, que aponta o ser negro como não-sujeito do conhecimento, seria o ponto de 

partida para a investigação dos mecanismos de relutância e resistência verificada quando da 

inclusão da lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História e Cultura afro-brasileira e História da 

África, da folclorização da cultura negra, da fobia em relação às políticas afirmativas e da 

morosidade em relação à institucionalização do Estatuto da Igualdade Racial.  

A partir de reelaboração de Foucault6, Carneiro propõe que a interdição se apresenta 

como 

“(...) um operador de procedimentos de exclusão presentes na produção discursiva como nas 
práticas sociais que derivam da inscrição de indivíduos ou grupos no âmbito da anormalidade, 
na esfera do não-ser, da natureza ou da desrazão” 7.  

 

A operação com estas duas categorias conceituais, como a do epistemicídio, já descrita 

atrás, e do negro não-ser, são as que serão proposições fundamentais para o entendimento dos 

debates que serão analisados neste estudo.  

 A primeira parte deste estudo de caso será dedicada para analisar as especificidades 

da imprensa negra. Para tanto, autores como Ianni, Bastide, D'Adesky e Fernandes serão 

abordados para o entendimento do que se pretende designar por imprensa negra.  Serão 

avaliadas a base social da qual parte sua produção, suas finalidades e suas especificidades. A 

importância estratégica da educação para os movimentos negros colocada por Sodré8, seu 

horizonte político e a superação de estigmas9, serão abordados por autores como o já citado 

Sodré, Gonçalves e Fernandes. Estes autores serão abordados por articularem aspectos 

                                                
5 Idem, p. 97. 
6 Foucault apud CARNEIRO (2005).  
7 Idem, p.125.  
8 SODRÉ, 1999: p.240. 
9 Aqui o autor alude a um momento, após 1945, onde a utilização do termo raça por parte do Movimento Negro 
assume um caráter de superação do estigma étnico, onde semioticamente há uma inversão no qual, aquilo que 
anteriormente era conotado como negativo por quem discrimina, transvalora-se positivamente pela consciência 
discriminada. 
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contextuais e explicarem as principais características deste Movimento Social, seus atores, as 

condições que favoreceram seu aparecimento e a sua produção de ações. De Fernandes será 

tomado o que se refere à compreensão da “ideologia negra” e seu desenvolvimento, apoiada 

na negação da ideologia da democracia racial e na busca de autonomia. Em Gonçalves, que se 

baseando na perspectiva da “análise motivacional”, será utilizada a explicação de como a 

projeção de atores, no cenário urbano, propiciou o surgimento de atores coletivos motivados 

por intencionalidades e finalidades.  

No capítulo 2 pretende-se oferecer uma breve análise daquilo que não está na grande 

imprensa, bem como na mídia em geral, sobre o tratamento dado ao racismo, justificada esta 

análise pelo lugar que a grande imprensa ocupa como naturalizadora das diferenças, bem 

como veiculadora de estereótipos, clichês e o tratamento de senso comum dado à cultura 

negra.  

Para o entendimento desta questão, fez-se necessário o aporte do referencial teórico de 

Van Dijk10 para a interpretação do falante que deve ser socialmente entendido pela sua 

“força ilocucionária”, e através de seus “atos de fala11” relacionar propósitos, intenções e 

ações, e, a partir daí, inferir as relações de poder e domínio, através da análise do discurso 

como regime de conhecimento, ou de ordens epistemológicas, dadas através da forma da 

representação do outro. A utilização desse referencial metodológico permitiu desenvolver um 

exercício, que se constitui como um auxiliar para explicitar, através das falas, os regimes de 

conhecimento e as reivindicações de verdade.  

No capítulo 3, será analisado o Jornal Ìrohìn com a intenção de localizar artigos que 

explicitem proposições epistemológicas e cognoscentes alternativas ao paradigma 

eurocêntrico hegemônico e a sua constante contraposição, não só ao sistema midiático e à 

grande imprensa, mas também na sua participação na educação, na vida política e social, além 

de verificar a sua percepção da prestação de serviço à comunidade negra.  

O enfoque do levantamento realizado nas edições do Jornal Ìrohìn foi baseado nas 

publicações que destacassem a produção intelectual e educacional produzida pelo grupo negro 

ou sobre o grupo negro, e que se enquadrassem dentro da proposta de alternativa de produção 

epistêmica e cognoscente deste estudo.   

Outro fator importante para a seleção dos artigos, tomando-os a partir da perspectiva 

educacional, é o aporte teórico de Severino,12 que possibilitou a obtenção de um quadro que 

                                                
10 VAN DIJK, 1992, p.76. 
11 Idem, p. 78. 
12 SEVERINO, 2003, p.33. 
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destacasse o ato de “intencionalizar à prática” nos temas tratados, devido à necessidade de 

explicitar a articulação de um “projeto global”, “ideologizado13” para a apreensão das “redes 

políticas da realidade social14” através da contínua e persistente “percepção das relações 

situacionais15”, que contribuiriam para a efetivação objetiva em uma “esfera das relações 

intencionais16”. Este estudo compreende que a intencionalidade seria realizável e seria o seu 

produto final demonstrado através da mobilização (ou a chamada para a mobilização), em 

ações (coletivas ou individuais), em interações (práticas ou subjetivas) e no desvendar de 

situações que anteriormente seriam pouco perceptíveis. Este processo de intencionalização17 

uma vez elucidado permitiu especificar “uma construção histórica e coletiva18” que deixasse 

os vestígios inequívocos de uma “prática intencionalizada19”.  

Assim foram destacados os editoriais, artigos sobre a implantação da lei nº. 

10.639/2003, sobre ensino de História e Cultura afro-brasileira e História da África, artigos 

sobre a implantação de políticas de ação afirmativa, com especial ênfase dada aos artigos que 

se referissem sobre educação. As entrevistas e artigos sobre personalidades, políticos, 

profissionais de educação, artistas, ativistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros em geral 

que se destacassem por sua contribuição relevante. Também foram analisadas resenhas, 

biografias, artigos sobre lançamentos de livros, seminários e palestras. Devido aos limites 

deste estudo, as escolhas feitas evidentemente não contemplam a totalidade destes assuntos e 

personalidades, porém, foram destacadas as que de alguma maneira poderiam contribuir na 

questão educativa, tanto no que diz respeito ao Movimento Social Negro, como à sociedade 

brasileira em geral, no sentido de haver um alcance educativo na sua presença no Ìrohìn.  

Em relação aos artigos sobre a lei 10.639/2003 foram definidos desde a primeira 

edição as publicações de artigos que enfatizassem as etapas da implantação do projeto de lei 

no seu trâmite pelo poder legislativo, as resistências demonstradas, os recuos e avanços dentro 

deste processo de institucionalização; e após a lei já promulgada, os desafios colocados à sua 

implementação.  

Em relação aos artigos sobre a implantação de ações afirmativas, deu-se ênfase, neste 

estudo de caso, à implantação das cotas nas universidades, no sentido de acompanhar, no 

poder legislativo, o encaminhamento dado a esta questão. Em relação às universidades foram 

                                                
13  Idem, p.39. 
14  Idem, p.37. 
15  Idem, p.37. 
16  Idem, p.36. 
17  Idem, p.36. 
18  Idem, p.35. 
19  Idem, p.35. 
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escolhidos os artigos que relatassem o aperfeiçoamento (ou a tentativa) do sistema de acesso, 

aperfeiçoamento das informações ao público em geral e das regras sobre a implantação do 

sistema seletivo e esclarecimentos de dúvidas sobre o sistema de acesso ao público, bem 

como as medidas que visam aprimorá-lo. Ainda no caso das universidades, de como estão 

enfrentando às questões legais e jurídicas que o novo sistema de acesso trouxe. 

Outro aspecto que não poderia deixar de constar seria a observação sobre as 

experiências concretas nas universidades, tanto nos aspectos positivos e negativos, quanto o 

de sua potencialidade para a demonstração de um quadro analítico. O trâmite do projeto de lei 

na Câmara dos Deputados, e também por sua passagem por comissões para que emitam 

relatórios favoráveis (ou não) à sua efetivação, no caso o Projeto de Lei20 n. 3627, com suas 

alterações e novas proposições também foi observado.  

Pronunciamentos de pesquisadores sobre o tema da política de acesso também foram 

analisados para a observação e percepção das mudanças ocorridas no decorrer dos anos em 

relação às políticas de inclusão de afro-descendentes, principalmente quando ocorreu à ação 

de agentes sociais organizados. 

 

Metodologia da análise 

A coleta de dados do Jornal Ìrohìn principia-se por sua página na internet, onde um 

número considerável de edições está disponível21. Posteriormente, foram analisadas às 

edições impressas, no formato folheto dos anos iniciais, e no atual formato tablóide. No 

formato folheto foram analisadas as edições impressas no formato folheto22 (primeira fase) nº. 

1, nº. 2, nº. 3, nº. 4 e 5. 

Da edição no formato tablóide23 foram analisadas as edições nº. 8, nº. 9 e a edição nº. 

22. Foram analisadas as edições disponíveis na internet24 nº. 22, nº. 21, nº. 20, nº. 19, nº. 18, 

nº. 17, nº. 16, nº. 15, nº. 13 – Especial, nº. 11 e nº. 10.  

                                                
20 O projeto lei no. 3627apresentado pelo Executivo em 28 de Abril de 2004 que objetiva a adoção de um 
sistema especial de reserva de cotas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com 
prioridade na ocupação de vagas por estudantes negros e indígenas. 
21 www.Ìrohìn.org.br. Links jornal online e jornal impresso.  
22 nº. 1 (ano I nº. 1. Maio e Junho de 1996); nº. 2 (ano I, nº. 2, Julho, Agosto e Setembro de 1996); nº. 3 (Ano II, 
nº. 3, Janeiro, Fevereiro e Março de 1997); nº. 4 e 5 (Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 1999). 
23 nº. 8 (Dezembro e Janeiro, 2004/05), nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005) e a edição nº. 22 (Março de 2008). 
24 nº. 22 (10 de março de 2008), nº. 21 (10 de Dezembro de 2007), nº. 20 (27 de julho de 2007), nº. 19 (23 de 
Março de 2007), nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006), nº. 17 (Junho e Julho de 2006), nº. 16 (Abril e Maio de 
2006), nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006), nº. 13 – Especial, (Outubro e Novembro de 2005), nº. 11 (Junho e 
Julho de 2005) e nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
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Foi analisado um total de 367 artigos das três fases do Jornal, sendo que da primeira 

fase (formato folheto) foram analisadas 79 artigos. Da segunda fase do jornal, nas edições 

números 8 e 9 foram analisados 74 artigos, e da fase internet foram analisados 214 artigos.   

Deste total de artigos analisados, foram escolhidos os seguintes para compor este 

estudo:  

a) os editoriais25 “Novos e mais complexos desafios26", “Nyerere em Brasília27”, “Legislação 

só não basta28”, “Sapatinho na Janela (ao som do clássico natalino)29”,  “Pesquisas, 

extermínio e omissões30”, “O Vazio e o Lobo31”,  “Profetas do terror e a distorção da 

história32”, “Maio: escritores e policiais celebram o mesmo ofício33”; “Uma vitória com os 

pés no chão: Recebe, não recebe – acabou recebendo34”, “Relatório de Doudou Diène terá 

algum impacto no sistema ONU no Brasil?35", “Lembo inculpa, Sinhá Moça absolve e nós 

colaboramos36”, “Racismo, agenda legislativa e sanguessugas37”, “A gangorra da raça e o 

processo eleitoral38”, “Cê vê tudo ao contrário39” e “Profetas do terror e a distorção da 

história40”; 

b) os artigos41 sobre a Marcha Zumbi “Marcha. Nossa esperança: um fragmento luminoso”, 

de Ana Luiza Pinheiro; “Marcha. A Marcha foi bela e emocionante - Mas precisamos ir além 

da pressão sobre o Estado”, de Mário Teodoro, e “Marcha. Responsabilidade e autonomia - 

as lições do dia 16 de Novembro de 2005” de Wânia Sant'Anna; 

Outro destaque seria também o artigo publicado na seção “Referência” da página da 

internet “Dez anos de muito trabalho e satisfação”, da Redação, sobre os dez anos de 

existência do Jornal Ìrohìn. 

No capítulo Educação no Jornal Ìrohìn, artigos sobre a lei nº. 10.639/2003, sobre o 

ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira, foram analisados os artigos 

                                                
25 Os editoriais são assinados por Edson L. Cordeiro. 
26  Jornal Ìrohìn nº. 1 (ano I, Maio e Junho de 1996), p.1. 
27  Jornal Ìrohìn nº. 2 (Julho, Agosto e Setembro de 1996), p.1. 
28  Jornal Ìrohìn nº. 3 (Janeiro, Fevereiro e Março de 1997),p.1. 
29 Jornal Ìrohìn nº. 4 e 5 (1º. semestre de 1999), p.1. 
30 Jornal Ìrohìn nº. 8 (ano X, Dezembro e janeiro 2004/2005), p.2. 
31 Jornal Ìrohìn nº. 9 (ano X Fevereiro/Março de 2005), p.2. 
32 Jornal Ìrohìn nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
33 Jornal Ìrohìn nº. 11(Junho e Julho de 2005). 
34 Jornal Ìrohìn nº. 13 (Outubro e Novembro de 2005), Especial Marcha Zumbi. 
35 Jornal Ìrohìn nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006). 
36 Jornal Ìrohìn nº. 16 (Abril e Maio de 2006). 
37 Jornal Ìrohìn nº. 17(Junho e Julho de 2006). 
38 Jornal Ìrohìn nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
39 Jornal Ìrohìn nº. 19 (23/03/2007). 
40 Edição nº. 20 (27 de julho de 2007). 
41 A marcha Zumbi teve a edição nº. 13 especial (Outubro e Novembro de 2005). 
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“Encalhamento: História da África42” de Edson L. Cardoso, “Desafios para a implementação 

da lei nº. 10.639/2003: notas para o movimento negro43”de Jeruse Romão, “Legislação. Lei 

10.639/2003. Direitos Culturais são direitos humanos: a pressão sobre o Ministério 

Público44”, de Ana Luiza Flauzina, e “Lei 10.639/2003. O Português (Africano) do Brasil45”, 

de Péricles Cunha.  

Dentre os artigos sobre a implantação de cotas destacam-se aqui: “Política de Cotas na 

UnB requer cuidado e vigilância. Entidades do Movimento Negro pressionam a Universidade 

de Brasília a realizar mudanças no edital que regulamenta cotas raciais no vestibular46” de 

Cristiane Pereira; “Comissão de Educação aprova Estatuto47”, artigo da redação; 

“Congresso, “Relatório favorável a cotas vai à votação na Comissão de Educação48”, da 

redação; “Cotas. Procuradores estaduais debatem cotas em workshop49” de Sandra Martins; 

“Cotas. E lá dentro, o que fazer? Assegurar a presença de negros na universidade significa a 

responsabilidade de formar sujeitos, encorajando-os a desenvolver um pensamento crítico 

próprio50 “, de Elisa Larkin Nascimento; “Cotas. UERJ forma primeiros cotistas51” de Edson 

Lopes Cardoso e “Reforma universitária, racismo e cotas52", de Delmi Francisco.  

O destaque foi dado, por conta da análise que fazem sobre a produção intelectual negra 

aos artigos “É só seguindo os rios que se chega ao mar53”, de Péricles Cunha; “Memórias. 

Intelectuais negros e imprensa no Brasil meridional54”, de José Antônio dos Santos; 

“Epistemologia. Geopolíticas do Conhecimento: construindo uma afro-epistemologia a partir 

da América do Sul55”, de Mônica Carrilo e “Cotas. Ministro da Educação defende cotas. É 

preciso fazer algo para estabelecer condições iguais56”, de Edson L. Cardoso.  

A entrevista “Sem paixão a gente não faz nada57”, do antropólogo Kabengele 

Munanga professor titular da FFLCH da Universidade de São Paulo concedida a Renata da 

                                                
42 Edição n°. 1 (Maio e Junho de 1996), p. 6. 
43 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), pp.24-26. 
44 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
45 Edição nº. 17(Junho e Julho de 2006). 
46 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), p.17. 
47 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), p. 9. 
48 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
49 Edição nº. 11(Junho e Julho de 2005). 
50 Edição nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006).  
51 Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006). 
52 Edição nº. 8 (ano X, Dezembro e janeiro 2004/2005), pp. 22,23 e 24.  
53 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006).  
54 Edição n° 16 (Abril e Maio de 2006).  
55 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
56 Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006). 
57 Edição nº. 17 (Junho e Julho de 2006). 
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Silva Nóbrega, “A flauta e o especial talento de José58”, onde o músico José Benedito é 

entrevistado por Ana Cláudia Mielki, “Nova diretoria da ABPN buscará recursos para 

pesquisadores negros59” onde Valter Roberto Silvério (Professor Doutor titular da 

Universidade Federal de São Carlos, São Paulo) concede entrevista a Ana Flávia M. Pinto 

como recém eleito presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. (ABPN) e o 

artigo “Implantação e avaliação On-line. De visita em visita, o Ìrohìn conquista seu espaço 

na rede. Internet60”, de Fabiane Souza. 

Nas edições observadas, uma primeira fase do jornal a ênfase das publicações é dada 

ao acompanhamento das ações do poder Executivo, Legislativo e às questões sobre legislação, 

todas elas sob o enfoque de interesse do Movimento Negro. Centralizado em Brasília (embora 

destaque notícias de outras cidades do país), traz resumos de algumas seções realizadas na 

Câmara dos Deputados (com destaque a parlamentares negros e seus pronunciamentos) na 

seção “Aconteceu”. Outra questão seria o limite do tamanho dos artigos dado o formato 

folheto da publicação (folha de ofício em três colunas, fonte nº. 10 ou 9), assim a 

“concentração” de assuntos provavelmente seria devido ao espaço pequeno destinado aos 

artigos e matérias.  

Na segunda fase do Jornal em formato tablóide (dez colunas), impressão colorida e 

diagramação onde ocorre um aumento do número de artigos e do tamanho dos artigos 

publicados. Nota-se uma diversificação de colaboradores de diversos estados, assim também 

um aumento de temas abordados. Embora centralizado em Brasília a ênfase nos três poderes 

(Legislativo, Judiciário e Executivo) só é dada quando se trata de assunto de destaque, 

havendo a introdução de outros temas: Educação, resenhas de livros, denúncia de racismo, 

política, entrevistas (de dez colunas), ações afirmativas, arte. Vale notar também a 

colaboração de inúmeras mulheres. Outra característica desta fase é a apresentação das 

pessoas que escrevem artigos - com a devida titulação acadêmica – embora nem todos sejam 

jornalistas profissionais.  

A terceira fase, na Internet, fica a disposição do leitor 11 (até a data do levantamento 

feito por este estudo) números anteriores, além da possibilidade de cobertura dos assuntos em 

tempo real, bem como de possibilidades de acesso à base de dados que descreveremos no 

decorrer deste estudo.  

                                                
58 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
59 Seção entrevistas página da internet do Jornal Ìrohìn on-line, 23/09/2006. 
60 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
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Na primeira fase do Jornal com a ênfase sobre o acompanhamento das ações dos três 

poderes a maioria dos artigos analisados (50,5% das 65 artigos analisados) dizia respeito a 

ações do poder legislativo e executivo (incluindo também a análise dos editoriais). As ações 

do Movimento Negro significavam 12% do total analisado. Três artigos sobre educação no 

total foram encontrados, sendo que uma foi considerada com relevância para este estudo: 

“Encalhamento: História da África61” de Edson L. Cardoso. Isto se deve ao quadro 

conjuntural completamente desfavorável para a votação e aprovação do que viria a ser 

posteriormente a Lei 10.639/2003. Neste momento conjuntural é marcado por serem projetos 

de Lei apresentados por parlamentares da oposição e em um momento de transição no que diz 

respeito à aprovação da LDB na Câmara dos Deputados e no Senado.  

A segunda fase do jornal é marcada por uma mudança de direção observada na 

diversidade de temas e assuntos tratados pelos artigos e matérias. Se na primeira fase 

predomina o acompanhamento das ações dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nas 

fases posteriores a diversificação de temas é adotada definitivamente. Análise política e 

geopolítica nacional e internacional, crítica de livros, informes de congressos, resenhas e 

entrevistas com o maior espaço disponível no jornal. Outro destaque que se deve observar no 

novo formato, e com o recurso da diagramação propiciada pelo aumento de espaço para as 

matérias e artigos, é a da introdução de box com informações curtas, intercalados a artigos 

mais longos (em dez colunas). 

Na edição nº. 962, por exemplo, predomina o tema educação com 15% dos artigos 

devido à introdução no debate nacional da questão política de ações afirmativas e cotas, mas 

seguindo a mesma diversificação em relação aos temas tratados da edição anterior. Com mais 

espaço, também se usa vinhetas de arte no layout e na promoção do trabalho de artistas (Na 

luz, poema de Cruz e Souza ilustrado com gravura de Paulo Caetano). Também nesta fase 

destacam-se artigos sobre a conjuntura internacional no que diz respeito ao grupo negro e 

artigos de articulistas estrangeiros “A relevância do combate ao racismo internacional63” de 

Carlos Moore, e “OEA cria relatoria especial sobre afro-descendentes64”, da redação. Das 

duas edições desta segunda fase foram escolhidas como amostra de relevância para este 

estudo de caso os artigos “Desafios para a implementação da lei nº. 10.639/03: notas para o 

movimento negro65”, de Jeruse Romão, “Política de Cotas na UnB requer cuidado e 

                                                
61 Edição n°. 1 (Maio e Junho de 1996), página 6. 
62 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005). 
63 Edição nº. 8 (Dezembro e Janeiro - 2004-2005), pp. 16 e 17.  
64 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), box, p.11.    
65 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), pp.24-26. 
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vigilância. Entidades do Movimento Negro pressionam a Universidade de Brasília a realizar 

mudanças no edital que regulamenta cotas raciais no vestibular66” de Cristiane Pereira, 

“Comissão de Educação aprova Estatuto67” da redação, e “Reforma universitária, racismo e 

cotas68” de Delmi Francisco.  

A coleta de dados do Jornal Ìrohìn nº. 13 – Especial Marcha Zumbi69, enfocou para 

seleção de material os artigos que sugerissem uma perspectiva de agenda e mobilizações 

futuras e ações práticas a partir dos ganhos obtidos até então. Assim os artigos escolhidos para 

este estudo “Nossa esperança: um fragmento luminoso”, artigo publicado no Jornal Ìrohìn por 

Ana Luiza Pinheiro; “A Marcha foi bela e emocionante. Mas precisamos ir além da pressão 

sobre o Estado”, de Mário Teodoro e “Responsabilidade e autonomia - as lições do dia 16 de 

Novembro de 2005”, de Wânia Sant'Anna.  

Na fase da internet do Jornal Ìrohìn na seção “Jornal Impresso”, que contém os 

números anteriores disponíveis, a coleta de dados selecionou os artigos: Edição nº. 10: 

“LEGISLAÇÃO. Lei 10.639/03 - Direitos culturais são direitos humanos: a pressão sobre o 

Ministério Público70”, “EPISTEMOLOGIA. Geopolíticas do Conhecimento: construindo uma 

afro-epistemologia a partir da América do Sul”;  Edição nº. 11: “COTAS. UnB lança Manual 

do Estudante Cotista” e “Procuradores estaduais debatem cotas em workshop71”; Edição nº. 

13, “COTAS. E lá dentro, o que fazer?72”; Edição nº. 16: “COTAS. Ministro da Educação 

defende cotas: "É preciso fazer algo para estabelecer condições iguais", “COTAS. UERJ 

forma primeiros cotistas” e “LEI 10.639. O Português (Africano) do Brasil73”; Edição nº. 17:  

"Sem paixão a gente não faz nada74”; Edição nº. 18: A entrevista “A flauta e o especial 

talento de José75”; Edição nº. 19: “Nigeriano é referência na discussão sobre clima” de 

Lunde Braghini Jr., sobre resenha do livro a “Introdução à Climatologia para os Trópicos”, 

“(Segregação) A cor do espaço urbano”, “(Memória) Besouro Mangangá – zumbidos de 

resistência” e “(Legislativo) Bancada negra: hesitante e dispersiva76”.  

                                                
66 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), p17. 
67 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), p.9. 
68 Edição nº. 8 (Dezembro e Janeiro - 2004-2005), pp. 22,23 e 24). 
69 Outubro e Novembro de 2005. 
70 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
71 Edição nº. 11 (Junho e Julho de 2005). 
72 Edição nº. 13, (Outubro e Novembro de 2005). 
73 Edição nº. 16, (Abril e Maio de 2006). 
74 Edição nº. 17 (Junho e Julho de 2006). 
75 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
76 Edição nº. 19 (23 de março de 2007).  
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Capítulo 1 - A imprensa negra e movimento negro no Brasil: anti-racismo, 

educação e protesto. 
 

O primeiro registro apontando a produção de uma imprensa negra é datado do ano de 

183377 na cidade do Rio de Janeiro, que destaca o afro-descendente, ou “mulato” como se 

dizia então, Francisco de Paula Brito como o pioneiro da imprensa negra brasileira e que em 

1831 edita o jornal Marmota Fluminense. Não se trata aqui de levantar uma historiografia ou 

inventariar publicações com estas características, mas sim de analisar os aspectos essenciais e 

especificidades desta imprensa, bem como a sua função dentro de determinados momentos e 

contextos. Estudos sobre imprensa negra são escassos, em sua grande maioria restrita à 

análise de períodos inaugurais.  

Indícios encontrados em Kössling78 relatam uma imprensa alternativa datada da 

década de 1970, como a Revista do Movimento Negro Unificado, o Sinba, Jornegro e Versus 

(Coluna Afro-Latina-Americana, editado entre 1976 e 1979), todos de São Paulo.  Uma 

característica do período apontado pela citada autora, seria que sob o contexto da ditadura 

militar ocorria uma legislação que criminalizava o “preconceito de raça ou de classe” com 

pena de 1 a 3 anos de detenção, com o agravamento da pena caso fosse encontrada prova 

material através de panfletos, escritos, imprensa, televisão ou radiodifusão, o que tornando 

sofrível a circulação, arquivamento e preservação do material impresso, sendo que: 

”Da mesma forma, a Lei da Imprensa de 09/02/1967 no parágrafo 1º. Do artigo 1, apontava 
que: “não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e 
social ou de preconceitos de raça ou de classe79”.  

 

Para este estudo de caso a investigação deste período encontra muitas dificuldades 

para localização dos periódicos e jornais e demandaria a coleta desta documentação outro 

projeto de pesquisa para o levantamento, a catalogação e a classificação que possibilitasse 

coligir dados para análise, o que neste momento estaria fora de cogitações. Portanto, o 

prosseguimento das pesquisas necessitou considerar as definições contidas na formulação de 

                                                
77O Homem de cor, jornal cujo primeiro número circula em 14 de Setembro de 1833 com a duração de cinco 
números. “De Pele Escura e Tinta Fresca: A Imprensa Negra no séc. XIX. 1833-1899". Pinto, Ana Flávia 
Magalhães. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. 
Brasília, 2006. Endereço eletrônico: HTTP://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde arquivos/33/TDE-2007-04-
05T135731Z-785/Publico/Ana%20 Flavia%20Pinto2pdf. 
78 Kössling, 2007: p.39 .  
79  Idem: p.41 . 



 

 

16 

Araújo80 em reelaboração de Groth81 no que diz respeito à definição (mesmo que contenha 

reparos e ressalvas) pertinente ao jornal, um veículo caracterizado pelo “ato de fazer-saber”. 

Partindo de Ianni (1991), estas especificidades e contextos adviriam de “um 

imaginário que se “forma, se articula e se transforma ao longo do tempo82”. Seu surgimento 

não se dá repentinamente e nem é autônomo, pois articulam-se em um devir que permite criar 

um perfil próprio e um sistema significativo que deixam explicitados “elementos de natureza 

social e psíquica83” e que se manifestam histórica e organicamente. Distinguem-se um 

conjunto de produtores conscientes de seu papel, um conjunto de receptores que dão 

sustentação e difusão e um mecanismo transmissor84, sendo o universo negro seu tema 

principal, em seu universo humano, social, cultural e artístico em que os fatos principais 

desenvolvem-se segundo princípios e fins históricos relacionados no tempo, no espaço e em 

função de relações sociais decodificáveis85. 

Fernandes86 aponta na imprensa negra um caráter de “protesto87” que diante da 

insatisfação resultante das relações entre negros e brancos dentro de um contexto de 

“acomodações das relações raciais88”, propiciou o surgimento de um movimento social que 

reage “à natureza, alcance e efeitos das restrições que afetam negros e mulatos”. Esta luta 

anti-racista produziu efeitos positivos no que diz respeito à formalização (tanto por parte do 

poder público como por parte da opinião pública) de garantias e igualdade política perante a 

lei, resultando em um tratamento dado ao preconceito racial como um “problema social89”. O 

surgimento de líderes, movimentos e grupos, bem como dos inícios de uma luta coletiva 

objetivando “a elevação moral, intelectual e social da raça negra90” encontra nesta imprensa 

“os canais de protesto” que possibilitam a expressão de reivindicações.   

                                                
80  ARAÚJO, 2006: p.22 . 
81 Os seis traços distintivos do jornal: a) periodicidade; b) aparição pública; c) diversidade do conteúdo; d) 
interesse geral; e) atualidade; f) produção profissional. (ARAÚJO, 2006: p.22) apud Groth (1928). 
82 Capítulo II. A Imaginação da Sociedade. Parte 8. A presença do negro na literatura, pp. 141-157. (IANNI, 
1991: p. 141). 
83  Idem: p.141 . 
84  Idem: p. 142, apud, Cândido, Antônio. Formação da Literatura Brasileira, vol. 1, p. 17. São Paulo: Martins 
Fontes, 1951.  
85  Cf. IANNI, p.118. apud, Semog, 1987 . Éle Semog, Perfil da Literatura Negra, citado por Luiza Lobo, in 
Literatura Negra Brasileira Contemporânea, Estudos Afro-Asiáticos, n° 14, Rio de janeiro, 1987, pp. 109-140, 
Citação da p. 118. 
86  FERNANDES, 1955 . 
87  Idem: p. 196 . 
88  Idem: p.197 . 
89  Idem: p.197 . 
90  Idem: p.199 . 
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Para Bastide91 a importância do estudo deste tipo de imprensa estaria na possibilidade 

em obter o exame de representações coletivas, de necessidades comuns, atitudes e 

sentimentos mais gerais e característicos do grupo. Nestes estudos, mais importante do que 

delinear quadros históricos, seria a análise que discernisse mentalidades, mesmo 

desconsiderando as objeções feitas a estes estudos devido as baixas tiragens destes jornais e 

seus prematuros fechamentos. Estes jornais circulavam em média por um ano, e as 

publicações não superavam três ou quatro edições, sendo assim, observamos em Cuti92  a 

descontinuidade e desaparecimentos dos jornais da imprensa negra, conforme Quadro 1. 

A maioria das publicações explicitariam a “psicologia afro-brasileira93” em suas 

páginas. Não foram encontradas muitas diferenças entre estas publicações elaboradas em São 

Paulo quando comparadas às várias regiões do Brasil (e de outros países da América, sendo 

neste sentido muito semelhantes aos encontrados nos Estados Unidos e Uruguai, por 

exemplo). As semelhanças com o tipo de enfoque, no tipo de informação (Bastide aqui 

caracteriza como uma imprensa adicional, uma vez que o negro letrado também lê os jornais 

comerciais de grandes tiragem), e no tratamento exclusivo de questões raciais e sociais.  

Em Sodré94 a diferença de conteúdos observada entre a “velha imprensa negra” e a 

atual, consiste na importância estratégica atribuída à educação ( em uma primeira fase, onde a 

educação é considerada como um meio ascencional, e depois, delineia-se a visão da educação 

como uma estratégia coletiva), dentro de um “horizonte político integracionista95”. Em 

Bastide96, no desenvolvimento desta imprensa notam-se “indícios dos primeiros efeitos da 

política de educação no Brasil, o resultado do magnífico esforço da República no 

desenvolver o ensino gratuito primário”. Sodré também aponta a inclinação à busca de um 

“aprimoramento escolarizado da consciência”, a preocupação com a conjuntura política do 

país, o potencial de revitalização subjetiva do uso do termo “raça”, com o intuíto de superar o 

estigma étnico, numa transvaloração semiótica em busca de representações positivas na 

consciência discriminada. Ao adentrar a década de 1960, observa-se a sobrevivência dessa 

imprensa negra apenas através de publicações de pequenas tiragens, mas que do ponto de 

                                                
91  BASTIDE, 1983: p.129 . 
92  SILVA, 1992 . 
93   BASTIDE, 1983: p.130. 
94   SODRÉ, 1999. 
95   SODRÉ, 1999: p. 240. 
96   BASTIDE, 1983: p. 131. 
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vista da intencionalidade continua sendo fundamental para a formação de uma consciência 

diferenciante atenta a problemas de socialização específicos do negro brasileiro97. 

Quadro 1 – Veículos da imprensa negra (1916-1963) 

Nome do jornal Data  Duração Observações 

A rua  1916   

O Xauter 1916   
O Alfinete 3/9/1918  Cópia de jornais das colônias estrangeiras. Colunismo moral. 

A liberdade 1919   

O Bandeirante 1919   

A Sentinela 1920   
Getulino 1923/1924 

(?) 

 Campinas 

O Menelick 1916/1915 

(?) 

 Direção de Deocleciano Nascimento, e após dirige “Voz da Raça” de 
1932. 

Kosmos 1924/1922 

(?) 

  

Clarim  24/01/1924  2,3 números (?). Sem conotação política, tipicamente literário. 
Clarim da Alvorada 1924 Até 1932 Clarim passa a chamar-se Clarim da Alvorada 

Elite 1924   

Auriverde 1928   

O Patrocínio 1928   
O Progresso 1928/29  Edições em homenagem a Luiz Gama (alguns números) 

A Razão 1930  Jornal Integralista 

O Progresso 1932  Jornal da Frente Negra Brasileira 

A Voz da Raça 1932/1933(?)  Jornal da Frente Negra Brasileira 
A Evolução 1933   

Chibata 1932   

A Tribuna Negra 1935 2 números Dirigido por José Correia Leite 

*Clarim  1935  Clube negro de cultura social 
Cultura  1935   

O Estímulo 1935   

A Raça 1935   

A Alvorada 1936*   

O Alvorada 1945-1948 4 
números 

J. C. Leite, Raul Amaral, Fernando Góes. Ass. dos negros brasileiros 

O Novo Horizonte 1946-1954(?)  Arnaldo de Camargo, Aristides Barbosa e Ovídio P dos Santos. 

A Senzala 1946/1947 ?) 4 números Geraldo Campos de Oliveira 

*Cruzada Cultural 1950 1 ano  José da Silva Oliveira 
Mundo Novo 1950   

O Mutirão 1954  4 números  

Notícias de Ébano 1957   

O Mutirão 1958   
Hífen 1960   

Niger 1960   

Nosso Jornal 1961   

Correio d’Ébano 1963   

Fonte dos dados brutos: (Cuti) SILVA, FERNANDES e MOURA; quadro elaborado por Lima-Júnior98. 

                                                
97 SODRÉ, 1999: pp. 241-242. 
98 Para a confecção desta tabela, organizada por este autor, os dados foram extraídos e sistematizados pelo 
pesquisador através de (Cuti) SILVA, (1992, já citado), FERNANDES (1986, 1964 e 1955, já citados) e 
MOURA (2002, já citado). 
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A atmosfera social e política resultante dos anos pós 1964 influi diretamente nos 

acontecimentos após 1980, onde a imprensa negra subiste de pequenos jornais que refletem 

em linha geral as posições ideológicas do Movimento Negro Unificado99 em seus alvos 

principais, a desconstrução do mito da democracia racial e a busca de alternativas para a 

montagem de estratégias anti-racistas. A mudança de discurso, que anteriormente centrava-se 

em preocupações reivindicatórias e pedagógicas, ordenamento familiar e formação 

profissional, são substituídos pela denúncia do preconceito de cor, informações históricas 

sobre o colonialismo e a escravatura (em contraposição e a antítese ao mito da democracia 

racial) e juízos afirmativos que resgatam os valores políticos das lutas anticoloniais na África 

e no Brasil. A importância deste período fica demarcada por uma contraposição aos 

“discursos sociais100” legitimadores de instâncias políticas, sociais, culturais e estéticas, de 

negação do racismo pelo recalcamento e “silêncio” (na verdade um projeto político com 

expressão contemporânea) acrescida de aspectos de folclorização e estigma em relação ao 

grupo afrodescendente. 

A observação e comparação em relação às experiências de outros países em relação à 

estratégias anti-racistas possíveis no Brasil são consideradas em Blajberg101 ao se perguntar o 

que seriam as idiossincracias raciais brasileiras, por que o “racismo antinegro é sui generis”, 

e quais as estratégias para a sua superação. Segundo esse atuor, “a miscigenação tornou-se 

um fundamento lógico de um sistema de idéias” que conduzem ao embranquecimento e ao 

mito da democracia racial. Indica também ter havido o que caracteriza como: uma “conversão 

incompleta ao catolicismo”, não se estendendo ao “sacramento do matrimônio e nem 

proporcionando a instituição religiosa102”; e o mito do Brasil como “melting pot103”, onde a 

discriminação racial é praticada individualmente, e a sociedade, não seria racista, mas sim o 

comportamento individual. Estas idiossincrasias raciais, em face das manifestações contra a 

discriminação racial e a formulação de políticas públicas, levariam a que as manifestações 
                                                
99 O balanço e considerações após onze anos da criação do Movimento Negro Unificado feito por Milton 
Barbosa, onde o programa de ação elaborado em 1982 propunha os seguintes pontos: a) desmistificação da 
democracia racial brasileira; b) organização política da população negra brasileira; c) transformação do 
Movimento Negro em movimento de massas; d) formação de um amplo leque de alianças na luta contra o 
racismo e a exploração do trabalhador; e) organização para enfrentar a violência policial: f) organização nos 
sindicatos e partidos políticos; f) luta pela introdução da História da África e do Negro no Brasil nos currículos 
escolares; h) apoio à luta internacional contra o racismo. Segundo seu depoimento, este programa é um 
orientador de muitas ações realizadas por grupos em todo o país. “O resgate da identidade na travessia do 
movimento negro: arte, cultura e política”. (1991), Capítulo 2, A dimensão política e cultural, pp.93-94. Irene 
Sales de Souza.  
100 Apud.  Teun A Van Dijk. Political dicourse and racism. p. 243. 
101 BLAJBERG, 1996. 
102 BLAJBERG, 1996: p. 35. 
103 Idem: p. 36. 



 

 

20 

raciais seriam “encaradas de maneira idiossincráticas”, consideradas como “desvios da 

normalidade e passíveis de sanções difusas e negativas”. Estas sanções podem tomar uma 

forma mais organizada emanando de autoridades, ao mesmo tempo em que é “negada por 

argumentos isonômicos104”.  

Nestas considerações preliminares a respeito de imprensa negra observa-se o 

Movimento Social Negro como pano de fundo que dá sentido a estas publicações.  Assim, o 

contexto do movimento negro precisaria ser destacado, levando-se em consideração a 

diversidade de análises, em muitas ocasiões complementares entre si, na tentativa de 

apresentar um quadro geral e ilustrar de forma sintética a interligação entre imprensa negra e 

movimento negro.  

Segundo Gonçalves105 a emergência do movimento negro ao longo do século XX, em 

que a luta anti-racista em fins da década de 20 assume uma dimensão pública e emerge o 

protesto racial106, primeiramente em São Paulo, e propagando-se posteriormente para outros 

estados do país. Nota-se a criação de organizações com base na identidade étnica e da 

projeção de “atores” sociais negros no cenário urbano. Em fins da década de 1940, o 

protesto reaparece no Rio de Janeiro com o propósito de interferir na constituinte de 1946, e 

em finais da década de 1970, uma onda de protestos impulsionaria a formação do Movimento 

Negro Unificado, com conteúdo contestador, novas formas organizacionais e novos espaços 

de publicidade. 

Sua hipótese de trabalho, de que os movimentos negros se constituíram enquanto 

“atores coletivos” concomitantemente à consolidação no país de uma estrutura social de 

classes, no mesmo contexto sócio-histórico que favoreceu a constituição do movimento 

operário. Os mais velhos “novos atores sociais” registrados na história brasileira, ao 

promoverem mudanças como resultado da luta contra os preconceitos raciais. A construção de 

um quadro teórico que interprete estas mudanças, numa interpretação para além das 

explicações que partem exclusivamente das motivações dos atores, necessitou de um modelo 

que considerasse as condições de emergência de processos que levam um dado setor da 

                                                
104 Idem: p. 38. 
105 GONÇALVES, 1998. 
106 Para José Correia Leite, Vicente Ferreira foi o introdutor da uma “ideologia do negro” (no período entre 
1923-1932). As atividades inicialmente consistiam em atos nos túmulos de intelectuais negros, introdução das 
idéias do movimento panafricanista, resgate de datas importantes (Centenário de Luiz Gama, “dia da mãe 
negra”), onde há a percepção da prestação de serviço social à comunidade negra e da importância do jornal O 
Clarim d’Alvorada como um jornal que falava em nome da comunidade negra. ...E disse o velho militante, p. 64.  
Observando o depoimento de Correia, a partir deste momento é impossível delimitar o que separa a imprensa 
que produzem do movimento de idéias. 
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sociedade a separar-se do conjunto social para constituírem-se enquanto atores coletivos107. 

Para a obtenção de um panorama geral sobre o significado que cada ator imprime à própria 

ação, e na tentativa de esclarecimento quanto às divergências no interior do movimento negro, 

apesar de todos os limites teóricos que envolvem a análise motivacional e da 

intencionalidade108, um caminho é a análise de experiências organizadas pelos próprios 

atores, as quais teriam o mesmo efeito de romper com o monitoramente reflexivo dos sujeitos; 

são situações “fabricadas”, onde as “pulsões recalcadas”109 poderiam chegar à consciência 

dos negros, dando-lhes o sentido exato de sua consciência em um mundo dominado pelos 

brancos, propiciando as condições sociopolíticas que favoreceriam a gênese dos movimentos 

negros, tendo em vista que essas condições ultrapassam a consciência individual dos atores.  

 Para tanto, uma análise que considerasse a “dualidade sujeito e sistema110”, permite 

entender que o movimento negro traz em si um componente que o diferencia dos atores de 

classe para a explicitação de como eram produzidas suas próprias orientações a partir de um 

dado sistema de ação. Assim, as “três dimensões da etnicidade”111 – nos anos 20 evoca-se a 

raça, nos anos 40, a tradição afro-brasileira e, nos anos 70, a cultura negra –, podem ser 

consideradas para melhor entender o tema da imprensa negra, entendida para “designar um 

conjunto de características que permitem a um grupo humano distinguir-se de outros, onde 

os seus membros falam de si mesmos construindo a própria subjetividade, interativa e 

historicamente”112. Constitui-se também em uma linguagem que auxilia os sujeitos que a 

praticam a dialogarem com outros que falem linguagens diferentes: 

“Mas será apenas a partir dos anos 70 que a separação das três categorias pode ser, de fato, 
vislumbrada: os militantes negros passam a distinguir claramente o que chamam de 
organização propriamente política das associações eminentemente culturais”. 113  

 

Ator coletivo dividido, o movimento negro de um lado, “busca alianças com setores 

que reforcem o caráter instrumental de suas organizações”, ao mesmo tempo em que “evoca 

a tradição afro-brasileira para resistir contra as formas de dominação cultural do mundo 

                                                
107 GONÇALVES, 1998: p. 33. 
108 Idem: p.34. apud. Habermas, 1987, p. 366-374. Cf. HABERMAS, J., (1987). Teoría de la acción 
comunicativa. Tomo I, Racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus. 
109  Idem: p. 34. apud. Giddens, 1989, p.48-52. C.f. GIDDENS, A., (1989). A constituição da sociedade. São 
Paulo: Martins Fontes. 
110  GONÇALVES, 1998: p.35. apud. Touraine, 1973. C.f. TOURAINE, A., (1973). La production de la société. 
Paris: Seuil. 
111   Idem: p.35. Reelaborado a partir de Weber apud Cunha, 1979. Cf. WEBER, M., (1961). Economie e société. 
Paris: PION apud CUNHA, M. C. da. 1979. Etnicidade da cultura residual mas irredutível. Revista de Cultura e 
Política, CEDEC, 2, (1), out. 1979.   
112  Idem: p. 35. 
113  Idem: p. 36. apud GONÇALVES, 1994: p. 428-452. C.f. GONÇALVES, L. A. O., (1994). Le mouvement 
Noir au Brésil: représentation sociale et action historique. Tese de doutoramento. Paris: EHESS. 



 

 

22 

moderno114”, uma contradição nem sempre bem resolvida. A definição da etnicidade e o papel 

que ocupa na constituição do sujeito moderno seria um aspecto essencial. Poder-se-ia assim 

partir da indagação de como a população negra pôde gerar atores capazes de organizar 

politicamente suas reivindicações em espaço de tempo tão pequeno, ao mesmo tempo em que 

passa a assumir uma condição de não-sujeitos para a condição de sujeitos contestadores. 

Vale ainda questionar se estas formas organizativas teriam funcionado como “técnicas 

sociais reivindicativas115” que influenciassem comportamentos, de maneira a preparar os 

negros quando da constituição da ordem social competitiva. Esta “idéia de preparação116” 

deve ser levada em conta não somente tendo em vista às exigências do mercado de trabalho 

moderno, mas também, onde pudéssemos encontrar tipos de associativismo negro que 

fornecessem elementos psicossociais que auxiliassem a adaptação aos novos modos de vida 

civil e da crise de valores na passagem do mundo patrimonial ao mundo secularizado.  

Trata-se de formas organizativas que seriam pólos agregadores da população, que lhe 

fornecesse um corpo de valores consistente117, evitando assim a entrada em um estado de 

anomia social. O “ator coletivo” é buscado por meio dessas novas organizações onde os 

negros buscam aumentar a capacidade de intervenção na sociedade, dando origem a uma nova 

forma de ação coletiva através de um movimento negro. A consideração de que durante o 

século XX esse movimento teve à sua frente lideranças provenientes de grupos minoritários 

da população negra, em geral as mais escolarizadas, poderia levar a análises mais apressadas 

ao julgamento de que a luta anti-racista seria o resultado da ação de “elites” negras afastadas 

dos interesses genuinamente populares.  

Outro questionamento levantado por Gonçalves seria se poderíamos considerar de fato 

os movimentos negros como um ator social propriamente dito118. Entendendo nos 

movimentos negros um esforço consciente em transformar negros em atores, e que ao 

problematizarem a universalidade do conceito de classes sociais sinalizando que no interior 

delas existem motivações diferenciadas em uma diversidade incontrolável. 

 Nestes movimentos, segundo Gonçalves, em um primeiro momento119, ao libertarem-

se do passado escravista, seus militantes (como qualquer outro grupo étnico no início do 

século XX) buscam formas organizativas capazes de habilitá-los enquanto atores políticos 

para a exigência de mudanças nas cláusulas do contato social, em ações visando à liberdade 
                                                
114 Idem: p.36. 
115 FERNANDES, 1965: p.233. 
116 Idem: p.233. 
117 GONÇALVES, 1998: p.45. 
118 Idem: p.45. 
119 Idem: p. 46. Apud. GONÇALVES 1994. 
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de organização e pensamento, direitos religiosos e liberdade de culto. Assim, vinculam-se a 

partidos políticos e aderem a movimentos regionais.  

Em um segundo momento, marcado por um desapontamento com o autoritarismo do 

Estado Novo120, há uma retomada nas atividades do movimento negro (na clandestinidade) 

em defesa da democratização, a tentativa de interferência na carta constitucional de 1946121, e 

um movimento de ruptura com o regionalismo e localismo do período anterior constituindo 

verdadeiros lobbies. 

 Um terceiro momento é marcado pela “ruptura entre a dimensão étnica e outras 

dimensões sociais122”, fase em que marca um projeto do movimento negro em associar 

“cidadania e identidade negra, política, cultura, igualdade e direito à diferença e o protesto 

contra a exclusão socioeconômica da população negra123”. 

Para d’Adesky124 “a negação de reconhecimento adequado está no cerne do 

antagonismo racial que sustenta a exclusão dos negros”. A asserção de desigualdade e a 

denegação de identidade dentro de um conflito, onde a difícil mobilização política induz a um 

tipo de ação anti-racista em que a destruição da ordem social vigente, as ações revolucionárias 

ou a adoção de soluções por meio violento não são cogitadas.   

Na reelaboração de d’Adesky, a partir de Taguieff, a estratégia possível seria a adoção 

de uma “linha reformista” (diálogo e negociação), moderada e com “boas relações com o 

Estado”, sendo a forma mais segura, através das instituições e associações do Movimento 

Negro, para a interlocução e resolução de conflitos. Assumindo a dianteira em relação a 

iniciativas, proposições, mobilizações e às pressões sobre o Estado e órgãos de decisão 

econômica, cria-se uma estratégia de negociação que caracteriza os dois tipos de discursos 

anti-racistas: um da resistência e mobilização política total, e outro, “transcomunitário125”.  

Os do primeiro tipo propõem a “resistência e a mobilização política”, com a 

organização de um “comunitarismo” centrando-se em “valores afro-brasileiros e de origem 
                                                
120 Após período de discordância com a Frente Negra Brasileira (que passa então a assumir a “vanguarda” do 
movimento negro), Correia Leite encerra temporariamente as atividades do Clarim d’Alvorada em 1932. Com o 
fechamento da Frente Negra Brasileira pelo Estado Novo em 1937, Correia tenta articular o “Centro Negro de 
Cultura Social”, que inicia contatos com intelectuais (entre eles Mário de Andrade) no sentido de realizar 
atividades do cinqüentenário da abolição, quando a polícia política encerra as atividades do CNCS. O 
movimento negro sofre um refluxo em nível nacional e passa a atuar na clandestinidade.”... E disse o velho 
militante José Correia Leite”, p. 137 e seguintes. 
121A Convenção Nacional do Negro visava uma série de encontros preparatórios com vistas a interferir na 
constituinte de 1946. Com a nova mentalidade após o Estado Novo e os novos ecos do “Mito da Democracia 
Racial” os socialistas criticam intensamente este tipo de ação. ...”E disse o velho militante José Correia Leite”, p. 
143. 
122  Idem: p. 47. Apud. GONÇALVES 1994, p.467-475. 
123   Idem: p. 47. 
124  d’ADESKY, 2001.  
125  d’ADESKY, 2001: p. 186.  
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africana”, onde a comunidade é interage com outros grupos, porém é fechada em si mesma, 

sendo que a ação política e a mobilização social fariam “recuar o racismo126”.  

Os do segundo tipo propõem o transcomunitarismo, baseado no “ideal de igualdade 

entre indivíduos étnica ou racialmente diferentes”, e como resultante de sua estratégias, a 

abolição das assimetrias seria obtida, bem como a integração resultaria da negociação advinda 

de um horizonte de universalidade para todos os indivíduos. O grupo étnico não é fechado em 

si, com “reconhecimento recíproco e universal da dignidade e da humanidade127”. 

Os resultados deste tipo de estratégia seriam observados no uso, como “cavalo de 

batalha”, das disparidades econômicas e nas desigualdades de acesso à educação e ao 

poder. O contexto histórico (que encaminha a luta contra o racismo a uma saída a la 

realpolitik de reivindicação e diálogo com órgãos do Estado) 128, antagonismos internos (“de 

uma corrente moderada, e atualmente hegemônica, que visa à perfeita integração do negro à 

sociedade brasileira, e outra radical, para qual o único caminho seria a subversão dessa 

sociedade”) 129, fatores econômicos e políticos (“uma classe média negra incipiente, baixa 

participação de afro-descendentes em instâncias partidárias e inexistência do voto 

étnico”)130, desmobilização das massas (“ a ausência de lideranças reconhecidas pelas 

massas, desarticulação com outros movimentos sociais organizados e pela falta de uma 

organização estruturada influente no Congresso, Senado e Poder Judiciário”) 131, alienação 

cultural (pela baixa escolarização e pela hegemonia do eurocentrismo cultural), o ideal do 

branqueamento (pela denegação da identidade grupal), o mito da democracia racial (por seu 

resultado imobilizador), aliados à inexistência de um sistema institucional de segregação 

racial seriam os principais obstáculos e dilemas do Movimento Negro contemporâneo.  

Dentro deste contexto, porém, pode-se observar a mudança de agenda da atuação deste 

“movimento social” (tomando o termo de FERNANDES)132 ao adentrar em outro patamar 

após o período de “desmascaramento” (Fernandes) 133, onde a “ideologia negra” manifesta-se 

através da afirmação do negro na cena histórica paulistana com uma atuação, que mesmo nos 

momentos mais adversos e com atividade reduzida - como, por exemplo, sob a ditadura de 

                                                
126  Idem: p. 186.  
127  Idem: p. 186.  
128  Idem: p. 165.  
129  Idem: p. 167.  
130  Idem: p. 177.  
131  Idem: p. 179.  
132  FERNANDES, 1955, p. 193.  A luta contra o preconceito de cor. In Fernandes, Florestan. Bastide, Roger. 
Inquérito UNESCO-Anhembi – Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. São Paulo. Editora 
Anhembi. 1955. 
133  FERNANDES, 1965: p.380 e seguintes.   
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1937-1945 - consegue abranger as figuras mais expressivas que surgiram dos movimentos 

reivindicatórios da década de 1927, com indícios de amadurecimento demonstrado por uma 

perspectiva mais integrativa, plástica e multidimensional do “problema negro134”, ao 

vislumbrar um projeto de atuação coletiva. Observa-se assim uma mudança de horizonte 

cultural demonstrada pelo esboço de novas linhas de consciência da situação sócio-cultural do 

negro, a adoção de modelos democráticos e pluralistas de atuação social organizada e o 

surgimento de soluções institucionalmente mais elaboradas para os problemas. 

As formulações da ideologia negra – que apesar das ambigüidades, vacilações e 

contradições dadas em uma situação complexa e caleidoscópica de interesses, superava-se 

diante de reivindicações idênticas – consolidavam-se em duas tendências, uma que aceita e se 

identifica com a dominação da “raça branca”, admitindo a ideologia da democracia racial, e 

outra tendência, que repudiava a democracia racial afirmando-se em uma posição 

autônoma135.  

Em conseqüência da conjuntura histórica, o grau de autonomia da consciência social 

apresentava-se variável, pois havia os que percebiam a necessidade da “arregimentação da 

gente negra136” sem admitir a existência do preconceito de cor; e os que acreditavam em 

ambas as coisas. Entre os dois pólos opostos, intercalavam-se diferentes concepções. Dentro 

deste estoque de convicções aos poucos constitui uma ideologia racial divergente e em 

conflito aberto contra a ideologia racial dominante. Se não chegou a ganhar pureza teórica e 

agressividade prática, que foi em função da ambigüidade inerente à conjuntura histórico-

social e racial, buscou a autonomia137.  

Após o exame destes referencias, avalia este estudo de caso que a derrubada do “mito 

da democracia racial” posteriormente na década de 1970 e o direcionamento de pressões 

reivindicatórias ao Estado brasileiro - que historicamente possuí papel central na vida da 

sociedade brasileira - para que exerça o seu poder coercitivo no sentido de institucionalizar 

reivindicações anti-racistas. Se as reivindicações encontradas na década de 1920 ainda não 

encontravam a conjuntura histórico-social favorável para possibilitar que reivindicações 

criassem uma pressão mais incisiva, e que somente a partir da constituinte de 1946, a 

conjuntura favorece a se adentrar em uma fase onde se pretende influir na agenda política ao 

tentar intervir na constituição então em elaboração. No período a promulgação da constituição 

de 1988, as reivindicações anti-racistas contam com maior alcance através do movimento 

                                                
134  Idem: p.383.  
135  Idem: p. 385.  
136  Idem: p.386.  
137  Idem: p.386.  
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social negro, novas temáticas, uma nova agenda de debates com proposições nas áreas 

econômica, social e políticas movidas pela percepção da injustiça, pela participação de 

entidades e grupos de pressão governamentais138, organizações nacionais de origem popular, 

organizações não governamentais, além da entrada em cena de uma pressão internacional 

proporcionada por agências como, por exemplo, a UNESCO.  

 Este tipo de imprensa para Sodré139 (com o respectivo atrelamento à finalidade 

educativa que o motiva) torna-se uma alternativa - talvez única – de busca de autonomização 

e de colocar-se contra discursos hegemônicos.  

 “À aceleração do processo circulatório dos produtos informacionais (culturais) tem-se 
chamado de comunicação, nome de velha cepa que antes designava uma outra idéia: a 
vinculação social ou o ser-em-comum, problematizado pela dialética platônica, pela 
koinoniapolitiké aristotélica e, ao longo dos tempos, pela palavra comunidade. Daqui parte a 
comunicação de que hoje se fala, mas vale precisar que não se trata exatamente da mesma 
coisa — ela agora integra o plano sistêmico da estrutura de poder”140”  

 

Para o mesmo Sodré,141 a mídia “oficial” desenvolveria no nível macro um gênero 

discursivo catalizador de expressões políticas e institucionais sobre as relações inter-raciais 

que legitimariam a desigualdade social pela cor da pele. A referência da mídia “oficial” ao 

negro seria uma construção virtual a partir da negação e do recalcamento, bem como da 

difusão de um saber de senso comum baseado na tradição de preconceitos e rejeições, o que 

se desdobraria na produção de padrões cognitivos e políticos que orientariam a ação social e o 

julgamento ético presentes no comportamento racista. 

A organização empresarial da mídia pauta-se em questões mercantis semelhantes às 

iniciativas industriais, insensíveis e indiferentes no seu sistema discursivo. Assim este sistema 

discursivo da grande mídia infere para impossibilitar à implementação de políticas anti-

racistas fazendo surgir em determinados contextos estratégias discursivas para resistir142. 

 

                                                
138 Em “O Movimento Negro e o Estado (1983-1987). O Caso do Conselho de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra no Governo de São Paulo” de Ivair Augusto Alves dos Santos (Cap. II – Os partidos 
Políticos e a Questão Negra. O Cenário de 1978 e os novos atores políticos) o autor alerta que após a 
reformulação partidária de 1982 configurou-se a possibilidade da comunidade negra possuir “canais abertos” de 
expressão de seus interesses através dos partidos políticos. Observa uma gradual incorporação dos temas 
relativos à questão racial nos programas de diversos partidos. (p. 72). 
139 SODRÉ, 2002.  
140 Idem: p. 15.  
141 SODRÉ, 1999.  
142 SODRÉ, 1999: p. 245 e seguintes.  
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Capítulo 2 - O  t r a t a m e n t o  d o  r a c i s m o  q u e  ( n ã o )  e s t á  n a  

g r a n d e  i m p r e n s a  
 

 O valor político e empresarial da informação faz dos grupos de mídia (imprensa 

escrita, falada e televisionada) um dos elementos mais importantes na propagação e difusão 

de mensagens. No aspecto étnico, a mídia reflete o padrão da dominação racial tradicional, e 

no que diz respeito à dinâmica143 das relações interétnicas, orienta atitudes e provoca 

“mudanças de mentalidade no interior das sociedades144”, sendo, portanto, “não 

negligenciável na produção da identidade145”. Ao difundir valores, padrões de vida, formas 

de pensamento e de ação, a quase invisibilidade do negro está sempre associada ao exótico, ao 

folclorizado, e à estigmatização, “um reflexo da exclusão e da depreciação do negro146”.   

 Segundo Pereira147, ocorre uma folclorização da cultura negra que necessita ser 

problematizada, pois se trata de uma progressiva e contraditória desvinculação entre cultura 

negra e o grupo étnico148 a que esteve histórica ou logicamente associada.  

“Através, deste processo, as expressões culturais tidas como negras desajetivam-se, espraiam-
se e passam a ser consideradas parte integrante e, até mais típica — da cultura nacional. Dentro 
deste contexto histórico de espraiamento cultural é que se situa o que se denomina 
especificamente, neste artigo, folclorização da cultura negra149”. 

 

A folclorização da cultura negra é um processo de manipulação da etnicidade e da 

culturalidade negra como uma tática e uma estratégia de mobilidade e ajustamento a quadros 

sociais, resultado em um tratamento da cultura negra como irrelevante, transformando-a em 

ingrediente de entretenimento e, quando de interesse, apropriada por camadas da população 

branca, como por exemplo, as “invasões pela população branca dos candomblés, gafieiras e 

escolas-de-samba150”. Este processo de espraiamento faz com que o branco viesse a 

compartilhar com o negro do mesmo clima cultural. Em termos gerais, os mecanismos de 

comunicação de massa mais os processos de reavaliação positiva dessas expressões culturais 

por parte de diferentes camadas sócio-econômicas da população brasileira elaboram a 

“estética do exótico151”, decalcada em estilizações do que é negro.  

                                                
143   d'ADESKY, 2001.  
144   Idem: p. 88 . 
145   Idem: p. 88 . 
146   Idem: p 88 . 
147   PEREIRA, 1983 . 
148   Idem: p. 259 . 
149   Idem: p. 259 . 
150   Idem: p. 259 . 
151    Idem: p. 259 . 
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 Duplamente desvantajosa para a população negra, gerando uma situação ambígua, pois 

ao separar o negro de sua cultura e ao mesmo tempo, contraditoriamente, transformando-o 

numa extensão de sua própria cultura, esta contradição em um dos pólos, “o prestígio da 

cultura negra contrapõe-se ao desprestígio social do homem e do grupo negro, onde a 

cultura negra é exaltada, mas em choque com estigmatização social da população negra152”. 

Produto da “democracia racial”, a exaltação da cultura negra é manipulada como indicador da 

aceitação do negro pelo branco brasileiro, que de forma antropofágica é cunhado de 

miscigenação. Outro pólo da contradição, em que a sobreposição entre cultura e homem 

negro, que, ao se folclorizar a cultura, folcloriza-se também o indivíduo e o grupo.  

A folclorização é parte de um “mecanismo histórico que produz o homem-espetáculo, 

exótico e leviano e incorporado à dimensão não-séria, histriônica e mágica da vida 

nacional153” e “em oposição ao país operoso, racional e capitalista154”.  

...“A apropriação de expressões culturais negras pelos brancos representa verdadeiras perdas de 
conquistas históricas do grupo, pondo em risco as condições que propiciaram, ainda que 
precariamente, a integração do negro em determinados níveis da moderna sociedade 
brasileira155”...  

 

A pulverização destas expressões culturais minimiza “conquistas históricas do 

grupo”, incidindo negativamente sobre a integração do negro, que uma vez não aceitos na 

convivência social plena com os brancos, ao perderem suas conquistas físicas, sociais e 

simbólicas representadas por suas expressões culturais, perdem também o local a salvo do seu 

“micromundo social” que não reproduz “as hostilidades do mundo exterior156”.  

Para Ferreira157, o centenário da abolição da escravatura (1888-1988) 158, a 

participação do Brasil no Comitê Especial Contra o Apartheid através da Organização 

Mundial Contra o Apartheid, que propôs sanções à África do Sul através de iniciativa da 

Organização das Nações Unidas159 e a aprovação em 15 de setembro de 1988 de anteprojeto 

apresentado pelo deputado federal Carlos Alberto Caó (PDT-RJ) pelo Senado Federal e pela 

                                                
152   Idem: p. 259 . 
153   Idem: p. 260 . 
154    Idem: p. 261 . 
155   Idem: p. 261 . 
156    Idem: p. 262 . 
157   FERREIRA, 2001 . 
158 No ano em questão a abolição foi tema Campanha da Fraternidade, tema de samba-enredo das escolas de 
samba do primeiro grupo no Rio de Janeiro além de mobilizar diversos segmentos sociais em manifestações 
públicas contra a discriminação racial.  
159 Entre várias ações, uma delas era pela exigência pela libertação do líder negro sul-africano Nelson Mandela. 
O governo Brasileiro através do Ministério das Relações Exteriores participou e colaborou com a ONU 
divulgando notas de condenação ao sistema político daquele país e cooperou nas sanções impostas à África do 
Sul. Este evento permitiu debate público (também através da mídia) onde as comparações entre o Brasil e a 
África do Sul foram inevitáveis, chegando a ser criado o termo “apartheid à brasileira”. 
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Câmara dos Deputados criando a “Lei Caó” 160, “marcou o ano de 1988161” como um ano 

atípico no que diz respeito à abordagem da imprensa sobre a questão étnica.  

Ao mudarem as suas formas de reivindicação, os movimentos negros despertaram o 

interesse da imprensa, e que, a partir destes eventos, abriu-se a oportunidade de transformá-

los em notícia. Observou-se, porém, que muitos veículos da imprensa repetiram 

estereótipos162 e um pensamento conservador ao analisar estes eventos, apesar do destaque 

dado ao segmento negro nestas ocasiões. Apesar do destaque dado ao segmento negro nesta 

ocasião, observou-se que ao noticiar e analisar os eventos por parte de muitos veículos da 

imprensa reiterou-se um pensamento conservador, apesar da oportunidade criada e 

aproveitada para denunciar a discriminação e chamar a atenção para diversos problemas.  

“Em 1988, o segmento negro conseguiu ocupar expressivo lugar na imprensa não apenas 
porque se comemorava o Centenário da Abolição da Escravatura (este tema serviu como 
gancho), mas principalmente porque houve toda uma movimentação político-sócio-cultural em 
torno do tema, o que possibilitou a migração deste grupo, enquanto notícia, das páginas 
policiais e de esportes (lugar historicamente reservado ao negro dentro da sociedade brasileira) 
para as páginas de política, economia e outras163”...  

 

Em sua análise sobre a mídia no Brasil, em que situa este segmento como “sujeitos 

econômicos da indústria da informação e do imaginário”, afirma Sodré164, e que “neste 

momento de hegemonia do capital financeiro, coonestam a deterioração dos ganhos 

democráticos do povo nacional abrindo mão de políticas nacionalmente soberanas165”. Na 

continuação de sua análise, em que situa o intelectual coletivo que empenha-se na 

consolidação do “povo como “público166”, descomprometidas com o bem público e a 

diversidade da população. Estas elites “logotécnicas” especializaram-se na ‘neo-retórica 

elaboradora do discurso público”, funcionando como “filtro e síntese de variadas formas de 

ação e cognição presentes nas elites econômicas, políticas e culturais coexistentes num 

contexto social167”.   

                                                
160 A aprovação deste projeto estimulou debates sobre a questão racial e a cidadania da população negra. A partir 
deste fato o número de matérias publicadas pela imprensa1 sobre o negro na sociedade brasileira, e chamou a 
atenção para a urgência de projetos sociais e políticos tratando da questão.   
161   FERREIRA, 2001: pp. 61-63 . 
162  C.f. FERREIRA, 2001. apud. Schwarcz 1987 . O autor lista histórico de estudos que relatam a criação de um 
“personagem negro na imprensa”, um personagem folclorizado e estereotipado. Schwarcz. Lilia Moritz. Retrato 
em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. SP: Cia. Das Letras. 
1987. p. 99. 
163  Idem: p. 67 . 
164  SODRÉ, 1999: p. 243 . 
165  Idem, 1999: p. 244 . 
166  Idem: p.244 . 
167  Idem: p.244 . 
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Na sua reelaboração de Barthes168, Sodré toma como ponto de partida este autor para a 

explicação do funcionamento de um “grupo técnico de imaginação169”, que absorve, 

reelabora e retransmite um “imaginário coletivo170” que atua nas representações sociais. O 

entendimento desta categoria seria importante para a compreensão de “muitas das 

representações negativas do cidadão negro171”.  

... “O imaginário racista veiculado pelas elites tradicionais pode ser hoje reproduzido 
logotecnicamente, de modo mais sutil e eficaz, pelo discurso mediático-popularesco, sem 
distância crítica do tecido da civilização tecnoeconômica, onde se acha incrustada a 
discriminação em todos os seus níveis172” 

 

Reelabora a noção de “instituição” dada por Marcel Mauss, para explicar como o 

racismo se aloja em “novas modalidades institucionais173” e através do racismo mediático, 

um discurso que cria a negação da existência do racismo, considerando “anacrônica a 

questão racial174”, um “recalcamento” de “aspectos positivos das manifestações simbólicas 

de origem negra”, da História, das artes e da literatura, uma “estigmatização” 175, conceito 

tomado para distinguir a identidade social virtual (que se atribui ao outro176) da identidade 

social real (conferida por traços efetivamente existentes177), passagem da qual surgiria o 

estigma com sua atribuição em desqualificar a diferença, gênese da discriminação (consciente 

ou não) e a “indiferença profissional178” originada pela característica da mídia 

contemporânea, empresa motivada por lucro e poder, o que influencia o comportamento de 

seus profissionais, além da quase inexistência de negros entre estes profissionais em funções 

de destaque.  

Também vale lembrar as mudanças de rumo ocorridas na sociedade brasileira após a 

promulgação da Constituição de 1988; neste sentido, as proposições da ideologia negra são 

duramente atacadas pela mídia no decorrer da década de 1990 e nos anos seguintes, tendo sua 

razão de ser na possibilidade da configuração de uma mídia como instrumento da produção, 

difusão e naturalização da “privatização do público179”, o resultado do desmonte do Estado 

pelo liberalismo que naturaliza no cotidiano como encargo da sociedade civil atribuições de 

                                                
168 Barthes, Roland. Mitologias, Difel, 1972, p.172. 
169  Idem: p.244 . 
170  Idem: p.244 . 
171  Idem: p.244 . 
172  Idem: p. 245 . 
173  Idem: p.245 . 
174  Idem: p.245 . 
175  Goffman, apud idem: p.245. 
176  Idem: p.245 . 
177  Idem: p. 246 . 
178  Idem: p. 246 . 
179   NARDI, 2005: p. 171 . 
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atuação social numa perspectiva de “privatização do público”, o descompromisso das 

instituições públicas pelo igualitarismo para o exercício de direitos e influenciando 

decisivamente a partir da década de 1990 no malogro da implantação de um Estado social no 

Brasil. Assim, segundo o autor, “o desaparecimento da perspectiva da regulação da 

economia e a afirmação do modelo econômico de princípios liberais têm na imprensa um 

suporte que apresenta os problemas sociais sem discutir as regras do modelo de 

acumulação180, corroborando com a idéia do desaparecimento do princípio da universalização 

dos direitos, através da autonomização e hierarquização do econômico sobre o político e do 

fortalecimento das idéias liberais, um “darwinismo social181”, que naturaliza a seleção 

natural pelas leis do mercado como o único meio eficaz para a regulação da sociedade 

capitalista. As propostas de não-intervenção do Estado correntes partem da instauração de um 

regime de verdades do novo capitalismo, que na concepção de Foucault reelaborado por 

Veyne182, seria um “discurso que aparece como parte inconsciente ou implícita” e 

naturalizadora, que singulariza os objetos históricos, num jogo de práticas discursivas que 

caracterizam cada contexto. As falas escolhidas pela imprensa neste jogo e modo de 

reprodução de lógicas objetivam sustentar formas de dominação e da naturalização das 

desigualdades, limitando a “reversibilidade dos jogos de poder e verdade183”. 

Interpreta este estudo de caso que o discurso contra as reivindicações da ideologia 

negra é demarcado num contexto que vislumbra um Estado mínimo, onde o atendimento 

destas reivindicações - em grande parte destinadas ao Estado - coloca em risco pretensões que 

esbarrariam na inserção de novos atores antes excluídos dos serviços, e que seriam 

potencialmente contrários a tal pretensão. Isto sem dúvida colocaria em risco este projeto que 

vislumbra áreas em potencial para seus propósitos como futuras áreas de destinação ao 

desmonte do Estado.  

 Prosseguindo a análise dos discursos feitos pela grande imprensa que colocam as 

políticas públicas propostas pelo movimento negro em debate serão tratados aqui para a 

confirmação deste tratamento. Para tanto, será preciso buscar na elaboração de pesquisa sobre 

a cobertura feita pela imprensa brasileira à III Conferência Mundial contra o racismo, 

discriminação racial, xenofobia e formas correlatas de intolerância em Durban, África do Sul, 

                                                
180   Idem: p. 171 . 
181   Idem: p. 172 . 
182  Idem: p.173 . Veyne, Paul. (2001). Um archéologue sceptique. In Eribon, D.L`infréquentable. Michel 
Foucault, (pp.19-59). Paris: EPEL. 
183   Idem: p. 173 . 
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realizada por Iraci e Sanematsu184 entre os dias 25 de Agosto a 21 de Setembro de 2001. No 

entendimento das autoras... “A mídia costuma ser um lugar privilegiado na criação do que se 

chamou “estados de opinião”, onde os discursos circulam e definem sujeitos. O horizonte 

cognitivo da maioria da população é determinado, quase completamente, pelo conteúdo 

veiculado nos meios de comunicação185”  

Ao adquirir relevância social, o poder de influenciar da mídia determinaria uma nova 

forma de exclusão social a segmentos como “negros, mulheres, indígenas, através ou da 

veiculação de imagens estereotipadas, folclorizadas, como também deturpadas em seus 

conteúdos, ou da sua invisibilização186”.  

No prosseguimento da pesquisa, constatam as autoras que esta hegemonia das 

representações ao serem hierarquizadas e legitimadas, redundaria na “estigmatização do 

diferente”, as representações hegemônicas constituir-se-iam em hierarquias sociais 

legitimadas pelas diferenças, redundando em desigualdades e enfocando o “Outro como um 

estranho, “colocando-o no seu devido lugar187”. A pesquisa se justificaria, pois a conferência 

de Durban propiciaria a oportunidade em observar a mídia e a situação da luta anti-racista. 

Para tanto, o tratamento dado pela mídia a essas questões para compreender os vários 

papéis culturais construídos pelo imaginário social, que alimenta e se alimenta desses 

discursos, monitorando a mídia que acompanhava o evento e o divulgava. Assim, o 

monitoramento considerou como “pontos positivos as coberturas amplas e regulares que 

apresentassem algum destaque sobre os assuntos”, e “negativos aqueles acompanhamentos 

que apresentassem omissões e maniqueísmo188”. O acompanhamento contínuo e sistemático 

para lhes possibilitar a compreensão de aspectos como a recorrência a fontes especializadas, 

escolhas de enfoques preferenciais, as ênfases editoriais, a ocorrência de supressões bem 

como as manifestações do público leitor, entre outros aspectos. Analisaram as autoras 

publicações de veículos como Correio Braziliense, O Estado de São Paulo, Folha de São 

Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e as revistas Época, Isto É e Veja. 

A pesquisa selecionou as notícias sobre a conferência no período monitorado que 

freqüentou regularmente as páginas dos principais veículos. Verificaram as autoras uma 

significativa quantidade de espaço dedicado ao assunto, bem como os destaques editorias e 

debates. Foram analisadas 458 matérias, sendo que um dado que chamou a atenção das 

                                                
184  IRACI E SANEMATSU, 2004 . 
185  Idem: p. 1 . 
186  Idem: p.1 . 
187  Idem: p.1 . 
188  Idem: p. 3 . 
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pesquisadoras, onde em 178 matérias, isto é, 39% do que foi publicado dedicava-se ao 

tratamento do tema sobre políticas afirmativas e cotas, entre um total de 56 matérias 

informativas e 122 matérias opinativas. Esta análise total da cobertura da imprensa centrou-se 

em gêneros jornalísticos através do material retirado de entrevistas, notícias, colunas, frases, 

editoriais, cartas e artigos assinados, tanto de teor informativo como opinativo. 

Configurou-se na citada pesquisa um quadro onde as cotas foram o alvo principal das 

matérias e cartas, confirmando o predomínio de um posicionamento contrário às cotas nos 

editoriais dos maiores veículos, como por exemplo, O Estado de São Paulo, Folha de São 

Paulo e o Globo.  

As autoras, falando do lugar de ”agentes de transformação social”,189 concluem que a 

prática da Comunicação requer instrumentos metodológicos que superem limitações da 

intuição e de princípios elementares, sendo instrumentos essenciais o desenvolvimento de 

políticas e estratégias de comunicação por parte dos movimentos sociais para uma atuação 

eficiente em um “contexto adverso190” em que a imprensa mesmo longe de ser um bloco 

monolítico, produza um discurso que realçam valores de “uma sociedade branca, masculina e 

heterossexual191”. 

Este trabalho foi selecionado por este estudo de caso para análise, uma vez que 

descreve momentos iniciais dos debates sobre as políticas de ação afirmativa, momento em 

que o projeto PL. N° 3.198, de 2000, que Institui o Estatuto da Igualdade Racial começou a 

circular publicamente e a gerar debates na opinião pública em meados do ano de 1999. Assim 

pretende-se desenvolver um quadro comparativo em relação às posições manifestadas.  

Para esta análise, no entanto, seria necessário buscar também na formulação de Van 

Dijk192 sobre a força ilocucionária como ato lingüístico, isto é o “ato em que o falante realiza 

a ação denominada pelo respectivo verbo”, e assim determinar através das informações 

transmitidas por seus “atos de fala”. Para a análise dos atos de fala, a busca de informações 

essenciais, “típicas” e possíveis e que são características de uma dada cultura que seleciona os 

“episódios193” com base em uma interação social dada. Assim definidos os episódios, que 

seriam unidades epistemológicas que consideraríamos como um princípio organizador básico, 

onde estariam contidos propósitos, intenções e ações dadas por um relacionamento obtido 

através de enunciados. 

                                                
189  Idem: p. 22 . 
190  Idem: p. 22 . 
191  Idem: p. 22 . 
192  VAN DIJK, 1992 . 
193  Idem: p. 79 . 
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Na análise do artigo intitulado “Governo pretende ampliar ações afirmativas194” 

informando que” depois do fracasso da Conferência contra o Racismo”, é anunciada a 

pretensão do governo brasileiro em buscar alternativas para propostas não aprovadas no 

encontro de Durban, a pesquisa de IRACI e SANEMATSU195 pode servir a este estudo de 

caso como um indicador de qual é a relação da grande imprensa quando o assunto se trata de 

reivindicações do Movimento Social Negro.  

A escolha das autoras nos é útil, pois o artigo ao iniciar-se com a palavra “fracasso” é 

indicativa, e remete-nos ao pessimismo que acompanha o decorrer de toda a informação. 

Inicia-se com o enunciado de uma má notícia. Todas as conferências deveriam ser bem 

sucedidas? Não informa no artigo e, portanto não deixa claro enquanto informação relevante, 

por exemplo, que o Estado brasileiro é membro fundador da ONU196, e participa da 

UNESCO197 desde a sua fundação no ano de 1946 como Estado-membro198. Em várias 

conferências Estados membro discordam e concordam. No caso do Brasil, o desenvolvimento 

de ações visando à implantação de políticas raciais não se efetiva, ou se efetivam 

parcialmente, o que não seria possível a este estudo avaliar as razões desta não efetivação das 

orientações destes organismos. 

A seguinte informação veiculada no ato de fala em que uma reunião entre três 

subordinados ao Presidente da República e um Deputado Federal de um partido de oposição, 

produz ainda uma informação incompleta, pois segundo o artigo, fica subentendido que as 

quatro personalidades citadas com cargos na República Federativa do Brasil e que podem 

decidir sobre propostas brasileiras na conferência, sobre a implantação de cotas, sobre 

indenizações ou sobre políticas compensatórias como fica subentendido na informação.   

Na sua afirmação de o governo decidiu encampar, sem explicitar o que seria esse 

“encampamento”. Nem o governo encampa, nem as quatro personalidades, embora com altos 

cargos no sistema de governo da República Federativa do Brasil, podem falar pelo governo, 

uma vez que o trâmite de tal decisão no sistema republicano seria obtido somente após longos 

                                                
194 Jornal do Brasil, 11. 
195  Cf. IRACI e SANEMATSU, 2004: p.20 . 
196 24 de outubro de 1945. 
197 Dentro desta perspectiva de cooperação educacional e científica, a UNESCO decide patrocinar no Brasil uma 
série pesquisas sobre relações raciais mais conhecidas como “Projeto Unesco”, do que resultam em várias 
publicações. 
198 Sendo signatário de vários tratados internacionais: Convenção relativa à luta contra as discriminações na 
esfera da educação. Paris, 14 de Dezembro de 1960, Convenção para a proteção do patrimônio mundial cultural 
e natural, Paris, 16 de Novembro de 1972, Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das 
expressões culturais. Paris, 20 de Outubro de 2005. Durban, 2001, Declaração Universal sobre Diversidade 
Cultural aprovada pela UNESCO, em 2001, entre outras. Ratificou vários tratados internacionais de combate ao 
racismo desde 1946). 
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períodos de debates, audiências públicas e votações no Senado e na Câmara dos Deputados (o 

poder legislativo), para posterior sanção ou veto do Presidente da República (o poder 

executivo).  

Este artigo foi escrito no ano de 2001, e por isto, vale lembrar que o sistema de cotas 

(pelo critério étnico) foi implantado somente em universidades de alguns estados da federação 

e em universidades federais, tendo como critério a autonomia universitária. O Estatuto da 

igualdade racial ainda tramita na Câmara dos Deputados, e segundo especialistas e 

observadores experientes, dificilmente será votado no ano de 2008, em virtude das eleições 

municipais em todo o país, em que o primeiro turno será no mês de Outubro, e o segundo 

turno no mês de Novembro. Julga-se por estas evidências que ao encerramento do ano 

legislativo a votação provavelmente entrará em compasso de espera. No artigo temos a 

impressão de que a decisão de criação de cotas, do pagamento de indenizações e acesso aos 

serviços públicos é fato consumado. 

O desfecho com a sobreposição das frases “acesso da população negra” e políticas 

compensatórias199“, com a utilização de aspas, revela um sinal a ser interpretado, indicando 

que algo não corresponde bem à realidade. Um modalizador para chamar a atenção do leitor, 

que como um co-enunciador que lhe delega interpretar a lacuna, o vazio a ser preenchido. 

Transfere a responsabilidade da interpretação final para o leitor, mas sugere ser a frase 

“políticas compensatórias” uma expressão (estranha à maioria da população) utilizada por um 

grupo social, um “Outro” colocado à distância pelo discurso e que não é um “Nós” (por que 

só eles, os “Outros” ao Outro cabe o sentido e a significação da noção do que seriam as 

“políticas compensatórias”) e, a ligação com o tom pessimista inicial da mensagem, o 

desfecho entre aspas mais levanta suspeitas e deixa dúvidas do que esclarece. As ações 

afirmativas, segundo Silva200  

“(...) são um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 
voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem 
nacional, bem como para corrigir efeitos presentes da discriminação praticada no passado, 
tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego201” 

 

O contexto social foi ocultado, não se aproximando (mesmo que abstratamente e 

falando grosso modo) do significado interacional, onde uma questão pública emerge entre 

todos os envolvidos em funções precisas e dadas à priori. Os personagens citados não estão 

mais nos cargos para o qual eram designados por delegação (atualmente Paulo Paim é 
                                                
199  IRACI e SANEMATSU, 2004: p. 21 . 
200  SILVA, 2003 . 
201  Idem: p. 63. apud Gomes, 2001, p.40-41 . 
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Senador pelo Partido dos Trabalhadores-RS), entretanto, o Estatuto da Igualdade Racial ainda 

não foi votado, não sendo uma proposta definitivamente encerrada por ser uma questão 

pública envolvendo interesses de cidadãos (dos que são contra e dos que são a favor) com 

direitos na República Federativa do Brasil.  

Na análise de material publicado pela imprensa sobre as questões raciais será dedicada 

a partir deste ponto a artigos mais recentes. Para tanto foram escolhidos argumentos de Fry 

publicados em “Divisões perigosas. Políticas raciais no Brasil contemporâneo202” por 

debater aspectos em momento mais recente e por ser uma coletânea com textos publicados em 

grandes veículos de comunicação e também por oferecer uma antítese contextual, cronológica 

e epistemológica. Por suas posições francamente contrárias às políticas de ação afirmativas 

constitui-se em um importante documento antitético no que diz respeito às reivindicações da 

“Ideologia Negra” (além da sua importância para o debate no país, dado o silêncio que 

predomina no grupo hegemônico e seu caráter monocórdico) presta-se neste estudo de caso à 

verificação de seus enunciados e das inferências a respeito de seus emissores. Assim, avaliar 

as razões que conduziram aos enunciados e quais as conseqüências provocadas pelos menos 

através do estudo dos estereótipos engendrados e suas associações na vida social.   Escritas 

por diversos autores discorrendo sobre relações raciais sob diversos aspectos, foram 

destacadas artigos (originalmente dirigidos aos jornais no formato “carta do leitor”) 

publicados em grande veículos de imprensa e que opinam sobre o tema educação. O prefácio 

(Dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional), escrito por Bolívar Lamounier 

(Cientista político Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp) 

também foi acrescentado, uma vez ser uma introdução que de uma maneira geral, contempla o 

pensamento de todos os autores e introduz a um quadro geral que se mantém homogêneo e 

coerente até o fim, tratando-se, pois, de uma síntese sobre o pensamento brasileiro 

hegemônico sobre a questão.  

Neste prefácio o autor no seu ato de fala expressa unidades de conhecimento 

características da posição hegemônica (ou reconhecida socialmente assim), da classe média e 

letrada, sobre relações raciais convencionalmente explicitadas: a miscigenação racial do povo 

brasileiro, o conceito de um Estado universalista em relação ao atendimento à população, bem 

como lança mão da comparação clássica entre Brasil, Estados Unidos e África do Sul. 

Embora reconheça problemas na estrutura de acomodação racial brasileira, admitindo 

difusamente a existência de “preconceito” e “discriminação” (a divisão temerária que ele 

                                                
202  FRY e outros, 2007 .  
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admite já existir) não deixa clara nenhuma sugestão em alternativa ao Estatuto da Igualdade 

Racial. Em seu argumento “seccionar em “raças” distintas o gradiente de cor que 

caracteriza a nossa sociedade”, onde a inclusão da idéia de “raça” é estranha aos pilares 

conceituais do Estado brasileiro (omite aqui o autor a existência da Lei Afonso Arinos, desde 

1951, e a Lei “Caó” de 1988, no mínimo). Seria uma regulamentação “racial” da cidadania 

o que seria inócuo e contraproducente. Como construir uma sociedade mais justa, se ressalta 

somente aquilo que “divide e nunca o que aproxima os cidadãos?”. Este argumento propõe o 

imobilismo e a inação, embora reconheça as contradições ao elencar uma série de problemas.  

A análise dos três argumentos “Eles deveriam pedir desculpas, de joelhos203”, 

assinado por Sidney Goldenzon e publicado no jornal O Globo no dia 15 de Maio de 2005, 

“Cotas e racismo204” assinado por Ricardo Ventura Santos e Marcos Chor Maio e publicado 

no Jornal do Brasil do dia 14 de Abril de 2004 e ”Cotas e raciologia contemporânea205”, 

assinado por Ricardo Ventura Santos e publicado no Correio Braziliense de 18 de abril de 

2004, que foram agrupados, pois embora comentem episódios distintos e ocorridos em lugares 

e circunstância diferentes, têm em comum o fato da relação com o Estado como pano de 

fundo.  

No argumento 1 “Eles deveriam pedir desculpas, de joelhos”, o autor protesta contra o 

programa “Mostre a sua raça – declare sua cor206”, cuja coleta de dados, que entre outras 

informações coletadas, solicita a autodeclaração sobre raça ou a cor. As indagações sobre o(s) 

objetivo(s) do programa e as circunstâncias da sua implantação são de responsabilidade das 

tecnologias burocráticas coercitivas e de abordagens suspeitosas do Ministério da Educação. 

A proposta de cotas em si não tem ligação alguma com o funcionamento do citado Ministério. 

A informação e comunicação sobre as ações estatais são publicadas em sistema de edital e em 

jornais próprios. As falhas nas comunicações dos ministérios com os cidadãos de uma forma 

geral devem ser atribuídas ao caráter coercitivo e autoritário, já tradicional do Estado 

brasileiro. 

Lendo o artigo é difícil distinguir que a implantação/proposta de cotas são coisas 

diferentes.  

O autor reconhece que alunos de maior poder aquisitivo estudam em escolas que 

preparam melhor seus alunos para o concurso vestibular, obtendo vantagens sobre alunos das 

escolas públicas (e, portanto de menor poder aquisitivo), mas que os critérios baseados na cor 

                                                
203  Idem: p. 150 . 
204  Idem: p. 162 . 
205  Idem: p.183 . 
206  Idem: p. 151 . 
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da pele são absurdos. O argumento finaliza com uma alusão ao Holocausto, fazendo ligação 

entre o Estatuto da Igualdade Racial (que não está em vigor, pois já vimos anteriormente que 

ele ainda nem foi votado na Câmara dos Deputados) e os procedimentos administrativos e 

burocráticos do Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

O argumento 2, “Cotas e racismo”, a exemplo do argumento anterior, tem como centro 

de sua força ilocucionária os procedimentos administrativos e burocráticos da Universidade 

de Brasília. 

“Fora dos holofotes207” chama a atenção aqui o autor para algo que acontece fora do 

conhecimento da maioria da população, omitindo assim a vigilância sistemática e panóptica às 

ações do movimento negro, publica e sistematicamente criticadas. No Senado e na Câmara 

dos Deputados nada mais público do que as reivindicações do movimento negro, basta 

observar as polêmicas criadas em torno do dia 21 de Novembro, por exemplo. Em Brasília 

uma série de audiências públicas e debates são registrados nos anais do Senado e da Câmara 

dos Deputados, pois são realizados rotineiramente.  

Critica os critérios de seleção da Universidade de Brasília para quem se autodeclara 

negro ou pardo, onde estas pessoas, após a declaração, seriam submetidas a procedimentos 

burocráticos cuja principal exigência (entre muitas) seria a de uma fotografia, utilizada como 

prova para a homologação ou não da declaração de autoclassificação. Estes procedimentos 

burocráticos enfim confirmariam se o indivíduo é de fato negro ou pardo. O autor classifica o 

procedimento como arbitrário, arrogante e violento, onde o “assistido” teria que delegar a 

terceiros a definição dos atributos que deveriam emanar dos próprios sujeitos. Finaliza seu 

argumento definindo a proposta de cotas como culpada, pois é uma “proposta 

equivocada208”, e omite qualquer outra opinião sobre os procedimentos do ministério, 

fazendo uma sobreposição Estado/Governo. 

No argumento 3, “Cotas e raciologia contemporânea” o autor critica os critérios de 

seleção da mesma Universidade de Brasília. 

  O autor critica a “comissão de especialistas209” da Universidade de Brasília 

encarregada de confirmar a autoclassificação ao mesmo tempo em que ironiza os 

procedimentos comparando-os aos métodos utilizados pela antropologia física do início do 

século XX e dos métodos e propostas dos eugenistas.  

                                                
207  Idem: p. 163 . 
208  Idem: p. 165 . 
209  Idem: p. 165 . 
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No argumento 4, “As cotas raciais na universidade” de autoria de Luis Nassif e 

publicado no jornal O Estado de São Paulo em 2 de Março de 2003, o argumento central parte 

do pressuposto de um racismo negro propiciado pela introdução do conceito de cotas na 

universidade. Seu argumento centra-se na democracia racial e na miscigenação do povo 

brasileiro.  

As cotas fazem parte de uma estratégia do racismo negro. Alerta para a democracia 

racial: “... Um dos grandes ativos brasileiros é a convivência racial, especialmente naquilo 

que o Brasil tem de melhor: o povo brasileiro...” Admite a existência de um racismo: 

 “Existe um racismo disfarçado em alguns setores — classe média e alta não intelectualizadas, 

em alguns ambientes —, não no ambiente popular210...” 

O autor não especifica as manifestações e os efeitos deste racismo, nem os fatos de 

forma mais clara, (uma vez que anteriormente afirma a existência de um racismo negro). 

Quando admite o racismo em uma classe média e alta não intelectualizada deixa, implícito um 

problema: como somente uma pequena parcela das citadas classes é de intelectuais (uma vez 

serem eles uma minoria da população), fica subentendido então que a maior parte da classe 

média e alta é racista (logo estas classes fortemente presentes na economia, nas universidades, 

no ensino superior, na educação em geral, na política, nos altos postos estatais e do poder 

judiciário, executivo e legislativo...), ao mesmo tempo em que é condescendente e impreciso 

com a classe popular;  

Alerta sobre a miscigenação: celebra a mistura de raças, sem exemplificar as clivagens 

e as fronteiras existentes na diversidade da sociedade brasileira. O racismo negro: a 

intolerância racial aberta praticada por grupos negros politizados, especialmente contra pardos 

e brancos de extratos sociais inferiores.  

O autor neste enunciado deixa a impressão que: a) as pessoas que são a favor das cotas 

nas universidades (e estas pessoas são negras em sua maioria ou ligadas e se relacionam com 

negros, e também em grande parte politizadas) praticam um “racismo negro”, e que estes 

grupos (patrulhas ideológicas, aludindo a grupos radicais) praticam a intolerância através de 

seus “observatórios” e “militância” onipresentes e implacáveis. b) Não informa que a 

violência para atingir propósitos e forçar o outro a fazer a sua vontade não está no horizonte, 

ou nas propostas nem da mais transloucada facção do movimento negro, e não se encontra em 

nenhuma proposta conhecida e pública. O horizonte do movimento negro é majoritariamente 

de negociação, inclusão e integração.  

                                                
210  Idem: p. 175 . 
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“(...)não cotas para negros”... As cotas legitimariam institucionalmente o racismo negro, pois 
seriam legítimas cotas para alunos das escolas públicas ou cotas para pobres” 

 

Não explicita o autor que os Movimentos Negros se anteciparam nesta proposta, e que 

nenhum grupo representando estes segmentos coloca-se historicamente com estas 

reivindicações. A discussão de cotas para negros além de colocar em profundo mal-estar os 

mitos nacionais, ainda antecipa-se às propostas de ações afirmativas para outros segmentos, 

deixando a possibilidade de ações a estes segmentos, daí seu caráter nacional e ético. O novo 

pensamento racial destrói a solidariedade produzida pela miscigenação/democracia racial.  

...”Como é que se vai aceitar esse pensamento desvairado e transformar em política pública 
algo que começa a contaminar até as relações de solidariedade nas classes populares? ” 211...  

 

No argumento 5, “Cotas nas universidades públicas” de autoria de José Goldemberg 

e Eunice R. Durham publicado no jornal O Estado de São Paulo de 22 de Março de 2006, 

ocorre à predominância do argumento que defende a posição da universalização de 

atendimento público.  

Os autores lançam mão do argumento do universalismo, alegando a 

inconstitucionalidade das cotas: A reserva de cotas para facilitar a admissão e aumentar a 

participação de negros nas universidades brasileiras viola a Constituição Federal, que garante, 

no artigo 206, “igualdade de condições para o acesso” à escola e ao ensino gratuito “em 

estabelecimentos oficiais”. Omitem os autores a existência da Lei Afonso Arinos de 1951 e a 

Lei Caó, de 1988, que embora discutíveis e questionadas, colocam “freios”, no mínimo, às 

manifestações públicas de discriminação e racismo. Apontam problemas e desafios relativos à 

universalidade: a mesma universalidade não atinge ainda o ensino médio, mas não se ouve 

falar de cotas nas escolas secundárias, a que nem todos têm igual acesso e nas quais faltam 

vagas.  

Aqui os autores reconhecem que a universalidade apresenta deficiências, pelo fato de não 
atingir “ainda” o ensino médio, embora estranhem o fato da não existência de propostas para 
cotas visando o acesso ao ensino médio, mesmo com a falta de vagas, apontando problemas 
também de acesso ao ensino superior:...“Para receber todos os estudantes em universidades 
gratuitas seria preciso triplicar os recursos destinados à educação superior, com prejuízos fatais 
para as outras responsabilidades do Estado: saúde, transporte, assistência social, sem falar nos 
outros níveis de educação, os ensinos fundamental e médio...” 212  

 

Os autores aqui reconhecem também discrepâncias no acesso ao ensino superior, 

sendo um dos motivos à falta de recursos, e que para preencher a demanda toda de estudantes 

                                                
211  Idem: p. 176 . 
212  Idem: p. 169 . 



 

 

41 

nas universidades públicas, seria necessário triplicar os recursos destinados à educação 

superior, o que não seria possível.  

Para os autores a meritocracia garantiria que, através do mérito todos concorrem em 

igualdade de condições, como determina a Constituição e como é o caso de todos os outros 

concursos públicos. Aqui a meritocracia seria justificada, não só pela questão do valor 

individual, mas também como única alternativa para mediar à impossibilidade em “receber 

todos os estudantes em universidades gratuitas213”, devido à falta de recursos (que se fossem 

destinados a esta finalidade faltariam para outros serviços essenciais). Aqui a noção de 

igualdade de condições suscita diversas interpretações, pois reconhecem a discriminação 

racial associada à desigualdade educacional, mais adiante demonstrada nesta análise. O 

grande momento da meritocracia seria é a criação da igualdade de condições: o vestibular 

como realização plena da meritocracia e da democracia. Uma vitória contra o protecionismo, 

o clientelismo e o racismo. Nesta passagem fica evidenciado o preciso momento em que 

ocorre, segundo Maldonado-Torres214, as contradições entre as promessas e as afirmações da 

visão hegemônica em torno do humano e a realidade que confrontam os sujeitos 

racializados215.  

Para os autores, as cotas são dignas de crítica por partirem da constatação de que 

negros não conseguem competir com “brancos” no vestibular, elas são dignas de crítica, uma 

vez que Incidem sobre as conseqüências da discriminação racial e da desigualdade 

educacional sem, entretanto, poder corrigi-las, algo que considera uma enorme deficiência 

contida na proposta de cotas. Embora reconheçam a discriminação racial contida nos 

obstáculos sociais “muito sérios216” na trajetória escolar, alertam que esta proposta 

prejudicará os brancos mais pobres. A recorrente comparação entre Brasil e Estados Unidos, 

onde o frame “lá que se originou/onde faz sentido/não é o caso do Brasil217”, uma prudência 

sugestiva de que a proposta de cotas seria um mimetismo às mesmas políticas norte-

americanas.  As cotas seriam as perspectivas de intolerância, holocausto, pois representariam 

um “retrocesso” pela distinção na lei entre brancos e negros, classificações estas que estão na 

base “de todas as formas mais violentas de racismo” também não foram esquecidas pelos 

autores.  O anti-semitismo e o apartheid não foram esquecidos. O pecado original das cotas: 

por estabelecer categorias separadas promoveriam um novo tipo de racismo.  
                                                
213  Idem: p. 169 . 
214  MALDONADO-TORRES, 2006: p.126 .   
215 Idéia tomada de seminário de Lewis Gordon em seminário no Curso Fábrica de Idéias promovido pelo Centro 
de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, Salvador, de 22 a 26 de Agosto de 2005.  
216  FRY, 2007: p. 170 . 
217  Idem: p. 171 . 
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Embora reconheçam que o ensino público não capacita para o meritocrático, 

democrático e igualitário vestibular - enquanto o ensino público não melhora - a alternativa 

seria oferecer subsídios que aumentasse a oferta de vagas nos cursos pré-universitários 

gratuitos (destinados a essa população que não pode pagar os “cursinhos” freqüentados pela 

classe média),... “Enquanto todo o ensino público não melhorar...” 218  

Os contextos comunicacionais expressos nas falas acima deixam explicitar processos 

subjacentes de ilocução quando se estabelecem relações entre seus enunciados e as práticas 

sociais correntes. Nestas falas os autores dirigem-se a um leitor que ainda toma contatos 

iniciais com o “Estatuto da Igualdade Racial”, e por isto, busca mais informações para o 

esclarecimento de dúvidas. Vale lembrar que os atos de fala são produzidos por pessoas que 

previamente colocam-se contra a implantação de tal programa.  

Existem cinco posições argumentativas que estruturam todas as falas.  A primeira 

posição argumentativa é demarcada em se colocar contra a noção das cotas nas universidades 

públicas. A Segundo posição argumentativa é de ataque ao Estado. A terceira posição 

argumentativa é a de apontar problemas e discrepâncias em elementos, que justamente na 

posição dos articulistas seriam os produtos e legados mais bem sucedidos construídos pela 

sociedade brasileira. A quarta posição argumentativa retoma os elogios aos produtos e legados 

elaborados pela sociedade brasileira através da democracia racial. E finalizando, a quinta e 

última posição argumentativa chama o leitor para a gravidade da situação caso as cotas sejam 

de fato institucionalizadas e implantadas. 

A primeira posição argumentativa demarca uma posição em colocar-se contra as cotas. 

Embora em muitas vezes estas críticas sobreponham Estado, Governo e Estatuto da Igualdade 

Racial ou às Políticas de Ação Afirmativa. Outros setores como a mídia, o trabalho e 

ocupação fazem parte das propostas contidas no Estatuto da Igualdade Racial. As falas em 

relação às cotas sintetizam esta posição contrária em um episódio mensurável através de 

argumentos que determinam o “equivoco” (uma proposta que não atendendo aos pré-

requisitos de meritocracia e universalização) e que não leva em conta previamente a 

mestiçagem do povo brasileiro. A “institucionalização do racismo negro” não define o que o 

autor entende por racismo negro, sobre suas origens, manifestações e efeitos.   Os objetivos 

últimos da política nunca são questionados ou debatidos, como atuariam no sentido de corrigir 

distorções (em muitas vezes apontadas pelos próprios autores dos artigos), de que a raça é um 

dos critérios, embora não declarados (o que também é reconhecido pelos autores) e que os 

                                                
218  Idem: p. 172 . 
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mecanismos inerciais de exclusão não são rompidos pelas medidas universalistas, onde o 

sistema opera de forma regular no sentido da recriação de padrões nos mecanismos de 

discriminação inscritos na operação do sistema social.  

A segunda posição argumentativa parte de um argumento de crítica ao Estado (que em 

alguns momentos sobrepõe-se sem fazer a distinção entre Estado e Governo), suas escolhas, a 

maneira como coloca em prática estas escolhas, bem como deixam explicitadas as 

discordâncias com estas escolhas bem, como apontam aquilo o que consideram falhas, 

discrepâncias e problemas. Em alguns momentos percebe-se a sobreposição da crítica ao 

Estado ou crítica ao Governo, onde não se define uma posição contra o Governo (dentro do 

regime presidencialista, um Governo eleito, que se origina de um determinado partido e 

coloca em prática certo número de propostas em certo período de tempo) do Estado (um 

aparato burocrático estatal permanente regido por normas e leis, independentemente do 

Governo).  Também não sugere critérios outros, uma vez que inicialmente apresenta-se contra 

a proposta, portanto, aos poucos a posição e a intencionalidade dos autores ficam mais claras 

em favor da manutenção da inação e do imobilismo. 

A terceira posição argumentativa é a de apontar problemas e discrepâncias em 

elementos que justamente na posição dos articulistas, seriam os produtos e legados mais bem 

sucedidos construídos pela sociedade brasileira. A democracia racial com os seus conteúdos 

de elogio à miscigenação, da universalização, da paz entre as “raças” e convivência pacífica é 

contraposta através do reconhecimento da existência de um racismo proveniente das classes 

média e alta (não intelectualizadas, segundo o autor), de uma discriminação racial estruturada 

nos obstáculos sociais enfrentados por estudantes negros. A Universalização (enquanto 

utopia) encontra ressalvas quando há o reconhecimento de que alunos com maior poder 

aquisitivo encontram vantagens nos vestibulares, e, portanto ao acesso à universidade, bem 

como o reconhecimento de que, por uma questão orçamentária, a universalidade não atinge a 

todos, e também, através do ensino público que não prepara adequadamente para a 

meritocracia (para os articulistas, a alma da democracia e do igualitarismo, serviria também 

para mediar à impossibilidade em receber todos os estudantes em universidades gratuitas 

devido à falta de recursos, que assim transforma-se em uma realpolitk) e por isto existem sim, 

restrições de acesso ao ensino médio e superior. Descrevem uma universalização inconclusa 

visível através das restrições de acesso aos bens públicos e de uma discriminação racial 

incrustada, que através de “obstáculos sociais”, interfere nas trajetórias escolares deixando 

também inconclusas a democratização e a igualdade.  
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A quarta posição argumentativa retoma os elogios aos produtos e legados elaborados 

pela sociedade brasileira através da democracia racial... Um dos grandes ativos brasileiros é a 

convivência racial, especialmente naquilo que o Brasil tem de melhor: o povo brasileiro... (a 

colonização doce, a miscigenação e a universalização) conjunta à recorrente comparação entre 

Brasil e Estados Unidos,  

Por fim, a quinta e última posição argumentativa chama o leitor para a gravidade da 

situação: as cotas, as políticas de igualdade racial, o Estatuto da Igualdade Racial, políticas de 

ação afirmativa, não importa como se chamem. São perigosas e redundarão em fascismo (o 

anti-semitismo e o Holocausto são evocados), apartheid (o segregacionismo será 

generalizado), intolerância e limpeza étnica provavelmente acionada por grupos negros 

politizados que já ameaçam os vínculos de solidariedade das classes populares, hostilizando 

mestiços, meio-brancos e brancos pobres. O final cartático alude a um Nós e aos Outros, que 

em Siqueira219 demarca como sendo o momento decisivo que define os que se perturbam com 

o discurso do Outro, que por ser como o Outro, enigmático, constituindo-se um problema a 

ser resolvido220. Reelabora neste aspecto este estudo de caso, para concluir que há não-saberes 

envolvidos no contexto e que não são explicitados. Não o temor de um enigmático sem 

sentido, mas de um enigmático que tem sentido demais, que escapa ao domínio e ao controle 

hegemônico. Um contra discurso insuportável e autônomo, por isso a chamada ao imobilismo 

destas ações, que se providencie à suspensão de tudo para um retorno à normalidade da 

democracia racial, da universalização (enquanto utopia), do igualitarismo e da meritocracia 

(enquanto realpolitik), mesmo que irresolutos e inconclusos.  A insuportável perda de controle 

hegemônico sobre o Outro inferior e subalternizado, e que agora reivindica uma condição de 

igualdade, ameaçadora, fora de lugar.  

Este estudo de caso toma estas falas no sentido de que a representatividade da amostra 

propiciada acima reside no fato em serem representantes de várias áreas de destaque da 

sociedade e majoritariamente da classe média brasileira (jornalistas, ex-ministros, 

especialistas em ciências da educação, professores de carreira em universidades seletivas, 

etc.), embora esta amostragem neste estudo de caso não tenha a pretensão de contemplar a 

totalidade de posições contidas na classe média brasileira, além de que por razões de limites 

deste estudo, não poder generalizar para toda a sociedade brasileira. Entretanto, em uma 

análise obtida por esta amostra seria possível inferir um quadro de contexto para a verificação 

                                                
219  SIQUEIRA, 1986 . 
220 SIQUEIRA, 1986: p. 10. apud Lopes, 1978 . Discurso, texto e significação: uma teoria do interpretante. 
Lopes, Edward. São Paulo: Cultrix, 1978, p. 03. 
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de funções epistemológicas e heurísticas contidas nelas em relação aos seus posicionamentos 

diante das reivindicações do Movimento Negro. Assim delineia-se o seguinte quadro:  

 

Quadro 2 – Atributos, ameaças, desqualicadores 
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Uma justificativa possível para a reação destes setores pode ser buscada nos 

estereótipos criados a respeito da população negra ao longo dos anos. Como as reivindicações 

negras historicamente sempre surgiram como contestação à ordem social estabelecida, 

acrescidas de revoltas, protestos e a desagregação daquilo que antes pareciam ordem e 

ameaçando o padrão de acumulação da sociedade brasileira, fica nas falas acima explicitadas 

o grau de ameaça que às ações afirmativas demonstram ser a esta ordem.  

Em Fonseca221 observamos que apesar de bastante difundida e revista, a historiografia 

brasileira sobre o negro (a autora fala especificamente sobre a escravidão), que busca um 

processo de desconstrução de noções arraigadas das idéias de “dominação” e de 

“submissão222” desta população, sua difusão ainda se limita a um reducionismo caracterizado 

pelo traço tradicionalista, ou seja, apresenta a inserção do negro na sociedade brasileira como 

um elemento constituinte necessário e instrumental na vida do país.  

Para este estudo de caso, estes estereótipos, associados à democracia racial, deixam 

claro a “idéia de...” uma imagem espontânea logo que se “trata de...” em representações 

desligadas da realidade objetiva e partilhada por membros do grupo social portadores destas 

percepções não inatas, uma vez que emanam sob influência do meio cultural. 

 

                                                
221  FONSECA, 2006: p. 91 . 
222  FONSECA, 2006: p. 91 . 



 

 

46 

Capítulo 3  -  O  J o r n a l  Ì r o h ì n  
 

“... Existe uma educação que eu não quero, ela não é a educação que serve para o meu povo. O 
que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer como a educação tem que ser. Ter uma instituição 
que, em embrião, ela seja a oposição ao que está aí, pode ser pequenininha, mas a educação é 
essa que nós estamos dando. Qual é o problema que nós temos no Brasil? É que sempre 
educação para nós é a educação da escola deles, é a escola que está aí, nunca existe assim: nós 
estamos educando como nós queremos que nossas crianças sejam educadas. A nossa debilidade 
institucional nesse sentido não é institucional no sentido de governo, parlamento. Não. Não é. 
Nós não temos instituições, são débeis a que nós temos porque lá nos Estados Unidos, o que eles 
fizeram foi assim: não, a gente educa nossos pastores, com licença, a gente vai formar os nossos, 
não vai aprender na sua escola como é que fala para negro não. Nós é que vamos ensinar. A 
gente não faz investimento quando a gente critica educação, a gente fala da escola pública, mas a 
gente nunca fala como é que faz. Acho que toda a iniciativa que nós tivemos nesse sentido é 
educação. Onde eu quero chegar com o jornal? É ridículo eu ficar achando que se eu tivesse, por 
exemplo, falando com um americano idealizado que eu tenho aqui na minha cabeça e me 
queixando para ele, assim como eu me queixo no editorial desse número, de que os jornais não 
divulgam a palestra do presidente do Supremo e ela era a favor dos negros, ele falava assim: mas 
por que, Edson, os jornais brancos, dos brancos, não divulgam uma coisa que é a favor dos 
negros? Você quer me explicar? Porque eu não estou entendendo que expectativa é essa que 
você está, depois de 516 anos. Como é que você não tem o seu jornal? Há algo que está ligado a 
não termos autonomia política, nós não temos autonomia sobre outra coisa...”  

EDSON CARDOSO, depoimento a Sueli CARNEIRO223. 
 

Para análise das publicações do Jornal Ìrohìn serão abordadas especificamente 

matérias e artigos publicados entre 1996 a 2007, onde se pretende observar a trajetória das 

reivindicações sobre Educação para a obtenção de um quadro analítico e crítico. As 

discussões sobre a implantação do sistema de cotas nas universidades e também sobre a lei nº. 

10.639/2003 sobre ensino de História e Cultura afro-brasileira e História da África, embora 

outros temas também tenham sido publicados, foi o que de mais relevante encontrou-se nos 

artigos por tratarem-se de assuntos que ao longo dos anos propiciam debates em vários 

segmentos sociais. Em alguns momentos, em virtude da especificidade conceitual de 

contraposição aos discursos hegemônicos, contraposição ao epistemicídio e insurgências 

estarem contidas e já descritas anteriormente, foram acrescentados artigos escritos por 

intelectuais negros ou sobre intelectuais negros que justificassem este enfoque.  

Convém salientar que nos distintos formatos com o qual a publicação foi se 

modificando no decorrer dos anos (primeiro folheto, posteriormente formato tablóide e por 

fim as publicações na internet), foram selecionadas para análise aqueles artigos dentro do 

contexto conceitual citado anteriormente, e também por um motivo de espaço e das 

possibilidades limitadas deste estudo. Assim foram analisadas as edições n° 1224·, no.  2225, no. 

                                                
223 CARNEIRO, 2005: p.183-184. 
224  Maio e Junho de 1996. 
225  Julho, Agosto e Setembro de 1996.  
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3226 e no. 4/5227 do formato folheto. As edições nº. 8228 e nº. 9229 em sua fase do formato 

tablóide e as edições nº. 10, nº. 11, nº. 13, nº.15, nº.16, nº.17, nº.18, nº. 19, nº. 20 e nº. 21 em 

sua fase da internet230, com especial ênfase em seus editoriais.  

Um primeiro momento buscar o significado do Jornal Ìrohìn dentro do contexto já 

apresentado em relação à imprensa negra significa antes de qualquer coisa abordar a sua 

duração. A análise de sua duração não seguirá a clássica questão colocada por questões 

empresariais ou econômicas, mesmo que sejam questões importantes, não é neste ponto que 

este estudo busca a sua diferenciação do veículo de informação estudado em relação à 

imprensa negra já produzida no Brasil. Neste aspecto comparativo, quanto à longevidade do 

jornal (se considerarmos a média e periodicidade dos outros veículos) e pressupor que o jornal 

resiste em função do vínculo que possuí com seu público, e este vínculo é devido em grande 

parte por ser o jornal propositivo, que divulga ações, mas também participante em diversas 

ações promovidas pelo Movimento Social Negro. 

O manifesto editorial da primeira edição em edital assinado de forma conjunta por 

experientes militantes, todos da geração das décadas de 70 e 80 é sintomática: “Novos e mais 

complexos desafios”. Neste primeiro passo, e uma abordagem que deixa implícita uma 

renovação das ações e o aprendizado com experiências passadas que possibilite direcionar as 

ações através do binômio lutas sociais e conquistas institucionais do movimento negro que 

conduzam em direção a objetivos como uma práxis. Verifica-se assim que também a aposta 

na institucionalização da luta anti-racista como um dos desafios colocados para a efetivação 

de direitos e de imediato um programa de ação. Outra característica seriam as origens 

(pessoas de vários estados do país) e a diversificação das lideranças no que diz respeito a 

gênero (mulheres na liderança, algo raro ou inexistente em quase toda a trajetória da imprensa 

negra).  

Nos editoriais serão analisadas as principais posições do jornal, posições estas que 

dentro de um contexto cultural e político de relevância social, considerando que o pano de 

fundo destes editoriais contempla o Movimento Social Negro e a ações empreendidas para a 

concretização de suas reivindicações. Nele observamos uma progressão desde a primeira fase 

do jornal, que seria a de se inserir em um debate cada vez mais amplo sobre as questões que 
                                                
226  Janeiro, Fevereiro e Março de 1997. 
227  Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 1999. 
228  Dezembro e janeiro, 2004/2005. 
229  Fevereiro e Março de 2005. 
230 nº. 10 (Abril e Maio de 2005), nº. 11 (Junho e Julho de 2005), nº.13 (Outubro e Novembro de 2005), nº.15 
(Fevereiro e Março de 2006), nº.16 (Abril e Maio de 2006), nº.17 (Junho e Julho de 2006), nº.18 (Agosto e 
Setembro de 2006), nº. 19 (23 de março de 2007), nº. 20 (27 de julho de 2007) e nº. 21 (10 de Dezembro de 
2007). 
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dizem respeito à comunidade afro-brasileira, com a introdução de temas como violência, 

cotas, religião, relações internacionais, etc. Aqui nesta análise as proposições dos editoriais 

foram priorizadas no sentido em que acompanha também os acontecimentos mais gerais da 

relação sociedade brasileira e o movimento negro.  

No editorial e manifesto “Novos e mais complexos desafios231" evidencia-se que em 

“um primeiro passo” a demonstração de que o binômio formado por lutas sociais acrescido a 

conquistas institucionais são confirmados pelo fenômeno da intervenção do movimento 

negro, resultando nos seguintes fatores: 

a) De que Estados e municípios legislam “cada vez mais sobre relações raciais”. 

Impulsionadas pela Constituição Federal de 1988, as Constituições Estaduais e 

Leis Orgânicas dos Municípios oferecem-se como instrumentos jurídicos e 

administrativos ao anti-racismo. Este fenômeno é verificável na proliferação de 

órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais) com a finalidade do 

desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade racial. 

b)  A incorporação de propostas contidas no documento entregue pela executiva 

da “Marcha Zumbi”; 

c) Da implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos (à 

implementação de decisões de tratados internacionais antidiscriminatórios, a 

democratização de informações sobre itens cor); 

d) O decreto presidencial que cria o GTVPN232, bem como da criação no 

Ministério do Trabalho que cria GT de trabalho com a finalidade de definir 

programas de ações anti-racistas no emprego e na ocupação, bem como da 

criação pelo Ministério da Saúde de GT para a elaboração de um programa 

nacional de anemia falciforme. 

São dados que colocam ao movimento negro o desafio de atuar para que estas 

conquistas institucionais traduzam-se em direitos efetivos.  

A proposta de ação imediata: a criação em Brasília de um escritório que acompanhe as 

iniciativas legislativas e administrativas com o propósito de divulgar informações, subsidiar 

as ações de entidades negras, desenvolverem programas de formação para capacitação da 

militância e fomentar a produção sobre legislação e políticas públicas. Fica estipulada pelo 

                                                
231 Edição nº. 1 (Maio e Junho de 1996), p.1. 
232 Grupo de Trabalho Interministerial para a valorização da população negra criado por decreto presidencial 
de novembro de 1985.  
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grupo fundador do jornal a necessidade da criação, em curto prazo, de uma organização não-

governamental e plural, de amplo espectro político e sintonizada com os objetivos propostos.  

Assinam editorial como demonstração da disposição em investir no fortalecimento da 

luta e na unificação de esforços, e na exata medida que a empreitada envolva o conjunto das 

entidades do movimento negro, nos nomes de: Edson L. Cardoso (MNU-DF), Maria 

Aparecida Bento Silva (Ceert-SP), Sueli Carneiro (Geledés-SP), Hédio Santos Júnior (Ceert-

SP), Ivanir dos Santos (CEAP-RJ) e João C. Nogueira (NEN- SC). Conforme Julius Nyerere: 

 “Vocês me pediram para lhes falar sobre a África. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre a 
África; mas vocês deveriam saber muito. Geograficamente, vocês estão próximos da África; e 
eu estou ciente de que depois da Nigéria o Brasil tem a maior população negra em todo o 
mundo. Então, eu saúdo esta oportunidade de falar a vocês sobre meu continente, e o 
continente dos ancestrais de milhões de brasileiros”. 

 

No editorial “Nyerere em Brasília233”, da redação, acompanha a visita de Julius 

Nyerere ex-presidente da Tanzânia e um dos mais importantes  líderes da luta contra o 

colonialismo na África. Convidado pelo governo do Distrito Federal para o programa “capital 

do debate”, abriu o debate com a palestra “A encruzilhada africana no limiar do século XXI”. 

Destacou as adversidades da globalização para os países do sul, onde “a capacidade dos 

países em desenvolvimento de mitigar isoladamente seus efeitos nocivos é quase nenhuma” e 

que no século XXI as nações africanas precisam trabalhar conjuntamente e divisar uma 

estratégia comum para o desenvolvimento.  

... “Vocês me pediram para lhes falar sobre a África. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre a 
África; mas vocês deveriam saber muito. Geograficamente, vocês estão próximos da África; e 
eu estou ciente de que depois da Nigéria o Brasil tem a maior população negra em todo o 
mundo. Então, eu saúdo esta oportunidade de falar a vocês sobre meu continente, e o 
continente dos ancestrais de milhões de brasileiros”... Julius Nyerere  

 

Para poder desenvolver-se em liberdade a África deve ingressar no proximo milênio 

com uma agenda que priorize cinco pontos essenciais, 1. Ocupar-se com a herança da 

multiplicidade e artificialidade das nações-estados do continente, com sua tendência intrínseca 

à instabilidade endêmica; 2. Adotar políticas econômicas e sociais que maximizem a 

mobilização e o uso de recursos internos, materiais e humanos; 3. Maximizar a cooperação 

interafricana em todos os campos de desenvolvimento, tanto no nível regional quanto no sub-

regional; 4. Trabalhar integralmente com outros países e regiões do Sul para maximizar a 

solidariedade e a cooperação Sul-Sul; 5. Em cooperaço com outros países e regiões do Sul, 

trabalhar sem descanso com c Norte econômico para construir um mundc de justiça para 

                                                
233 Edição nº. 2 (Julho, Agosto e Setembro de 1996), p.1. 
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todos, no qual os pobres lutadores do mundo tenham uma oportunidade, nacional e 

internacionalmente.  

No editorial “Legislação só não basta234” de Edson L. Cardoso, destaca as ações do 

Poder Judiciário, especialmente a condenção do editor do Jornal Zero Hora de Porto Alegre 

por incitar e induzir “a discriminação racial através do conteúdo racista das obras 

publicadas pela sua editora”. Cita o caso Tiririca/Sony e o malôgro da condenação diante das 

denúncias e lembra da regulamentação com pressupostos não-racistas do decreto nº. 17.832 

sobre anúncios do setor público.  

...” O vice-presidente da República, Sr. Marco Maciel, afirmou em artigo recente na “Folha de 
São Paulo” que, sob o ponto de vista da moral liberal, igualdade e equidade são princípios 
políticos e morais diferentes, chamando a atenção para a natureza compensatória embutida no 
conceito de equidade, diferente da noção de tratamento igual para todos. “É preciso eliminar a 
diferença económica e social para que o veredito seja justo e, só nessas condições, equâmme”. 
Pois é. Agora todo mundo fica sabendo desse postulado da “filosofia liberal”...  

 

No editorial “Sapatinho na Janela. (ao som do clássico natalino235)” Edson L. 

Cardoso comenta artigos publicados pelo jornal “Folha de São Paulo” escritos por Marco 

Maciel (na ocasião vice-presidente da república) e Rubens Ricupero que o editorialista 

classifica como indícios significativos de uma profunda crise moral na consciência liberal 

brasileira. Comenta também também no editorial artigo da revista “Veja” sobre comparação 

Brasil-Estados Unidos  no aspecto racial: 

“Como a comparação é uma estrutura argumentativa de largas raízes no pensamento humano, 

essa alteração de sinais entre comparante e comparado bem pode ser reveladora de mudanças 

na concepção - no modo de um certo pensamento brasileiro conceber as relações raciais. Uma 

vitória ideológica extraordinária do Movimento Negro, mas peraí (...).”  

 

Critica o Movimento Negro pela falta de intervenção política, mobilização, 

organização e contundência, comparando-o a uma “canoa furada”. Finaliza o artigo 

lembrando dados mais recentes sobre desemprego divulgados pelo Dieese da Bahia que indica 

que de 336 mil desempregados na Região Metropolitana de Salvador, 239 mil são negros.  

A análise dos editoriais do Jornal Ìrohìn demonstra o quadro de forças sociais em 

constante movimento em uma conjuntura ora favorável, ora desfavorável. Entre as questões 

desfavoráveis às reivindicações da ideologia negra, destacaremos as mais relevantes no 

decorrer dos anos nos editoriais. 

                                                
234 Edição nº. 3 (ano II, Janeiro, Fevereiro e Março de 1997),p.1.  
235 Edição nº. 4 e 5 (1º semestre de 1999),p.1.  



 

 

51 

Uma primeira questão seria o fato de como transformar conquistas institucionais para 

que se traduzam em direitos efetivos. No editorial “Racismo, agenda legislativa e 

sanguessugas236” de Edson L. Cardoso, onde em relação à agenda legislativa de interesses do 

movimento negro no congresso que “hiberna” em meio à crise dos sanguessugas e 

mensaleiros em momento decisivo em que os relatores do projeto estão envolvidos nos 

escândalos. Isto significa uma interrupção e maior morosidade no lento processo nas relatorias 

para a votação do Estatuto da Igualdade Racial.  

No editorial “O momento é de afirmação política237” onde alerta para o fato de que o 

não reconhecimento do protagonismo negro para além dos limites de uma ação reivindicatória 

antecipariam o quanto essas políticas podem ser adiadas, aplicadas de modo distorcido, 

desvirtuado, superficial e como meros paliativos.  

Um corpo-a-corpo é travado é cada edição do jornal em relação às críticas e opiniões 

contrárias às reivindicações negras, que se utiliza de vários recursos, sendo um deles a 

distorção da realidade histórica, por exemplo, além do largo alcance e repercussão que estas 

opiniões projetam na mídia.  Neste caso a resposta dada através de editorial “Maio: escritores 

e policiais celebram o mesmo ofício238”, sobre publicação da revista “Veja239”, onde João 

Ubaldo Ribeiro em entrevista declara que “Não foram os portugueses que escravizaram os 

negros”, entrevista com distorções em relação à realidade histórica e mistificação ideológica. 

Artigo do “O Estado de São Paulo240” acusa o Movimento Negro de provocar a perda “do 

país miscigenado mais bem sucedido do mundo” deixando um rastro de desmobilização de 

vontades, de desestímulo e de uma reconstrução do passado com vistas a bloquear mudanças 

no presente. No mesmo editorial lembra a reação do grupo EREgêge de Salvador que lançou 

na mesma época uma campanha contra o extermínio de jovens negros241, contra a violência 

policial e contra o desemprego.  

Outro embate seria a crítica ao disco “CÊ” de Caetano Veloso feita no editorial “Cê vê 

tudo ao contrário242” de Edson L. Cardoso. Na canção “O Herói” o argumento central seria 

um manifesto contra as cotas, que seriam uma imitação de outra realidade, onde os negros 

brasileiros dedicar-se-iam a estimular e promover o ódio racial, onde a utilização de estigmas:  

                                                
236 Edição nº. 17 (Junho e Julho de 2006). 
237 Edição nº. 11 (Junho e Julho de 2005). 
238 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
239 Edição 1095, nº. 20, ano 38.  
240 Edição de 15 de outubro de 1997. 
241 Em Salvador foi lançada campanha que estimula reação ao extermínio. Como ser Movimento Negro sem 
reagir à violência racial? Como espelhar-se na saga de Palmares sem protestar contra o aniquilamento da 
juventude negra? (Ìrohìn, outubro/novembro 2004, p.2).  
242 Edição nº. 19 (23 de março de 2007). 
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“fomentar aqui o ódio racial/a separação nítida das raças”. Em sua odi(o)sséia, nosso herói 
mulato quer ser tudo o que ele não é: “quero ser negro 100%, americano/sul-africano, tudo 
menos o santo/que a brisa do Brasil briga e balança”... 

 

Para o autor da canção, as políticas públicas voltadas para a população negra seriam 

“um equívoco elementar” e mimetismo de traços particulares exógenos. O favelado da canção 

então se redime ao reincorporando a tradição ideológica do homem cordial (aquele mesmo 

que impede a impessoalidade das relações sociais, que lança mão do nepotismo, do 

clientelismo e dos maus usos do Estado, sem a nitidez da separação público e privado), da 

democracia racial (uma ideologia sem autor, um oximoro) ao perceber que a sua boa índole 

sincrética foi corrompida (provavelmente pelas cotas ou pela introdução de estudos de cultura 

Afro-brasileira e Africana na escola pública, que até o momento do lançamento do disco 

seriam as únicas ações concretas).  

O editorial “Profetas do terror e a distorção da história243”, onde Edson L. Cardoso 

descreve a reação das elites e dos setores médios da sociedade brasileira representados pela 

grande mídia naquilo que chama de “terrorismo político e cultural”, apresentados nos 

editoriais, reportagens, livros e noticiários de TV deduzindo e antevendo os resultados, 

alardeando o início de uma “guerra racial” e “ódio racial” que adviriam caso o estatuto da 

igualdade racial fosse aprovado. “As profecias do terror” atribuem aos negros à promoção do 

racismo e a tentativa de destruição do patrimônio do “Grande País Miscigenado” através da 

aprovação da legislação sobre as cotas. Destaque feito para publicação da Revista de História 

da Biblioteca Nacional244 com o título de “Negros colonizadores”, onde segundo Gilberto 

Freyre” negros que fugiram para as matas no século XVIII” dirigiam uma grande população 

de cafuzos, plantações e criação de animais, finalizando que...” a nossa história não é feita de 

mocinhos e bandidos”. Para o editorialista a intenção da Revista de História da Biblioteca 

Nacional (publicação, aliás, que não se pautou em nenhuma referência com relação a qual 

obra, em qual lugar isto ocorreu e sem a devida reflexão sobre a importância do 

empreendimento “colonial” dos negros) seria a de demonstrar com “provas” que os negros 

participaram da “colonização européia”. O principal impedimento para o malogro da 

implementação de políticas públicas de ação afirmativa seria o fato da impossibilidade de se 

reconhecer na sociedade brasileira quem é negro e quem não é o que seria um fator de 

disseminação de racismo (por parte dos negros). Prestigiosas instituições de ensino e pesquisa 

                                                
243 Edição nº. 20 (27 de julho de 2007).  
244 Edição nº. 20 (maio de 2007, ano 2), p.88. 
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mobilizaram intelectuais para uma campanha que deformam razões para impedir o benefício 

das políticas públicas.  

A ausência de um Movimento Negro estruturado nacionalmente, bem como a sua 

tutela por parte de partidos e outras organizações é uma outra questão que se revela 

desfavorável, pois a desqualificação dos sujeitos políticos caminha paralela a cooptação. 

Neste aspecto, as reivindicações do Movimento Negro constituem uma agenda anterior 

inclusive à fundação da maioria dos partidos e organizações.  

Os acontecimentos da Marcha Zumbi + 10 relatados através do editorial “Uma vitória 

com os pés no chão: Recebe, não recebe – acabou recebendo245”, onde a relutância do 

governo em receber a direção da marcha deixa explícita a tensão e a divergência entre grupos 

do governo e o Movimento Negro. A pressão terminou com a direção da marcha sendo 

recebida pelo presidente da república, onde na audiência ficou clara a falta de diálogo entre o 

Seppir e o Grupo Executivo Interministerial coordenado pela Casa Civil.  

Outra questão desfavorável diz respeito à eficácia da pressão internacional e dos 

compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em relação às agências internacionais. Nos 

últimos anos muitas dúvidas têm sido levantadas, no que diz respeito ao sistema ONU no 

Brasil sobre seu impacto e quanto aos efeitos sobre práticas efetivas. O editorial “Relatório de 

Doudou Diène terá algum impacto no sistema ONU no Brasil?” 246, em que comenta a visita 

feita ao Brasil pelo relator especial das Nações Unidas, Doudou Diène sobre formas 

contemporâneas de racismo e discriminação racial. Diène afirma que “toda a sociedade está 

organizada a partir de uma perspectiva racista: os negros são excluídos de todos os setores da 

sociedade e confinados aos trabalhos difíceis, com baixos salários, e seus direitos básicos, 

incluindo o direito à vida, sendo violados”. Segundo o editorial, de efetivo pouco se consegue, 

mesmo que o PNUD disponha de 800 milhões de dólares para programas e projetos 

destinados ao Brasil. 

Nos aspectos que dizem respeito a condições favoráveis, as lutas sociais acrescidas de 

conquistas institucionais que poderiam traduzir-se em Leis favoráveis, mudanças de agenda 

para a introdução de políticas públicas e a conquista de apoios em cada vez mais amplos 

setores da sociedade.  

Devemos destacar, por exemplo, entrevista “Ela Castilho. O embate está na 

regularização fundiária247”, feita por Ana Luiza Pinheiro Flauzina248 com a Procuradora 

                                                
245 Edição nº. 13 (Outubro e Novembro de 2005), especial. 
246 Edição nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006). 
247 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
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Geral da República (integrante do PFDC249) Ela Wiecko Volkmer de Castilho, com atuação 

na militância dos direitos humanos e dedicada às questões quilombolas. Após breve relato de 

sua trajetória profissional após 1973, primeiramente no INCRA e depois, na procuradoria 

federal, esclarece suas atribuições ao “resguardo dos interesses das comunidades indígenas e 

outras minorias”. Indaga sobre questões pertinentes à discriminação racial e à garantia de 

direitos da população negra, lembra que após a Conferência de Durban a temática entra 

definitivamente na agenda política da PFDC. Perguntado sobre sua percepção sobre a situação 

quilombola no Brasil, lembra que a questão era invisível aos especialistas em Direito, e a 

questão racial, apesar do acesso ao problema, não era perceptível. Seu primeiro contato 

específico em 1992, em razão das questões fundiárias ocorridas no Rio das Rãs, oeste do 

estado da Bahia. Este momento foi paradigmático, uma vez que dentro da procuradoria a 

partir destes acontecimentos iniciaram-se as discussões sobre o art. 68 do ADCT, onde se 

colocou frente à comunidade negra, fazendeiros e posseiros, o que deu origem a primeira ação 

civil pública. Esclarece sobre o processo de titulação de terras, sobre as pressões em relação à 

titularização de propriedade para os quilombolas. Considera que uma política sistematizada 

em relação aos quilombolas ainda é sofrível e ambígua, embora existam programas 

específicos à questão central que seria assegurar direito a terra ainda não é enfrentada com 

consistência. 

A Marcha Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida realizada no ano de 1995250, 

ano do Tricentenário de Zumbi, foi uma iniciativa com o propósito de pressionar o Estado 

brasileiro por ações efetivas que se transformassem em políticas de combate ao racismo e à 

desigualdade racial. Diagnostica a organização da marcha uma crescente atuação do 

Movimento Negro, tendo como base a Constituição de 1988 que resultou em uma legislação 

anti-discriminatória como instrumento para a luta contra o racismo, enumerando as áreas 

essenciais dessas possíveis ações, como a Educação, as relações de trabalho, a violência racial 

e às relações exteriores (principalmente as relações com os países do continente africano). 

Este diagnóstico resultou no Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial 

que enumera a necessidade de ações nos seguintes campos: Democratização da informação, 

Mercado de Trabalho, Educação, Civilização e Comunicação, Saúde, Violência, Religião e 

Terra. 
                                                                                                                                                   
248 Professora da UniCeub. Mestra em Direito pela UnB (DF.). 
249 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), criada em 1993 pela Lei Complementar nº. 75. 
250Seção MEMÓRIA on-line do Jornal Ìrohìn. A Marcha Zumbi - Por uma política de combate ao racismo e à 
desigualdade racial. Documento histório resultante da Marcha ocorrida em 1995, por ocasião dos 300 anos de 
falecimento de Zumbi, 17, 18 e 19 de novembro de 1995. Edson Lopes Cardoso, Executiva Nacional da 
Marcha/MNU.  
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Estas ações tiveram como marco inicial o Decreto presidencial de 20 de Novembro de 

1995 que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População 

Negra, com o objetivo de desenvolver políticas voltadas para a população negra.  

Dez anos depois, a organização da Marcha é retomada, e propõe as ações afirmativas e 

reparatórias como o melhor caminho para o acesso eqüitativo a bens e serviços, e como a 

melhor estratégia para alcançar os objetivos propostos. Assim a Marcha Zumbi dos Palmares 

+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, realizada em Brasília em 20 de novembro de 

2005251, determina um novo marco legal para políticas públicas além de apontar questões 

persistentes que tornaram-se obstáculos a estas pretensões, bem como o combate ao racismo e 

à discriminação feito de forma insuficiente por parte do Estado. A briga por posições se dá 

contra os segmentos hegemônicos e formadores de opinião da sociedade brasileira que não 

reconhecem estas reivindicações, em particular por parte das instituições que praticam 

preconceito, discriminação e racismo.  

Os desafios colocados diante do quadro da violência contra a juventude negra, das 

mortes evitáveis, do trabalho precário e do desemprego, da exclusão educacional, da não-

titularização das comunidades quilombolas e da situação das mulheres negras, todas questões 

geradas pelo racismo estrutural da sociedade brasileira. Após a proposta de solução para estas 

questões, é colocado o custo do racismo, estimado em R$ 67,2 bilhões nas áreas de Educação, 

Saúde e Saneamento. 

O artigo sobre a Marcha Zumbi + 10, “Marcha. A Marcha foi bela e emocionante - 

Mas precisamos ir além da pressão sobre o Estado252”, de Mário Teodoro253 enfatiza a 

existência de um Movimento Negro com reivindicações, caminhos e apontando soluções. O 

documento entregue ao Presidente da República coloca o papel do movimento como 

interlocutor no debate racial, agora com reconhecimento do Estado, resultado da organização 

e da mobilização da caminhada. Ressalta, ainda, Teodoro que a marcha deve suscitar novos 

rumos e buscar uma ampliação da ação política, a construção de bandeiras comuns e a 

consolidação da questão racial, não só com o Estado, mas também com a sociedade brasileira. 

No diálogo com o aparato institucional, lembra aquele autor, a questão racial é maior e deve 

ultrapassar a relação e o canal estabelecido com o Estado. Afirma ainda Teodoro que é 

preciso adentrar o espaço público não-institucional, o qual também deve ser chamado para se 

opor a questão racial. 

                                                
251 O documento “MANIFESTO À NAÇÃO” de 20 de Novembro de 2005 estás disponível na Edição nº. 13-
Especial, redigido pela Coordenação Nacional da Marcha.   
252 Edição nº. 13 (Outubro e Novembro de 2005), especial. 
253 Doutor em economia e consultor do Senado Federal. 
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No artigo “Marcha. Responsabilidade e autonomia - as lições do dia 16 de Novembro 

de 2005254”, de Wânia Sant'Anna, sobre o balanço do ano de 2005, que chega ao fim com 

lições de vida e de política inesquecíveis. Educativa [a marcha] pelo longo processo de 

organização, pelas decisões tomadas coletivamente e pela avaliação do percurso de dez anos. 

Pela análise da criação de novos cenários de atuação política e pela atualização de temáticas e 

preocupações. O histórico de mobilização e do trabalho político são resultados de ações 

anteriores que redundou na Marcha.  

No artigo a “Marcha. Nossa esperança: um fragmento luminoso255” de Ana Luíza 

Pinheiro Flauzina256, conclui que a marcha do dia 16 de Novembro nas ruas de Brasília foi um 

recado simples e direito: o emprenho e a disposição para o enfrentamento “por todos os meios 

necessários”. Quebrar a espinha dorsal do racismo na negociação, e nesse movimento não há 

como abafar as contradições. É preciso reconhecer que as estratégias diferem e a apropriação 

do esforço de mobilização é necessário para dialogar afinidades e diferenças para o 

reconhecimento dos diversos caminhos possíveis.  Vejo na Marcha Zumbi + 10 um diálogo 

com dois planos fundamentais: o primeiro, um recado para fora, sinalizando para o governo e 

a sociedade civil que o movimento precisa ser levado a sério, e um segundo, sinaliza com a 

possibilidade de adensamento político maior em nossas relações.  

O editorial “Pesquisas, extermínio e omissões257” de Edson L Cardoso, comenta a 

polêmica causada na mídia pela divulgação de pesquisa IBGE sobre nutrição e obesidade. 

Compara e destaca também divulgação de relatório da Unicef sobre a situação da infância no 

mundo, e particularmente no Brasil com indicadores nos quais, em decorrência da violência 

urbana, 14 mil crianças e adolescentes são vitimados por ano, e que 27 milhões de brasileiros 

até 17 anos de idade vivem na miséria.  

Estranha o silêncio no governo e na mídia que se seguiu a divulgação dos dados do 

relatório, indicando a omissão e descompromisso das autoridades e da sociedade brasileira em 

relação ao assunto.  

No editorial “O Vazio e o Lobo258”, comenta a falta de prioridade do governo Lula, 

principalmente no que diz respeito a questão orçamentária para a realização do Ano da 

Promoção da Igualdade Racial, onde as verbas destinadas ao ministério que organizaria o 

                                                
254 Edição nº. 13 (Outubro e Novembro de 2005), especial. 
255 Edição nº. 13 (Outubro e Novembro de 2005), especial. 
256 Advogada, mestranda em Direito e ativista do EnegreSer/UnB. 
257 Edição nº. 8 (Dezembro e janeiro 2004/2005), p.2. 
258 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), p.2.  
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evento tiveram um corte de 53% do total estimado. Outras ações do governo também 

sofreram cortes orçamentários. Assim o Ano da Promoção da Igualdade Racial seria:  

“(...) em estado de pureza absoluta. Pureza especulativa, etérea, terreno de sutilezas e 
transcendências onde nem mesmo se faz necessária a definição do que seja “Igualdade Racial”. 
É forçoso reconhecer, no entanto, alguma materialidade. O que há de palpável e concreto no 
decreto assinado pelo presidente Lula e seu ministro da Cultura, uma espécie de moldura sobre 
o vazio, é a coordenação da Seppir”  

Destaca a falta de estrutura do Seppir enquanto ministério, e alerta sobre um padrão já 

recorrente, inclusive de governos anteriores: eventos, recepções, seminários... Em o “o lobo e 

o cordeiro” critica artigo de Luis Nassif (“Racismo Negro”) publicado no Jornal Folha de São 

Paulo. 

“O presidente Lula disse, no ano passado, que “não tinha botado uma negra no Ministério para 
servir de enfeite”. No descreto sem número que cria o Ano da Promoção da Igualdade Racial, 
puro ornamento, tudo é enfeite” 

   

Na seção “referência” (link da internet), apresentação “Dez anos de muito trabalho e 

satisfação”, da redação, texto em que os dez anos de existência do jornal são comentados. 

Ressalta que seu surgimento em 1996 como resultado da Marcha Zumbi 300 anos, contra o 

Racismo, pela Cidadania e a Vida (1995), desde seus primeiros anos se propõe ao objetivo de 

articular organizações do movimento negro e de acompanhamento de políticas 

governamentais (atua por meio da capacitação de lideranças e de acompanhamento da atuação 

do Congresso Nacional). Entre 1996 e 1999 editou boletim informativo para 

acompanhamento e análise da atuação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 

sua segunda fase entre 2000 e 2002, dedica-se à capacitação de membros de organizações 

negras sobre temas da administração pública em parceria com a Escola Nacional de 

Administração Pública e com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). A partir de 2004 passa a editar o jornal formato tablóide259, onde assume a tarefa de 

informar à comunidade sobre assuntos de interesse da comunidade afro-brasileira que não 

estão disponíveis na grande imprensa. O marco deste reinício é a Marcha Zumbi+10 Contra o 

Racismo e pelo Direito à Vida260 que reuniu em Brasília mais de 8.000 ativistas e 160 

organizações do movimento negro brasileiro. Neste período observou-se um aumento da 

tiragem de 5.000 para 12.000 exemplares, 6.000 assinantes em 30 instituições. 

Com apoio da Fundação Ford, conta com colaboradores de várias partes do país em 

todas as suas edições, que formam uma rede de articulistas e colaboradores de diversas áreas 

de formação acadêmica e em sua maioria afro-descendentes. 

                                                
259 (edição nº. 6, de agosto e setembro de 2004). 
260  Realizada em 16 de Novembro de 2005. 
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C a p í t u l o  4 .  E d u c a ç ã o  n o  J o r n a l  Ì r o h ì n   
 

A posição do jornal ` Ìrohìn sobre educação da qual trata este capítulo deve justificada 

diante das muitas possibilidades apresentadas, sendo que se definiu aqui o enfoque em artigos 

que opinassem sobre a Lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História da África e da Cultura 

Afro-brasileira e sobre as cotas. Esta definição deve-se ao fato da abrangência destes dois 

temas, e que, diante das muitas possibilidades apresentadas pelos artigos publicados, tais 

como, intelectuais negros, ações afirmativas, Movimento Social Negro, Políticas Públicas, 

Política Internacional, trabalhos específicos em relação à população afro-brasileira, e muitos 

mais, esses têm sido o de maior impacto do ponto de vista do que esta dissertação procura 

analisar, qual seja, o papel educativo do jornal Ìrohìn – e, nesse caso, com impacto direto 

sobre o próprio atendimento da população negra na área da educação, em diferentes níveis de 

ensino; trata-se, assim, de oferecer informação e esclarecimento a população negra em 

matéria de educação, a partir de um processo educativo por meio de um veiculo de imprensa. 

Assim a decisão da escolha sobre artigos sobre Lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História 

da África e da Cultura Afro-brasileira e Cotas seriam no entendimento deste estudo de caso os 

dois assuntos de maior alcance, tanto no aspecto quantitativo, como qualitativo. 

O aspecto quantitativo seria estimado a partir da constatação do alcance populacional 

gerado pela implantação da Lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História da África e da 

Cultura Afro-brasileira desde o ensino fundamental, médio e superior, além das 

conseqüências resultantes da sua implementação nos cursos de formação inicial e continuada 

de professores e pós-graduação, abrangendo milhões de pessoas por todo o país, bem como da 

possibilidade de revitalização da historiografia brasileira que este fato possibilitaria. Quanto 

ao aspecto qualitativo, a justificativa da escolha dos artigos que opinam sobre cotas, deve-se 

ao fato de que, mesmo diante de um número pequeno de pessoas que fossem atingidos por 

esta política (comparando-se proporcionalmente ao tamanho da população afro-descendente), 

a transformação qualitativa advinda com um número maior de pessoas afro-descendentes 

freqüentando o ensino superior seria inevitável, além das imensas possibilidades colocadas 

em relação à interação e mobilização da população afro-descendente, de profissionais da 

Educação e do ethos cultural brasileiro de uma maneira geral.  

Ao apresentar a posição do jornal sobre educação e o enfoque dado aos artigos 

publicados a respeito da Lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História da África e da Cultura 
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Afro-brasileira, e também sobre o ingresso via política de cotas raciais261, algumas 

considerações a respeito das anteriores e antigas reivindicações do movimento negro caberia 

aqui a necessidade em situar um pequeno quadro sobre a trajetória das discussões com o 

poder público até a situação atual desta discussão.   

A respeito da Lei nº. 10.639/2003 sobre ensino de História da África e da Cultura 

Afro-brasileira o objetivo seria expor uma pequena mostra dos “labirintos” ao qual é puxado o 

“fio de Ariadne” e as barreiras impostas à efetivação desta reivindicação. Para tanto será 

necessário iniciar esta análise através da formulação de Oliveira262 na sua pesquisa, que entre 

outras coisas relata as mudanças ocorridas nos currículos normativos em relação às temáticas 

e abordagens históricas sobre a população negra, pesquisa que enfoca o período de 1978 a 

1998 sobre as propostas curriculares oficiais do estado e do município de São Paulo, bem 

como suas repercussões nas propostas do Ministério da Educação e Cultura. 

 Em sua análise o autor denomina que ”conteúdos escolares tradicionais” da história 

seriam aqueles que antecederam a reformulação empreendida no ano de 1986 e que 

reproduziriam “abordagens de ensino-aprendizagem cristalizadas entre os anos 20 a 70” do 

século 20, onde, segundo o autor, a partir deste período verifica-se uma “mudança 

significativa no tratamento dado a história da população negra263”.  Adverte que nos 

processos de mudança de currículo o embate entre formas cristalizadas de ensino 

aprendizagem e propostas alternativas onde uma abordagem tradicional dificulta a introdução 

de temas e abordagens novas. Isto se deve ao fato de que uma “repetição ritualística ou 

simbólica264” ao perpetuar certos “valores ou normas”, dificultando a introdução de novos 

conteúdos nas práticas escolares. Isto seria explicado pelo fato de que o ensino de História, 

disciplina ligada às tradições, processos de construções identitárias, à ancestralidade e à 

memória social, o que marca o campo por disputas de narrativas e muitas vezes, de 

manipulações265. 

Após longos períodos em que o tema da história e da cultura do negro eram 

apresentadas a partir das formulações que restringiam os conteúdos ao tema da “escravidão, 

                                                
261 Cf. Capítulo 2 - O tratamento do racismo que (não) está na grande imprensa, onde o debate sobre cotas 
também é tratado. Entretanto, este estudo de caso considera as dificuldades a respeito da implantação desta 
política também marcada por controvérsias e uma pluralidade de posições, favoráveis e contrárias, e sem 
pretender esgotar o assunto, prosseguir neste capítulo trantando de aspectos não suficientemente contemplados.  
262   OLIVEIRA, 2000). 
263   Idem: p. 12). 
264   Idem: p.13). Ivor F. Goodson (1991). Apud E. Hobsbawm.  
265 Idem: p.13. apud Forquim, 1992). Forquim, Jean-Claude. Saberes escolares, imperativos didáticos e 
dinâmicas sociais. In: Teoria & Educação. São Paulo, nº. 5, 1992.  
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abolição e formação geral do povo brasileiro266, mesmo que chamassem a atenção ao 

processo de exclusão social da população negra sem uma reflexão sobre o problema. Os 

pressupostos de eurocentrismo, democracia racial, silenciamento sobre movimentos 

contestatórios sob um discurso integracionista, cedem lugar às propostas de mudanças 

curriculares para o ensino de História baseadas em um momento político de redemocratização 

do país e por manifestações em defesa da escola pública como pano de fundo.  

Estas reformulações iniciadas por volta dos anos oitenta e inícios dos anos noventa nas 

redes municipais e estaduais de São Paulo, transformaram-se em parâmetros para outras 

regiões do país, que também empreenderam processos de renovação curricular. Isto fez com 

que o governo federal apresentasse também propostas curriculares para o ensino fundamental 

e médio em nível nacional, através de debates e discussões como setores tradicionais a estas 

discussões, onde, entre os temas discutidos, incluir-se-iam as várias temáticas sobre 

“identidade nacional, cultural, étnica e de diversos grupos identitários267”, principalmente 

através dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A militância negra se fez presente através do GTAAB268 (Grupo de trabalho para 

assuntos afro-brasileiros) da Secretaria de Educação Estadual (SP) era integrado por membros 

do Movimento Negro Unificado, e que se dispunha, entre vários objetivos, pretendia 

“viabilizar propostas de fortalecimento à auto-imagem da criança negra e à garantia de sua 

escolaridade269”. Isto não seria dissociado de um momento de consolidação dentro da 

sociedade brasileira de mobilizações da população negra em diferentes setores trazendo à tona 

as recorrências da problemática da história e da educação270 para estes movimentos 

reivindicatórios, onde a educação escolar e a história seriam pilares para a estruturação da 

identidade grupal, da valorização cultural, de combate ao racismo e da marginalização da 

população negra271.  

Após vinte anos da iniciativa da militância negra integrante no GTAAB, com a Lei nº. 

10.639/2003 sobre ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira tornada realidade 

e já aprovada, observamos as contradições e desafios no que diz respeito à sua 

implementação. Isto fica explicitado quando se interpreta as respostas dadas às indagações e 

avaliações feitas pelos formuladores do projeto de capacitação para professores “Projeto 

                                                
266   Idem: p.16). 
267   Idem: p.22). 
268 Capítulo 1.2. Currículo Normativo e Militância Negra. p. 26.  
269  Idem: p.26). São Paulo (Estado). Secretaria da Educação. Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros. 
Salve 13 de Maio? São Paulo. SE. 1988. p. 5. Rachel de Oliveira. 
270   Idem: p. 28). 
271   Idem: p. 29). 



 

 

61 

Trilhas Negras e Indígenas”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

em parceria com o CEERT272.  

Atente-se que foram desenvolvidas ações, por meio do Grupo de Educação Étnico-

Cultural entre janeiro e outubro de 2006, onde um dos objetivos seria o de obter informações 

das escolas da rede sobre os motivos que contribuiriam ou facilitariam à implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. O projeto foi desenvolvido em três 

etapas, onde na primeira etapa as escolas durante o mês de Novembro de 2005 desenvolveram 

jornadas de estudos273, resultando em um questionário274 que deveria ser respondido e 

encaminhado à secretaria para análise e sistematização dos dados. 

Os indicadores de resultado constatam que a rede não desconhecia a lei nem as 

diretrizes curriculares, mas do total de respostas 88% afirmaram que passaram a conhecer 

melhor a lei e as diretrizes a partir da intervenção da secretaria municipal. Embora o tema de 

uma maneira geral fosse legitimado pela rede (os respondentes citaram os trabalhos com 

enfoque em diversidade e aos trabalhos com a finalidade de desconstrução de estereótipos de 

negros e índios), na pergunta sobre os motivos que dificultavam a implantação das diretrizes 

curriculares, em 38% a falta de informação, seguida de 26% relacionando às dificuldades a 

falta de material (didático). Neste item 4% das respostas alegavam que tratar o tema reforçaria 

a discriminação racial e 24% alegavam ser a família a reprodutora dos preconceitos. Dentre os 

motivos para não se trabalhar a LDB e as diretrizes curriculares, as respostas destacam o curto 

horário escolar, 30,7% alegavam que não deveriam existir atividades e não existem atividades 

com este fim, seguidos de 9,3% que alegaram que a Lei e as diretrizes curriculares não 

surgiram como demanda relevante a professores e alunos, entre diversas alegações275.  

Embora estes indicadores sejam restritos a certo período de tempo e local, não 

podendo ser generalizados, não deixa de ser uma demonstração das dificuldades que 

                                                
272 Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades.  
273 O projeto Trilhas Negras e Indígenas introduz uma contextualização das relações raciais na educação, onde 
são consideradas as desigualdades — negras e indígenas — no Brasil e no município de São Paulo. Descrição 
populacional de São Paulo por raça/cor e também considerações sobre a situação educacional da população 
negra e indígena no município de São Paulo. Após isto, a LDB Lei 10.639/2003 é considerada, bem como a 
cidade de São Paulo no contexto desta lei, finalizando com a descrição do Projeto Trilhas indígenas. (CEERT e 
SME de São Paulo: p. 14). 
274 As questões a serem respondidas consistiam nas seguintes perguntas: “Quais são os motivos que contribuem 
e/ou dificultam à implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana?” “A escola já inclui ou incluirá, os 
princípios contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no Projeto Pedagógico da Escola em 2006? Descreva as 
ações em desenvolvimento ou as que estão sendo propostas”. (CEERT e SME de São Paulo: p. 34). 
275   CEERT e SME de São Paulo: pp. 35 e seg.).  
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envolvem a implementação da Lei 10.639/2003, além de ser representativa e sintomática das 

controvérsias e polêmicas que ainda surgirão devido à implantação da lei.  

 

4.1 Ensino de História da África  
Para a análise dos artigos publicados no Jornal Ìrohìn a respeito da Lei nº. 10.639/2003 

sobre ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira preliminarmente seria 

necessário acrescentar que os artigos aqui escolhidos fazem parte de uma ordenação proposta, 

que possibilitasse a criação de um quadro voltado para observação da mobilização, bem como 

a interação de agentes sociais mobilizados a partir da aprovação e da implementação da Lei. 

Os “informantes” contidos nestes artigos escolhidos dialogam com os “contrários à lei” (que 

podem não se manifestar explicitamente), ou com a ação de agentes que obstaculizam a 

implantação e as perspectivas abertas ao novo campo de estudos a partir da sua aprovação.  

Estes artigos foram escolhidos também por servirem a um mapeamento sobre as 

principais questões colocadas ao universo cultural brasileiro, e que teriam a finalidade de 

esclarecer um leitor distante das questões sobre a trajetória da lei, ou seja, desde os momentos 

de reivindicação e o desenvolvimento de uma trajetória até a aprovação da mesma. Também 

serviriam àquele leitor pouco acostumado às questões sobre a implementação de disciplinas, à 

criação de novos campos e da dificuldade e resistências enfrentadas neste aspecto. Outro 

aspecto importante seria a mobilização de pessoas em torno da aprovação e implantação da 

lei.  

No artigo “Encalhamento: História da África276”, de Edson L. Cardoso descreve um 

dos momentos que marcaram a trajetória que antecedeu a aprovação da disciplina Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana no Senado e na Câmara. Baseado no art. 242 da 

Constituição Federal, o então deputado federal Paulo Paim propõe através de projeto 678/88 a 

vinculação obrigatória do conhecimento de História da África, uma vez que o projeto já 

tramitava no Senado Federal, sendo apresentado pela primeira vez em 1988. Restando ainda 

dois projetos (um na Câmara e um no Senado) dispondo sobre a inclusão no currículo oficial 

da rede de ensino a disciplina “História da cultura Afro-Brasileira”. No Senado o PLS/95 com 

o objetivo de incluir a disciplina “História e Cultura da África”, tanto na rede oficial de ensino 

como nos cursos de graduação em História. Neste momento os projetos aguardavam parecer 

das comissões (as comissões emitirão pareceres favoráveis ou não) encarregadas de analisá-

los.  

                                                
276 Edição n° 1 (Maio e Junho de 1996), página 6. 
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Nesse artigo, Edson L. Cardoso alerta para a possibilidade de apreciação pelo Senado 

Federal do projeto Lei nº. 18/95, sobre ensino de História e Cultura da África nos currículos 

de 1º e 2º graus e nos cursos de graduação em História de autoria da Senadora Benedita da 

Silva. Alerta que a votação poderá ser logo após as eleições municipais de 1996, e lembra 

sobre a resistência enfrentada por parte dos que se opõe à inclusão da disciplina. Cita o 

tratamento dado pelos livros didáticos ao tema e os danos causados pelas deformações 

históricas neles contidos na construção da identidade dos alunos afro-brasileiros e as 

perturbações que disso resultam em suas trajetórias escolares. 

Cabe aqui a este estudo de caso definir que após o ano em que a lei foi aprovada, o 

enfoque direciona-se a selecionar artigos que opinem sobre a implementação da lei e a 

expectativa a respeito de sua efetivação no sistema de ensino. Nesse sentido artigos e 

discursos contrários à lei são descartados, pois com a aprovação da lei, fica superada a fase de 

debates e polêmicas sobre o estágio da relevância e validade sobre a sua aprovação ou não. 

No artigo “Desafios para a implementação da lei nº. 10.639/03: notas para o 

movimento negro277”, Jeruse Romão aborda o tratamento afirmativo ao legado dos negros do 

Brasil e do mundo quando da sanção da lei 10.639/03, que considera ser uma política que 

decompõem outras tantas ainda desconhecidas do contexto educacional brasileiro. Comenta as 

várias normatizações determinando o impedimento do acesso ao negro à escola, destacando 

entre muitas, o decreto imperial de 1871. Estas políticas e práticas nunca foram analisadas 

para verificar o impacto causado na população negra e a naturalização da escola como um 

não-lugar aos negros. Além das impossibilidades de acesso, a questão dos conteúdos restritos 

e que não tratam adequadamente o assunto, onde para a implementação da lei, este e vários 

assuntos precisam ser desafiados. E para isto a autora enumera seis desafios cruciais para a 

implantação efetiva da lei.  

Para Jeruse Romão o desafio número um estaria relacionado aos propósitos da lei. 

Quais os propósitos da lei? Este aspecto seria central ao desafio de trazer à compreensão dos 

sistemas de ensino e educadores os propósitos da lei para além da inclusão dos conteúdos. 

Devemos tratar a lei como resultado das reivindicações dos negros e negras, e a sua finalidade 

em preencher as lacunas de invisibilidade no que se refere à educação dos negros, e sobre os 

negros no Brasil, para a garantia da sua eficiência política. Na LDB não consta ainda em sua 

nova redação acrescida os artigos que nela e decorrente de sua aplicação, seriam 

desenvolvidas políticas educacionais para e sobre os africanos e seus descendentes no Brasil.  

                                                
277 Edição nº. 9 (Fevereiro e Março de 2005), pp.24-26. 



 

 

64 

O segundo desafio, segundo Jeruse Romão, seria em relação ao tratamento do 

orçamento público em geral, e em especial, com o orçamento da educação. À implementação 

de políticas públicas necessita de uma repercussão no orçamento público, pois se 

inviabilizariam sem as devidas destinações orçamentárias. É necessário buscar a igualdade na 

distribuição dos recursos orçamentários do Estado.  

Para Jeruse Romão o terceiro desafio seria o de lidar estrategicamente com o contexto 

em que educadores/as negros/as e militantes - pois devido à implementação da lei - têm sido 

convidados e convocados pelos sistemas de educação a colaborar. Os militantes ou 

especialistas negros (as) ao participarem deste esforço de colaboração junto aos sistemas de 

educação, introduzem duas dimensões ao debate: uma escola que sempre ignorou estes 

conhecimentos solicita para formar professores e gestores justamente, aqueles representantes 

do segmento que sempre foi estigmatizado pela escola; e outra dimensão, onde, a maioria 

destes especialistas/militantes que colaboram com a formação educativa não são escolarizados 

sobre o tema. Assim seria necessário evidenciar a dimensão educativa do Movimento Negro 

para apreender a importância do momento em que os excluídos retornam à escola para ensinar 

e educar o sistema que os excluiu. Nesse sentido, as organizações negras brasileiras 

especializadas no tema educação devem se conveniar com os sistemas formais para a 

certificação destes militantes para o mercado de trabalho da educação. O lugar que ocuparão 

estes especialistas não certificados diante de seus alunos formalmente certificados pela 

legislação educacional é uma questão que se coloca. Outra questão fundamental seria de como 

trabalhar a legalização do tema sem desconstruir o conhecimento educativo negro.    

De acordo com Jeruse Romão, o quarto desafio colocado é o enfrentamento da 

armadilha do conteudismo. Este desafio somente poderá ser enfrentado ao se resgatar a 

historicidade dos debates sobre o currículo na educação. Lembrar que o currículo é um campo 

de debate e posições ideológicas, e que a inclusão de conteúdos afro-brasileiros é antes de 

tudo um exercício de campo e de perspectiva social. Prever as repercussões nas futuras 

gerações, onde os resultados dos conhecimentos adquiridos alterarão os conceitos e os 

autoconceitos sobre negros e seus valores civilizatórios, alterando também, o desejo e os 

modelos adotados para a constituição de um outro projeto social. A acomodação deve ser 

enfrentada e o racismo estrutural combatido cotidianamente.  

O quinto desafio colocado, de acordo com Jeruse Romão, diz respeito à defesa da 

melhoria da escola pública. A qualidade da escola pública dialoga com outros aspectos, e a 

introdução dos conteúdos e das diretrizes sobre a lei 10.639/03 estará envolta em 

complexidades que envolvem o modelo de avaliação dos estudantes, de formação de 
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educadores e da política do livro didático. Na medida em que ocorre a desconstrução de um 

único modelo de referência civilizatória, o diálogo sobre corporeidade, identidade e visão de 

mundo será fundamental. As nossas leituras do contexto e as dimensões pedagógicas sobre 

nossas formas de ensinar e aprender tomarão um caráter decisivo e central. Dentre as leituras 

de contexto, uma das influências da implantação da lei será a de aumento na freqüência e 

permanência de estudantes negros e negras na escola, e isto acarretará uma demanda maior 

em políticas e programas de atendimento a estes estudantes. 

Para Jeruse Romão, o sexto e último desafio diz respeito à necessidade de constituir 

uma instância multidisciplinar para a definição de conteúdos básicos e mínimos para 

orientação junto à rede de educação. De que África estamos falando? Estas diretrizes 

apontariam quais os conteúdos para os diferenciarmos em níveis de ensino, e num conjunto de 

emendas básicas para temas propostas. Serviria também para o apontamento de propostas ou 

demandas quanto às modalidades de formação dos professores, sobre os recursos didáticos, 

financeiros, e sobre o levantamento dos especialistas disponíveis, entre outras coisas. A 

inclusão do tema nos cursos de graduação, o fortalecimento de editoras negras brasileiras, a 

ampliação do debate entre Movimento Negro e o Ministério da Educação, a elaboração de um 

projeto político pedagógico do Movimento Negro para que se evidenciem compreensões 

sobre sociedade, escola, educação e o conceito de homem. Além disso, seria necessário 

definir quais os banalizadores teóricos e filosóficos desta proposta educativa à luz de uma 

análise crítica sobre os modelos de gestão do sistema educacional. Como fortalecer o “sistema 

educacional” negro do país e como disseminar concepções pedagógicas e didáticas do 

movimento e em tornar indispensável o conhecimento e à implementação das diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação. 

No artigo “Legislação. Lei 10.639/03. Direitos Culturais são direitos humanos: a 

pressão sobre o Ministério Público278” de Ana Luiza Flauzina, em que o ponto central seria 

de como viabilizar a efetivação dessa política? Um dos caminhos possíveis seria lançar mão 

de recursos do Poder Judiciário. Várias experiências já foram tentadas em relação ao tema 

educação e população negra. Entidades do Movimento Negro moveram ação contra a 

Universidade de São Paulo e a Fundação Universitária para o Vestibular visando à adoção de 

cotas para negros, indígenas e os alunos provenientes das escolas públicas para democratizar 

o acesso. Além de ferir o compromisso do Brasil em relação aos tratados internacionais já 

assinados e a inércia frente à implementação da lei nº. 10.639/03, estes tratados servem como 

                                                
278 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
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subsídio para medidas legais. O procedimento jurídico baseia-se na Lei 7.347/85, a Ação 

Civil Pública, que responsabiliza os danos causados a bens e direitos de valor histórico, e 

através do Ministério Público, ocorra à apuração sobre a ausência de implementação e 

apuração de irregularidades através de inquérito civil público. Apuradas as denúncias, firma-

se um “Compromisso de Ajustamento de Conduta”, onde ocorrerá o encaminhamento através 

de composição entre as partes para o cumprimento da obrigação. Lembra que a judicialização 

de demandas não atende a tempo as necessidades, mas é importante no sentido de uma 

apropriação do Judiciário e de suas capacidades, sem que com isto necessariamente todas as 

demandas se resolvam desta maneira. 

No artigo de Péricles Cunha, “Lei 10.639/03. O Português (Africano) do Brasil. O 

trabalho pioneiro de Yeda Pessoa de Castro aponta para os fenômenos que estão na gênese 

da língua materna dos brasileiros279”, sobre a distribuição na rede de ensino municipal de 

Salvador do livro da Profª. Yeda Pessoa de Castro, “A influência das línguas africanas no 

português brasileiro”, uma iniciativa relacionada à implementação da lei 10.639/03. O livro 

investiga a influência das línguas africanas no português brasileiro e vem suprir a deficiência 

deste tipo de material didático. A autora dedica-se ao assunto desde o final da década de 1960. 

A contribuição da pesquisa consiste em determinar que a influência das línguas africanas seja 

bem maior do que se supunha desde a década de 1930 e ultrapassar a banalização a elas 

atribuídas.  

A partir de uma comunicação de pesquisa apresentada na X Reunião Brasileira de 

Antropologia, realizada em Salvador, em 1976 por Nadja Andrade, “O português do Brasil: 

temática e terminologia (clichê e etnocentrismo)280”, registra as referências feitas por 

estudiosos da criação de conceitos de uma “política da fala”, que ao defenderem uma 

temática configurada em clichês, explicitariam uma terminologia etnocentrista, sendo que 

para eles, a influência africana era vista como “insólita”. Para estes estudiosos a influência 

africana estaria restrita a área rural, na fala popular e em variantes da fala considerados 

desvios da norma. O trabalho da Profª. Nadja conclui que esta contribuição longe de se 

configurar em um saldo negativo, que encara como a efetivação de novas possibilidade no 

sistema do Português brasileiro, rejeitando o “biologismo lingüístico” provocado pela 

diversidade dialetal que deveriam ser atribuídos um caráter de “força de unificação”. Estas 

questões são retomadas nos trabalhos da professora Yeda que ultrapassa as barreiras das 

                                                
279 Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006).  
280 In: FERREIRA, Carlota et al. (1988). Diversidade do Português do Brasil. (Estudos de Dialectologia Rural e 
outros). 
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resistências ao tratamento desses assuntos devido a uma orientação teórico-metodológica 

restrita e de visão etnocêntrica, que não considera que a participação dos falantes africanos é 

decisiva na formação do português brasileiro. No estudo comparativo do português com 

línguas africanas dos grupos banto e kwa, resulta a emergência de uma lingüística afro-

brasileira.  

A apostila preparada pela professora Yeda para a Secretaria de Educação é um resumo 

de pesquisas feitas no Brasil e em vários pontos do território africano há vários anos.  

Com a exposição destes artigos, supõe este estudo de caso haver colocado uma 

significativa amostragem de argumentos em relação à Lei n. 10.639/03 onde ficam 

evidenciadas as expectativas, as potencialidades abertas à comunidade afro-brasileira bem 

como o vislumbre sobre este campo de estudos e o que pode propiciar em relação à pesquisa e 

à Educação. Evidentemente que não se esgota aqui o rol de possibilidades acerca das 

possibilidades da lei. Nesse aspecto, segue abaixo tabela com os principais termos, 

proposições e atos de fala contidos na análise deste capítulo. Este quadro serviria a princípio 

com o desenvolvimento de um quadro que estabeleça um “arco relações” que possibilite a 

compreensão do contexto da Lei, desde a fase de reivindicação, até a fase atual de 

implementação nos sistemas de ensino do país. Os “informantes” selecionados deixam 

explicitar em seus atos de fala as barreiras “silenciosas” que se interpõe entre a efetivação da 

Lei, além de uma necessidade de maior mobilização das organizações e intelectuais 

interessados na implementação da Lei, mostra assim, um momento de encontro entre algo não 

pensado e considerado pelo sistema educacional, com a efetivação de reivindicações 

históricas do Movimento Social Negro.  

Quadro 3 Atos de fala sobre a Lei n. 10.639/2003 

Atos de fala Interações Mobilizações 
Lei encalhada  Lei resultado de reivindicações Invisibilidade na historiografia 
Os desafios  políticas educacionais Educadores negros  
 Impedir a inviabilização excluídos voltando ao sistema  
Qual África?  A escola que ignorou 

conhecimentos 
Formar gestores e professores. 

A lei 10.639/03: complexidade Superar a estigmatização Movimento Social Negro: 
educador. 

Vigilância teórica  currículo como campo de debates Resgate da historicidade do 
debate 

Judicialização Alteração de conceitos e 
autoconceitos 

Definição dos propósitos da Lei 

Influência das línguas Africanas Desconstruções de modelos  Editoras negras brasileiras 
 Material didático projeto político pedagógico  
  Disseminar concepções 
  viabilizar a efetivação dessa 

política 
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4.2 Cotas 

O critério para escolha dos artigos a respeito da implantação de cotas foi baseado em 

evitar a clássica discussão colocada entre “universalização” e “meritocracia” versus políticas 

de ação afirmativas. O interesse aqui, claro que sem menosprezar estas posições, seria o de 

pensar a superação desta dicotomia através dos fatos explicitados pelos “informantes” 

escolhidos nas publicações do Jornal Ìrohìn. A explicitação deste contexto seria útil para 

pensar outro lado não visível (e audível) em torno do debate. O mapeamento dos fatos, 

mobilizações e representações que geram este debate será apresentado através das falas dos 

artigos, que em grande parte também foram escolhidos por apresentarem posições que 

demonstrem mobilização, interação e quais os depoimentos dados pelas pessoas envolvidas 

por estas políticas, no sentido de contrapor teses (favoráveis ou contrárias) às ações e falas das 

pessoas envolvidas com estas políticas: 

“Por força da discussão das cotas, constata-se a carência de professores com pesquisas sobre a 
temática racial. Há docentes que não têm o menor domínio. Helen relembra que na matéria 
Geografia da População do Brasil, os alunos ficaram quatro dias em São Paulo, estudando 
imigrações. “O professor era descendente de imigrantes italianos e gastou cinco aulas falando 
sobre a as imigrações européias e que os negros vieram para o Brasil para serem escravos. 
Entretanto, quando os alunos chegaram ao campo, viram muitos imigrantes angolanos. Ao 
chegarmos ao Rio, no dia da avaliação do trabalho de campo, perguntamos: ‘Professor, o 
senhor não nos falou nada sobre a imigração angolana’, ele enrolou e não sabia de nada. Esse 
campo que sempre foi feito, será que nunca antes alguém havia visto aquele número absurdo de 
imigrantes angolanos no Brás, e que nos param o tempo todo para vender suas coisas? Eles são 
seres invisíveis? O que justifica isso?”, questiona Helen. Para dar conta dessa falta de 
informações, o professor teve que convidar a professora Regina Petrus, da UFRJ, para falar de 
suas pesquisas sobre imigração angolana.” 281 
 

Cabe agora a este estudo retomar alguns aspectos sobre a discussão brasileira em torno 

de políticas públicas de ação afirmativa. Buscar nas explicações de Guimarães282, para quem a 

incipiente discussão brasileira demonstra que os argumentos contrários a ações afirmativas 

norteiam-se por três direções.  

E uma primeira direção estão aqueles que julgam as ações afirmativas ao 

reconhecerem as diferenças étnicas e raciais entre os brasileiros, contrariando o credo 

nacional de que somos um só povo e uma só raça283. Ponto de vista presente principalmente 

em setores mais intelectualizados, onde entre cientistas sociais, por exemplo, o termo “raça” 

foi banido e substituído pelo termo etnia, uma forma de negar qualquer existência às raças284, 

                                                
281 Helen Barcellos da Silva Martins, formanda em Geografia pela UERJ, da primeira turma cotista formada no 
país. Jornal Ìrohìn, Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006). Depoimento dado na entrevista “COTAS. UERJ forma 
primeiros cotistas” a Edson Lopes Cardoso. 
282   GUIMARÃES, 1996). 
283   Idem: p. 249). 
284   Idem: p. 250). 
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evitando assim que seu emprego constitua uma realidade racista. Segundo o autor, esta 

posição se justificaria por que, com o objetivo em extirpar o racismo, produz-se um anti-

racismo que opera através da negação da existência empírica das raças. Esta versão romântica 

de anti-racismo inspira-se numa visão também romântica da sociedade brasileira que gera 

uma negativa em reconhecer a existência formal da discriminação racial por que não somos 

brancos, somos todos mestiços, onde é considerada branca uma pessoa que não for 

ostensivamente de cor. Consenso nacional, ao se comparar a classificação racial com outros 

países, a classificação racial que transformaria todo o país em um país de negros (uma vez ser 

um país mestiço) é que se levantaria a indignação que nega as raças, mas mantendo ao mesmo 

tempo a possibilidade da existência de discriminação a aqueles que “não são ostensivamente 

de cor”, e para não definir objetivamente quem seriam os “ostensivamente de cor” com uma 

classificação mixófila, permissiva e fluída, o melhor é não expressá-la, não estudá-la, não 

pronunciá-la, não formalizá-la285.  

 Uma segunda ordem de argumentos se cristaliza em torno da defesa do ideal de 

igualdade de tratamento e de alocação de recursos segundo o mérito286 por acreditar que 

políticas de ação afirmativa os sacrificariam. A inconstitucionalidade ou incorreção moral 

destas políticas seriam os argumentos mais comuns, com os quais se contrapõe, onde o 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade em que o princípio constitucional da isonomia 

envolve discriminações legais de pessoas, coisas, fatos e situações. Quando se discrimines se 

justificam sem que o princípio vetor seja deturpado. Existem três exigências, presença de 

traços diferenciais nas pessoas, coisas, situações ou fatos, correlação lógica entre fator 

discrímen e desequiparação procedida e consonância da discriminação com os interesses e 

valores protegidos pela Constituição287.  

Estes parâmetros se verificam “quanto mais se sedimenta historicamente e se efetiva a 

discriminação social negativa contra grupos étnico-raciais específicos, principalmente quando 

eles impliquem obstáculos relevantes ao exercício de direitos, tanto mais se justifica a 

discriminação jurídica positiva em favor dos seus membros. A Constituição de 1988 inaugura 

na tradição constitucional brasileira o reconhecimento da condição de desigualdade material 

vivida por alguns setores e propõe medidas de proteção que implicam a presença positiva do 

Estado. O Plano Nacional de Direitos Humanos propõe o desenvolvimento de ações 

                                                
285   Idem: p. 251). 
286   Idem: p. 251). 
287   Idem: p. 252. Apud. Marcelo Neves). 
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afirmativas para o acesso de negros aos cursos profissionalizantes, universidades e às áreas de 

tecnologia de ponta.  

Uma última ordem de argumentos, a de ordem histórica e empírica, diz que “a 

sociedade brasileira ainda não conseguiu se constituir como uma verdadeira sociedade de 

classes, sustentada por mecanismos impessoais de mercado e regras de convivência baseadas 

em padrões de formalidade, universalidade e impessoalidade288”. O objetivo político em 

promover o fortalecimento de mecanismos universais e de mérito para coibir práticas 

personalistas, clientelistas e particularistas seria prejudicado por políticas particularistas. As 

políticas universalistas poderiam reverter à pobreza, uma vez que a maioria dos negros está 

situada na faixa da pobreza. Também o caráter eminentemente individualista das ações 

afirmativas, que se restringiriam a poucos beneficiários sem alcançar a massa da população 

negra mais pobre.  

As políticas de ação afirmativa não se resumem em metas a cumprir, ou cotas a 

preencher (e evidentemente que estas políticas só podem beneficiar um conjunto restrito da 

população negra, justamente aquela que tem a qualificação e a capacitação requeridas para 

tais postos, lugares contratos289, pois políticas como estas necessitam estar ancoradas em 

políticas de universalização e de melhoria do ensino público e em políticas de universalização 

e ampliação da cidadania da população pobre em geral. Não seria possível a elaboração de 

políticas de ação afirmativa que não estejam respaldadas por políticas universalistas, pois não 

está em questão à contraposição da adoção de uma política em detrimento da outra. O que está 

em jogo seria se devem as populações negras do Brasil “esperar essa revolução pelo alto”290 

pela ampliação dos direitos civis e das oportunidades de vida proporcionada pela 

universalização ou reivindicar de imediato medidas de urgência, por medidas que facilitem 

seu ingresso nas universidades públicas e privadas e a ampliação de oportunidades para 

acelerar a constituição de uma classe média negra.  

No artigo “Política de Cotas na UnB requer cuidado e vigilância. Entidades do 

Movimento Negro pressionam a Universidade de Brasília a realizar mudanças no edital que 

regulamenta cotas raciais no vestibular291” de Cristiane Pereira292. 

“Contudo, a medida preventiva adotada pela UnB tem extrapolado a polêmica e causado sérios 
prejuízos aos pressupostos pedagógicos da política de cotas, na medida que não exibiu, nos 
resultados, a cor esperada: no primeiro e no segundo vestibular com adoção de política de cotas 
na UnB. Muitos/as candidatos/as socialmente brancos/as, os/as mesmos/as que já possuem 

                                                
288    Idem: p. 253). 
289    Idem: p. 254). 
290   Idem: p. 255). 
291 Edição nº. 9 (fevereiro e março de 2005), p. 17.  
292 Historiadora e componente do EnegreSer – Coletivo Negro do Distrito Federal e Entorno. 
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representantes historicamente integrados/as à Universidade, ingressaram pelo sistema, tendo 
suas inscrições homologadas pela comissão que foi criada para combater esse fenótipo e essa 
postura fraudulenta” 

 

Nesse artigo, a autora aponta a necessidade de pressão do movimento negro no sentido 

de forçar a abertura de diálogo com a Universidade para a introdução de medidas que 

aperfeiçoem o edital que regulamenta o concurso vestibular – pela ocorência de fraudes - para 

ingresso via Política de Cotas Raciais 

No artigo “Comissão de Educação aprova Estatuto293”, da redação, que informa que 

foi aprovado na comissão de educação do Senado Federal o projeto de lei de autoria do 

senador Paulo Paim que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Algumas modificações 

ocorreram no projeto por conta da alteração que suprimiu a introdução da disciplina História 

da África e do Negro no Brasil e virtude da existência da Lei 10.639/03 tratando do mesmo 

tema, e a troca do artigo 52 que estabelecia cota de 20% aplicada às vagas relativas aos cursos 

de graduação “de todas as instituições de educação superior do território nacional”, por “as 

instituições de educação superior devem adotar programas de ação afirmativa, com o objetivo 

de elevar a participação de afro-brasileiros nos seus quadros discentes”.  

.“tal como em outros países, a discriminação racial encontra-se na origem de grande parte da 
desigualdade que verifica hoje entre brasileiros negros e brancos. No entanto, aqui a discriminação não 
contou com a colaboração ativa e aberta do ordenamento legal, mas persistiu e prosperou até hoje à 
sombra da omissão das leis” 
 

Após este parecer da comissão de educação dado pela senadora Roseane Sarney, o 

projeto de lei foi enviado para as comissões de Assuntos Sociais e Constituição e Justiça. 

Após pronunciamento da comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei seguirá para a 

Câmara dos Deputados, onde outra versão idêntica a este projeto já aguarda votação desde 

dezembro do ano de 2002.  

No artigo “Congresso. Relatório favorável a cotas vai à votação na Comissão de 

Educação294”, da redação, informa que o projeto lei nº. 3627 apresentado pelo Executivo em 

28 de Abril de 2004 que objetiva a adoção de um sistema especial de reserva de cotas para 

estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com prioridade na 

ocupação de vagas por estudantes negros e indígenas, recebeu parecer favorável pela 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado com inovações que 

introduziram a proposta de extensão do sistema de cotas às instituições federais de ensino 

técnico de nível médio, a reserva de cotas por curso e turno (que a ocupação de vagas abranja 

                                                
293 Edição nº. 9 (fevereiro e março de 2005), p. 9.  
294 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
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todos os cursos nas proporções devidas não se restringindo àqueles menos concorridos), a 

estipulação de um escalonamento de tempo para a adoção gradual do sistema (estipula prazo 

de quatro anos, com implementação de pelo menos 25% das cotas a cada ano, pois seria 

inviável à implementação imediata das cotas no prazo de 245 dias) e normas para a adoção de 

um sistema de seleção de alunos por coeficiente de rendimento. O projeto aguarda agora sua 

ida ao plenário da Câmara. 

No artigo “Cotas. Procuradores estaduais debatem cotas em workshop295” de Sandra 

Martins, fala de workshop promovido pelo Laboratório de Políticas Públicas da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro para procuradores jurídicos das universidades públicas brasileiras 

com o objetivo de criar uma rede de intercâmbio de conhecimentos jurídicos conquistados 

com as demandas judiciais provenientes da implementação de reservas de vagas em 

universidades públicas.  

O foco do encontro foi desmistificar as visões positivistas dos tribunais insensíveis à 

temática. Visões conservadoras, aristocráticas, falta de reconhecimento da existência e da 

extensão do preconceito e da discriminação racial. Para participantes do encontro a 

judicialização da questão das cotas é importante porque no sistema brasileiro o único poder 

com aptidão para dar a última palavra sobre controvérsias político-institucional é o Poder 

Judiciário.  A representante da Fundação Ford, Denise Dora, enfatizou que estabelecer 

barreiras e obstáculos para o acesso e a permanência de alunos de determinados setores da 

sociedade tradicionalmente discriminados, criar-se-ia um padrão institucional de 

discriminação passível de ser denunciado na OEA.  

No artigo “Cotas. E lá dentro, o que fazer? Assegurar a presença de negros na 

universidade significa a responsabilidade de formar sujeitos, encorajando-os a desenvolver 

um pensamento crítico próprio296” de Elisa Larkin Nascimento297. Neste artigo afirma que o 

resultado de décadas de luta do Movimento Negro traduz-se em conquistas com relação à 

inclusão de afro-descendentes no sistema educativo fica evidenciada na questão das cotas que 

ganha contornos do racismo cordial: os labirintos por onde a proposta percorre no Congresso. 

Independentemente do resultado (sua aprovação ou não) o balanço positivo de resultados do 

movimento na área de educação são evidentes pela implantação do sistema de cotas em mais 

de 15 universidades públicas e a concessão de bolsas a alunos provindos dos Pré-vestibulares 

para negros e carentes e a espera para implementação da Lei 10.639/2003. Houve uma 

                                                
295 Edição nº. 11 (Junho e Julho de 2005).  
296 Edição nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006).  
297 Doutora em Psicologia, diretora do Ipeafro - Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. 
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mudança significativa operada pela ação dos agentes sociais afro-brasileiros organizados 

desde 1983 quando o deputado Abdias do Nascimento apresentou o primeiro projeto desta 

natureza. 

No artigo de Edson Lopes Cardoso, Cotas. ”UERJ forma primeiros cotistas. Quando 

um negro se forma, sabemos que ele não se formou sozinho, tem toda uma luta por trás desta 

formatura, uma coisa maior298”, em que são entrevistados quatro alunos formados pela 

UERJ, a primeira turma de cotistas da universidade, a primeira [turma de cotistas formada] da 

história do país. Helen Barcellos da Silva Martins, 21 anos, Anderson Andrade da Silva, 28 

anos, Rachel Cabral da Silva, 20 anos e Priscila Amaral Seraphim, 24 anos enfrentaram 

muitos obstáculos até a formatura, como o baixo valor recebido pelas bolsas de estudo, o 

apoio pedagógico restrito, o preconceito de alguns colegas e professores e o bombardeio da 

mídia conservadora. As suas histórias em comum: a vontade de mudar o rumo da própria 

história, a insurgência com que o futuro lhes reservaria, ser mais do que a sociedade 

determinava. Suas origens, endereços: Petrópolis, um bairro pobre. Favelas na Penha, Vigário 

Geral e Ramos. Itaipu, Niterói. Vila Isabel. Os destinos presumidos: Caixa de supermercado, 

freqüentar bailes funk.  

“Mudar é preciso”, os quatro tiveram a conscientização da auto-gestão, depois 

perceberam que “precisavam se instrumentalizar e que somente o curso superior poderia 

fornecer”. Assim o vestibular diferenciado da UERJ com reserva de vagas para os 

autodeclarados e os egressos da rede pública de ensino, a intermediação de cursos de Pré-

vestibulares para negros e carentes, por fim o ingresso na UERJ em 2003. Lá dentro a 

necessidade do desenvolvimento de estratégias diante dos obstáculos: muitos cotistas 

dividiam o aluguel de uma casa com vários na Mangueira (a UERJ fica no asfalto, a 

Mangueira no morro em frente), as refeições no “popular” a um real cada uma. A ajuda do 

projeto “Espaços Afirmados” do Laboratório de Políticas Públicas299 (LPP) do Programa 

Políticas da Cor na Educação Brasileira com reforço pedagógico, bagagem cultural e política, 

um programa de permanência e apoio patrocinado pela Fundação Ford que entre outras 

coisas, fornecia sala com computadores e telefones e oficinas. 

Este quadro apresenta enormes tarefas e responsabilidades, tais como: atender à 

demanda de capacitação de escolas e professores, preparar e publicar material didático e 

paradidático apropriado para colocar em prática as Diretrizes Curriculares para a Educação 

                                                
298 Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006).  
299 O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) foi criado em março de 2000 pela Reitoria da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para desenvolver atividades de pesquisa, análise e apoio às políticas públicas 
de caráter democrático. Disponível no site http: //www.lpp-uerj.net/lpp. 
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das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Isto requer embasamento conceitual de um pensamento negro para definir os conteúdos a ser 

trabalhados para evitar a repetição de distorções que reforçam estereótipos e reproduz 

prejuízos para a população negra. Na universidade abrir vagas para alunos afro-descendentes 

implica muito mais do que criar melhores colocações no mercado de trabalho, implica em 

pensar paradigmas e abordagens para contemplar a universidade enquanto lugar de produção 

do conhecimento. O fundamental é a necessidade do negro se apropriar como sujeito de sua 

própria história e da construção do conhecimento, reconhecer sua condição de agente ativo de 

sua história e da produção do conhecimento.  

Uma defesa do sistema de cotas como parte de uma política ampla de ação afirmativa 

que promova mudanças estruturais aceleradas por ações emergenciais surge no artigo 

“Reforma universitária, racismo e cotas. A reforma universitária deverá provocar profundas 

mudanças no perfil cultural, político econômico da sociedade brasileiras300”, no qual Delmi 

Francisco301 comenta a reforma universitária (PROUNI e Anteprojeto de Lei para normalizar 

e regular o sistema de Ensino Superior) que tem por objetivo elevar a qualidade das 

universidades e o controle por parte do público e do Estado das instituições privadas de 

educação superior.  

O autor ressalta como os objetivos fixados até agora, a promoção do exercício da 

cidadania, o atendimento do interesse público (com o objetivo de reduzir desigualdades 

sociais e regionais) e a adoção de políticas e ações afirmativas para a promoção da igualdade 

de condições por critérios de renda e de etnia são reivindicação de professores e diversos 

setores do movimento social. A globalização e o neoliberalismo construíram a imagem de 

ineficiência do ensino superior público, de um lado, e de outro, a universidade pública perdeu 

a legitimidade em decorrência da crise de valores que caracteriza a sociedade contemporânea. 

Este dois fatores impulsionaram estas reformas. 

Destaca ainda que a persistente negativa em reconhecer a existência do racismo, 

mesmo diante dos indicadores que apontam as disparidades sociais, políticas e econômicas 

entre negros e brancos no país e que modos de ver o fenômeno contribuíram para essa 

discriminação que se traduz em espoliação econômica, subalternização social e silenciamento 

político do negro e sobre o negro. 
                                                
300 Edição nº. 8 (Dezembro e Janeiro - 2004-2005), pp. 22,23 e 24.  
301 Delmi Francisco (Doutor em Comunicação e Cultura pela ECO / UFRJ. Mestre em Ciência Política pela 
UFMG e Professor do Depto. de Comunicação Social da FAFICH / UFMG. É membro do GT Etnia, gênero e 
sexo da APUBH e Diretor de Imprensa do Fórum Nacional de Professores de Instituições Federais de Ensino 
Superior - PROIFES. É membro, também do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro Brasileira 
INTECAB.). 
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Assim, ressalta aquele autor, o racismo à brasileira continua forte nos seus objetivos 

de assegurar a reprodução histórica do acesso diferenciado aos bens materiais, simbólicos e ao 

poder. Falar das diferenças sociais ignorando o componente racial ou étnica seria um contra-

senso. 

As origens da recriação do racismo à brasileira na narrativa da história do Brasil como 

a construção de uma comunidade onde predomina a harmonia das raças, seriam um modo de 

ver e de fazer desaparecer o outro, o não-branco, e sua diluição em uma metarraça. Nesta 

narrativa a democracia e a igualdade dependeriam da miscigenação, projeto da democracia 

racial, um processo histórico de subalternização e eliminação do negro. O fechamento a 

negros e mestiços da mobilidade vertical e horizontal, presentes nos processo de qualificação 

dos indivíduos inseridos em grupos étnicos ou classes sociais e presentes nos processos de 

luta pela sobrevivência, na educação, no acesso ao emprego, à renda, seguridade social e em 

nível de expectativa de vida.  

A comparação da ação afirmativa entre EUA e Brasil explicita diferenças, pois no 

Brasil foram desenvolvidas políticas de reparações ou compensações econômicas, sociais, 

culturais e morais para que a coletividade negra pudesse superar as diferenças sócio-

econômicas em relação aos brancos identificadas com resultado do racismo. A proposta de 

ação afirmativa por parte do Estado para reparar os danos causados pelo racismo foi envolta 

em um debate tímido e fraco, que redundou em críticas aos programas, sob a alegação de que 

ferem a universalização e a meritocracia. 

 

Quadro 4 - Atos de fala sobre o tema “Cotas” 

 

A exposição destes artigos, neste estudo de caso, propiciou uma amostragem que 

procurou ser significativa da produção do jornal em estudo, em relação ao debate sobre a 

implantação de políticas públicas de cotas; pela complexidade do tema, não seria possível 

Atos de fala Interações Mobilizações/ Fatos 
A necessidade em 
aperfeiçoar os critérios de 
seleção 

Carência de professores com 
pesquisas sobre a temática 
racial 

Negociações com a reitoria 
da UnB 

a discriminação prosperou à 
sombra da omissão das leis. 

Parecer favorável da 
comissão de educação do 
Senado Federal ao Estatuto 
da I. Racial. 

Rede de intercâmbio de 
conhecimentos jurídicos 

Políticas públicas: Prouni, 
Cotas. 

Projeto “Espaços Afirmados” Ação organizada de agentes 
sociais  

 Fundação Ford  
 Estratégias de sobrevivência   
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esgotar aqui pesquisa todos os aspectos contidos no contexto do debate. Entretanto, um breve 

quadro das principais falas e frames pôde ser extraído para a demonstração dos principais 

argumentos que sugere este debate, das interações ocorridas, bem como às mobilizações e os 

fatos criados por sua influência e intervenção. 

 

4.3 Interlocuções: entrevistas 

Na seqüência da análise, o destaque será dado a artigos que não tratassem 

especificamente nem de cotas, nem da Lei 10.639/03, mas que se destinam à pesquisa e à 

produção de conhecimentos de uma maneira geral relacionados à educação. Também vale 

ressaltar que no presente estudo de caso o critério adotado para a seleção de entrevistas 

baseou-se em perceber a ênfase dada às personalidades que correspondessem uma exposição 

de trajetórias pessoais ou profissionais, e que no dizer de Gramsci302:  

...”O modo pelo qual alguém logrou separar-se de um certo ambiente provinciano e 
corporativo, através de que impulsos externos e de que lutas interiores, a fim de atingir uma 
personalidade historicamente superior — a exposição disso pode sugerir, de modo vivo, uma 
orientação intelectual e moral, além de ser um documento do desenvolvimento cultural em 
determinadas épocas”... 

 

Nesse sentido a elaboração de Gramsci foi adotada levando-se em consideração um 

aspecto duplo destas personalidades: por serem educadores e por suas demonstrações, onde 

suas ações servissem também de inspiração ao movimento negro, não somente no aspecto 

educacional, mas também em outras áreas de interesse e intervenção.  

No artigo de Péricles Cunha303 “É só seguindo os rios que se chega ao mar”, sobre 

resenha do livro de Abdoulaye Wade304, em que nesse trabalho, Wade afirma estar à África 

em “grande ebulição” e em aceleração a reconquista da sua dignidade e de seu lugar. Nos sete 

capítulos do livro diagnostica os problemas que exigem pronta resposta, faz incursões pela 

filosofia e cultura negras, destacando a vocação africana para a ciência. Contraria as teorias 

acerca da mentalidade primitiva (dos africanos) apontando para uma certa racionalidade que 

aproxima a cosmovisão africana da física contemporânea. Conclui que a concepção africana 

de liberdade é antes uma concepção cujo exercício se dá mais coletivamente do que 

individualmente. Define termos, distinguindo ideologia e doutrina, democracia, trabalhismo e 

liberalismo. Identifica o panafricanismo como uma mística de trabalho e com o liberalismo. 

Cunha o termo ultraliberalismo para definir a prática de um liberalismo como um 
                                                
302  GRAMSCI, 1988: p. 170). 
303 Pesquisador e mestre em Lingüística pela Unicamp (SP). Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
304 Un destin pour l’Afrique. L’Avenir d’um continent. Neully-sur-Seine: Michel Lafon. (Um destino para a 
África. O futuro de um continente) de 1989. A resenha é do ano de 2005. 
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desengajamento do Estado e de uma livre concorrência predatória que destrói a economia e 

agrava o pauperismo. A história oculta da África, que seria a história da resistência dos povos 

africanos: a resistência da “escravidão atlântica”, à “escravidão árabe” e a resistência de parte 

dos povos que permaneceram no continente bem como da colonização pelos europeus com 

revoltas armadas e a contestação da colonização. Contra o que foi silenciado pela história 

ocidental oficial apresenta fatos, nomes e exemplos. Historiciza o panafricanismo atentando 

para as ações de Willian, Du Bois e Milliard e destaca o “efeito bumerangue” da escravatura 

na África, nas Américas e na Europa. O papel do panafricanismo contemporâneo em construir 

uma nova África, distinguindo estratégias, sete eixos norteadores da transição para a final 

construção dos Estados Unidos da África. Uma geopolítica africana. 

No artigo “Epistemologia. Geopolíticas do Conhecimento: construindo uma afro-

epistemologia a partir da América do Sul305”, de Mônica Carrilo306, uma pergunta: Qual é o 

papel dos/das investigadores nessa reconstrução e reengenharia do conhecimento? Como 

pensar a partir da afro-descendência sem se remeter à determinação do processo escravista?  

Diante dos argumentos que a cultura eurocêntrica e ocidental não conseguem explicar 

através da ciência (fenômenos como as pirâmides do Egito, as cabeças de pedra com rostos de 

imperadores de ascendência africana na cultura Olmeca do México, os sistemas de drenagem 

e os calendários na região andina da América do Sul, entre outros fenômenos). A preocupação 

com temas como epistemologia e a hermenêutica dentro de contextos racistas podem parecer 

descontextualizados, e mesmo com a existência de importantes estudos a partir dos/das afro-

descendentes da América do Sul, não existe um pensamento crítico que coloque a experiência 

particular dos afro-descendentes da diáspora e a determinação dos processos de mestiçagem e 

indigenismo nos processos de resistência com características diferenciados do pensamento 

afro-norte-americano. Um pensamento que não seja a atualização do pensamento europeu, 

estadunidense, “a descolonização partindo de nossa experiência histórica”. Lança mão de 

Max Weber, que ao apontar a categoria “match” nos sistemas de estruturas de poder implica 

que os grupos subordinados atuem determinados pela lógica e características impostas pelos 

dominantes. Assim os grupos subordinados estabelecem sua cosmovisão baseados nas 

definições que tem o sistema ocidental e eurocêntrico sobre desenvolvimento, civilização e 

cultura. Citando Mignolo, propõe três perguntas: 1) Que tipo de conhecimento 

queremos/necessitamos produzir e transmitir? Para quem e para quê?; 2) Que métodos/teorias 
                                                
305 Edição nº. 10 (Abril e Maio de 2005). 
306 Mônica Carrillo é peruana e participa do LUNDU – Centro de Estudios y Promoción Afroperuano, em Lima. 
Tradução de Lunde Braghini Jr. 
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são relevantes para o conhecimento que queremos/necessitamos produzir e transmitir?; 3) 

Com que fins queremos/necessitamos produzir e transmitir tal tipo de conhecimento? 

Retoma a proposta Cheik Anta Diop que já apontava em sua teoria e investigação uma 

afro-epistemologia. Pela perspectiva da autora, construir o conhecimento a partir do/da sujeito 

afro como parte de uma população da qual se desprende uma ancestralidade de pensamento, 

desenvolvimento e espiritualidade que propõe uma nova forma de relacionar-se e uma 

cosmovisão.  

O processo escravista deixa instalada capacidades e sensibilidades que permitem 

estabelecer uma conexão solidária com seres humanos, grupos ou povos que sofrem uma 

experiência de racismo e discriminação. A lógica de construção das formas de resistência e 

organização baseia-se em uma sabedoria que pode ser útil para grupos e povos que 

desenvolvem os seus processos de construção de resistência, e que poderiam tomar como base 

de conhecimento sobre o qual se assentaram as formas de resistência e re(criação) cultural. A 

descolonização do conhecimento pelo pensamento crítico se constrói em constante produção 

articulada para permitir que (re)germinem matrizes e conhecimentos ancestrais essenciais e 

necessários. 

No artigo “Cotas. Ministro da Educação defende cotas. É preciso fazer algo para 

estabelecer condições iguais307”, Edson L. Cardoso cobre a defesa em favor do projeto de 

cotas federais308 feita por Fernando Haddad, Ministro da Educação, em audiência pública na 

Câmara dos Deputados em 25 de Abril de 2005. No seu pronunciamento o ministro descartou 

o apego a dogmas pró e contra as cotas, e declara que quando chegou ao Ministério da 

Educação no seu cargo anterior, como Secretário Executivo do Ministro da Educação, 

posicionava-se contra as políticas afirmativas.  

Diz o ministro que o clamor da sociedade o fez relativizar sua opinião, principalmente 

ao verificar o êxito das experiências vitoriosas obtidas pelas universidades que patrocinaram 

estas políticas. Estas experiências demonstraram a possibilidade de implantar uma nova regra 

tão republicana quanto à atual sem falar no fim do vestibular ou dos processos seletivos.  

Para o Ministro é preciso reconhecer o viés produzido por diferenças e desigualdades 

que criam obstáculos aos alunos no momento do exame seletivo. Não considerar os 

obstáculos enfrentados até o momento do exame impossibilita projetar o desempenho 

acadêmico que estes alunos terão em condições de igualdade. Niveladas as condições verifica-

                                                
307 Edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006).  
308 O projeto de lei que estabelece cotas nas universidades federais para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas, e inclui ainda as instituições de ensino técnico de nível 
médio, destinando parte das vagas a negros e indígenas. 
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se que o aluno da escola pública (afro-descendente ou indígena) que conclui o ensino médio e 

passa por um processo seletivo, ao chegar à universidade pública, este aluno tem em situação 

de igualdade condições de ter um desempenho além que o resultado do exame é capaz de 

projetar [...] mais de 20 deputados protocolaram projetos de políticas afirmativas, e os 

conselhos universitários têm a mesma percepção de que é preciso estabelecer condições 

isonômicas de acesso.  

Prossegue o artigo informando o trâmite do projeto, até este momento havia sido 

aprovado em três comissões da Câmara dos Deputados e deveria seguir para o Senado. No 

entanto, por um recurso regimental daqueles que são contrários a sua aprovação, através de 

recurso protelatório, preferiram que o projeto fosse apreciado pelo plenário da Câmara dos 

Deputados.  

Na entrevista concedida a Renata da Silva Nóbrega, “Sem paixão a gente não faz 

nada309”, o antropólogo Kabengele Munanga professor titular da FFLCH-USP, faz um 

depoimento, no qual conta um pouco de sua trajetória.  

Sua história no Brasil inicia-se através da obtenção de uma bolsa de estudos no ano de 

1975 para cursar doutorado na USP através de um convênio de cooperação estabelecido entre 

a Universidade de São Paulo, o Itamaraty e algumas universidades africanas. Ao terminar o 

doutorado em 1977 voltou para sua universidade no Congo, mas preferiu retornar ao Brasil 

devido à péssima situação política em seu país. Ao regressar ao Brasil ingressa na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre 1979 e 1980. Em 1980 entrou na USP, 

onde é professor até o momento.  

Na sua época haviam poucos africanos na USP e percebeu que as pessoas 

compreendiam a África como se fosse um país ou uma aldeia, as pessoas tinham idéias pré-

concebidas sobre a África.   

Perguntado sobre quantos professores negros existem na FFLCH-USP e na 

Antropologia, respondeu que não tinha certeza, poderia chegar a dez: Milton Santos, e os 

novos que entraram, Wilson Barbosa, Rita Chaves, Lídia, Márcia na Ciência Política. 

Acredita que são uns oito.  Não há uma organização formal entre os professores negros, mas 

destaca o coleguismo e a cumplicidade entre todos. Na Antropologia ele é o único negro.  

Sobre com é ser um professor negro em uma universidade prestigiada como a USP, 

responde que não sabe, uma vez que é raro ver um professor negro em uma universidade 

como esta. Sente-se entre colegas, salientando que para ser um bom professor e pesquisador é 

                                                
309 Edição nº. 17 (Junho e Julho de 2006).  
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preciso trabalhar duro. Mas lembra que Milton Santos advertia que a academia é um mundo 

de hipocrisia e que as pessoas não abrem o jogo.  

Indagado se sentiu dificuldades para consolidar a carreira em função do racismo, Não 

saberia responder, uma vez que sempre trabalhou duro, e isto deve ter aberto algumas 

barreiras que pelo trabalho não teria, o fato de ser o único negro em um departamento que 

trabalha com a diversidade é uma coisa que o surpreende.  

Indagado se há abertura na USP para a discussão da questão racial, respondeu um 

categórico não. A abertura na USP é para pesquisar, com pesquisadores que fizeram 

excelentes trabalhos no campo dos estudos das religiões, cultura negra, história e muitos 

trabalhos sobre escravidão e o tráfico. Florestan e a Escola Paulista ao inaugurar uma linha de 

pesquisa que desde a década de 1960 trabalha com a questão da mobilidade racial, 

demonstraram que não se trata apenas de discriminação econômica, mas que há realmente 

barreiras raciais. Há pesquisas interessantes na USP, em termos teóricos ou empíricos, mas 

não avança nos problemas da atualidade, como por exemplo, política de ações afirmativas, 

cotas. Estão presos ao mito da democracia racial.   

Sobre o INCLUSP (Programa recentemente aprovado pela USP, no qual estudantes 

oriundos de escola pública têm um bônus de 3% em suas notas na primeira e na segunda fase 

do vestibular.) e se na Antropologia há professores que defendem as cotas, respondeu que o 

INCLUSP é uma grande mentira e os critérios não contemplam a questão específica do negro. 

Os critérios contemplam os excluídos econômicos, mas os que reúnem a exclusão econômica 

e a racial não foram contemplados no projeto da USP. Nada mudará. Sobre se alguém defende 

as cotas na Antropologia, pelo menos pelos escritos não. Há faculdades que tomaram posição 

radicalmente contrária, entre os que se pronunciaram na Antropologia, dizem que a cota vai 

trazer a raça, que o Brasil vai se transformar nos Estados Unidos, que ocorrerão conflitos que 

foram evitados até agora. Não há um discurso a favor das cotas, pelo menos não no 

departamento de Antropologia, um dos departamentos mais indicados e que lida com as 

questões da diversidade e pesquisa sobre isso.  

Perguntado sobre o papel de intelectuais na luta contra o racismo e o papel de 

intelectuais que se colocam frontalmente contra as cotas, respondeu que o intelectual é uma 

pessoa que produz conhecimento crítico sobre a sociedade e esse conhecimento pode 

transformar a sociedade, Como membro da sociedade o intelectual pode tomar posição em 

favor das mudanças. Observa que colegas que passaram a vida trabalhando a questão do 

negro, que denunciaram o racismo e estão contra as propostas de mudanças, pois acham que 

isto mudará o modelo da sociedade brasileira, que isto vai transformar o Brasil numa 
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sociedade bi-racial e levar a conflitos raciais. Os negros serviriam como objeto de pesquisa, 

mas não como sujeitos de mudanças.   

Indagado sobre como o racismo opera e a forma como atua no acesso à universidade, 

de como o racismo opera na universidade, retoma a frase do professor Milton Santos, que 

dizia ser a universidade um lugar de hipocrisia. Presos ao mito da democracia racial acreditam 

ser um problema de luta de classes ou econômico, e mesmo aqueles que sempre denunciaram 

o problema racial dizem que as cotas devem ser para a escola pública. Os que são a favor das 

cotas não querem fazer diferenciação. O discurso da universidade é perverso. Sobre o acesso à 

universidade, são todos defensores do mérito acadêmico por acharem o vestibular um sistema 

justo e igualitário. É um princípio que obedece ao darwinismo social na luta pela vida. Mas 

quem são os melhores? Os privilegiados, que tiveram acesso a uma boa educação. Os 

defensores do mérito acadêmico acreditam que as cotas prejudicariam a qualidade do ensino 

superior. Meu ponto de vista é contrário, o ponto de partida é desigual, o que se mede não é o 

potencial intelectual, mas a situação social dos concorrentes.  

Sobre a orientação de estudantes negros no mestrado e no doutorado, se é convidado a 

participar de bancas em outras universidades, e qual sua avaliação sobre a produção desses 

intelectuais, calcula a soma de seis mestres e vinte doutores, e poucos negros: Jacques 

d'Adesky, Nilma Lino, Alecsandro, Camila, Taynar, Eliana de Oliveira, seis ou sete pessoas. 

Acredita que a PUC produziu mais mestres e doutores negros do que a USP. São teses que 

trabalham sobre a questão do negro, trabalhos excelentes, em várias áreas de pesquisa, tanto 

na USP, como na PUC como a UFBA. 

Perguntado se teria alguma sugestão ou conselho para pesquisadores negros que 

pretendem seguir a carreira acadêmica, prosseguiu dizendo que a carreira acadêmica não é 

ausente de preconceitos, e que encontrarão barreiras na academia. Mas não devem 

desmotivar, não abrir mão de sua identidade enquanto pesquisador negro. Como as pessoas o 

identificam? E que é difícil alguém ler seus textos e achar seja um branco. A emoção faz parte 

do processo de conhecimento, irmã gêmea da razão. A emoção não impede uma análise 

científica. Sem paixão a gente não faz nada.  

Sobre se iria participar da II CIAD310, e quais as suas expectativas para a conferência, 

acredita que será mais político que acadêmico. Nos encontros científicos internacionais 

                                                
310 II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (CIAD). (1) A II CIAD foi formada por três Plenárias, 
duas delas com 10 personalidades e a terceira, com 15. As 12 Mesas Temáticas foram realizadas em 2 blocos 
cada, com cerca de 5 a 6 expositores/as por Bloco, o que aproximadamente dá 120 apresentações, ricas de 
abordagens. (2) A análise da Programação do II CIAD revelou que nas Plenárias e Mesas Temáticas tiveram 
presença 139 pessoas entre Chefes de Governo e Intelectuais. O país com maior presença, após o Brasil com 39 
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sempre há pessoas que fazem análises interessantes. Não percebeu a divulgação da 

conferência, mas que a percebe politizada e cheia de chefes de Estado e ministros A 

participação de intelectuais brasileiros da diáspora foi minimizada.  

A entrevista é finalizada com a indagação de que o Jornal Ìrohìn tenta dar visibilidade 

a alguns temas ligados aos países africanos e de como observa e vê a cobertura da mídia a 

respeito da África. Responde que a mídia no geral desconhece a África, há uma visão 

negativa. Não sei como vai ser a mídia durante o CIAD, pois encontros sobre a África têm 

pouca cobertura. Na a I Conferência Internacional sobre as Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial a mídia não fez grande cobertura, porém como é uma coisa do Ministério 

das Relações Exteriores, do Itamaraty com o Ministério da Cultura, isto talvez possa levar a 

mídia a fazer uma boa reportagem.  

A amostragem da coleta de dados obtidas pelas entrevistas do jornal, onde as próximas 

escolhas recairão sobre uma entrevista que aponta para a raridade de músicos negros na 

música erudita e a um pesquisador com o importante trabalho em consolidar um espaço de 

pesquisa e debate. Em sua grande maioria autodidatas, os músicos negros geralmente estão 

com suas atividades relacionadas à música popular e quase nunca com a oportunidade em 

exercer uma atividade cuja musica seja mais elaborada e com oportunidades profissionais 

raras. Aqui nesta entrevista um músico negro com atividade em uma orquestra erudita seria 

um diferencial ao comum encontrado entre músicos negros. Além de sua atividade na música 

erudita, é o entrevistado pesquisador na pós-graduação sobre temas também relacionados à 

música negra.  

A entrevista “A flauta e o especial talento de José311”, por sua vez, foi concedida a 

Ana Cláudia Mielki312 pelo músico José Benedito, flautista da orquestra filarmônica de 

Vitória, professor de música da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e doutorando 

pela Uni-Rio. Pesquisador com especial atenção ao choro, fez mestrado sobre Pixinguinha, 

com destaque na sua influência para a passagem do choro de estilo em gênero musical. 

                                                                                                                                                   
pessoas, foi a Nigéria, (22 pessoas), Senegal (11), República Democrática do Congo (5), Mali, Angola (4), EUA, 
Benin, Ruanda e Haiti, cada um deles com 3 pessoas. A lista foi completada com a presença de 1 representante 
de outros 30 países. Esses dados, obtidos da Programação, na prática podem ter sofrido modificações por 
ausências e substituições, mas não de forma a alterar esse diagnóstico. (3) Foi essa juventude que garantiu as 
Cotas na UFBA, em reunião histórica do Conselho Universitário, em 2005, quando a sua presença guerreira no 
plenário garantiu a aprovação de Cotas para Negros, na proporção que alcança 45% das vagas em todos os 
cursos. (4) Definição de Monumento utilizada pelo Professor Ubiratan Araújo Castro, em palestra proferida na 
Câmara Municipal de Salvador, em julho de  2006. In Jornal Ìrohìn nº. 17 (jun./jul. 2006), “Pensando pautas a 
partir da II CIAD. Algumas contribuições da II CIAD servirão de base na construção do diálogo fecundo entre o 
continente africano e sua Diáspora”. Vanda Sá Barreto, Socióloga, integrante do Ceafro (BA). 
311 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
312 Jornalista (ES). 
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Destaca que desde a graduação sofreu forte influência da professora Odette Ernest Dias, 

francesa radicada no Brasil desde 1951 que veio para tocar na Orquestra Sinfônica Brasileira, 

convivendo e tocando com personalidades da música brasileira como o próprio Pixinguinha, 

Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim, entre outros. Destaca que no meio musical existem aspectos 

positivos e negativos com relação ao preconceito, e que a antiga visão da atividade musical 

como uma coisa “menor” sofre mudanças ultimamente.  

...Bom, o mestrado não é só sobre o Pixinguinha. Inicialmente eu tinha interesse em pesquisar 
a flauta, e o Pixinguinha foi flautista. Ele começa a vida musical como flautista, depois é que 
passou para o saxofone. Então eu sabia que havia um caminho muito bom a ser seguido de 
pesquisa. O Pixinguinha é uma figura central, por toda a contribuição que ele trouxe para 
música brasileira. Pixinguinha foi o músico que codificou o choro. Depois de Pixinguinha, o 
choro deixou de ser um estilo para ser um gênero musical. Ele conseguiu concentrar isso tudo 
na obra dele... 

 

Desenvolve trabalhos sociais e projetos educacionais e culturais com a Associação de 

Amigos da Orquestra Filarmônica de Vitória dirigidos a jovens e a portadores de necessidades 

especiais. 

A entrevista “Nova diretoria da ABPN buscará recursos para pesquisadores 

negros313” concedida a Ana Flávia M. Pinto, onde o recém eleito presidente da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN)314, o professor Valter Roberto Silvério315 expõe 

seu ponto de vista e dá seu depoimento.  

Perguntado sobre se seria possível apresentar um balanço das atuais conquistas da 

ABPN316, respondeu que agora, alcançada à regularização e existência formal através de 

CNPJ da Associação, o que permitirá a realização de uma série de ações antes inviabilizadas. 

Alertou também para o aumento do número de participantes, lembrando que no primeiro 

congresso do Copene (Congresso de Pesquisadores Negros) realizado em Recife no ano de 

2000 contou com 300 participantes, e que no último congresso em Salvador (2005), o número 

de inscritos chegou a 1.500. Além do aumento da quantidade de participantes, há também um 

aprimoramento da qualidade dos trabalhos através dos resultados dos estudos apresentados. O 

interesse crescente de pesquisadores negros de diferentes áreas e níveis contribui para a 

consolidação do Copene e da ABPN.   

                                                
313 Seção entrevistas página da internet do Jornal Ìrohìn (Jornal on-line) de 23/09/2006. 
314 Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros. 
315 Professor Doutor, Titular da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.  
316 Direção Nacional da ABPN: Presidente – Prof. Dr. Valter Roberto Silvério; Vice-presidente – Prof. Dr. 
Alecsandro José Prudêncio Ratts; Segunda vice-presidente – Profª. Dra. Joselina da Silva; Primeiro secretário – 
Prof. Dr. Paulino José Cardoso; Segundo secretário – Prof. Dr. Ariovaldo Lima; Primeiro tesoureiro – Acácio 
Almeida Santos; Segunda tesoureira – Denise Maria Botelho; Conselho Fiscal – Dagoberto José Fonseca e Maria 
Alice Rezende. 
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Indagado sobre quais os desafios internos enfrentados pela nova direção e sobre a 

ampliação e incorporação de pesquisadores não-acadêmicos ou ainda na graduação nos 

espaços da ABPN, respondeu que a ampliação do quadro de pesquisadores filiados é um 

objetivo, e também, diante a expansão da associação, o desafio imediato seria o da criação de 

uma revista para disponibilizar a produção intelectual, onde a Revista da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros seria criada em versão impressa e on-line. Isto seria parte 

das exigências, inclusive, para a obtenção de financiamentos, para a circulação em bibliotecas 

universitárias e outros espaços de estudo. A participação de estudantes de graduação sempre 

existiu, pois foi verificado um aumento, mas talvez ocorra a necessidade em construir um 

espaço específico para jovens pesquisadores, pois o congresso visa congregar uma ampla 

variedade de pesquisadores, sendo uma garantia de espaço de diálogo entre estes intelectuais e 

uma forma de não reproduzir a distinção de saberes produzidos dentro e fora da universidade. 

Perguntado de que forma isto poderia ser garantido, respondeu que com o crescimento 

do Copene haverá a necessidade em compatibilizar esse crescimento com a diversidade de 

saberes, uma melhoria na organização dos congressos. Uma possibilidade é a realização de 

congressos regionais no intervalo dos encontros nacionais.   

Perguntado sobre o fortalecimento da ABPN, quais as áreas de atuação acadêmica ou 

extra-acadêmica onde seria intensificada a atuação, respondeu que as ações concretas 

pretendidas por esta diretoria seria a atuação junto aos órgãos de fomento à pesquisa nacionais 

e internacionais, acesso aos processos decisórios de financiamento e da agenda de pesquisa.  

Como já foi dito anteriormente317, a partir de Maio de 2006 está disponível na internet 

a página http://www.irohin.org.br do Jornal Ìrohìn on-line. Neste aspecto, podemos considerar 

uma nova perspectiva em termos de estratégia anti-racista para o estabelecimento de uma rede 

de comunicações que ante as possibilidades de um país multipolar e miscigenado, das 

especificidades daqueles reconhecidos e apontados por um ethos e uma práxis cultural por 

“socialmente negros”, onde a auto organização e relacionamentos mais amplos podem se dar 

por atores sociais interessados em um processo de transformação social.  

Este processo de transformação social está presente no devir da ideologia negra, na 

introdução da disciplina História e Cultura da África e Afro-brasileira nos currículos 

escolares, nas cotas e ações afirmativas, enfim, reivindicações que especificam e distinguem 

um grupo que fala por elas, e por isto, seriam apresentados em função das especificidades das 

                                                
317 Cf. Apresentação.  
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insurgências e do embate por sentidos de produção cultural e intelectual expressas por uma 

identidade coletiva.  

A utopia representada pela busca de relações horizontalizadas, de respeito à 

diversidade e pluralismo cultural e étnico por parte dos segmentos não brancos e também 

designados “socialmente negros” no contexto brasileiro, caracterizados pela vulnerabilidade 

social, baixa renda e desprestígio epistemológico, podem articular identidades coletivas em 

desafio aos padrões da grande mídia, à cultura escolar desvantajosa ao negro e ao universo 

cultural hegemônico em uma nova insurgência propiciada pela apropriação da cibercultura.  

Para tanto, devemos considerar o impacto das novas tecnologias na vida cotidiana e a 

comunicação, que neste contexto necessitam ser comentadas a partir das considerações de 

Santos318, que ao reelaborar as possibilidades do ciberespaço e do mundo virtual, a “cultura 

formada e consolidada pela internet”319 é ainda incipiente, mas o aumento de usuários da 

rede e as possibilidades ainda inexploradas em virtude da fusão de técnicas de comunicação e 

informação, e no que diz respeito a novas formas de relacionamento humano, que 

possibilitariam novas redefinições do “tempo e do espaço”. 

Neste sentido há a ocorrência de um potencial para a travessia de problemas, relações, 

contatos e paisagens gerando interações entre valores identitários clássicos e novas 

identidades através da rede eletrônica. Sendo o mundo virtual uma “potência de vir e 

existir”320, a comunidade virtual pode se organizar pelos mais diferentes motivos e interesses, 

sendo que a distância física seria irrelevante na questão do contato. A “não presença física” 

não seria impedimento para o desenvolvimento de valores em comum para projetos se 

materializem, gerando novas formas de estar em um lugar, onde a “telepresença 

transcenderia a questão da projeção de imagens, sons e mensagens”321 pela nova forma de 

estabelecer comunicações criadas pela internet, um momento de redefinição histórica de 

humanidade e relações recíprocas.  

O novo “espaço antropológico” 322 suscitado pelos processos de criações grupais e de 

comunidades cibernéticas, um novo espaço do saber pela troca ininterrupta e pelo intercâmbio 

de conhecimentos para além da formação de outros saberes, o quarto espaço do saber que vem 

se juntar aos outros três já existentes, ou seja, “a Terra”, um primeiro espaço do saber, “o 

Território”, um segundo espaço do saber e “o Espaço Mercantil”. Neste quarto espaço os 
                                                
318    SANTOS, 2002. 
319   SANTOS, 2002: p. 82.  apud LÉVYc, p.12. A inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 
SP. Loyola, 1998c. 
320   Idem: p.84. Apud Lévy, Pierre. O que é Virtual? São Paulo: 34, 1996.  
321   Idem: p.85. Apud. Lévy, Pierre. 1996. p. 28-29.  
322 Apud Lévy, Pierre.1998c. p. 128. 
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processos de multiplicação de identidades individuais que se multiplicam, graças à 

multiplicação do contato com o outro, coexistindo com os outros três espaços, sem que um 

anule o outro. A internet seria um dos espaços antropológicos que comandaria a construção 

das identidades através das diversas formas de produção de conhecimentos.  

Deste processo adviria o “intelectual coletivo” 323 através de uma comunhão de 

pessoas situadas em lugares distantes na qual cada participante traria um aporte de 

conhecimentos, troca de experiências e disposição de aprender e ensinar mediante o contato, 

numa causa que não submeteria e nem limitaria às individualidades.  

A velocidade da evolução, troca e produção de saberes, o surgimento de novas 

ferramentas que criam novos modelos sócio-históricos e recriam a vida em encontros e trocas 

para além das dimensões de tempo, espaço e corpo fazem do saber e a sua movimentação algo 

não apenas reservado aos especialistas. A troca de informações e saberes entre as pessoas 

integrantes das redes de informações via internet, onde cada um pode contribuir para com os 

demais em ferramentas de caráter institucional, técnico ou conceitual constroem um novo 

espaço do saber. Estes laços coletivos de produção e disseminação de saberes com recriações 

constantes do já produzido e partindo-se de criações coletivas, possibilitaria o aporte às 

dimensões metafóricas como espaços afetivos, estéticos, sociais e históricos, em que, o 

conceito de identidade se associa com o conceito de inteligência coletiva.  

A pressuposição de acontecimentos nos quais se abrem possibilidade para forjarem-se 

subjetivações e valores que já não é dada primordialmente pela condição espaço-tempo 

convencional, onde espaços metafóricos podem ser produzidos por intermédio do 

computador. A cibercultura é por “essência paradoxal”, uma vez que gera “universalização 

sem mecanismos totalizadores” 324, pois a possibilidade em ter acesso a pessoas de diversas 

regiões, informações e várias experimentos não pensados anteriormente, não há como garantir 

o controle global do que é processado na internet, pois seus produtos culturais estão sendo 

gerados em todos os lugares o que impossibilita as irradiações totalizadoras.  

Este universal sem totalidade é permitido pela possibilidade de interação entre os 

usuários e a mídia ao explorarem os programas de computação, equipamentos periféricos, 

endereços virtuais, elaboração coletiva dentro das listas de discussão e a consulta aos bancos 

de dados disponíveis na rede mundial de computadores. A interatividade que proporciona 

criações coletivas e ampliação da criatividade pelo contato de múltiplas possibilidades entre 

usuários (as) e a maquina/programa. O aperfeiçoamento da multimídia que possibilita a 

                                                
323   Idem: p.88. Apud Lévy, Pierre. 1998c.p. 94-95. 
324   Idem: p.92. Apud. Lévy, Pierre. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999. 
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interatividade em suas várias criações, vale destacar o hipertexto que com diversas 

possibilidades de utilização, não linear, experimental e sem uma seqüência rígida.  

“As comunidades virtuais” ou “coletividades cognitivas” 325 caracterizadas por sua 

auto-organização e que se mantém e transformam-se pela participação dos indivíduos que as 

compõe. Estas coletividades “para além dos indivíduos stricto senso” e com relações 

mediadas pelas técnicas em uma relação simbiótica entre os indivíduos, entre as coletividades 

virtuais, os espaços (físicos e simbólicos) e as técnicas recebem o nome de “ecologia 

cognitiva”.  

A cognição, “o produto de um emaranhado de redes interativas de seres humanos, de 

outros seres vivos e técnicas”, onde a inteligência de uma pessoa envolveria vários grupos 

humanos que esta pessoa venha participar, da língua falada, da herança cultural e os métodos 

e técnicas e tecnologias intelectuais utilizados para alcançar estes conhecimentos, meio 

ecológico composto por mentes humanas e as redes tecnológicas de armazenamento, 

transformação e de transmissão das representações. A alteração entre a humanidade e o 

espaço é alterada mediante a proliferação dos meios mecânicos e a rede de comunicação 

existente que potencializam as atividades diárias no “diálogo homem-máquina”, uma 

“condição de existência da ecologia cognitiva”326, onde uma das suas definições seria a 

recriação dos ambientes da natureza e os produtos culturais elaborados ao longo da história e 

em tempo real.  

Os indicadores da exposição feita anteriormente evidenciam através do artigo 

“Implantação e avaliação On-line. De visita em visita, o Ìrohìn conquista seu espaço na rede. 

Internet327”, escrito por Fabiane Souza328, que comenta as possibilidades de comunicação 

propiciadas no sítio do jornal na rede, bem como o da conquista de espaço e público. O 

website passou a ser monitorado para levantar a relação do usuário com a página do jornal. 

Neste monitoramento foram registradas 10.821 visitas (desde 29/05/2006, até meados do mês 

de Julho de 2006) e com um crescimento de 32% de visitas mensais em média. Este 

crescimento é atribuído à divulgação boca a boca, aos mecanismos de busca, listas de 

discussão e bate-papos. Dos que acessam a página e visitam o conteúdo em até cinco páginas, 

o retorno obtido foi de 80%, bem como o registro de acesso de visitantes do exterior.  

                                                
325   Idem: p.95. Apud. Lévy, Pierre. 1998b. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. São Paulo: 34. Capítulo 2.4. Ecologia Cognitiva. 
326  Idem: p. 96. Apud. Lévy, Pierre. 1998a. A Máquina Universo: criação, cognição e cultura informática. Porto 
Alegre: ARTMED. p. 19-38.  
327 Edição nº. 18 (Agosto e Setembro de 2006). 
328 Fabiane Souza é jornalista.  
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O site é organizado de forma que após o acesso à página obtêm-se as seções contendo 

o Jornal on-line, o Jornal Impresso, Referência e Expediente. Após este cabeçalho, o destaque 

“Opinião” e mais dois artigos de destaque da edição. A seção “Notícias” com uma lista que 

apresenta e expõe assuntos interessantes (com data e hora da emissão da notícia). Links onde 

se acessa a rádio das Nações Unidas, um link da rádio em espanhol com notícias sobre a 

África e outro link com a rádio em português.  

 

4.4 - Oferta de subsídios: a seção “destaque” 

 

A seção “Destaques”, inclui, no Ìrohìn, links que visam facilitar a compreensão de 

situações atuais, com a publicação de indicadores, pesquisas de institutos e projetos de lei. 

O Editorial, e mais artigos de interesse em colunas fixas329, e a seção “Clipping” de jornais e 

revistas nas partes que interessam. Serviço de informação crítica sobre todas as publicações 

de interesse. No Jornal on-line ainda há as seções Opinião, Entrevistas, Reportagens, Notícias 

e Clipping. Na seção “Referência” encontra-se artigos de destaque e os links “Imprensa 

Negra”, “Memória”, “Publicações” e “Links”. 

No link “Imprensa Negra” o artigo “A imprensa negra no Brasil - momentos iniciais” 

de Ana Flávia Magalhães Pinto, artigo sobre historiografia e desenvolvimento histórico. No 

link “Memória”, os artigos “Escrete – mais uma homenagem. O Movimento Negro do 

Maranhão está de luto”. Artigo sobre o falecimento do cantor e compositor maranhense 

Escrete; o artigo “Marcha Zumbi + 10 - Documento da manifestação” e “Marcha Zumbi - 

Por uma política de combate ao racismo e à desigualdade racial” artigos sobre a Marcha 

Zumbi de 1995 e 2005, além de conter documentos históricos resultantes da Marcha. 

No link “Publicações” artigo sobre o livro "Precisamos desenvolver um tipo perigoso 

de altruísmo. Luther King, uma mensagem e um exemplo de grande atualidade” organizado 

por Kris Shepard e Clayborne Carson e traduzido por Sérgio Lopes. Coletânea de textos (de 

alguns de seus discursos) de Martin Luther King. Contém trecho de seu último discurso em 

Memphis, Tennessee, em 3 de abril de 1968.  Também contém na íntegra o “Estatuto da 

Igualdade Racial” e o texto de lei que instituiu o “Estatuto do Distrito Federal”. Seguem links 

contendo os textos do “Estatuto na Câmara Federal” e o texto do “Estatuto da Igualdade 

Racial (Senado Federal)”. Também Texto na íntegra do “Relatório de Doudou Diéne”, já 

traduzido. O “Relatório do relator especial sobre formas contemporâneas de racismo, 

                                                
329 Saúde, Racismo, Resenha, Poesia & Silêncio, Violência, Orçamento, Entrevista, Política, Religião, SEPPIR, 
Memorial, História, Tese, ÁFRICA, Documentário, Cinema, etc. 
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discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada, Doudou Diéne, em sua missão no 

Brasil (17-26 de outubro de 2005)”, onde Doudou Diène, Relator Especial das Nações Unidas 

sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

relacionada” relata suas observações no Brasil. Contém a “Introdução” de sua avaliação nas 

cidades visitadas no Brasil, Brasília, Salvador, Recife, Pesqueira, Rio de Janeiro e São Paulo, 

um “Retrospecto geral” sobre a situação étnica e demográfica, o “Contexto histórico”, 

aspectos do “Sistema legal e institucional”, a “Metodologia” empregada nas suas 

investigações, além de link com artigos relacionadas,” Relatório de Doudou Diène terá algum 

impacto no sistema ONU no Brasil? “e “Diène sugere comissão de verdade e reconciliação 

como base de programa nacional de combate ao racismo e superação das desigualdades 

raciais”.  

Na seção “Links” Cia dos Comuns330, endereço eletrônico da Cia. dos Comuns no 

mundo virtual, aparecem fotos dos espetáculos, vídeos, o histórico da companhia, currículos 

dos integrantes, indicando também um blog para interação e informações. O Informativo 

Ubuzina331 do grupo Anastácias de Hip Hop Portoalegrense, informações da Ubuzima e 

destinada às mulheres negras, além de informações sobre oficinas e programas de trabalho e 

renda. O site da Revista Afro-Ásia, a primeira revista especializada da América Latina nas 

temáticas afro-brasileira e africana desde 1965, onde se encontra os números disponíveis no 

site da Biblioteca Centro de Estudos Afro Orientais da Universidade Federal da Bahia, 

CEAO332. Para acessar coleção de jornais nacionais e estrangeiros nas temáticas afro-

brasileiras e africanas. Home, apresentação333, acervo, hemeroteca, contatos e links. O site 

Coordenação Interdisciplinar de Estudos Culturais para acessar documentação e análise da 

produção cultural contemporânea brasileira334. Acervo de coleções diversas ligadas à etnia: 

Coleção Cor e Educação, Coleção Movimento Negro no Rio de Janeiro, Memórias de 

Famílias Negras no Rio de Janeiro.  

 

                                                
330 http://www.comuns.com.br. 
331 http://www.ubuzima.vipflog.com.br/. 
332 http://www.afroasia.ufba.br/. 
333 Primeira Biblioteca (informatizada) especializada em assuntos afro-orientais, africanos e asiáticos do Brasil, 
desde 1959. Disponibiliza acervo de livros, periódicos, teses e dissertações, discos (vinil, CD-ROM), filmes, 
mapas e hemeroteca.  http://www.ceao.ufba.br/biblioteca/. 
334 http://www.pacc.ufrj.br/ciec/. 
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4.5 Um olhar no Jornal Ìrohìn on-line 

 

No artigo “Memória. Intelectuais negros e imprensa no Brasil meridional335” José 

Antônio dos Santos336 destaca a imprensa negra como fonte privilegiada para o estudo do 

pensamento social e político negro brasileiro. Devido ao processo de industrialização e 

urbanização verificadas no final do século XIX, houve a exigência de novas formas de 

organização de toda a sociedade brasileira. Os trabalhadores descendentes das senzalas, 

suporte da acumulação primitiva no Rio Grande do Sul ocupam as bordas do capitalismo 

emergente, sendo que na pós-abolição o racismo anti-negro foi um componente fundamental 

para a construção da ideologia cultural gaúcha. O imaginário europeu calcado sobre a idéia de 

raça que influenciou a sociedade gaúcha acentuava as diferenças entre brancos e negros, 

estruturando uma hierarquia étnico-racial que encontrou a reação dos afro-gaúchos através da 

criação de mecanismos de comunicação e resistência cultural. Assim o primeiro número d' 

Exemplo é publicado em 11 de dezembro de 1892 na cidade de Porto Alegre. Essa classe de 

homens de cor, à frente Espiridião Calisto, Miguel Cardoso. Nota, para a publicação do jornal 

“A Alvorada” fundado em Pelotas no ano de 1907 e que funcionou até 1965, o caso mais 

longevo da impressa negra brasileira, com intelectuais negros como Antonio Baobab e 

Rodolfo Xavier.  

A seleção de artigos da edição nº. 10337 da internet “Seção jornal Impresso”, apesar do 

interesse despertado pelo artigo “VIOLÊNCIA. Vítimas de violência policial se unem contra 

impunidade. Grupos de extermínio promovem escalada de violência contra negros em todo o 

país. Em virtude da questão da violência policial praticada principalmente contra jovens 

negros em todas as partes do país, ainda seria um tanto discrepante em relação aos propósitos 

deste estudo, e que a informação sobre este aspecto significa uma intervenção educativa. 

Entretanto, este artigo não foi selecionado em virtude de que o artigo,” CONGRESSO. 

Relatório favorável a cotas vai à votação na Comissão de Educação”, sobre o trâmite na 

Câmara dos Deputados do projeto de Lei nº. 3627 sobre reserva de cotas e prioridades de 

vagas apresentado em 28 de Abril de 2004 pareceu mais relevante. No momento da seleção de 

artigos também despertou a atenção o artigo “TESE. Controvérsias e importância do quesito 

cor Mestrado em Direito/UnB - Primeira mulher negra em 30 anos”, sobre a defesa de título 

de mestre de Pensilvânia Silva Neves, a primeira mulher negra a defender o título de mestre 

                                                
335 Edição n° 16 (Abril e Maio de 2006). 
336 Mestre em História no Rio Grande do Sul.  
337 Abril e Maio de 2005. 



 

 

91 

na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília em trintas anos de existência deste 

programa de pós-graduação. O título da dissertação “Espelho D’água e Visibilidade- A 

prática dos Direitos Humanos em um contexto de desordem”.  

Apesar do interesse despertado por estes artigos, os artigos escolhidos como mais 

adequadas para representação neste estudo seriam “LEGISLAÇÃO. Lei 10.639/03 - Direitos 

culturais são direitos humanos: a pressão sobre o Ministério Público”, que trata da 

possibilidade de judicialização das demandas surgidas nas reivindicações do Movimento 

Negro, e por já existir artigo sobre o tema nas edições anteriores da primeira fase do jornal (e 

isto propiciaria uma “linha de continuidade do tema”, e “EPISTEMOLOGIA. Geopolíticas do 

Conhecimento: construindo uma afro-epistemologia a partir da América do Sul”, pela 

abrangência com que trata um tema que interessaria a negros de três quintos da humanidade 

onde o pan-africanismo é uma possibilidade, na África, nas três Américas e na Europa (países 

com a existência de não-brancos, como Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra). 

Estes artigos tornam-se complementares, uma vez que a trajetória em torno da implantação da 

lei 10.639/03 (sobre ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira) possuí estreita 

ligação com a afro-epistemologia nos aspectos que dizem respeito à superação da hegemonia 

de um saber etnocêntrico através da reengenharia e reconstrução do conhecimento pensadas 

através da afro-descendência.   

Em relação à coleta de dados na internet da edição nº. 11338 do Jornal Ìrohìn, o 

interesse despertado pelos artigos “MARCHA. Senador Paulo Paim acredita que só a 

mobilização da Marcha Zumbi + 10 pode aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Senador 

Paulo Paim presta homenagens ao Ìrohìn da tribuna do Senado”, artigo da redação. Nesse 

artigo, ao ser indagado sobre proposta do Fundo de Promoção da Igualdade Racial contida no 

projeto de Lei do Estatuto da Igualdade Racial, o Senador avalia um quadro em que só a 

mobilização - em alusão à Marcha Zumbi + 10 - para que deslanchem as propostas nas 

comissões que ainda são necessárias para avaliar as propostas. Porém apesar da importância 

do tema, esse artigo não foi escolhido, uma vez que nas edições anteriores (centradas em 

grande parte em artigos sobre os três poderes) já havia uma representatividade grande deste 

tipo de artigo, e seria difícil associar os trâmites políticos internos das instituições da 

República ao tema Educação, na forma como está à entrevista. O artigo “DIREITO. Alunos 

negros do mestrado trazem novidades para o campo jurídico”. A visão que perturba o campo 

jurídico com indagações menos dogmáticas e mais afinadas com as ansiedades da realidade 

                                                
338    Junho e Julho de 2005). 
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social tem sido uma marca decisiva no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito 

da Universidade de Brasília”. Artigo em o professor do programa de pós-graduação em 

Direito da Universidade de Brasília Carlos Alberto Reis de Paula (Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho) comenta a necessidade de ingresso de alunos negros no programa, que 

tradicionalmente não atendem às demandas desde os temas que o programa aborda, até a 

admissão de candidatos negros. Entretanto a escolha dos artigos que contemplem o presente 

estudo recaíram sobre “COTAS. UnB lança Manual do Estudante Cotista” e “Procuradores 

estaduais debatem cotas em workshop”, por não haver nas edições anteriores nenhum artigo 

dirigindo-se ao tema, e por ser um tema que desperta polêmica e em especial, o manual do 

cotista lançado pela UnB seria uma resposta que colocaria fim em grande parte desta 

polêmica por se tratar de um aperfeiçoamento do sistema. Os artigos “MARCHA. Reunião em 

Brasília supera divergências sobre data”, “A ação construtiva da militância” e “Resgatar a 

iniciativa política do Movimento Negro” não foram escolhidas em virtude de existir uma 

edição especial sobre a marcha na edição nº. 13339. 

A coleta de dados da edição da internet do Jornal Ìrohìn nº. 15 (Fevereiro e Março de 

2006) verificou que os artigos “RELATÓRIO. Diène sugere comissão de verdade e 

reconciliação como base de programa nacional de combate ao racismo e superação das 

desigualdades raciais” da redação por já estar contida no Editorial e tanto o artigo, quanto o 

relatório estarem disponíveis no site, e que o artigo “COTAS Os desafios da permanência340” 

de Ana Luíza Pinheiro Flauzina ao comentar a implementação de ações afirmativas para 

acesso de estudantes negros e negras no ensino superior justificar-se por inserir na agenda 

pública o debate sobre as relações raciais no Brasil, bem como alertar de que os entraves 

jurídicos são muito mais uma ação política, (lembrando a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, firmada pelas Nações Unidas no 

ano de 1965 e assinada pelo Brasil) que recomenda a adoção de ações inclusivas. No entanto 

este artigo não traz um fato novo em si como o artigo escolhido, “COTAS. E lá dentro, o que 

fazer?” de Elisa Larkin Nascimento, que fala da necessidade de aperfeiçoamento do sistema e 

das tarefas e responsabilidades que a conquista proporciona e uma série de ações concretas 

necessárias. 

Nesta edição do Jornal Ìrohìn nº. 16341 os artigos escolhidos na internet para integrar o 

presente estudo “COTAS. Ministro da Educação defende cotas: "É preciso fazer algo para 

                                                
339   Outubro e Novembro de 2005). 
340  Edição nº. 15 (Fevereiro e Março de 2006). 
341   Abril e Maio de 2006). 
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estabelecer condições iguais", de Edson Lopes Cardoso pela importante fala do Ministro 

Haddad, e que a despeito da importância do cargo que ocupava no momento, o a importância 

do seu depoimento diz respeito à mudança de ponto de em relação à política de cotas, onde 

anteriormente sua opinião inclinava-se à defesa “ingênua” do universalismo e da meritocracia. 

A trajetória acadêmica anterior do Ministro é sintomática, suas origens e formação revelam (o 

que já consta nas falas deste estudo) quais os motivos que o levaram a ser contra a proposta. 

Quando muda de opinião, segundo ele ao “verificar o êxito das experiências vitoriosas 

obtidas pelas universidades que patrocinaram estas políticas”, algo que para que antes de 

verificar estas experiências fosse algo inimaginável. Também se destacou para os propósitos 

deste estudo de caso o artigo “COTAS. UERJ forma primeiros cotistas”, artigo também de 

Edson Lopes Cardoso que conta um pouco da vida dos estudantes, da primeira turma de 

cotistas do país ao concluírem seus cursos, Helen, Rachel, Anderson e Priscila, suas origens, 

trajetórias e suas estratégias de sobrevivência. O artigo “LEI 10.639. O Português (Africano) 

do Brasil ”de Péricles Cunha que descreve experiências feitas na rede de ensino da cidade de 

Salvador em relação à implantação da Lei 10.639/2003. O artigo “COTAS. Cotas na UFES: 

Câmara de graduação reduz número de negros” de Sandra Martins sobre a redução da 

porcentagem de vagas oferecidas pela Universidade Federal do Espírito Santo aos cotistas, 

que passou de 50% para 5%, não foi escolhida em virtude da importância no contexto 

representadas pelos três artigos anteriores escolhidos. 

Na edição nº. 17342 do Jornal Ìrohìn na internet foi escolhida a entrevista "Sem paixão 

a gente não faz nada" que o professor Kabengele Munanga concedeu a Renata da Silva 

Nóbrega. Em seu depoimento falou de sua história no Brasil, iniciada através de Bolsa de 

cooperação entre USP, Itamaraty e a Universidade de seu país no ano de 1975. Após breve 

regresso ao seu país, devido à situação política instável, resolveu voltar. Ingressou como 

professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1979, e posteriormente em 

1980 na USP. Fala sobre (os poucos) professores negros da FFLCH-USP cita a convivência 

com o colega Milton Santos, as dificuldades criadas pelas barreiras do racismo, Inclusp e o 

papel dos intelectuais na luta contra o racismo, entre outras coisas.  

Na edição do Ìrohìn nº. 18343 da internet a entrevista “A flauta e o especial talento de 

José” concedida a Ana Claudia Mielki, onde o do flautista José Benedito especialmente 

chama a atenção por ser um músico erudito (membro da Orquestra Filarmônica e professor da 

Faculdade de Música do Espírito Santo, Fames) em um país onde os músicos negros na sua 

                                                
342 (Junho e Julho de 2006).  
343   Agosto e Setembro de 2006).  
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expressiva maioria são autodidatas e inseridos na música popular. Outro aspecto que 

especialmente chama a atenção é o fato de sua pesquisa no mestrado ser sobre o choro, onde 

afirma ser o choro um gênero musical e não um “estilo”.  

Na edição de nº. 19344 da internet do Jornal Ìrohìn o artigo “Nigeriano é referência na 

discussão sobre clima” de Lunde Braghini Jr., sobre resenha do livro a “Introdução à 

Climatologia para os Trópicos” bem como seu autor, o geógrafo e climatologista nigeriano 

J.O. Ayoade são analisados, onde o autor torna-se referência e fonte especializada para a 

explicação dos problemas climáticos do início do século XXI. Destaca a qualidade do 

universo acadêmico e intelectual africano.  Este artigo foi selecionado em virtude de 

acrescentar à questão afro-epistemológica, ou seja, a produção cognoscente de Africanos ou 

Afro-descendentes, um dos enfoques preferenciais deste estudo. Também selecionado o artigo 

“(Segregação) A cor do espaço urbano” de Marcel C. Sant'Ana345 sobre as desigualdades 

sociais desenhadas no território físico do Distrito Federal. Através da segregação sócio-

espacial e desigualdade urbana estruturam-se, sob a fundação determinista, semelhantes às 

encontradas na África do Sul e Estados Unidos. Os mesmos atores e ações que agem na 

conformação da estrutura social brasileira são os mesmos que agem na conformação do 

espaço urbano. Espaço social e espaço territorial são elos indissociáveis, validando um ao 

outro.  

As cidades brasileiras devem ser pensadas e analisadas frente ao nosso processo de 

formação sócio-econômica, e o Distrito Federal também apresenta uma configuração que 

evidencia a estruturação urbana da segregação racial. Segundo o PNAD/2004, a população 

branca representa 49,15% da população, enquanto a população negra 49,57% da população, 

entretanto, essa igualdade não representa igual distribuição no espaço urbano, apropriação de 

equipamentos públicos e serviços urbanos. Concentrada nas regiões periféricas (ou áreas de 

degradação sócio-ambiental) do DF, a população negra está mais próxima ao núcleo de 

trabalho e renda, coincidindo diretamente com a distribuição da maioria de analfabetos, 

criminalidade, desemprego, irregularidade fundiária e moradias subnormais, menor oferta de 

serviços públicos e equipamentos de lazer. Estas regiões apresentam uma renda domiciliar 

mensal em média de R$ 750,00 (contra R$ 8.408,00 da maioria branca do Lago Sul, Lago 

norte e Brasília). Este artigo foi considerado relevante, pelo fato de que grande parte da 

população brasileira concentra-se em centros urbanos, e também, por poder coligir dados com 

outras falas de afro-descendentes neste estudo também moradores de grandes centros urbanos. 

                                                
344  (23 de março de 2007). 
345 Mestre em Planejamento urbano e assessor técnico do Ministério das Cidades.  
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Também selecionado o artigo “(Memória) Besouro Mangangá – zumbidos de resistência” de 

José Raimundo346, relato das estórias contadas pelo pai e de um irmão de Besouro (Caetano), 

onde se remonta a trajetória do capoeira Besouro Mangangá (um tipo de besouro cuja picada 

é dolorida e às vezes fatal), um mito cercado de ficção e realidade. Imortalizado pelos versos 

de Paulo César Pinheiro (Quando eu morrer me enterre na Lapinha/ Quando eu morrer me 

enterre na Lapinha/ Calça, culote, paletó, almofadinha (...) / Adeus Bahia, zum-zum, cordão 

de ouro/ Eu vou partir porque mataram meu Besouro.), foi assassinado aos 24 anos de idade 

deixando uma vasta fileira de desafetos (policiais) e admiradores seguidores de sua técnica. 

Esse artigo foi destacado em virtude dos aspectos educativos envolvidos na prática da 

capoeira, bem como de sua difusão de sua prática por todo o país. Encerrando a seleção das 

escolhas para análise o artigo “(Legislativo) Bancada negra: hesitante e dispersiva”, da 

redação, que analisa a participação da “bancada negra” no Senado Federal e na Câmara dos 

Deputados. Lembra os obstáculos que necessitam ser superados pelo exemplo da iniciativa 

feita através do requerimento n° 10/2007 da Comissão de Direitos Humanos do Senado 

(08/03/2007) criando a comissão para discutir e debater os “120 anos da abolição não 

concluída” e cujo trâmite é comparado com o malogrado projeto do então deputado estadual 

Abdias do Nascimento para a criação da “Comissão do Negro na Câmara dos Deputados”. A 

comissão teria a incumbência de pesquisar, investigar e documentar a comunidade afro-

brasileira. Analisa a atuação dos parlamentares do Nupan (Núcleo de Parlamentares Negros 

do PT) e da “Frente parlamentar em defesa da igualdade racial” Câmara dos Deputados com 

pessimismo, ao mesmo tempo em que traz um quadro geral e impressões sobre projetos 

prontos para debate e votação (que não são prioridade para a liderança de nenhum partido) 

chamando a atenção à falta de prioridade e ação no plenário e fora dele enquanto um coletivo 

organizado. Lembra o exemplo da bancada feminina que mesmo suprapartidária, consegue 

articulação para encaminhar os projetos que consideram prioritários e aprová-los. Este artigo 

foi destacado por ser uma análise inédita, uma crítica, e também pela primeira vez é utilizada 

a ênfase “bancada negra”. 

                                                
346 Pós-graduado em História e Cultura Afro-brasileira. Vice-diretor do Centro Educacional Teodoro Sampaio 
(Santo Amaro – BA). 
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C a p í t u l o  5 - C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s   
 

O papel educativo do Jornal Ìrohìn aqui demonstrado na sua especificidade dedicada 

ao universo afro-descendente com características de crítica política e cultural, o que o 

diferencia de outras publicações contemporâneas também voltadas ao mesmo universo. Seu 

marco fundador inspirado na “Marcha Zumbi 300 anos, contra o Racismo, Pela Cidadania e 

a Vida” que traz intrinsecamente um simbolismo (pelo que simboliza Zumbi dentro do 

contexto epistêmico-cognoscente da historiografia e cultura nacional bem como pelo caráter 

contestatório que representa a marcha em si) causador de profundo mal-estar no ethos 

nacional, impregnado pela ideologia da democracia racial e as recorrentes idéias sobre 

miscigenação, orientação ao qual se manteve fiel em todas as fases da publicação.  

As ações práticas empreendidas ao longo dos anos verifica-se uma intencionalidade 

sistematicamente explicitada através da capacitação de lideranças e organizações negras e do 

acompanhamento e análise crítica das políticas governamentais. Porta voz de denúncias de 

manifestações de racismo e discriminação racial, das organizações negras, direitos humanos, 

articulador da criação de uma utopia negra, que quiçá, também é nacional e internacional.  

A perspectiva de movimento negro apresentada desde o manifesto inicial, onde a 

“disposição em investir no fortalecimento da luta e na unificação de esforços e na exata 

medida que a empreitada envolva o conjunto das entidades do movimento negro”, demarcam 

um ponto de vista mais plástico e busca de reciprocidade dialógica observada em todas as 

fases do jornal, aliando estes pontos a inserção inovadora na internet (comparando-se com os 

padrões vigentes de outros agentes do movimento social que também se apropriam do 

veículo), cumprindo um papel de banco de dados e fonte de consultas ao leitor e ao 

pesquisador. 

A busca por alternativas à hegemonia dos projetos epistêmicos-cognoscentes, coloca-o 

também como uma alternativa crítica na construção de possibilidades à humanidade (uma vez 

sendo a cultura negra três quintos da humanidade) pelo anti-racismo sistemático, e da oferta 

ao público de uma elaboração intelectual aprimorada. O anti-racismo e a elaboração 

intelectual aprimorada seriam suas armas enquanto combate ao estado midiático e 

educacional, às relações assimétricas de poder que impõem uma hierarquização cultural, ao 

qual resiste elaborando, um ethos cultural afro-brasileiro explicitada em diversos artigos 

coletados como amostragem.  
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Neste presente estudo de caso para uma demonstração final da dimensão crítica 

contida na publicação e a elaboração de um contexto do ethos cultural afro-brasileiro, propõe-

se o exercício de diálogos hipotéticos entre as falas coletadas na amostragem dos artigos e da 

pesquisa do estudo de caso com o objetivo de observar onde se contrapõe, onde são 

complementares e onde apresentam um elemento novo à sociedade brasileira. Isto teria por 

tentativa, também, explicitar uma totalidade, e ao mesmo tempo, cravar a especificidade 

educativa do Jornal Ìrohìn. Por vezes antitéticas, por vezes complementares ou monólogos 

que ecoam sem respostas, podem estas falas originar-se de personagens ou de situações que 

desencadeassem interações e mobilizações - dentro das pretensões desta pesquisa – diante de 

situações ora antagônicas, ora favoráveis às reivindicações negras.  

Assim procedendo permitiria aumentar o foco de luz sobre este universo epistêmico-

cognoscente, que criasse um quadro compreensivo mais amplo e uma maneira em expor 

compreensões, incompreensões, exposição de valores, processos de resistência, inércias, 

mudanças de atitude e opinião mediante as propostas apresentadas por temáticas do 

Movimento Social Negro. Também será verificado que conhecimento produz a explicitação 

de assimilações e rejeições.  

Estes personagens ou situações chave coletados neste estudo de caso, em seu primeiro 

ponto, aborda a visão tradicional de história e cultura (com seus critérios de invisibilização e 

desqualificação) contrapostas à visão de uma cultura negra e sua conseqüente colaboração na 

formação do país. Aqui neste estudo foram demonstradas as demoras e barreiras no trâmite da 

lei nas casas legislativas, bem como o da resistência silenciosa na implantação destes 

conceitos na rede pública de ensino. Resistência também silenciosa dos defensores da 

democracia racial brasileira diante das reivindicações negras e os obstáculos a eles impostos 

pelos “donos do poder político”, bem como das omissões que este tipo de confronto propicia.  

A luta em transformar a escola de um não-lugar a um sim-lugar do negro através do 

antagonismo com um sistema educacional excludente e etnocêntrico, contrapostos ao saber 

gerado pelo negro, um saber que pela força das circunstâncias é considerado um não-saber. 

Após a efetivação de antigas propostas do Movimento Social Negro, e agora inseridas como 

saber oficial, criam o que aqui já se designou como a perspectiva de um “sistema educacional 

negro”. As falas de jornalistas consagrados dos principais órgãos de imprensa, de cientistas 

consagrados (frutos bem sucedidos da universalização e da meritocracia) nas universidades e 

institutos mais seletivos do país, altas personalidades e autoridades educacionais, serão 

contrapostas às falas de pessoas com a predestinação em serem caixas de supermercados e 

operárias de confecções, moradores das áreas mais degradadas e segregadas das metrópoles 
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brasileiras, e as falas de alunos predestinados ao fracasso escolar e à evasão. Esta 

contraposição visa à exposição de um quadro demonstrativo que explicite as antíteses e 

contradições entre dois mundos incomunicáveis e inimagináveis entre si, embora ocorram 

dentro do mesmo país.  

 O primeiro exercício hipotético de falas será a contraposição das falas contidas no 

artigo “Governo pretende ampliar ações afirmativas” da pesquisa de IRACI e SANEMATSU 
347 e “Bancada negra: hesitante e dispersiva348”.  

Na pesquisa feita por IRACI e SANEMATSU, onde artigo do Jornal do Brasil 

apresenta precipitadamente e de forma sumária a implantação de políticas públicas que 

garantiriam o acesso da população negra ao serviço público e às universidades, e que não 

corresponde à realidade constatada pelo Jornal Ìrohìn seis anos depois. O que se observa na 

Câmara dos Deputados, no Núcleo dos Parlamentares Negros do PT e na Frente Parlamentar 

em Defesa da Igualdade Racial (uma articulação suprapartidária) é a “frágil organização”, 

com ausência dos deputados nas reuniões e falta de prioridade para os debates e votação de 

projetos importantes como os dois projetos de Estatuto do Negro.  

Fixa o “deputado negro” como um personagem que não prioriza a luta contra o 

racismo e a superação das desigualdades raciais, sem convicção íntima, deixando-se intimidar 

e recuando. Não priorizam o tema em suas agendas e não agem como “um coletivo dotado de 

um mínimo de organicidade”. A dinâmica das ações empreendidas pelo movimento negro não 

encontram nos representantes negros do poder Legislativo a mesma sintonia. Mesmo com a 

justificativa de que projetos complexos dependem de maioria legislativa para a sua aprovação, 

o espaço ocupado por parlamentares enquanto construtores de discursos sociais não é 

utilizado com veemência no sentido de sensibilizar a opinião pública, o parlamento, a 

imprensa e o eleitorado sobre a natureza e especificidade das reivindicações. Este hiato, em 

parte causado pela perspectiva universalizante da representatividade política, e, portanto, da 
                                                
347Governo pretende ampliar ações afirmativas (Jornal do Brasil. 11 – p. 157): “Depois do fracasso da 
Conferência contra o Racismo”, o governo brasileiro está buscando alternativas às propostas que não foram 
aprovadas no encontro por falta de entendimento entre os países.     Em reunião entre o secretário-geral da 
Presidência, Aloysio Nunes Ferreira, o deputado federal Paulo Paim (PT-RS) e os ministros José Gregori 
(Justiça) e Francisco Weffort (Cultura), o governo decidiu encampar a criação de cotas para garantir o acesso da 
população negra no serviço público e nas universidades, além do pagamento de indenização aos descendentes de 
escravos através de “políticas compensatórias”. (In. Iraci, Nilza e Sanematsu, Marisa p.157, 2004). 
348 (Legislativo) Bancada negra: hesitante e dispersiva”, edição nº. 19 (23 de março de 2007):  
“Se os parlamentares do PT têm frágil organização, com reuniões esvaziadas (os parlamentares, de regra, se 
fazem representar por funcionários dos gabinetes), uma articulação suprapartidária, a Frente Parlamentar em 
Defesa da Igualdade Racial, também de nítida inspiração governista, ainda está longe de se tornar realidade. 
Temos importantes projetos prontos para debate e votação, mas esses projetos não são prioridades para a 
liderança de nenhum partido. O "deputado negro" sabe que os membros de seu partido e de sua bancada não 
apoiariam uma atuação legislativa que priorizasse a luta contra o racismo e a superação das desigualdades 
raciais. Até mesmo se opõem a ela”. 
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falta de tradição em um “voto étnico”, também esbarra na impossibilidade de que, debatendo-

se as questões sobre as reivindicações específicas, possibilite a sensibilização e 

conscientização do eleitor de perfil “étnico”. As ações que dependem do poder Legislativo 

não encontram nos representantes negros (com raras exceções) a convicção e o tirocínio 

necessários para a sua efetivação.  

Outra contraposição de falas será verificada nos argumentos antitéticos coletados nos 

artigos “Cotas nas universidades públicas349” e “A Cor do Espaço Urbano”.350  

Embora o artigo de Santana “A Cor do Espaço Urbano” refira-se a ocupação urbana e 

não especificamente à educação, na(s) fala(s) de Goldemberg e Durham observamos que “... 

um sistema de cotas étnicas para o ingresso nas universidades, como forma de combate à 

discriminação, se originou nos Estados Unidos...” (comparação recorrente em grande parte 

das falas) e que segue com “... que não admitiam negros, e todo um sistema educacional 

segregado proibia a coexistência de negros e brancos nas mesmas escolas...”. A idéia de 

segregação aqui restrita aos Estados Unidos é antitética em relação à segregação espacial:  

...”Munido de um estoque considerável de senso comum, custa ao brasileiro acreditar que sob 
certos aspectos a instituição de práticas racistas no Brasil se equipara à instituição de práticas 
racistas da sociedade norte-americana ou sul-africana: afinal, bombardeado desde sua infância 
pela ideologia da democracia racial, âmago da nossa noção de identidade nacional, este 
brasileiro, no ‘melhor espírito’ da Liberté - Egalité - Fraternité, poucas chances tem de se 
questionar quanto à ação de fatores raciais atuando na conformação da estrutura social 
brasileira, na estratificação social e conseqüente desigualdade”... 

 

A seqüência do artigo aponta que ao questionarmos as nossas cidades sob o prisma das 

desigualdades sociais “desenhadas no território físico” observamos a estruturação do espaço 

(sem o viés do determinismo e reducionismo econômico) e especificamente as desigualdades 

urbanas na configuração do Distrito Federal, entende-se como a desigualdade territorial entra 

em ação para a manutenção das desigualdades raciais.  

Proporcional à população branca, à população negra cabe os piores espaços urbanos e 

com menor apropriação de equipamentos públicos. Concentrada em áreas periféricas, 

                                                
349  “Cotas nas universidades públicas” de autoria de José Goldemberg e Eunice R. Durham publicado no 
jornal O Estado de São Paulo de 22 de Março de 2006 em (“Divisões perigosas”, já citado):  
 “A idéia do estabelecimento de um sistema de cotas étnicas para o ingresso nas universidades, como forma de 
combate à discriminação, se originou nos Estados Unidos — onde fazia um certo sentido, tratando-se de um país 
com longa tradição de universidades brancas, que não admitiam negros, e todo um sistema educacional 
segregado proibia a coexistência de negros e brancos nas mesmas escolas. Este não é o caso do Brasil” 
350 “A Cor do Espaço Urbano”, edição nº. 19 (23 de março de 2007). Marcel Cláudio Sant’Ana: “Aos negros 
acabaram sendo destinadas as áreas distantes do núcleo destinado à população branca: áreas desestruturadas, 
com infra-estrutura urbana desigual, com menor possibilidade de acesso ao emprego, educação e lazer — áreas 
com baixíssima qualidade de vida urbana. Podemos falar em uma segregação planejada pelo Estado, onde 
nordestinos, negros, não cabiam “...  
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coincide com a maior distribuição e incidência de analfabetos, violência, desemprego, 

irregularidade fundiária e menor oferta de serviços públicos (saúde, educação e equipamentos 

de lazer). Este quadro comparativo demonstra como esta população parte em desvantagem aos 

acessos propiciados pela universalização e meritocracia – explicitando seus limites e 

contradições - num contexto pouco apreciado pelos defensores destes argumentos. Devemos 

também considerar que a estes moradores em áreas degradas é que se destinam o produto final 

do cálculo aritmético de Goldemberg e Durhan que lhes destinará um “cobertor curto351” (já 

citado, p.170) e a esperança até “todo o ensino público não melhorar” é procurar as ong’s de 

“cursos pré-universitários gratuitos”, a parte que lhes cabe na universalização do atendimento 

público, na sugestão de dois importantes quadros técnicos-políticos da República Federativa 

do Brasil. 

O argumento..." não cotas para negros “... contido no artigo “... As cotas raciais na 

universidade” 352 de autoria de Luis Nassif será contraposto ao artigo ”UERJ forma primeiros 

cotistas353”, um relato da experiência da ex-cotista e formanda em Geografia pela Uerj Helen. 

 
 “... Você chega em sua localidade e o vizinho diz: ‘caramba’, ela é negra e está na Uerj. Na 
minha comunidade, eu via que houve diferença. Os vizinhos do alto do morro me perguntam 
como fazer o vestibular, como fazer a inscrição, o que é uma faculdade, como é a Uerj, como 
pedir isenção. O cotista vira referência, de fato, em sua comunidade. Mas todos devem ter o 
mesmo direito, não podem negar o direito de se sonhar com uma faculdade, de se tentar. Todos 
devem poder fazer uma faculdade, exercer a atividade que bem lhe convier, sem imposições, 
sem restrições,” afiança Helen354...  

  

Nesta contraposição da fala da recém formada Helen em seu depoimento ao Jornal 

Ìrohìn, constata-se na sua fala um resposta implícita: Sim cotas para negros! No seu relato fica 

evidenciada a experiência positiva adquirida durante sua passagem pelo curso de graduação 

na Uerj: o aprendizado gerado ao superar obstáculos pelo baixo valor recebido pela bolsa (e 

do seu contexto de vulnerabilidade social, e, portanto de baixa renda), do apoio pedagógico 

restrito (sua origem na escola pública, geralmente de qualidade relativa, e a posterior entrada 

em uma escola seletiva, provavelmente coloca a nu deficiências de aprendizagem, o que 

requer maior esforço para superá-las), o preconceito enfrentado proveniente de alguns colegas 

                                                
351   Idem: p.170). 
352  No artigo “As cotas raciais na universidade” que contém a afirmação:  
 ...“não cotas para negros”... (p. 176). Luis Nassif.  
353 ”UERJ forma primeiros cotistas”, edição nº. 16 (Abril e Maio de 2006): 
 ... “Sem dinheiro e sem apoio do pai, mas com o carinho e incentivo da mãe, Helen inscreveu-se em um Pré-
Vestibular para Negros e Carentes. “Desde o dia 12 de janeiro de 2002, quando me inscrevi no cursinho, eu já 
sabia o que queria fazer: Relações Internacionais. Como não tem esse curso em uma universidade pública optei 
pelo de Geografia por ser o que mais se aproximava.” 
354 Jornal Ìrohìn nº. 16 (Abril e Maio de 2006). “UERJ forma primeiros cotistas”. 
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e professores (que ocorrem de maneira nem sempre consciente e explícita) e por um sistema 

de implementação incipiente no que diz respeito à garantia de permanência dos estudantes. A 

oportunidade em transpor a predeterminação de um destino imposto pela vulnerabilidade 

social e o desprestígio epistêmico e cognoscente imputado às pessoas e ao grupo negro, a 

percepção de uma saída através do ensino superior, as estratégias de sobrevivência 

desenvolvidas para prosseguir no curso, a descoberta da solidariedade.  

...”Um dos grandes ativos brasileiros é a convivência racial, especialmente naquilo que o Brasil 
tem de melhor: o povo brasileiro”... 

 

Através da voz dada à Helen nas páginas do Jornal, vem à tona a sua especificidade e 

seu universo, frágil do ponto de vista sócio-econômico. A cultura escolar sabe pouco sobre 

pessoas como Helen, seu meio de convivência imediata sabe muito pouco sobre o que é a vida 

universitária, o “povo brasileiro”, sabe pouco sobre pessoas como Helen.  

... “Atualmente, os cotistas recebem uma bolsa no valor de cento e noventa reais. 
Evidentemente que o baixo valor da bolsa não atende as necessidades mínimas de um 
estudante, nem tampouco os gastos com a lista de material semestral de Odontologia, em que 
se gasta, no mínimo, mil e quinhentos reais, fora os livros. “No meu segundo dia de aula, um 
coordenador da faculdade nos alertou de que, para terminar uma Faculdade de Odontologia, 
teríamos que ter dezoito mil reais. O primeiro pensamento que tivemos foi o de parar o curso... 
É desagradável: mas é realista. É como se tivessem dizendo ‘você está no lugar errado, pensa 
nisso’. O material é caro. Só o motor custa um mil e quinhentos reais; mas outros itens são 
necessários, como broca, gorro, máscara, material de cirurgia ...” 
Priscila Amaral Seraphim, 24 anos, formanda em odontologia.  

 

O importante apoio dado pelo projeto “Espaços Afirmados”, do Laboratório de 

Políticas Públicas (LPP), do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira que contribuiu 

com reforço pedagógico e apoio cultural e de cidadania (projeto financiado pela Fundação 

Ford), para suprir deficiências que justamente a universalização não contemplou. A presença 

de alunos negros na universidade pôde ser notada pelo professor de Geografia, que em um 

processo de aprendizado recíproco mudou suas aulas. O contato humano e a aprendizagem 

com as diferenças para os vários integrantes envolvidos na amostragem não desencadeou 

nenhuma das previsões pessimistas e nenhuma evidência foi dada em subjugar a meritocracia 

ou a universalização. Só expôs o que a universalização poderia ter feito. E não o fez.   

“Como é que se vai aceitar esse pensamento desvairado e transformar em política pública algo 
que começa a contaminar até as relações de solidariedade nas classes populares? As cotas 
raciais assim como a elegia a esse racismo negro, é uma ameaça concreta que precisa ser 
abortada no berço. Não se pode cair na esparrela da dívida histórica para tornar mais 
deserdados ainda os simplesmente pobres. E viva Paulinho da Viola, meio negro, meio 
branco”... Luis Nassif, em entrevista já citada. 
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Como já analisado anteriormente, o final ameaçador da fala contra as políticas 

públicas reivindicadas, “que contamina até as relações de solidariedade nas classes 

populares”, ponto de vista que não corresponde às intenções dos quatro formandos e suas 

expectativas em relação ao futuro:  

“Com tanto trabalho pela frente, Rachel, Priscila, Helen e Anderson têm em comum a vontade 
de continuar os estudos. Helen se dedicará ao curso de Relações Internacionais, voltado para 
comércio exterior, onde pretende enfatizar a questão racial. Priscila fará outras atualizações e 
prestará concursos públicos na sua especialização. Anderson vê que há muito a fazer na 
Geografia em sala de aula, principalmente quando se fala em retratar o que existe a nossa volta. 
Rachel, assim que terminar a licenciatura na Uerj pretende fazer outros cursos na área de 
Humanas e se dedicar às pesquisas sobre relações raciais” 

 

A contraposição seguir, entre duas falas antitéticas contidas nos argumentos “Cotas e 

racismo355” de Ricardo Ventura Santos e Marcos Chor Maio e “COTAS. UnB lança Manual 

do Estudante Cotista356”, de Guilherme Nunes Pinto, Estudante de geografia (UnB) e ativista 

do EnegreSer. Nestas duas falas contrapostas a crítica ao Estado e ao governo e a participação 

do movimento estudantil no diálogo com as instâncias burocráticas estatais, que demonstra 

sim, que profundas implicações para as relações entre indivíduos, políticas públicas e Estado 

no Brasil estão sendo dadas pela ação do Movimento Negro e sua interferência sobre o 

sistema de cotas para definir e esclarecer quem é o candidato ao sistema.  

“Trata-se de um folder com a fotografia de onze pessoas negras, entre homens e mulheres, 
pessoas jovens e maduras, de tez mais e menos escura representando quem deveriam ser os 
candidatos ao sistema. O folder conta com um breve histórico do movimento negro no Brasil e 
informações acerca da estrutura da universidade para recepcionar esses estudantes, do 
funcionamento do sistema, da isenção de taxa de inscrição para o vestibular, das políticas de 
ações afirmativas e da necessidade de sua implementação” 

 

A autodeclaração significa que o indivíduo situa-se como negro ou pardo. O 

racialismo hegemônico sempre se autorizou a discriminar, classificar e rotular, na vida social 

e no Estado, tanto que essa distinção acaba por existir. Ser contra ou não as políticas de ação 

                                                
355 “Cotas e racismo”.  Ricardo Ventura Santos e Marcos Chor Maio. Já citado. Este artigo contém a seguinte 
afirmação: “Os candidatos às cotas, além de se declararem negros (o que inclui pardos e pretos), deverão se 
dirigir a um dos postos de inscrição da UnB para serem fotografados contra um fundo bege (“para que a imagem 
não seja alterada”). As fotos digitais serão encaminhadas para uma comissão incumbida de homologar ou não a 
autoclassificação”. 
356 No artigo COTAS. UnB lança Manual do Estudante Cotista publicado no Jornal Ìrohìn nº. 11, Guilherme 
Nunes Pinto, estudante de geografia (UnB) e ativista do EnegreSer, afirma: 
... Nesse sentido, em virtude do movimento negro e de sua ação sobre o sistema de cotas na universidade, a UnB 
lança o manual do cotista, concebido pelo Coletivo Negro no DF e Entorno – EnegreSer e impresso pela 
universidade. Trata-se de um folder com a fotografia de onze pessoas negras, entre homens e mulheres, pessoas 
jovens e maduras, de tez mais e menos escura representando quem deveriam ser os candidatos ao sistema. O 
folder conta com um breve histórico do movimento negro no Brasil e informações acerca da estrutura da 
universidade para recepcionar esses estudantes, do funcionamento do sistema, da isenção de taxa de inscrição 
para o vestibular, das políticas de ações afirmativas e da necessidade de sua implementação. 
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afirmativa (um direito de todo cidadão), diz aquele autor, não significa desconsiderar uma 

distinção secular existente na sociedade brasileira.  

“O lançamento do manual do cotista ocorre junto a outras medidas com o mesmo fim como a 
produção de trinta outdoors que buscam tornar quem é negro no Brasil? Além da mudança da 
redação no edital do último vestibular de 2005, que altera o item referente à autodeclaração 
passando a ser necessário não mais “declarar-se negro de cor preta ou parda”, mas “ser negro 
de cor preta ou parda”. Apesar de parecer pouco significativa, a alteração é importante para 
assegurar a integridade do sistema no caso de ações judiciais” 

 

O próximo exercício será entre duas falas complementares, a do antropólogo 

Kabengele Munanga, “Sem paixão a gente não faz nada357”, e a fala do Ministro da Educação 

Sérgio Haddad, “Ministro da Educação defende cotas. É preciso fazer algo para estabelecer 

condições iguais358...” Este quadro expõe duas trajetórias distintas que se encontram em um 

único momento: o momento de compreensão do que representa, no contexto atual da 

sociedade brasileira, as políticas de ação afirmativa. 

Um primeiro aspecto que merece nossa atenção é a trajetória do Ministro enquanto 

quadro técnico-político, suas origens acadêmicas, que forma uma corrente de opinião mais ou 

menos homogênea sobre o tema de políticas públicas de ação afirmativa (explicitada no 

cruzamento de opiniões, como por exemplo, contida na fala do antropólogo Kabengele 

Munanga: “Aí todos ficam presos ao mito da democracia racial. Não vejo avanços”. Ou 

como afirma o ministro Fernando Haddad na citada entrevista:  

...“Em vez de nos apegarmos aos nossos dogmas pró e contra, e eu aqui falo com total 
tranqüilidade sobre o assunto, porque quando cheguei ao Ministério da Educação na condição 
de Secretário Executivo do ex-ministro Tarso Genro, eu tinha um posicionamento contrário a 
políticas afirmativas”...  

 

A posição do Ministro expressa a sua trajetória, suas origens e a sua formação. A 

posição contrária às políticas de ação afirmativa é também comum a quadros intelectuais 

(tecnocráticos ou não) originados nas universidades mais seletivas. Neste aspecto, esta fala 

carrega um caráter ambíguo: pode ser a fala de um defensor da universalização e da 

meritocracia sincero, como também pode, ao defender a universalização e da meritocracia, 

                                                
357 “Sem paixão a gente não faz nada”. Kabengele Munanga: E ainda: “ A USP fez pesquisas interessantes, em 
termos teóricos e de pesquisas empíricas, mas não avançou nos problemas da atualidade, que é a questão, por 
exemplo, da política de ações afirmativas, de cotas. Aí todos ficam presos ao mito da democracia racial. Não 
vejo avanços...” Edição nº. 17 (Junho e Julho de 2006). 
358 Ministro da Educação defende cotas. É preciso fazer algo para estabelecer condições iguais...”, edição nº. 16 
(Abril e Maio de 2006): “Em vez de nos apegarmos aos nossos dogmas pró e contra, e eu aqui falo com total 
tranqüilidade sobre o assunto, porque quando cheguei ao Ministério da Educação na condição de Secretário 
Executivo do ex-ministro Tarso Genro, eu tinha um posicionamento contrário a políticas afirmativas. E o que me 
venceu? O que me venceu não foi tanto o clamor da sociedade em prol do projeto. O que me fez verificar que a 
minha idéia deveria ser relativizada, que eu deveria pensar o assunto, foi o acompanhamento das experiências 
vitoriosas que as universidades federais e estaduais estavam patrocinando com êxito”. Matéria: “Ministro da 
Educação defende cotas”. 
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ocultar a frivolidade esclarecida comum a muitos quadros intelectuais nacionais. Sua posição 

contrária inflexível, mesmo diante do “clamor da sociedade em prol do projeto”, não o fez 

mudar de opinião sobre o tema de que às ações afirmativas seriam uma estratégia válida, e 

que não colocasse em risco a meritocracia e a universalização. Somente após “o 

acompanhamento das experiências vitoriosas que as universidades federais e estaduais 

estavam patrocinando com êxito” é que se deu por vencido, e percebeu a necessidade em 

mudar de idéia diante das políticas de ação afirmativa, o que corajosa e sinceramente 

reconheceu em depoimento à Câmara dos Deputados durante audiência pública.  

... “Ou seja, niveladas as condições, o que se verificou foi que o aluno da escola pública, o 
afro-descendente, o indígena que concluiu o ensino médio, que passa por um processo seletivo, 
que chega a uma universidade pública, este aluno, pela força que demonstrou, e o empenho que 
demonstrou, pelas dificuldades que superou para chegar até aquele ponto, tem, em situação de 
igualdade, condições de ter um desempenho muito além daquele que o mero resultado do 
exame é capaz de projetar”... 

 

Nesta fala do Ministro fica evidente o papel educativo do Movimento Negro no 

episódio de implantação de cotas nas universidades, atuando também como um dos 

propulsores que redundou na mudança de opinião do ministro em sua posição cristalizada. Na 

fala do antropólogo Kabengele Munanga, que em entrevista ao Jornal Ìrohìn, ao ser indagado 

se na Antropologia (na FFLCH da Universidade de São Paulo) mais professores defendiam as 

cotas, respondeu: 

“Que eu saiba, não. Pelo menos pelos escritos, não. Há faculdades que tomaram 
posição radicalmente contrária. Aqui na Antropologia alguns que se pronunciam dizem que a 
cota vai trazer a raça, que há risco de transformar o Brasil nos Estados Unidos, que teremos 
conflitos que foram evitados até agora. Não vejo realmente um discurso a favor das cotas, pelo 
menos no Departamento de Antropologia, que seria, talvez, um dos departamentos mais 
indicados, porque lida com as questões da diversidade, produz pesquisas sobre isso”. 

 

Indagado sobre o papel dos intelectuais na luta contra o racismo, e o papel daqueles 

que se colocam contra as cotas, respondeu que estes intelectuais que anteriormente 

denunciavam o racismo e atualmente são contrários às propostas. 

Ìrohìn: O que você tem a dizer sobre o papel de intelectuais na luta contra o racismo e o papel 
desempenhado por intelectuais como Peter Fry, Ivonne Maggie e Demétrio Magnoli, que se 
colocam frontalmente contrários às cotas? 
 
Kabengele: O intelectual é, em primeiro lugar, uma pessoa que produz um conhecimento 
crítico sobre a sociedade e esse conhecimento pode transformar a sociedade. Como membro da 
sociedade, ele pode, politicamente, tomar uma posição em favor das mudanças. E esses colegas 
que passaram a vida deles trabalhando sobre a questão do negro, que denunciaram o racismo, 
estão contrários às propostas de mudança, contra as propostas de ações afirmativas e das cotas. 
Eles acham que isso vai mudar o modelo da sociedade brasileira, que é um modelo de 
convivência racial por causa da mistura racial; que isso vai transformar o Brasil numa 
sociedade bi-racial, e, como conseqüência, vai levar o Brasil aos conflitos raciais que jamais 
conheceu. Nesse sentido, são claramente contrários às cotas. Quer dizer, de um ponto de vista, 
os negros serviram como objeto de pesquisa mas não servem como sujeitos de mudanças. 
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Estas duas falas, embora contemplem pessoas favoráveis às políticas de ações 

afirmativas, colocam duas trajetórias e maneiras complementares em abordar o tema. É 

sintomático o processo de mudança de opinião do ministro, em oposição ao “compasso de 

espera” do antropólogo, ambos em um processo (auto)educacional, com transmissão de 

experiências e conhecimento adquirido em suas falas, e cada um à sua maneira buscando um 

objetivo de Educação pública e cumprindo um papel pedagógico. O papel pedagógico 

cumprido pelo Ministro diz respeito à ação do Estado, sendo ele, independentemente do seu 

ponto de vista pessoal um executor das ações de um Estado democrático de direito.  

Assim, buscar em Foucault359 uma série de saberes que tinham sido desqualificados 

como não competentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente 

inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade, o saber 

militante, um saber, que no dizer de Munanga, ao aconselhar jovens pesquisadores sobre as 

barreiras existentes na academia, sobre a desqualificação dos projetos de pesquisa com estas 

propostas (alerta para os rótulos da falta de cientificidade, da acusação de emocionalidade) 

consideradas incompletas e sem elaboração360. 

O saber quem é negro. E como é este saber? Este saber é elaborado através da empatia 

entre iguais, a cumplicidade, de gestos de solidariedade, do reconhecimento quando se entra 

em combate no território do “Outro”, quando se encontram nos embates “no mundo dos 

brancos”. Este saber, que independentemente das afinidades pessoais é um signo que se 

carrega, na fala (e na não-fala, nas interjeições), na vulnerabilidade social, nos locais de 

moradia, a comunicação pelo olhar, as especificidades do “Nós”, a criação de um território 

subliminar, onde o “Outro” é logo reconhecido (o que evidencia um saber acerca do 

reconhecimento da identidade grupal).  

Diante das críticas à UnB (e ao Movimento Social Negro) pelo processo seletivo do 

sistema de cotas, e para aprimorar o sistema em relação às fraudes evidenciadas, para 

esclarecer e dar visibilidade de quem é a negritude de que se fala (abrangida pelo processo 

seletivo) e para assegurar a integridade do sistema no caso de processos judiciais, o 

Movimento Social Negro (através do EnegreSer) concebe através de um coletivo e pressiona a 

UnB para mudanças no edital do vestibular, criando também um novo um sistema de 

divulgação do processo seletivo.  

                                                
359 FOUCAULT,apud Carneiro 2005. 
360 Entrevista ao Jornal Ìrohìn nº. 17 (Junho e Julho de 2006). 



 

 

106 

A qual público se destina o processo seletivo? Não mais o público que “declarar-se 

negro de cor preta ou parda”, mas o público reconhecido em “ser negro de cor preta ou 

parda”. Os cotistas negros ao denunciarem fraudadores e contatarem as evidências de um 

“elevado número de pessoas brancas homologadas pelo sistema”, intervieram e iniciaram 

uma série de negociações e pressões sobre a Universidade. 

O manual é dirigido a um público com dúvidas sobre o sistema, e para esclarecer estas 

dúvidas, o folder com fotografias de pessoas a que se dirige o processo seletivo. Uma breve 

história do movimento negro também ajuda a esclarecer a opinião pública (dos motivos da 

implantação do sistema). Os outdoors também foram outra medida de esclarecimento de quem 

é negro no Brasil. A mobilização do Coletivo Negro no DF e Entorno – EnegreSer e seu saber 

militante, ao empreender uma ação coletiva (pois mobilizou pessoas em torno de um objetivo) 

caracterizada por demandas típicas do movimento estudantil e acrescidas por reivindicações 

étnicas, compreendendo um associativismo com propriedades pedagógicas, que no dizer de 

Kauchakje (2007: p. 79) 

.“No geral, o objetivo é lograr o atendimento ou concretização de demandas, políticas, 
econômicas e culturais não mensuráveis (solidariedade, identidade e direitos de cidadania, por 
exemplo), vinculadas a valores e representações dos sujeitos sociais” 

 

Esta perspectiva pedagógica que vem sendo construída através do histórico de 

reivindicações e conquistas obtidas pelo Movimento Social Negro (e particularmente nas 

reivindicações em relação à Educação) nas mobilizações para atendimento a demandas de 

caráter cultural e por cotas.  

Outro aspecto a considerar seriam os ensinamentos contidos na trajetória do “advento 

da História africana” contidos em Curtin361, ao expor um quadro geral do desenvolvimento 

da historiografia africana e o quanto isto pode servir de referência no que diz respeito à 

incipiente implantação dos pressupostos da Lei nº. 10.639/03 sobre ensino de História da 

África e da Cultura Afro-brasileira. O processo de desenvolvimento da historiografia africana 

descrito pelo autor nos sugere muitas semelhanças e a antevisão dos caminhos a percorrer no 

desenvolvimento da construção de narrativas em relação ao ensino da História da África e da 

Cultura Afro-brasileira.  

Um dos aspectos centrais seria, tal como aponta o autor, na África, a posição da 

universidade diante da necessidade da “produção de uma história renovada362”. Através deste 

enfoque proposto pelo autor, num exercício de analogia com o contexto brasileiro, pode-se 

                                                
361   CURTIN, 1982 . 
362   Idem: p. 83 . 
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pensa também na elaboração de uma historiografia tendo por partida o ponto de vista e o 

protagonismo afro-brasileiro. Prossegue o autor sobre a gênese desta nova posição 

historiográfica, sendo que:  

“É por esta razão que, na África e em outros lugares, a primeira preocupação dos historiadores 
foi ultrapassar os vestígios da história colonial e reatar os laços com a experiência histórica dos 
povos africanos. Outros capítulos e outros volumes tratarão desses reencontros, da história 
enquanto tradição viva e desabrochar constante do papel dos conhecimentos históricos na 
elaboração de novos sistemas de educação para servir a África independente”.363  

 

Se no quadro proposto pelo autor ocorreu uma negligência com os estudos da História 

da África em conseqüência do regime colonial que produziu um conhecimento histórico 

baseado em uma concepção eurocêntrica da história do mundo, onde, ao difundi-la construiu e 

formou um senso comum no público ocidental (e não ocidental) a partir desta concepção, a 

qual, após a década de 1950, necessitou ser operada uma transformação num esforço em 

transformar a história, que partia da crônica, e assim produzir um conhecimento histórico em 

algo próximo ou aceitável em termos de uma ciência social, e também a substituição dos 

“preconceitos nacionais por uma visão mais ampla”364.  

Até o presente ponto as diferenças com a questão afro-brasileira não são tão gritantes, 

uma vez tendo em vista os processos contidos na produção do não-ser, de folclorização da 

cultura negra e o senso comum propiciado pela democracia racial, pode-se supor que em 

situações contextuais diferentes, porém, semelhantes.  

Neste aspecto, tal como no contexto do continente africano, “o simples advento de 

uma História da África já é uma contribuição”365 e esta criação já se coloca desde os 

momentos iniciais com a tarefa em ultrapassar a criação de mais uma História particularista e 

produzir uma contribuição mais “eloqüente”. Também coloca-se como tarefa a necessidade 

em ultrapassar o chauvinismo por uma visão da “perspectiva do desenvolvimento da 

humanidade”, vigiando o etnocentrismo e que influenciasse como uma contribuição onde a 

rejeição às “tendências eurocêntricas de sua própria história nacional, aos historiadores de 

cada continente caberia a tarefa de avançar a uma história do mundo verídica, onde a África, a 

Ásia e a América Latina tivessem um papel”366. Ultrapassar a tendência da produção de uma 

história como relato de uma pequena elite, que ignorasse ou minimizasse o conjunto da 

sociedade, a história dos “grandes desígnios”, da tendência em produzir uma história 

econômica que fosse à “história de determinadas políticas econômicas governamentais” ou de 

                                                
363   Idem: p. 73 . 
364   Idem: p.74 . 
365   Idem: p.74 . 
366   Idem: p.75 . 
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“firmas privadas”, ou de “determinadas inovações econômicas”. Pensa o autor que a produção 

deste tipo de narrativa em nada contribuiria para nova África.  

Dentro das recentes tendências historiográficas manifestadas no interior dos recentes 

estudos históricos em curso que refutam a história eurocêntrica e a história das elites, (que se 

alimentam das mesmas fontes) constata-se a possibilidade de formação de uma aliança entre 

estas tendências, que no entendimento do momento seria somente o que poderia possibilitar a 

ampliação do campo de estudo da sociedade ocidental e dar um “impulso maior às pesquisas 

históricas para além do mundo ocidental”367.  

A principal preocupação dos historiadores da África ao estabelecer “o primeiro passo 

em direção à “descolonização” da história africana”368  - que na realidade são diversos 

passos - principia-se em provar que a África tinha um passado, e além de possuir um passado, 

possuía um passado relevante e de interesse para uma historiografia não só local, mas de 

interesse mundial. A existência de reinados e impérios com história política semelhante à da 

Europa (e do ocidente) opôs-se a estes argumentos (com as devidas ressalvas de que o fato da 

existência de impérios e determinados sistemas de governo não significam necessariamente 

um progresso político) também às contribuições das sociedades africanas. Os papéis 

secundários outorgados aos africanos pela história colonial, a necessidades em modificar os 

julgamentos de valor além da imitação de aspectos e procedimentos da historiografia colonial 

precisavam ser superados. 

O segundo passo em direção à descolonização da história foi propiciado pela onda de 

movimentos nacionalistas pela independência, que coloca aos africanos um papel na história. 

Os especialistas em ciências sociais que escreveram sobre o período derrubaram barreiras e 

propiciaram a produção de estudos sobre as raízes da resistência e dos movimentos de 

protestos em sua fase colonial, tornando-se estes trabalhos importantes contribuições rumo à 

descolonização da história africana. 

Um último estágio é apontado pelo autor é a busca pelos diversos historiadores de um 

método interdisciplinar para abordagem do microcosmo das estruturas econômicas e sociais 

mais importantes e complexas, busca pelo progresso da história analítica e da “história de 

campo”. Os arquivos para consulta contêm um material (cuja documentação é rara) criado e 

coletado por estrangeiros, incorporando os preconceitos e sentimentos sobre eles mesmos, 

sobre aqueles a quem governam e sobre seus respectivos papéis sociais, e o resultado das 

consultas a estes arquivos nem sempre é bem sucedida. Isto leva à questão do 
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desenvolvimento de métodos (onde os pesquisadores africanos contribuíram com o 

desenvolvimento dos trabalhos que utilizam as tradições orais) e enfoques no levantamento, 

coleta e interpretação das fontes históricas disponíveis.  

A influência dos pesquisadores africanos pôde ser sentida por sua produção, onde em 

um primeiro momento, conseguiram o reconhecimento de que a África “tradicional” não 

permaneceu estática, e que na África pré-colonial ocorreram tantas mudanças quanto em 

outras sociedades, o que obrigou certas interpretações sobre as sociedades africanas a 

descartarem a hipótese do “imobilismo”369. A utilização de métodos in loco auxiliaram na 

compreensão de fenômenos sociais (que embora ainda insuficientes para a compreensão de 

aspectos religiosos e econômicos) que se distanciam de interpretações ortodoxas, dando 

mostras de que a história africana caminha para lançar novos métodos e cobrir estudos em 

áreas pouco exploradas. 

Este salto de qualidade deveu-se ao trabalho de um grupo de historiadores 

profissionais dedicados ao estudo do passado da África como objeto principal de ensino e das 

pesquisas. Ao contrário, péssimos resultados foram produzidos por “historiadores 

amadores”370, geralmente marginais em relação a programas gerais de ensino superior e sem 

contribuir para a formação de historiadores, com raras exceções. Vale lembrar que antes de 

1950 nenhuma universidade na própria África propunha programas satisfatórios de 

especialização em história africana, e o campo era geralmente dominado por administradores 

coloniais e missionários e nenhum historiador profissional dedicado à história africana nos 

cursos de graduação.  

Após 1950 a fundação de novas universidades cria a necessidade da produção de uma 

história renovada da África e considerada de um ponto de vista africano. Inicia-se a partir da 

universidade um esforço geral de reeducação371, para o estabelecimento de formação 

pedagógica até alcançar a escola em geral. Mas fora da África o desenvolvimento ainda é 

lento. Embora as Américas possuam grande população de origem africana, não despertou 

muito a atenção em países como Haiti, Cuba, Brasil e as Antilhas Britânicas. Os Estados 

Unidos apresentavam um interesse pela produção de estudos de história da África anteriores a 

1960, mesmo que demarcando um interesse sobre história ou arqueologia clássica e pouco 

efetivo na especialização em história colonial. Os afro-americanos já produziam uma 
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imprensa sobre o tema datada de 1916, o The Journal of Negro History372 e figuras 

exponenciais, entretanto mesmo que com um enfoque mais afro-americano do que africano, a 

história africana não fugia do horizonte em artigos e alguns trabalhos sobre o passado da 

África, especialmente através de Willian Léo Hansberry da Universidade de Howard.  

A independência da África do Norte e da África Tropical possibilitou uma maior 

difusão da história da África em uma intensidade maior do que a verificada antes de 1960, o 

que aumentou o interesse em geral pelo continente, porém não traduzindo progressos 

imediatos à produção da história africana, ou seja, um avanço das universidades à produção 

de uma história africana como uma concepção continental. Isto se deveu à adesão dos países 

de língua francesa ao mundo intelectual mediterrâneo e a um espírito de paróquia verificado 

principalmente no Egito e na África do Sul.  

A África tropical que trouxe um salto de qualidade ao estudo da história da África 

posteriormente, após os anos dos movimentos de independência, pois nesta região a história 

africana já fazia parte dos programas das universidades, e nesta região à busca por encontrar 

um equilíbrio entre a história local, regional, africana e mundial e “descolonizar”, ou seja, 

não apenas “adicionar um componente africano”, mas introduzir novos temas e novos 

enfoques acrescidos da introdução de estudos por outras regiões que pudessem recuperar 

certos aspectos da experiência africana373 em um esforço de reorientação geral com vistas a 

pesquisar por uma concepção de mundo e de passado numa perspectiva afrocêntrica acrescida 

da devida correção e vigilância epistemológica desta posição. 

Progressos foram verificados em países europeus e da América do Norte, destacando-

se que, após 1959, os Estados Unidos através dos afro-americanos ao adotarem uma posição 

intelectual distinguindo que a “África é uma propriedade dos povos africanos e de seus 

descendentes estabelecidos em outros continentes”374 o que aumenta uma percepção da 

produção de uma historiografia da “história da África para os africanos” e de uma “história da 

África no contexto da história mundial”. Esta inflexão na América do Norte propiciou a 

superação ao etnocentrismo ao perspectivar uma história mundial onde a África estivesse em 

relação de igualdade com outras zonas culturais de interesse do mundo, e em um processo de 

evolução ainda em aberto.  

Após a reflexão de Curtin, cabe a este estudo de caso ressaltar uma 

questão,acompanhando os muitos autores aqui estudados, fosse diretamente, fosse por 
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intermédio de seus artigos no Ìrohìn, sobre qual seria o caminho a dar a esta historiografia que 

não pode ficar presa à historiografia tradicional brasileira no que diz respeito à História do 

Negro no Brasil e no que diz respeito à(s) Cultura(s) Afro-brasileira(s).  

Quase nenhuma, ou nenhuma contribuição pode oferecer esta historiografia no, 

constata este estudo de caso após análise de QUEIROZ, onde avaliando o “estado atual da 

questão375”, que presa às formulações freyreanas, com inovações observadas somente que, ao 

acrescentar a distância de tempo que a separa da formulação original, o que a credencia como 

um “neopatriarcalismo376”, o que, entretanto, não impede a colocação de alternativas que 

desconstruam antigas estruturas epistemológicas377 que propiciem um novo paradigma a partir 

da Lei nº. 10.639/03 sobre ensino de História da África e da Cultura Afro-brasileira que 

coloca a tarefa à comunidade afro-brasileira a também necessidade em dar o primeiro passo 

sobre a especificidade de seu papel na história e derrubar as barreiras desta historiografia 

presa a explicar o inexplicável sobre a justificativa da escravidão e etnocêntrica, e dar 

visibilidade a um fenômeno mantido na omissão378 ou subestimação completa.  

A hora de pesquisar e explicitar a experiência histórica do afro-descendente para 

superar esta velha historiografia e transformá-la, será a maior contribuição que necessitará de 

todo o aparato das ciências da educação e das ciências sociais no sentido de oxigenar e dar 

novo ânimo, não só ao que diz respeito à história do afro-brasileiro, mas também da 

historiografia brasileira de uma maneira geral. É em particular nesse sentido que a existência 

de um veículo como o Ìrohìn, extrapola em muito seu sentido e destino original, de voltar-se 

para informar e articular a população afro-descendente, para transformar-se em um importante 

instrumento de educação de toda a sociedade brasileira. 

                                                
375Gorender apud Queiróz, Suely Robles Reis de. Escravidão negra em debate, p. 103. 
376Cf. Gorender, apud Queiróz, Suely Robles Reis de. Escravidão negra em debate, p. 103. 
377 MALDONADO-TORRES, 2006: p.122. 
378Moura, Clóvis. As injustiças de Clio. O Negro na Historiografia Brasileira. p. 35.  
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Exemplário de capas e matérias do Jornal Ìrohìn no período estudado. 


