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Apresentação 
 

Fundação Itaú Social 
O Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha tecnologias sociais para 

contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. Sua atuação, pautada pelas 

metas do Plano Nacional de Educação e pelos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, está organizada em dois eixos: formação de profissionais da educação e 

fortalecimento das organizações da sociedade civil. O Itaú Social implementa 

programas próprios, apoia iniciativas externas e desenvolve pesquisas. 

 
 

Observatório de Favelas 
O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil dedicada à 

produção do conhecimento, à criação de metodologias e de proposições políticas sobre 

espaços populares. Buscamos afirmar uma agenda de Direitos à Cidade fundamentada 

na ressignificação material e simbólica das favelas e periferias como referências 

democráticas de transformação social. Temos como missão a elaboração de conceitos 

e metodologias desenvolvidos na forma de pesquisas, projetos e programas que 

contribuam para a formulação e avaliação de políticas públicas voltadas para a 

superação das desigualdades sociais e das distinções corpóreo-territoriais de direitos 

presentes na sociedade brasileira.   
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Introdução 
 

Este relatório apresenta o conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito do 

Projeto de Pesquisa Nacional sobre Organizações de Juventudes Negras, cujo objetivo 

maior se inscreve na construção de um painel global de organizações de juventudes e 

que atuam com elas no sentido de afirmar e garantir os direitos desses grupos sociais 

no Brasil, tendo como referência para essa construção as diferentes potências de 

atuação, suas escalas socioterritoriais de inserção e sua influência para a construção 

qualificada de agendas de direitos para o enfrentamento do racismo institucional.  

Embora o projeto construído em parceria com o Itaú Social envolva produtos 

outros, como os originados de estudos e pesquisas bibliográficas que geraram dois 

documentos analíticos − "O racismo institucional: uma revisão bibliográfica" e "A 

questão indígena em suas potências e desafios: a virada cultural de representatividade 

das etnias indígenas no contexto do racismo institucional no Brasil" –, este relatório 

atende à entrega dos resultados da pesquisa qualitativa dedicada mais especificamente 

a organizações de juventude negra e aquelas que atuam com essa juventude.    

O produto aqui oferecido obedece a um arranjo sequencial de apresentação das 

contribuições conceituais, metodológicas e analíticas, porém articuladas na abordagem 

e no tratamento das informações obtidas nos estudos documentais, no exame das 

entrevistas em profundidade e na sistematização das entrevistas estruturadas realizadas 

com representantes de organizações selecionadas. 

         Em seu conjunto de páginas iniciais, denominada prólogo, apresentaremos o 

debate conceitual que orientou o desenho da investigação. Esta breve exposição cumpre 

a função de delinear a pequena teoria que orienta a pesquisa, assim como explicitar 

seus objetivos e horizontes a serem alcançados.   

           Em seguida, apresentaremos a metodologia da pesquisa em suas diferentes 

etapas com seus respectivos instrumentos. Buscamos, nesta seção, sistematizar os 

procedimentos utilizados na investigação, em especial a coleta de informações 

qualitativas de organizações de juventude negra e organizações que atuam com ela, 

com seus gestores e coordenadores executivos. Fizemos também um esforço para 

recolher as considerações teóricas e práticas acerca do racismo institucional na 

sociedade brasileira com ativistas, pesquisadoras e pesquisadores do tema.  
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         As Seções II e III reúnem as análises dos dados coletados. Na primeira, 

debruçamo-nos sobre as entrevistas em profundidade com as organizações 

selecionadas, buscando contemplar diferentes perfis de gestão, diversidade temática e 

suas distintas escalas de atuação. Já na segunda seção analítica, continuamos a apreciar 

as informações coletadas, mas, neste caso, subsidiados por entrevistas 

semiestruturadas, a atuação de organizações formadas por jovens e/ou atuantes com 

juventudes negras, representativas da multiplicidade de sua configuração atual.   

         Por sua vez, a Seção IV é dedicada ao domínio das considerações mais 

conclusivas das contribuições dos estudos e das investigações das Seções anteriores, 

incorporando inclusive recomendações para futuros estudos e possíveis ações que 

contemplem e ampliem a atuação e as agendas das organizações de juventudes negras.   

        Na Seção V, apresentaremos o conjunto de entrevistas com estudiosas e ativistas 

dedicadas ao desvelamento crítico do racismo institucional em suas distintas faces de 

manifestação. As entrevistas são acompanhadas de leituras analíticas constitutivas de 

uma linha de base para a formulação de uma agenda de enfrentamento do racismo 

institucional.  
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Prólogo: Os significados de agenda, agentes e agenciamentos 
- uma reflexão conceitual preliminar, porém fundamental, 
para a metodologia da pesquisa  
 

O projeto que ora abraçamos em parceria com o Itaú Social – Pesquisa Nacional 

de Organizações de Juventude Negra – assumiu um desafio preliminar para seu 

desenvolvimento teórico e metodológico: a construção de uma Agenda Propositiva de 

superação do racismo institucional. Afinal, como podemos conceber uma agenda 

propositiva tendo em destaque o papel de organizações de juventude negra e 

organizações que atuam com ela? Para além de um conjunto de proposições, o que faz 

uma agenda ser reconhecida em seu significado amplo e complexo, particularmente no 

âmbito das lutas de reconhecimento e afirmação de direitos plenos da população negra? 

É neste sentido que o termo agenda ganha destaque tanto no que concerne ao 

planejamento de instituições públicas e privadas como no que se refere ao elenco de 

proposições e reivindicações de movimentos sociais.  

Criar uma agenda não significa oferecer (ou impor) um programa, uma pauta 

ou um conjunto de diretrizes e ações, mas, sim, constituir um campo de movimentação 

de atores coletivos e individuais (institucionalizados ou não), envolvendo relações de 

intersubjetividade que lhes ofereçam enlaces de pertença. São relevantes, portanto, não 

só as causas que uma agenda abriga. Os atores em enlace são igualmente fundamentais, 

pois são estes os criadores e, principalmente, os tradutores das causas na cena pública, 

configurando de modo cristalino sua condição de agentes: sujeitos em intencionalidades 

políticas de afirmação de direitos. 

A provocação assumida admite a busca do entendimento do significado da 

agenda como um campo de movimentação envolvendo agentes e agenciamentos. O 

percurso é complexo e com as incertezas próprias de uma reflexão que não deseja criar 

um paradigma epistêmico racional, porém que se faz necessária para balizar uma 

pesquisa inovadora e sensível de agendas de juventude negra em curso na sociedade 

brasileira, inclusive como referência de sua significação em relação ao racismo 

institucional. 

O entendimento da agenda como campo de movimentação constitui a 

identificação do conceito fundante da pesquisa. A síntese e o mote constitutivo do 

enunciado estão reunidos no conceito (com maior ou menor precisão de sua 
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explicitação) que a define como campo de proposições, de disputas, de pactuações, de 

enfrentamentos, de convergências, de parcerias, de mudanças (...) mobilizador de atos 

que configuram sujeitos em movimentações na construção e efetivação de direitos 

sociais, políticos, econômicos e ambientais.  

Considerando o racismo institucional como conceito balizador de nosso recorte 

de estudo e pesquisa, fez-se decisivo desvelar como sua conceituação emerge, de modo 

explícito ou mesmo implícito, nas agendas de organizações e coletivos que tratam de 

questões mais específicas de juventude negra, configurando um setting para entender 

um campo de movimentações em construção.  

Abriu-se, então, outra travessia para nossa pesquisa sobre as organizações de 

juventude negra: reconhecer suas movimentações para as conquistas de direitos. As 

movimentações são atos que também alcançam diferentes formas de relações, sejam 

estas de maior ou menor densidade de institucionalização em organizações e coletivos, 

implicando evidentemente a mobilização de sujeitos sociais na qualidade de agentes. 

Como agentes, eles e elas organizam suas centralidades de atuação / locução / 

enunciação / relação, a partir das quais disparam processos em cenas sociais, políticas, 

culturais, econômicas (...) e se afirmam para dialogar / enfrentar / responder / criar / 

agir. Temas, processos e sujeitos se combinam com a pluralidade e a autonomia 

possíveis para efetividade de agendas implícitas e/ou explícitas das organizações e dos 

coletivos.  

Adentra-se no que aludimos como agenciamentos, justamente o modo pelo qual 

se constituíram relações dos agentes entre si e com outros múltiplos coletivos: 

instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, grupos e indivíduos 

sociais e territórios. Os agenciamentos são processos dirigidos para tessituras de 

conteúdo e escalas de abrangência em redes de compartilhamento, de interesses e de 

colaboração que permitam enfrentar desafios, obstáculos e centralidades distintivas 

para a efetivação de suas agendas específicas e suas potências na construção de uma 

agenda de superação do racismo institucional.   

Tendo em vista as reflexões teóricas preliminares à guisa de esclarecimento 

sobre o significado de agenda que a pesquisa envolve, passaremos a seus constructos 

metodológicos e os resultados alcançados. 
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Seção I. A metodologia da pesquisa 
 

 

A metodologia da Pesquisa Nacional sobre Organizações de Juventude Negra 

foi constituída a partir de um desenho de investigação composto de inventários 

preliminares de organizações atuantes com a temática do racismo no país, 

preferencialmente as que atuam com jovens ou são compostas por eles. Assim, 

construímos um cenário em que foi possível classificá-las e categorizá-las.  

Na etapa imediatamente posterior à consolidação do inventário aludido, foram 

ativados filtros de classificação de organizações de juventude negra e das que atuam 

com jovens negros, para a aplicação de entrevistas em profundidade com o objetivo de 

conhecer a dinâmica das organizações no cenário contemporâneo das lutas por direitos 

das juventudes negras.  

Para ampliar as informações que permitissem compor um panorama das 

organizações com a maior objetividade possível, adotamos o procedimento 

metodológico de realizar uma coleta de informações mais diretas. Para tanto, foram 

convidadas 54 organizações com atuação nas cinco regiões do país, das quais 40 

responderam satisfatoriamente a nosso instrumento de pesquisa, passando a compor o 

universo de organizações mapeadas. Para além das informações sobre as organizações, 

também mapeamos os projetos desenvolvidos e em desenvolvimento por elas. 

Alcançamos o universo de 63 projetos que atendem jovens negros e jovens negras. Por 

meio deste processo, conseguimos uma maior distribuição nacional de informações que 

subsidiaram o presente estudo, agregando, assim, novas vertentes de identificação e 

análise das organizações do escopo do projeto.  

As próximas seções esclarecem mais detalhadamente as etapas da pesquisa.  
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I.1. Os sujeitos da pesquisa: as juventudes negras  
 

Uma vez mais colocados em causa os significados de agenda, agentes e 

agenciamentos como horizontes de construção metodológica da pesquisa, ainda se faz 

necessário arguir sobre os sujeitos de sua referência. Na especificidade de nossa 

proposta, trata-se de um sujeito coletivo, complexo e plural: as juventudes negras.  

É verdade que o conceito de juventude tem suas variações na história, na cultura 

e na política vivida em cada sociedade. Pode-se afirmar, então, que a juventude tem 

suas dinâmicas próprias, embora inseridas em historicidades concretas. Portanto, a 

juventude não é uma entidade cronológica, muito menos pode ser reduzida às 

representações estatísticas, românticas ou publicitárias.  

 A juventude é construída em suas práticas, em seus encontros, em suas 

concepções de mundo, assim como na construção de seus pertencimentos, no 

compartilhamento de identidades e no fazer de suas sociabilidades. É justamente nesse 

processo − e nas condições do fazer-se − que os jovens se apropriam da vida social, 

mobilizam aspirações, interpretam o mundo e agem para afirmarem-se como sujeitos 

individuais e coletivos de uma sociedade.  

 É preciso considerar que os jovens não são abstratos. Há modos de se vivenciar 

o ser jovem nas condições de classe social, raça, etnia, gênero e território de existência.  

Por isso, o emprego da expressão juventudes parece ser mais adequado. De fato, 

podemos dizer que a juventude é plural, mas não só. É preciso também reconhecer a 

diferença e a desigualdade que fazem os jovens corporificados e as jovens 

corporificadas. Abre-se o caminho para construir uma leitura abrangente da juventude 

no Brasil, porém sem ocultar as especificidades de suas condições sociais e históricas. 

É desta perspectiva que podemos falar sobre as juventudes negras.  

As juventudes negras são marcadas por desigualdades nos mais distintos 

campos da vida social no Brasil. As taxas de evasão e reprovação escolar, o trabalho 

precário e os baixos salários, o desemprego, o encarceramento no sistema prisional e o 

trágico genocídio que ceifa suas vidas são marcações da desigualdade profunda vivida 

pelas juventudes negras. Desigualdades explícitas, porém, perversamente naturalizadas 

ao se imputar aos próprios jovens a responsabilidade por sua condição histórica. É 

preciso, portanto, reconhecer e enfrentar decisivamente a dimensão sistêmica que 

estrutura a desigualdade vivida pela população negra na sociedade brasileira: o racismo 
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− regime de hierarquização de direitos, de valorização distintiva de seres humanos e de 

respeito à vida de determinados homens e mulheres.  

A desigualdade que marca as juventudes possui cor, corpo e... território, uma 

vez que ganha sua reprodução no espaço socialmente construído. Periferias, favelas, 

quilombos e assentamentos são expressões inequívocas da geografia das desigualdades 

vivida pela população negra.      

Por outro lado, a diferença própria da afirmação das juventudes é também 

negada quando se trata dos jovens negros e das jovens negras. O apagamento e a 

desvalorização de suas heranças de ancestralidade, de suas práticas comunitárias e de 

suas identidades corporais fazem dos jovens negros e das jovens negras um ser outro 

desconstruído e que precisa se apegar à imagem do racialmente superior para adquirir 

alguma legitimidade social. Esta negação racial da alteridade se faz presente nas formas 

preconceituosas e arbitrárias de não reconhecimento recorrente, no limite na 

criminalização, de suas inventividades culturais consideradas fora dos padrões estéticos 

hegemônicos.  

Estamos, resumidamente, convocando a atenção para as condições reais e 

concretas das juventudes negras (elas mesmas são diversas!) em nosso país. Entretanto, 

longe de viver passivamente a distinção de direitos estruturada na violência das relações 

racializadas, as juventudes negras inventam e reinventam suas lutas individuais e 

coletivas em busca de sua visibilidade como sujeitos de direitos. Eles e elas ingressam 

no ensino superior, enfrentando condições adversas para a permanência e a meritocracia 

que os discrimina negativamente. Eles e elas criam suas narrativas estéticas nos slams, 

nas rodas de rima, nos bailes funks. Eles e elas estão ampliando seus repertórios de 

leitura crítica da sociedade brasileira com literatura “marginal”, hip-hop, grafite. Estão 

aí com seus filmes e fotografias criando representações de si e de seus territórios em 

contraponto aos estigmas de violência e aos estereótipos de carência que historicamente 

se fizeram dominantes. Buscam maior representatividade política de suas causas em 

organizações e fóruns da sociedade civil.  São experiências mediadas por indivíduos e 

coletivos, sejam eles institucionalizados ou não, apresentando possibilidades e desafios 

de invenção de agendas e agenciamentos de enfrentamento e superação do racismo e 

do racismo institucional no Brasil.     
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I.2.  Inventário das instituições com temáticas voltadas para as juventudes 
negras 
 

Os inventários são levantamentos de informações voltados para a composição 

de panoramas sobre determinadas temáticas e ações de um campo de estudos ou de 

práticas coletivas. Esta é uma das fases mais importantes da pesquisa, sobretudo porque 

permite classificações descritivas e, com estas, a construção de tipologias que permitem 

fundamentar análises comparativas. O inventário é uma construção sistêmica que se 

ampara em taxonomias de reconhecimento de agentes e agenciamentos de ações na 

sociedade. No caso específico de nosso estudo, a metodologia do inventário foi adotada 

para levantar informações fundamentais de instituições para um tratamento sistemático 

e seletivo do perfil das organizações em conformidade com o escopo do projeto. 

A elaboração do inventário aqui apresentado teve como objeto as instituições 

associativas; as instituições de financiamento e fomento; as redes, fóruns e conselhos 

de representação e/ou articulação; e os centros de estudo e pesquisa que atuam com 

juventude negra em contextos geográficos urbanos, observando suas respectivas pautas 

de ação, a definição de seu campo de estratégias de atuação, a criação de metodologias 

de trabalho e as formas de articulação social 1 . Neste sentido, buscamos reunir 

informações sobre uma ampla diversidade de organizações que atuam no recorte 

temático proposto e, em seguida, analisar sua inserção explícita no movimento de 

juventude negra. O processo aludido permitiu a montagem de um dossiê amplo e, a 

partir dele, a construção do elenco de organizações indicadas para a realização de 

pesquisa em profundidade.  

No primeiro momento, denominado identificação de instituições, o inventário 

reuniu 200 organizações que trabalham com a temática de agendas do movimento negro 

no Brasil. Tratou-se, portanto, da construção de informações para a montagem de um 

primeiro quadro de tipologias que permitiram uma análise da diversidade de 

                                                        
1Acrescenta-se que foi dada uma atenção especial à coleta de informações sobre organizações que têm a 
democracia, o direito à cidade e o direito à diversidade como eixos centrais no desenvolvimento de sua 
atuação. Além disso, foram especialmente destacadas as organizações que valorizam a participação dos 
jovens no desenvolvimento de seus projetos e em suas ações de representação pública. 
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organizações e de seu elenco temático para uma posterior etapa seletiva de investigação 

em profundidade.  

Nesse inventário construído, deparamo-nos com o destaque das organizações 

voltadas para as juventudes negras, pois foram estas as identificadas em maior profusão 

quantitativa e, particularmente, com densidade de organização de ações e articulação 

política para sua afirmação no campo de lutas que se inserem e consolidação de sua 

representatividade na cena pública contemporânea, sobretudo no que se refere ao 

contexto urbano de acontecimento.   

O inventário constituído permitiu a sistematização em um quadro de 

informações qualitativas e específicas para cada uma das organizações mapeadas, mas 

também sobre seus projetos e ações em particular como objeto de atenção especial. Os 

dados sistematizados sobre a característica da organização, sua escala de abrangência e 

propostas formuladas expressaram a condensação política das instituições 

inventariadas em seu conjunto.   

A coleta inicial de dados para o inventário foi realizada a partir de fontes 

documentais e bibliográficas – sites, publicações (livros e artigos), fóruns temáticos, 

participação em editais, portfólios de financiadores –, assim como da busca ativa em 

instituições e órgãos de pesquisa: Abong, Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria 

da Cidadania e da Diversidade Cultural, Fundação Palmares, Secretaria Especial de 

Promoção da Igualdade Racial, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Concomitantemente, utilizamos também a técnica “bola de neve”: a partir do contato 

com organizações locais, regionais e nacionais, foi possível reunir indicações sobre 

outras referências que não são encontradas nas fontes secundárias e que não possuíam 

expressões maiores de visibilidade e comunicação, a exemplo dos coletivos de 

juventudes.   

No quadro construído, observamos a presença de diferentes organizações e suas 

prioridades de ação, sendo que a identificação qualitativa foi tratada em seis tópicos 

principais: tipo, identificação, abrangência territorial, campos de atuação, objetivos e 

ações institucionais e agendas de direitos das juventudes. O quadro detalhado do 

inventário encontra-se no Anexo I deste documento devido ao volume de entidades e 

informações levantadas.  

O inventário global foi traduzido em quadros específicos de identificação de 

organizações que atuam com juventudes ou são organizadas por elas e dos temas 
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principais de atuação. Nesses quadros, as informações básicas sobre a tipologia da 

organização (identificação, perfil institucional, objetivos, áreas de atuação) foram 

decisivas para construir um mapa cognitivo de instituições que atuam com agendas de 

juventude, assim como de coletivos organizados por jovens que constroem suas 

agendas de luta. Além da identificação de fóruns, organizações e coletivos, as variáveis 

selecionadas de filtragem permitiram uma análise qualitativa de organizações que 

tratam de agendas das juventudes negras no Brasil, apreciando suas formas de 

organização e sustentabilidade, seus temas e modos principais de atuação e meios de 

comunicação.  

A construção de tipologias exposta no quadro global serviu de linha de base 

para uma leitura de identificação das instituições mais próximas da diversidade de 

perfis desejada da pesquisa. Buscou-se, na classificação, estabelecer a seleção de 

organizações mais diversa possível em termos de agendas de direitos, espacialidades 

de atuação e características de articulação com outras organizações. A sequência da 

análise comparativa das informações dispostas no Inventário Global privilegia a adoção 

de uma metodologia de seleção das organizações que deveriam ser entrevistadas a fim 

de compor um quadro de classificação diverso e suficientemente amplo, que nos 

oferecesse uma expressão da diversidade das organizações de juventude negra e das 

que atuam com essa juventude.  

.  

I.3. Do inventário à construção do Quadro de Seleção de Entrevistas em 
Profundidade 
 

 

Considerando que o perfil requisitado pela pesquisa estava centrado em 

organizações dedicadas à construção de agendas das juventudes negras no Brasil, 

incorporamos as seguintes dimensões ou critérios para seleção das organizações que 

seriam objeto de entrevistas em profundidade: 

 

1. Organização que tenha papel de condensação sociopolítica. De modo mais 

específico, trata-se de identificar organizações que vêm assumindo um 

papel fundamental de formulação e articulação de conceitos, proposições e 

ações que influenciam, abrigam e mobilizam outras organizações, coletivos 

e indivíduos em escala nacional, regional e local; 
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2. Organizações irradiadoras de ações em redes de atuação com abrangência 

em escalas regional e local de ações coordenadas; 

 

3. Organização e/ou coletivo com ações significativas e experiências 

inovadoras para novos referenciais de formulação de conceito, inovação de 

práticas e proposição de agendas de direitos. 

 

Com base nos itens acima, as organizações foram dispostas em escalas de 

condensação de articulação política e representatividade institucional em relação ao 

conjunto das organizações que atuam com as temáticas de juventude negra no Brasil. 

A partir desses critérios, foi possível reconhecer as seguintes instituições como 

prioritárias para a realização de entrevistas qualificadas em profundidade sobre a 

criação das organizações de enfrentamento do racismo institucional e as condições para 

sua inserção.   

 

Quadro 01.   Organizações selecionadas para entrevistas em profundidade  

Identificação Campo de Atuação Tipologia 

ABPN (Brasília/ DF) Pesquisa 1  

Ação Educativa (São Paulo/ 

SP) 

Educação e direitos humanos 1 

Afoxé Omòrisá Odé 

(Fortaleza /CE) 

Arte e cultura 3 

AfroEducação (São Paulo/ 

SP) 

Educação e comunicação 2 e 3 

Ceert (São Paulo/ SP) Mercado de trabalho 1 

Coletivo Enegrecer (Rio de 

Janeiro/ RJ) 

Mobilização e incidência política 2 

Centro de Defesa de Negros 

do Pará (Belém/ PA) 

Direitos humanos 2 e 3 



 

 
17 

Fórum da Juventude da 

Grande BH (Belo Horizonte/ 

MG) 

Mobilização e incidência política 2 

GMPS Models (Rio de 

Janeiro/ RJ) 

Mercado de trabalho 3 

Hoju (Rio de Janeiro/ RJ) Empreendedorismo e educação 3 

Imená - Instituto de Mulheres 

Negras do Amapá (Macapá/ 

AP) 

Feminismo negro 2  

Inesc (Brasília/Distrito 

Federal) 

Pesquisa e incidência política 1 e 2  

Instituto Mídia Étnica 

(Salvador/ BA) 

Comunicação, arte e cultura 2 e 3 

IPCN - Instituto de Pesquisa 

das Culturas Negras  

Pesquisa e incidência política 2 e 3 

Laboral Crow (Fortaleza/ 

Ceará) 

Arte e cultura 3 

Maracatu Nação Bom Jardim 

(Fortaleza/ Ceará)  

Arte e cultura 3 

Matrizes Que Fazem - (São 

Gonçalo/RJ) 

Arte e cultura 2 e 3 

Movimento Negro Unificado Formação e incidência política 1 

Ruas – Rede Urbana de Ações 

Solidárias (Ceilândia/ DF) 

Saúde, educação, arte e cultura 2 e 3 

Toque de Senzala (Fortaleza/ 

CE) 

Arte e cultura  3 

 

 

Complementarmente às entrevistas com as organizações e em consonância com 

o objetivo de desvelamento da questão do racismo institucional, decidiu-se ampliar o 

estudo com o emprego de entrevistas em profundidade com pesquisadores e ativistas 

dedicados à temática do racismo e do racismo institucional como subsídios para melhor 
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reconhecimento do campo de atuação em estudo e, em particular, para a construção de 

uma proposta de agenda de direitos das juventudes negras.  

 

 

 

Quadro 02. Seleção de pesquisadoras e ativistas para a realização de 

entrevistas em profundidade – Roteiro Racismo Institucional  

Identificação Campo de Atuação 

Anita Benites Pesquisadora/APNB 

Carmela Zigoni Pesquisadora e ativista /Inesc 

Flavia Oliveira Economista e jornalista 

Gil Amâncio  Professor e ativista 

João Feres Júnior Pesquisador/Uerj 

Luiz Eduardo Oliveira (Negro Gun) Liderança do movimento negro e incidência política 

Diosmar Filho Pesquisador e ativista/Fopir 

Ednéia Gonçalves Gestora e ativista/Ação Educativa 

Macaé Evaristo Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

Marcelo Dias Liderança Movimento Negro Unificado 

Mãe Márcia  Terreiro de candomblé 

Sônia Santos Pesquisadora/Uerj 

 



 

 
19 

I.4. Roteiros de entrevista em profundidade 
 

I.4.1. Roteiro de entrevista em profundidade para organizações que atuam com 
pautas e causas das juventudes negras 
 

O roteiro de entrevista para organizações que atuam com pautas e causas das 

juventudes negras foi elaborado com base em quatro questões principais: Quais são os 

temas, as causas e as ações que compõem a agenda das organizações? Como reúnem 

escalas socioespaciais de atuação e promovem sinergia com outras organizações? Quais 

são os formatos organizativos e os processos de sustentabilidade desenvolvidos? Como 

as experiências das organizações dialogam com as políticas públicas de promoção de 

direitos? A busca de respostas em detalhes de apresentação e entendimentos de 

formatos de organização, modos de ação e conteúdos sociais se tornaram peças chave 

para composição do roteiro a seguir:  

 

Entrevistas em profundidade com organizações de juventude negra e 

organizações atuantes com juventude negra 

Roteiro de entrevista  

 

Bloco I. Do processo de criação da organização: 

1.1. Contexto sociopolítico/cultural em que a organização foi criada. 

1.2. Sujeitos sociais participantes da criação da organização. 

1.3. Qual é a natureza/perfil da organização? O que levou àquela figura jurídica/social 

específica? 

1.4. Principais demandas de direitos que orientaram a criação da organização. 

 

Bloco II. Da atuação da organização: 

2.1. Principais causas e demandas de direitos que orientam a atuação da organização. 

2.2. Sujeitos sociais e públicos mais específicos de sua organização.  

2.3. Metodologias de ação, formação e mobilização de sujeitos para maior 

engajamento nas causas e demandas da organização.  

2.4. Território de abrangência de ação da organização e parcerias construídas nas 

diferentes escalas de relações.  
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Bloco III. Da sustentabilidade da organização: 

3.1. Parcerias locais, nacionais e internacionais. 

3.2. Recursos de financiamento (doações, editais, convênios, contratos, outros).  

3.3. Avaliação das condições atuais de sustentabilidade.  

 

Bloco IV. Da agenda das juventudes: 

4.1. Procedimentos, metodologias e espaços de construção da pauta de agendas de 

direitos.  

4.2. Principais itens da pauta (econômicos, sociais, culturais, religiosos) constitutiva 

da agenda de direitos. 

4.3. Sujeitos e metodologias envolvidos na construção das pautas de demandas.  

4.4. Êxitos e lições aprendidas no que se refere a: gestão financeira, metodologia, 

processo de formação de equipes e construção de pautas e agendas.  

 

Bloco V. Promoção e articulação de agendas das juventudes negras. 

5.1. Estratégias de comunicação com público específico das causas e do público mais 

geral. 

5.2. Diálogos das experiências desenvolvidas com as políticas públicas. 
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I.4.2. Roteiro de entrevista em profundidade dedicado a pesquisadores e ativistas 
referências na temática do racismo e do racismo institucional 
 

O roteiro de entrevistas dedicado a pesquisadores e ativistas buscou encontrar 

contribuições críticas e vivências que contribuam para a elucidação do racismo 

institucional e das condições político-culturais de sua superação. O intuito foi avaliar 

as experiências de inserção de agendas das juventudes negras em políticas públicas de 

promoção de direitos e aferir o papel dos portfólios das instituições públicas e privadas 

para o fortalecimento de temários, ações e sustentabilidade das organizações 

selecionadas que atuam com agendas das juventudes negras.  

 

Entrevistas em profundidade com pesquisadores e ativistas 

Roteiro de entrevista: racismo institucional 

 

Bloco I. Diagnóstico do racismo institucional: 

1.1. Identificação de formas e processos discriminatórios particulares do racismo 

institucional. 

 

Bloco II. Relações e diálogos estabelecidos no âmbito das políticas públicas: 

2.1. Identificação e avaliação de políticas públicas, ou de esferas políticas, para 

superação do racismo institucional (priorizando o período de redemocratização 

institucional). 

2.2. Identificação e avaliação de ações desenvolvidas por organizações privadas sem 

fins lucrativos, como fundações e institutos, para superação do racismo institucional. 

 

Bloco III. Iniciativas no campo da juventude: 

3.1. Identificar e avaliar o campo de construção e atores/atrizes de uma agenda de 

juventude para superação/enfrentamento do racismo institucional e o diálogo dessas 

experiências com as políticas públicas. 

3.2. Identificar e avaliar o papel desempenhado por instituições privadas e suas 

fundações/institutos no fortalecimento das ações das juventudes negras. 
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I.4.3. Entrevistas semiestruturadas com organizações de juventude negra e aquelas 
que atuam com ela 
 

As entrevistas em profundidade têm a função de ampliar a análise qualitativa 

acerca do objeto estudado, tendo como referencial fundamental os sujeitos da práxis do 

campo de atuação em estudo. A partir delas, podemos compreender com mais propriedade 

de que forma e em qual nível se dá a articulação dos conceitos e temáticas caras à 

superação do racismo institucional com as ações desenvolvidas pela organização 

entrevistada. 

No entanto, esta técnica tem uma duração peculiar para ser executada, 

particularmente considerando o intervalo de tempo necessário entre o aceite do convite 

pelo entrevistado e a realização de fato da entrevista. Portanto, os ajustes entre o 

cronograma da pesquisa com suas exigências de temporalidade e nossa busca incessante 

para construir uma leitura significativa da diversidade de organizações atuantes foram 

sempre necessários, e geralmente tensionados, sobretudo pela densidade qualitativa e a 

representatividade geográfica das organizações que a pesquisa exigia. 

 Tendo em vista a abrangência anunciada da pesquisa e da superação dos limites 

de tempestividade associada à busca de construir uma cartografia das organizações com 

a maior pluralidade possível, optamos, de modo complementar (e paralela) às entrevistas 

em profundidade, pela ampliação de entrevistas e organizações participantes. Para tanto, 

adotou-se um caráter mais estruturado e o envolvimento de um maior número de 

organizações com significativa presença no território nacional. 

Segue abaixo a lista de organizações que responderam a entrevista 

semiestruturada satisfatoriamente: 

 

Identificação Abrangência Estado 

AfroEducação Nacional SP 
Agência de Desenvolvimento Social Jovem de 
Cariacica 

Municipal ES 

Aldeia Tupinambá Local/Municipal BA 
Associação Cultural de Combate à Discriminação 
Racial Solano Trindade 

Municipal MG 

Associação Cultural do Sítio Logradouro (Grupo 
Maria Bonita) 

Estadual CE 

Associação dos Amigos de Clara  Internacional BA 
Auçuba Estadual PE 
Bocada Forte Internacional RS 
Casa Renascer Estadual RN 
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Cedeca  Estadual RJ 
Cededica - Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente 

Municipal RS 

Cedenpa Estadual PA 
Ceert Nacional SP 
Cese Nacional  BA 
Escola Livre de Artes de Belo Horizonte Municipal MG 
Coletivo de Hip-Hop Princípio Ativo Local/Municipal PI 
Coletivo Periferia em Foco Municipal PA 
Colmeia – instituição a serviço da juventude Estadual SP 
Criar Brasil Nacional RJ 
Diversidade Periférica  Municipal MG 
Equip - Escola de Formação Quilombo dos Palmares  Regional PE 
Fundação Cultural Cabras de Lampião Regional  PE 
Gaac  Estadual CE 
Idade Mídia - Comunicação para Cidadania Ângelo 
Madson 

Regional  BA 

Imená - Instituto de Mulheres Negras  Nacional AP 
Inesc - Instituto de Estudos Socioeconômicos Internacional  DF 
Instituto Cultural ArteBrasil Nacional PR 
Instituto Mídia Étnica  Regional BA 
Juventude Negra Kalunga Estadual CE 
Levante Popular da Juventude- ES Estadual  ES 
Mobilização  Nacional RS 
Naenda Nacional BA 
Oficina de Imagens Estadual MG 
OPN - Associação Beneficente o Pequeno Nazareno Nacional CE 
Pastoral Universitária Ecumênica Nacional RS 
Reata - Rede Amazônica de Tradições de Matriz 
Africana 

Regional PA 

Ruas – Rede Urbana de Ações Solidárias Regional DF 
Sociedade Beneficente e Cooperativista Cristo 
Redentor  

Municipal PA 

Viva a Vida Municipal BA 
 
 
As análises correspondentes às informações da pesquisa realizada a partir da seleção de 

organizações e da aplicação de entrevistas semiestruturadas estarão dispostas na Seção 

III deste relatório. 
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I.5. Limites e desafios enfrentados na pesquisa: notas à guisa de esclarecimento e 
proposição 
 

O primeiro desafio enfrentado neste estudo se deu com as dificuldades de 

incorporação do recorte da juventude indígena. Identificamos que a representação e a 

participação da juventude indígena em movimentos e em organizações de promoção e 

garantia de direitos não se dão pelos mesmos meios nem pelos mesmos processos que as 

juventudes negras mobilizam nos períodos atuais. Uma hipótese levantada na revisão 

bibliográfica inicial desta pesquisa aponta para a tutela histórica do Estado brasileiro 

sobre os povos indígenas, limitando as formas de organização autônoma das etnias. Esta 

institucionalização forçada provocou a invisibilização das demandas oriundas desse 

recorte da população nas organizações da sociedade civil brasileira, assim como definia 

graves limitações da representatividade indígena na cena política pública, particularmente 

no que concerne às questões da juventude indígena. 

Sob este diagnóstico inicial, a investigação do racismo institucional em relação à 

população indígena e suas formas de enfretamento deve mobilizar um trabalho específico 

e diligente, inclusive em pesquisas mais diretas em territorialidades indígenas (as aldeias 

são, na verdade, a centralidade de organização e representação indígena) e instituições 

não governamentais e governamentais mais inseridas nas agendas de direitos das etnias 

indígenas.   

Essa linha de investigação deverá ser ampliada, associada a uma abordagem mais 

direta, para a atenção especial aos grupos de jovens indígenas. Trata-se, portanto, da 

construção de metodologias de pesquisa adequadas aos grupos que vivem em aldeias e 

aos que se inscrevem em espaços urbanos. Advogamos, portanto, a necessidade imperiosa 

dessa pesquisa com balizamentos conceituais e metodológicos específicos, sobretudo 

diante da invisibilidade sociopolítica das juventudes indígenas.   

Por outro lado, desafios também foram enfrentados para dialogar com todos os 

atores que compõe o campo das organizações de juventude negra na sociedade civil, 

principalmente naquelas organizações que têm origem mais recente e são formadas por 

jovens que assumem uma postura de negação de formas institucionais e deslegitimam 

estratégias de articulação e agenciamento para além das organizações que demonstram 

alinhamento completo com suas concepções de mundo e linhas ideológicas de atuação.   
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Em linhas gerais, tal estratégia é revelada por uma concepção em que o 

fortalecimento dos sujeitos, movimentos e organizações negras deve ter prioridade em 

relação à articulação com outros tipos de organização social, instituição privada e até com 

órgãos estatais, que têm sua fundação em um lugar onde a população negra não está 

representada.  

A mobilização de recursos de alguns destes grupos revela coerência com essa 

estratégia defendida. Recusam-se a participar de editais públicos e privados e utilizam 

mecanismos de autossustentação e colaboração, como parcerias, doações, venda de 

produtos e serviços, taxas e cotas de participação, entre outros.  

Embora muitas das organizações com o perfil acima descrito demostrassem uma 

recusa inicial a conceder entrevistas (tanto as de profundidade como a semiestruturada), 

reportamos que muitas delas acolheram a pesquisa e prestaram as informações solicitadas. 

              O conhecimento e o reconhecimento desta nova geração de organizações de 

juventude negra representam um desafio para a pesquisa que deve ser destacado, uma vez 

que os agentes identificados são significativos no campo de movimentação em que se 

inserem, apresentando uma forte tendência de mobilização e engajamento dos jovens 

negros e de jovens negras ao ressaltar de maneira radical suas identidades coletivas, 

mobilizando afetos e sentimentos de pertença para a valorização de suas potências e 

capacidades de atuação na sociedade brasileira. Para além dessas contribuições já 

decisivas, deve-se salientar a contribuição dessas organizações para a renovação e 

ampliação da agenda de direitos vinculada à superação do racismo institucional.  
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Seção II. Relatos e análises das entrevistas em profundidade 
 

A realização das entrevistas em profundidade com o roteiro apresentado na seção 

dedicada à metodologia da pesquisa teve a intenção de construir uma cartografia analítica 

de organizações de juventude negra e daquelas que atuam com essa juventude. As 

questões versaram sobre o processo de criação da organização e seus sujeitos, seus modos 

de atuação, suas condições de sustentabilidade, as agendas das juventudes e possíveis 

articulações de agendas mais abrangentes de enfretamento do racismo institucional. 

 

II.1. Os processos de criação da organização, seus sujeitos instituintes e o 
perfil da organização no contexto de agendas de direitos para enfrentamento 
do racismo e do racismo institucional.  
 
As intenções da questão: compreender os diferentes contextos políticos e culturais 

quando da criação das organizações, levando em conta os diferentes processos, interações 

e identificações de sujeitos sociais e suas proposições de agendas de direitos.  

As entrevistas em profundidade revelaram experiências diferenciadas de origem e sujeitos 

criadores do campo de atuação das entrevistadas. As organizações de maior condensação 

política2 que nos concederam entrevistas se originaram de experiências e/ou vínculos com 

movimentos sociais de direitos, porém inserindo a visibilidade política e social da questão 

racial com a marca instituinte de sua identidade. É o caso específico da Ação Educativa 

e do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, originadas em pleno 

período da democratização das instituições do pós-regime autoritário civil-militar. É 

justamente esse o momento de maior expressão política dos movimentos sociais negros e 

de maior mobilização de suas agendas de direitos, com predominância particular na 

afirmação dos direitos humanos, dos direitos à educação e dos direitos à inserção no 

mundo do trabalho como mediações para a superação das profundas desigualdades 

marcadas por recortes raciais no Brasil. 

 

 

 

 

                                                        
2Organização com papel destacado de formulação e de articulação de conceitos, proposições e ações que 
influenciam, abrigam e mobilizam organizações, coletivos e indivíduos em escala nacional, regional e local. 
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Ação Educativa 

A Ação Educativa é uma organização que atua em rede. Ela foi construída a partir do 

trabalho de educadores do campo da educação popular, muitos naquela época ligados à 

Igreja Católica, sobretudo às iniciativas de esquerda da igreja naquele momento. E esse 

coletivo tinha também pesquisadores. A gente ainda tem aqui muitas pessoas que 

participaram desse período (...). Eram pessoas que discutiam a questão das 

desigualdades.  Nosso foco sempre foi atuar no campo dos direitos humanos: colocar os 

direitos humanos como a matriz para combater e superar as desigualdades. E a educação 

era essa trajetória, era essa orientação para que o caminho dos Direitos acontecesse. 

Então nós começamos nesse campo da educação popular com um assento muito grande 

na educação de jovens e adultos, que ainda é uma área que é importante em nossa 

organização. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 

 

Centro de Estudos de Desigualdade das Relações de Trabalho e Desigualdades - 

Ceert  

O Ceert foi criado no início da década de 1990. Ele começou promovendo diálogos com 

os sindicatos, principalmente com a Central Única dos Trabalhadores, buscando pautar 

conjuntamente a questão das relações de trabalho e da desigualdade. Nesse contexto, o 

movimento negro estava muito forte. Também nos empenhamos em buscar diálogo com 

as empresas sobre tema das desigualdades raciais. Na verdade, nossa organização se 

inscreve nesse contexto de trabalho e começa a discutir o racismo dentro desse espaço. 

(Sara Branco – São Paulo, São Paulo). 

 

Assim como outras já consolidadas em termos organizativos, referência na cena 

pública e inserção social do trabalho desenvolvido e em desenvolvimento, as 

organizações entrevistadas – Ação Educativa e Ceert − são referências reconhecidas e 

relevantes ao enfrentamento do racismo institucional, com agendas predominantes no 

campo dos direitos da educação e do trabalho, fazendo desses campos uma medida de 

transversalidade de suas múltiplas ações formativas, produção do conhecimento e 

incidência em políticas públicas de superação do racismo institucional.  

Destaca-se também, no âmbito dessas organizações consolidadas e de maior 

condensação política, o papel de referência, mobilização, articulação e abrigo de 

movimentos, coletivos e grupos de juventude negra e grupos envolvidos com elas. As 

instituições consolidadas atuam como espaços de coordenações de coordenações, uma 
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vez que atuam em áreas para além de seus universos particulares e próprios de ações e 

projetos, contribuindo decisivamente para a emergência de outras organizações, incidindo 

em políticas públicas e ampliando o campo de enfrentamento do racismo institucional. 

As entrevistas em profundidade com organizações − como a Ação Educativa e o Centro 

de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades − demonstram cristalinamente essa 

potência irradiadora e seu papel de construção/mobilização de redes de movimentos, 

coletivos e grupos que vão além das ações que apresentam sua marca própria de 

formulação, criação e incidência em diferentes escalas territoriais de atuação (local, 

regional, nacional e internacional).   

A entrevista com uma das organizações selecionadas comprova este veio 

significativo das entidades de maior condensação política, sua afirmação como referência 

e apoio na construção de outras organizações, notadamente as criadas por jovens: 

 

Imená 

A organização foi pensada em 1999 em nosso encontro de mulheres negras, que foi 

realizado no nosso estado na época. A gente teve esse convite para formar, criar uma 

instituição somente de mulheres negras, tendo em vista todo o processo de discriminação 

que estava tendo na cidade. A gente teve como madrinhas dessa criação o Geledés e a 

Crioula. Elas deram o pontapé inicial para que a gente começasse a formar a nossa 

instituição. Ela nasce em 1999, mas juridicamente a gente conta a partir de 2000. Hoje 

ela tem 17 anos. (Lorena Araújo - Macapá, Amapá). 

 
Há também um movimento que ocorre por dentro de organizações já consolidadas 

em termos de referência e atuação da luta de superação das desigualdades raciais. Trata-

se da incorporação de jovens como agentes de ampliação e reinvenção do campo de 

movimentação das organizações: 

 

Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – Cedenpa 

Posso contextualizar como surgiu a juventude do Cedenpa, que foi de um ano e meio pra 

cá... está recente...Então, a partir da mobilização, assim, as pessoas do Cedenpa estavam 

encontrando a necessidade de mobilizar pessoas mais novas para dar continuidade ao 

projeto que, enfim, foi realizado há um tempo atrás e vai continuar acontecendo. E é 

necessário ter um grupo jovem pra tocar as coisas. Então, a partir dessa demanda surgiu 

a juventude do Cedenpa. E... surgiu há um ano e meio. Eles encontraram como estratégia 
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contratar uma moça, que ela já é da militância, que é a mobilizadora da juventude, a Ana 

Carla (...) E depois ela começou a mobilizar a juventude, pessoas que também estavam 

na militância aqui em Belém, militância negra... e foi reunido um grupo de jovens que 

estavam a fim de tocar o projeto do Cedenpa. (Sibely Nunes – Belém, Pará). 

 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - Ceert 

Acho que a organização, falando do Ceert, é bem aberta. Tem uma preocupação com a 

força da juventude. Por exemplo, agora a Lorena também está na organização do II 

Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas, e é uma organização que entende a 

importância desse encontro, reconhece as demandas e apoia politicamente. Acho que há 

um reconhecimento de espaço para trazer a juventude. (Sara Branco – São Paulo, São 

Paulo). 

 
Observa-se um modo de agenciamento constituído pelas organizações cujas 

caminhadas mais consolidadas são referências políticas, sociais e culturais reconhecidas. 

Revela-se, portanto, um movimento de criação de organizações a partir da articulação e 

do estímulo de organizações mais consolidadas, inclusive, mas não necessariamente, com 

pautas comuns (vide o caso específico do relato da representante do Imená sobre a questão 

de gênero). O mesmo se verifica quanto à inclusão de jovens para reinventar e atualizar 

o horizonte de trabalho de uma organização (vide o relato da representante do Cedenpa). 

Estamos diante de um processo notável de ampliação do campo de movimentação com 

outros atores e atrizes na cena pública, tendo nas organizações de maior consolidação da 

caminhada um papel de extraordinária relevância.   

Como pode ser apreciado em nosso Inventário Global, a partir do final da década 

de 1990 viu-se a emergência de entidades e organizações de enfrentamento das 

desigualdades com marcações raciais no Brasil, e suas institucionalidades e escalas de 

atuação são diversas e diferenciadas, assim como suas pautas prioritárias. Todavia, 

observamos na pesquisa realizada a emergência de novos agentes e agenciamentos no 

campo de movimentação do enfrentamento do racismo e do racismo institucional, 

trazendo para a cena pública contemporânea outros sujeitos e outras agendas de 

construção de organizações. De modo mais específico, trata-se de organizações em que 

os jovens exercem um papel mais decisivo em seu processo de construção: 

 

 



 

 
30 

Mídia Étnica 

A organização foi criada em 2005, e o contexto era bem adverso, vamos dizer assim. Há 

tempos atrás, foi formada para os jovens da área de Comunicação. Nós éramos inquietos 

com a pouca visibilidade do negro nos meios de comunicação. O instituto surge na 

semana nacional da democratização. Todos eram [os criadores da organização] da área 

de Comunicação, Publicidade, Propaganda e Jornalismo. A instituição possui o perfil da 

área de Comunicação mesmo. A gente surge justamente com esse desafio de fazer uma 

mudança e de instigar as pessoas para elas se atentarem com a comunicação, com os 

negros na mídia, que em 2005 eram poucos na publicidade, nas TVs e nos jornais. Nos 

meios de comunicação em geral eram quase nulos. Hoje mudou um pouquinho só, mas 

ainda está difícil. (Rosalvo Neto – Salvador, Bahia) 

 

GPMS Models 

Eu fundei o GPMS - Grupo Palco dos Mil Sonhos. Eu fundei o grupo quando tinha 18 

anos e o contexto foi a falta de espaço, principalmente dentro da arte, para os negros e 

afrodescendentes. A ideia principal foi fomentar essa cultura e projetar a autoestima 

negra. Eu criei como pessoa física. Na época, a gente não tinha nenhum apoio de 

instituição nenhuma. Em 2004 é que começamos uma parceria com a Incubadora Afro-

brasileira e com o Sated, onde começamos a formar profissionais para pegar o registro 

profissional, o DRT etc. (Leônidas - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).  

 

Laboral Crow 

Eu faço parte de um coletivo de dança chamado Laboral Crow. É... esse coletivo, ele 

surgiu de vivências de alguns anos, aqui no Centro Cultural, desde 2009. Tinha uma 

galera que vinha fazendo um curso de dança urbana e todo ano começava o curso, aí, no 

final do ano, terminava. Cada ano que passava, o processo do curso... ele ia se 

amarrando cada vez mais ainda com as pessoas e o tempo que ele se amarrava com as 

pessoas ia diminuindo o tempo; então, se viu a necessidade de tentar expandir isso pra 

além do curso. Surgiu-se um grupo formado pelos alunos do curso, aí esse grupo durou 

um tempo, depois ele acabou e a gente sentiu essa necessidade de tentar criar asas, né, 

por estar muito dependente aqui, do Centro Cultural, só esperando as coisas. Isso, se eu 

não me engano, foi em 2013, a criação desse grupo. (Willian Ângelo – Fortaleza, Ceará). 
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Como pode ser observado, emergem novos agentes no campo de enfrentamento 

do racismo e do racismo institucional e, com eles, novas formas de organização e inserção 

social de jovens negros e jovens negras são colocadas em evidência, traduzindo novos 

direitos exigidos. Direitos à comunicação, à cultura, à arte e à tecnologia aparecem como 

demandas em destaque entre os entrevistados, inclusive relacionadas à inserção não 

subalternizada no mundo do trabalho. Este novo e inovador quadro de demandas de 

direitos, assim como do perfil de pessoal das organizações, está vinculado à ampliação da 

escolaridade, sobretudo com o ingresso das juventudes negras em universidades, o que 

vem favorecendo a criação de formas inovadoras de organização e elaboração de um novo 

campo para agendas de direitos. Nesta experiência de movimentação em curso, os jovens 

negros e as jovens negras passam a demandar sua inserção em espaços notoriamente 

interditados por força do racismo que se faz presente em instituições públicas e privadas. 

Em nossa pesquisa, pode-se identificar a significativa ampliação do campo de 

movimentação das organizações atuantes com juventudes negras, incluindo organizações 

voltadas para a produção do conhecimento. Seu referencial epistêmico é a superação dos 

paradigmas hegemônicos moderno-coloniais eurocentrados, vertente presente em 

organizações mais consolidadas como a Ação Educativa e o Ceert, mas que também surge 

como campo de atuação originário de recentes organizações de juventude negra: 

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

A associação nasce assim: a pesquisa que é feita na academia e a ciência que é ensinada 

nas instituições escolares brasileiras é uma ciência masculina, de laboratório, europeia 

e branca. Então, os nossos estudantes têm poucos referenciais para se interessar pela 

carreira. Quando você chega numa instituição escolar, que é o primeiro lugar do 

confronto social, que a criança se coloca com outro sujeito social e você pergunta a essas 

crianças sobre cientista, eles lhe darão o exemplo de um homem... um homem branco, 

que é o sujeito universal. Então, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros nasce 

nesse contexto, de aglomerar esses cientistas negros que tanto ainda fazem, tanto fizeram 

sempre na história desse país e que têm sua história não por acaso invisibilizada. (Anita 

Benites – Brasília, Distrito Federal).  
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A crítica aos paradigmas inscritos na colonialidade do saber3 que se tornaram 

universais está na base constitutiva de organizações da sociedade civil envolvendo a 

juventude negra. Trata-se, portanto, de uma disputa de imaginários que o campo em 

movimentação começa a assumir com muita força, traduzindo inclusive a busca de 

reconhecimento de outras matrizes de produção e comunicação do saber, envolvendo, no 

caso particular em estudo, a cultura africana.  

Deve-se registrar que a instituição entrevistada vem ampliando seus agentes, que 

se colocam também na ampliação de sujeitos participantes do campo de movimentação 

que se inscreve, traduzindo uma perspectiva de articulação com outros diferentes 

identificados com sua temática de direitos:  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

Então, nós devemos hoje ser mil pesquisadores negros e pesquisadoras negras. 

Nós somos sujeitos, a maior parte, envolvidos com pesquisas associadas à negritude, mas 

a associação está aberta para pesquisadores negros e negras de qualquer outro ramo da 

pesquisa. O que importa é que componham conosco. Não é uma associação 

discriminatória. Então, nós temos brancos também que são apoiadores da causa e que 

sabem qual é o lugar do protagonismo nessa associação. (Anita Benites – Brasília, 

Distrito Federal).  

 

As entrevistas em destaque indicam dinâmicas de construção de organizações de 

juventudes negras a partir de encontros, de convivências, de narrativas estéticas criadoras 

de enlaces de pertença, em que jovens negros e negras buscam afirmar suas identidades 

em espaços outros e em outros espaços instituídos cuja presença de negros é de reduzida 

representatividade. Surgem de existências que se desejam afirmar. Por isso, tornam-se 

agentes e criam suas próprias dinâmicas de agenciamentos de mobilização, de articulação 

e de formulação instituintes de modos particulares (e singulares) de organização e 

elaboração de agendas de direitos que lhes são mais significativos em sua esfera eleita de 

atuação. 

 

 
                                                        
3Conceito elaborado por Edgardo Lander (2006) para sintetizar a produção de conhecimento estabelecida 
na relação sujeito–objeto, que impõe uma episteme de poder instituinte de relações sociais de subordinação 
e inferiorização de saberes profundamente implicada em distinções hierárquicas de classe, raça, gênero e 
sexualidade.  
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Instituto de Estudos Socioeconômicos − Inesc  
 
O Inesc é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas uma 

organização política do campo popular democrático. Tem uma coisa que acho que se 

reflete até na forma como o Inesc se organiza: o Inesc tem setores. A gente trabalha muito 

com agendas e isso respondendo muito a contextos políticos que vão acontecendo no 

período histórico. Você tem hoje, por exemplo, o direito à cidade. É um eixo que perpassa 

tudo, desde juventude à questão racial, à questão de gênero. Então, ela é uma 

organização multitemática que não tem temas duros setoriais, digamos assim. A gente 

trabalha muito nesse diálogo e nessa atribuição nossa de produzir conteúdos sempre em 

diálogo com movimento social. A gente não fala em nome de movimento nenhum, mas a 

gente está sempre nesse contexto de produzir. O que é estratégico nesse contexto agora 

é falar de justiças e causas da mulher negra. Então, vamos produzir conteúdo. Então é 

sempre um olhar… tanto que os nossos planos [na instituição] tinham três anos, agora 

têm quatro, mas tem uma revisão sempre nesse sentido do que é que fica, alguma coisa 

não fica e aí vai ajustando. (Carmela Zigoni – Brasília, Distrito Federal). 

 

Comparando com as organizações entrevistadas que foram fundadas na década de 

1990, as organizações mais recentes são criadas sob a perspectiva da invenção e da 

conquista de novos direitos e novos modos de inserção social das juventudes negras. 

Emergem outros sujeitos e outros movimentos para novos agenciamentos de entidades e 

promoção de novos espaços de direitos.   

Outra vertente da autoconstrução de agentes e de agenciamentos pode ser 

identificada nas organizações originadas a partir de movimentos sociais das juventudes 

negras: 

 

Coletivo Enegrecer 

Cara, então, o Coletivo Enegrecer é um coletivo de juventude que começa a ser pensado 

em 2007, quando nós construímos uma corrente do movimento estudantil chamada 

Kizomba. Ela é uma entidade do movimento estudantil que pauta a organização dos 

estudantes na disputa dos rumos das instâncias superiores do movimento estudantil, que 

é o caso da UNE, da UEE, da Anes, da UBS, da AMPG, que são associações nacionais 

de disputa política dos rumos do movimento estudantil. A Kizomba sempre teve uma 

pauta muito antirracista. Então, ela agregava, entre seus quadros, uma quantidade de 
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negros muito grande. Em 2007, com a entrada do companheiro Miguel Erlon, da Bahia, 

na diretoria de combate ao racismo da UNE, ele começa a pensar num processo 

organizativo desses negros e negras que construíam a Kizomba e construíam uma pauta 

para a Kizomba que se chamava Enegrecer Kizomba. Em 2009, nós tivemos o nosso 

primeiro encontro nacional, e a galera decidiu organizar um espaço de autoconstrução 

desses negros e dessas negras que estavam na Kizomba pra poder estar fazendo uma 

ação direta pra além do movimento estudantil, organizando assim essas juventudes nos 

mais variados cantos do país, aonde a gente pudesse fazer uma incidência pela luta e 

garantia da vida da população negra. Então, o Enegrecer é fundado em 2009. Em 2009, 

ele já ganha uma capilaridade nacional, e a gente consegue se organizar em todos os 

estados onde esses negros e negras da Kizomba estavam. Conseguimos dar uma 

organicidade para nossa militância a partir de um documento central que era nossa carta 

de princípios. E essa carta de princípios começa a ser a referência da nossa organização 

política, nossa organização social, nossa organização no movimento negro. E em 2009, 

o Enegrecer é fundado. (Walmir – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).  

 
Estamos diante de uma dinâmica instituinte que emerge do movimento estudantil, 

por meio do qual jovens negros e jovens negras buscam incluir as questões raciais nas 

pautas locais e nacionais no âmbito das universidades e da política universitária 

governamental. Isso, no entanto, desdobra-se na construção de uma organização que 

transcende as proposições mais específicas com o objetivo de ganhar a dimensão de uma 

organização movimento com a perspectiva engajada de assumir uma incidência nacional 

na política de direitos.  

A complexa emergência de organizações de juventude negra abriga distintas 

condições e situações percebidas e vivenciadas em espaços instituídos onde jovens 

conhecem, experimentam e, acima de tudo, reconhecem contradições e conflitos 

construídos em relações racializadas de reprodução de desigualdades e distinções 

corpóreas de direitos. Há, entretanto, referenciais outros. Organizações de juventudes 

também são construídas a partir das experiências de enfrentamento das desigualdades 

profundas que marcam seus territórios de vivência e morada:  

 

Rede Urbana de Ações Socioculturais - Ruas 

O processo se iniciou em 1998 com o processo de degradação do território por ser uma 

cidade mais jovem aqui do DF, que é a Ceilândia - Centro de Erradicação de Invasões. 
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Nós somos a segunda experiência em remoção de favelas no Brasil depois da Cidade de 

Deus no Rio4. O nosso nome é Centro de Erradicação das Invasões e depois passa para 

Ceilândia. Em 2003, nos organizamos enquanto organização, tendo um CNPJ como uma 

parte mais institucional; mas, desde então, a partir desse movimento, a gente tenta buscar 

autoestima, tenta mudar esse cenário da cidade, e começa a tratar o termo juventude já 

no ano 2000, com o início do plano nacional de juventude. Em 2003, a gente já começa 

no que seria a construção do conselho nacional de juventude, fazendo parte do grupo 

Qualidade de Vida. A nossa pauta sobre jovem começa com a linha da saúde; nós 

estávamos vivendo aquele "boom" do Fórum ONG e Aids no Brasil, e outras formas da 

gente falar sobre preconceito e autoestima era através da questão da saúde, onde nós 

tínhamos mais espaço. Em 2005, a gente começa a fazer um processo maior sobre a 

violência contra jovem, com a própria campanha do desarmamento. A partir daí, a gente 

começa a se debruçar, muito mais especificamente, com a tecnologia social voltada para 

jovens de 18 a 29 anos. Então, a Ruas, hoje a Rede Urbana de Ações Socioculturais, é 

uma organização criada e conduzida por jovens (...). Criamos um eixo transversal pra 

dialogar com essa galera. A nossa formação em equipe se iniciou com três pessoas e 

chegamos a quatro, mas com o tempo eles foram se capacitando e alcançando outros 

caminhos. Na época de criação da organização, nosso desejo era fazer com que o jovem 

fosse escutado. Hoje o nosso desejo vai além, buscando que o jovem seja independente 

em toda sua trajetória.  

(Max Maciel – Ceilândia, Distrito Federal).  

 
Instituto Hoju 
Então, eu sou ativista há 19 anos, eu ainda era adolescente lá no Morro da Mangueira, 

e da juventude que nasceu comigo, das crianças, na verdade, que nasceram comigo, 

tinham 20 meninos e todos ou estão mortos ou estão presos. E, observando todas essas 

questões, inclusive com a minha própria família, a gente começou a buscar, eu e outras 

mulheres. Eu morava na Olaria da Mangueira e as outras mulheres e meninas moravam 

na Candelária, e a gente se reunia e, tudo o que aprendia na escola, ensinava dentro do 

morro. E a gente começou a observar que os becos, as vielas tinham nome dos nossos 

parentes. Só que a gente não conhecia. O beco que eu morava era Travessa Rui, número 

                                                        
4 A referência do entrevistado é imprecisa. A Cidade de Deus foi um dos primeiros conjuntos habitacionais 
criados no governo Carlos Lacerda, na cidade do Rio de Janeiro, no início da década de 1960, para receber 
moradores de favelas removidos de áreas de maior valor imobiliário.  
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dois. O nome do meu bisavô.  E a gente começou a resgatar essas histórias, que histórias 

são essas? E a gente tinha meio que uma dimensão desses heróis que nos apresentam 

não são os nossos heróis. Nossos heróis são o vô Rui, a vovó Marcinha, tia Cacilda, tia... 

e todas essas tias. A gente começou a resgatar essas histórias e trazer para dentro dos 

conteúdos educacionais. E aí fomos desenvolvendo grupos de trabalho e desenho, 

trabalhava muito com desenho, com a criatividade; de repente, a gente já estava fazendo 

um projeto de moda. E aí as mulheres mais velhas se reuniram e falaram: "ah, vamos 

fundar uma ONG". E como é que é isso? Que bicho é esse?  

E aí foi fundada a ONG Meninas e Mulheres do Morro, que são as nossas madrinhas, 

né? Que existe até hoje. Eu faço parte do trabalho voluntário. Ela fica lá na Candelária. 

E, a partir dela, a gente desenvolveu diversas ações em parceria com a Uerj, com outras 

instituições e eu fui crescendo ao longo desse processo e criei o projeto chamado Nega 

Rosa, que antecedeu o Instituto Hoju. E o Nega Rosa é um projeto de 

afroempreendedorismo. Há quatro anos atrás, a gente desenvolveu um conceito chamado 

etno-gestão, que faz parte do projeto Nega Rosa e o Nega Rosa se transformou no 

Instituto Hoju. Eu ganhei alguns prêmios com esse projeto. Desenvolvi uma tecnologia 

social, que foi premiada pela Fundação Banco do Brasil e aí a gente se formalizou como 

instituição, mas aí não cabia só a Nega Rosa, né? Aí se transformou no Instituto Hoju, 

do qual a Nega Rosa faz parte. (Erika Portilho – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).  

 
Os depoimentos do representante do grupo Ruas e da representante do Instituto 

Hoju revelam e afirmam as potências das favelas e periferias urbanas como territórios de 

emergência de agências e agenciamentos inovadores das juventudes negras, incluindo a 

formulação de tecnologias sociais, as inventividades de gestão e a construção de parcerias 

em redes colaborativas, combinados com o ativismo de direitos. Assim como as 

organizações entrevistadas, há outras organizações inventivas que emergem em territórios 

populares. A questão é que estas, em sua imensa maioria, ainda permanecem em situação 

de invisibilidade e de restrição de sua atuação para além de ações localizadas, pontuais e 

intermitentes, apesar de toda a sua potência criativa em diferentes e inovadores campos 

de afirmação e invenção de direitos das juventudes negras.  

A dimensão do território de morada ganha outra complexidade quando esta se 

vincula às dimensões culturais associadas à religiosidade e à ancestralidade de matriz 

afro-brasileira. Mais uma especificidade originária ascende na cena das organizações de 

juventude negra: sua origem em favelas, periferias e bairros populares. 
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Afoxé Filho de Olá 

Bom, o Afoxé... ele já veio agora, agora em 2016. Eu sempre ajudei o Afoxé Filhos de 

Olá, que é de uma grande amiga minha e lá eu sempre ajudei, e já estava já com sete 

anos que eu participava do Afoxé e resolvi presentear o Oxóssi, que a minha casa é de 

Oxóssi, e resolvi presentear o Oxóssi com um Afoxé também, até porque, devido ao 

carnaval de rua de Fortaleza, os Afoxés estavam diminuindo a sua quantidade; só 

estavam com três. Pra fazer uma categoria no mínimo é quatro. Então, eu vim pra somar 

junto com eles. Então, nós reunimos e resolvemos fazer o Afoxé Omòrisá Odé, que pra 

mim coloca o Afoxé na rua. Eu precisei fazer o santo porque só quem pode conduzir um 

afoxé é quem é de santo do candomblé. Então, eu já fui um pouquinho a mais da minha 

umbanda. Tive outro processo que foi quando eu vim fazer o santo que também é Odé.  

Então, a intenção foi essa de unir mais a nossa família, a nossa família crescer mais e a 

gente continuar, através do Afoxé, o nosso trabalho comunitário dentro da comunidade, 

envolvendo a comunidade a participar do terreiro, né, a participar das atividades 

culturais que a gente sempre faz. Então, o afoxé veio pra isso. (Pai Marcos – Fortaleza, 

Ceará). 

 

Matrizes Que Fazem 

O que motivou a criação da organização foi a experiência no terreiro de minha mãe de 

santo quando ela reunia crianças dentro do terreiro, fora dos momentos de celebração, 

fazendo sopas e reunindo todos, mesmo os que não faziam parte de religiões de matriz 

africana. A criação da organização começou em 1991, a princípio como o projeto Oxum, 

voltado para pessoas de terreiro. O que era apenas um projeto começou a tomar a forma 

da organização Matrizes Que Fazem.  (Márcia Pereira – São Gonçalo, Rio de Janeiro). 

 

Organizações de juventudes negras nascidas ou impulsionadas por terreiros de 

umbanda e candomblé abraçam o trabalho com arte e cultura em pertenças territoriais 

bem identificadas, inicialmente com seus filhos e com o trabalho comunitário em seu 

entorno. Todavia, há outras experiências que ressaltam a construção de incidências mais 

amplas, fazendo das culturas de ancestralidade uma construção de pertenças de 

juventudes negras (incluindo jovens não necessariamente vinculados às religiosidades de 

matriz africana e afro-brasileira) e uma mediação para afirmação de agendas de direitos: 
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Toque de Senzala 

Na verdade, o grupo cultural Toque de Senzala foi fundado no Terreiro Espírita de 

Umbanda São Miguel (...). As primeiras ideias começaram a surgir no ano de 2000, mas 

ele veio articular mesmo, eu acho que no ano de 2007, no ano de 2008. (...) Esse grupo 

foi uma criação para levar a Angola pra fora do terreiro, como a gente identificar o povo 

de terreiro na rua, pra gente mesmo quebrar o preconceito, a gente ir pra rua e mostrar 

quem nós somos, o que nós fazemos dentro do terreiro, porque muitas pessoas têm uma 

ideia distorcida do terreiro, acha que no terreiro só faz o mal, que no terreiro só tem atos 

demoníaco, lá só cultua o Satanás. Mas, na verdade, o que a gente faz é dançar, brincar 

e louvar nossos antepassados numa maneira diferente, um pouco diferente, mas sadia, 

né! Isso foi a primeira ideia: de quebrar o preconceito, de ganhar espaço na política, a 

política voltada à educação, a política voltada à saúde (...). (Giuliano Freitas – Fortaleza, 

Ceará) 

 

Maracatu Nação Bom Jardim 

Em 2016, surgiu uma parceria entre Maracatu Solar, que é a Associação Solidariedade 

e Arte. Então, a nossa parceria é com o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza - 

CDVHS, que é uma ONG aqui do bairro do Grande Bom Jardim. Foi aí que surgiu o 

Maracatu Solar. Iniciou com algumas oficinas: turbante, de percussão, sobre 

historicidade, ancestralidade, com um pré-carnaval, um pré-cortejo. E, então, a partir 

desse preparatório, em 11 de fevereiro de 2016, a gente saiu em cortejo pelas ruas do 

Grande Bom Jardim. Então, a gente entendeu o maracatu como um instrumento político 

para poder incidir na cultura popular, nosso direito à cultura popular e aí a gente aceitou 

essa proposta e viu que era possível fazer dele um instrumento político. (Ingrid – 

Fortaleza, Ceará).  
  

Os processos diferenciados de formação das organizações resultam dos contextos 

sociopolíticos em que se inscrevem e da própria historicidade de seus sujeitos instituintes. 

Longe de representarem percursos, motivações e agendas homogêneas, as organizações 

entrevistadas são expressões da pluralidade do movimento de enfrentamento e superação 

das relações racializadas de poder. É evidente que isso apresenta implicações no perfil de 

institucionalidade de cada uma delas, das relações estabelecidas com o poder público e 
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com outras entidades negras e não negras, assim como de sua sustentabilidade e da 

incidência em escalas territoriais de suas ações.  

No que diz respeito ao perfil institucional, as entrevistas confirmaram os 

diferentes formatos institucionais assumidos pelas organizações. Enquanto as 

organizações que são espaços de condensação política surgem no bojo da criação e 

expansão de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de 

interesse público, as organizações de juventude negra mais recentes buscam uma 

formação com institucionalidades fora do formato que se tornou mais comum entre o 

conjunto de organizações da sociedade civil:  

 

Instituto Mídia Étnica 

Nós somos uma instituição, nós fomos registrados como ONG, mas somos uma 

instituição, uma organização da área social e de comunicação. (Rosalvo Neto − 

Salvador, Bahia). 

 

Maracatu Nação Bom Jardim  

É... não se organizou ainda como uma organização jurídica, não. A gente não tem CNPJ, 

a gente não fez a inscrição. A gente tá engatinhando ainda, né? A gente tá no segundo 

ano, já saímos duas vezes em cortejo. O primeiro foi com a parceria do Solar, do 

Maracatu Solar (...) ainda não tem esse viés jurídico. A gente não é... não tem CNPJ, mas 

um desejo. (Ingrid Ramiro – Fortaleza, Ceará) 

 

GPMS Models 

Ele é registrado como Grupo Cultural e Grupo Teatral. Eu sou professor de História, 

então tudo fica nesse contexto da cultura negra. (Leônidas Lopes − Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro). 

 

Coletivo Enegrecer 

Então, o Enegrecer não se intitula uma organização jurídica, até porque, enquanto 

movimento negro desde a juventude, nós corremos riscos. E esses riscos não podem 

comprometer tanto a nossa vida quanto a nossa permanência nos espaços de disputa que 

nós estamos. Ele é um coletivo que tem uma carta de construção. Temos dois documentos 

balizadores da nossa entidade, que é a nossa carta de princípios e os 13 pontos de 

atuação. (Walmyr Gonçalves − Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).  
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Os diferentes formatos das organizações mais recentes podem ser explicados por 

opções políticas, por escolhas de modos inovadores de gestão e até pelo tempo ainda 

recente de sua criação. Cada uma delas apresenta possibilidades e limites em termos de 

sua consolidação, sua representação junto aos poderes governamentais e processos de 

captação de recursos de financiamento para ações e projetos (por exemplo, a participação 

em editais, convênios e contratos que exigem documentação formalizada das 

organizações). Todavia, estamos diante de um quadro de organizações atuantes e 

inovadoras, criadas por juventudes negras que merecem atenção pela qualidade de sua 

inserção sociopolítica, pela relevância das inventividades de suas ações e de suas 

contribuições significativas para as agendas de direitos das juventudes negras.  
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II.2. A abrangência territorial das organizações que atuam no enfrentamento 
do racismo e do racismo institucional 
 
As intenções da questão: A abrangência da atuação das organizações se mostra uma 

informação relevante ao passo que indica, principalmente, o porte da organização. É 

possível aferir o alcance que as organizações entrevistadas atingem. Para além do alcance, 

a abrangência também indica o papel desempenhado por elas no campo organizacional 

em que estão inseridas e sua mobilização de escalas socioespaciais de inserção e 

influência política.  

A abordagem territorial é uma marca característica da atuação das organizações 

mapeadas e entrevistadas nesta pesquisa, em especial, os territórios populares e 

periféricos de metrópoles e cidades. A concentração da população negra nesses territórios 

justifica a centralidade de ações das organizações e dos coletivos nessas localidades. A 

referência à abordagem territorial merece destaque, pois, mesmo naquelas organizações 

que se expandem nacional e até internacionalmente, ela se faz presente nos territórios de 

morada das juventudes negras. Embora a atuação no território seja prioridade, esta é uma 

mediação para superação das relações raciais e da reprodução de desigualdade no 

cotidiano da cidade: 

 

Afoxé Omòrisá Odé 

A gente priorizou muito o bairro até por causa da questão financeira; pra se deslocar, 

existe um custo e esse custo a gente não tinha... Nós nos apresentamos em colégios, 

faculdades, na Universidade Federal do Ceará. Nós nos apresentamos na Praça do 

Parque Santa Cecília, tudo isso. A gente se reuniu com os filhos da casa. Vamos supor: 

era pra levar vinte pessoas, conseguíamos cinco carros e, aí, cada carro levava cinco 

pessoas. (Pai Marcos – Fortaleza, Ceará). 
 
Maracatu Nação Bom Jardim 

 O território, assim... as ações têm acontecido num determinado local, que é o Bom 

Jardim. A ação acontece lá, mas a mobilização é pra todos os bairros do Grande Bom 

Jardim e da cidade também. A gente mobiliza pra que as pessoas se sintam à vontade, 

mas o objetivo mesmo é o Grande Bom Jardim, essa questão dos cinco Bairros. (Ingrid 

Ramiro – Fortaleza, Ceará). 
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O caráter periférico das organizações de juventude negra não advém 

exclusivamente da distância geográfica em relação ao centro, mas representa também a 

periferia de direitos e oportunidades sociais. Isso demonstra a importância de 

organizações de juventude negra com bases territoriais bem marcantes, uma vez que estas 

são recursos e abrigos para encontros de visibilidade de suas identidades e de movimentos 

por direitos, inclusive os de liberdade religiosa. 

 

Ação Educativa 

“(...) quando a gente fala das periferias, a gente não está falando só da periferia 

geográfica, a gente está falando de outra noção de território. Então, são as populações 

negras, a população em situação de rua, que a gente também busca dialogar ao 

máximo”. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 

 
As entrevistas confirmaram uma hipótese levantada no curso da pesquisa: 

organizações localizadas nas regiões com maior concentração de renda do país expandem 

sua atuação para além das fronteiras locais com maior facilidade do que aquelas sediadas 

em regiões de menor renda. A falta de recursos e investimentos materiais em espaços das 

cidades é uma das principais limitações à abrangência de atuação das organizações 

localizadas em bairros suburbanos, favelas e periferias. Por outro lado, as organizações 

de maior condensação sociopolítica e de escala geográfica ampliada de atuação assumem 

cada vez mais, juntamente com a constituição de redes e fóruns, papéis decisivos para a 

continuidade das lutas e da inserção social e territorial das organizações com maior 

fragilidade de recursos de pessoal e financeiro para sua existência mais ativa e mais 

influente na cena política e cultural em que se inscrevem. Isso torna o compartilhamento 

de metodologias e ações um trunfo decisivo:  

 

AfroEducação 

A gente trabalha, obviamente, mais aqui na cidade de São Paulo. É onde a gente 

consegue ter mais pernas para trabalhar, mas a gente teve anos em que trabalhamos em 

Recife, demos formação em Belo Horizonte, Porto Alegre, Teresina. Então, acaba que, 

dependendo do projeto, a gente consegue expandir, mas de uma maneira geral é aqui 

que a gente fica, na cidade de São Paulo mesmo... cidade, não diria nem grande São 

Paulo, mas mais a cidade mesmo. (Paola Prandini – São Paulo, São Paulo). 
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Em decorrência deste cenário, a troca de experiências, metodologias e tecnologias 

entre organizações sociais se dá majoritariamente através de fluxos de 

compartilhamentos, mas que ainda exigem a construção colaborativa de ações mais 

duradouras e eficazes nos territórios das juventudes negras. Quando consideramos um 

dos resultados apresentados nesta pesquisa, que revela o papel vital desempenhado pela 

parceria entre as organizações sociais, concluímos que estimular a construção de redes 

colaborativas para inserção qualificada de experiências das organizações no território das 

juventudes negras é fundamental, sobretudo para perenizar o trabalho da sociedade civil 

organizada em vista da superação do racismo e do racismo institucional.   

Podemos notar nas entrevistas a seguir que a busca de uma atuação em escalas 

geográfica e institucional mais abrangentes se tornam decisivas para sua afirmação no 

campo de atuação e na própria cena pública: 

 

GPMS Models 

Nós temos núcleo principalmente no Rio de Janeiro, mas já temos outro em São Paulo e 

em Belo Horizonte também. A princípio são esses três espaços, somente no Sudeste. 

(Leônidas Lopes – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 
 
Mobilizar e se inserir em multiescalaridades socioespaciais para atuar com maior 

presença e desenvolver parcerias se tornou um movimento cada vez mais forte, tanto em 

organizações criadas mais recentemente como entre as de maior longevidade:  

 

Instituto das Mulheres Negras do Amapá – Imená 

A atuação é nacional, mas o nosso foco é mais estadual e regional. A gente consegue 

atingir nacionalmente por conta das nossas redes. A gente faz parte da rede Fulanas, 

que é a rede Negras da Amazônia Brasileira, que envolve somente as mulheres negras 

da Amazônia e a AMNB, que é a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Então, a 

gente acaba atuando nacionalmente. (Lorena Araújo – Macapá, Amapá). 

 

É evidente que o escopo de cada organização permite maior abrangência de 

compartilhamentos de conceitos, metodologias e ações. Todavia, destaca-se uma tomada 

de decisão cada vez mais forte na direção de parcerias para colaborações internacionais. 
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Este movimento destaca uma virada espacial de ações colaborativas e, ao mesmo tempo, 

o desenho de outra cultura institucional de organização:  

 

Instituto Mídia Étnica 

Aqui em Salvador a gente é muito forte territorialmente... Salvador e o estado da Bahia, 

no âmbito nacional e talvez mundial. Hoje está rolando aqui a nossa TV, e na TV a gente 

tem uma playlist só de atrações internacionais que a gente trouxe aqui para Salvador. 

(Rosalvo Neto – Salvador, Bahia). 
 
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABNP 

Nós somos uma associação nacional, mas nós temos incidência internacional também. 

Nós compomos, hoje, assento na Associação de Investigadores Negros da América Latina 

e Caribe e também na UERA, que é uma associação de pesquisadores da Europa. Temos 

algumas colaborações com África. (Anita Benites – Brasília, Distrito Federal). 
 
A atuação em redes de espacialidades mais diversas e abrangentes tem sido um recurso 

de fortalecimento do trabalho das organizações no sentido de ampliar e consolidar seus 

conteúdos, assim como para garantir os recursos para o desenvolvimento das ações:  
 
 

Ação Educativa  

[nossa escala de atuação] é global... O que acontece é assim: se tem grana para 

participar de um seminário ou espaço que os organismos internacionais estão 

organizando para se discutir educação e direitos humanos, a gente vai embora... vai lá e 

vai falar com eles. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo).  
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II.3. Sobre o temário prioritário da agenda de direitos 
 
As intenções da questão: identificar as prioridades do temário da agenda de direitos das 

organizações de agendas de direitos, os sujeitos constituídos como agentes e a relevância 

dos agenciamentos da organização na construção de políticas de direitos.  

A leitura das entrevistas possibilitou a identificação de um campo complexo de 

movimentação das organizações, da construção de seus sujeitos instituintes como agentes 

da palavra e da ação, assim como dos principais agenciamentos propostos. De certo modo, 

o temário prioritário de direitos de suas agendas já foi indicado. Afinal, são esses mesmos 

direitos os fundantes de orientação para a construção das organizações e inscrevem seus 

modos de atuação, agentes e agenciamentos. Contudo, enfatizamos em nossas entrevistas 

um diálogo com os representantes das organizações sobre as especificidades e/ou 

prioridades em suas agendas entendidas como fundamentais dispositivos de afirmação e 

reconhecimento das juventudes negras como sujeitos plenos de direitos na cena política 

contemporânea.  

 

Ação Educativa  

O nosso foco sempre foi atuar no campo dos direitos humanos: colocar os direitos 

humanos como a matriz para você combater e superar as desigualdades e a educação 

como a trajetória, o caminho para que isso acontecesse. Então nós começamos nesse 

campo da educação popular com um assento muito grande na educação de jovens e 

adultos, que ainda é uma área que é importante aqui dentro. A gente dialoga com outras 

modalidades, com todas as modalidades de ensino, mas a EJA ainda é uma área que 

muito nos interessa e que a gente tanto produz conhecimento. A Ação Educativa possui 

este perfil devido a sua luta contra a desigualdade social e os direitos humanos.  (Ednéia 

Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 

 

Os Direitos Humanos como dimensão de universalidade e indivisibilidade de 

direitos responde pelo campo de movimentação da Ação Educativa, embora a educação 

seja enfaticamente considerada como direito disparador da exigibilidade de outros e 

novos direitos fundamentais para superação da desigualdade social e racial na sociedade 

brasileira.  

No campo de atuação das organizações denominadas espaços de condensação 

política, outros direitos disparadores são também tomados como fundamentais e, 
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inclusive, tratados como transversais para o enfrentamento do racismo e do racismo 

institucional, tais como os relativos ao trabalho (superação do racismo em instituições 

públicas e privadas, notadamente de seus “critérios subjetivos” de contratação e posição 

subalterna de negros e de negras) a exemplo do Ceert, assim como dos direitos plenos de 

reconhecimento de gênero nas condições desiguais das mulheres negras, a exemplo do 

Geledés (São Paulo) e da Crioula (Rio de Janeiro).  

Há reconhecidamente uma agenda de direitos elaborada e decididamente 

enfatizada no conjunto de organizações negras da sociedade civil envolvidas na superação 

do racismo e do racismo institucional. Entretanto, nossas entrevistas em profundidade 

com organizações mais recentemente criadas por jovens negros e jovens negras buscaram 

compreender como esses novos sujeitos coletivos contribuem, atualizam e inovam o 

campo de movimentação de direitos.  

 
Instituto Mídia Étnica 

Direito à diversidade, tendo a comunicação como um direito comum a todos, o direito à 

livre expressão de todo um povo. Na verdade, é o direito à diversidade. A gente entende 

que comunicação é um direito, e acho que o principal mesmo é o direito à comunicação, 

direito de se expressar, esses direitos nossos que são violados no dia a dia. (Rosalvo Neto 

– Salvador, Bahia) 

 

Coletivo Enegrecer 

Então, o Coletivo Enegrecer tem como norte uma demanda de lutas. Não só a luta pelo 

fim do racismo, como a luta pela sobrevivência desse indivíduo negro, mas também a 

luta pelo acesso e a inclusão no ensino superior dessa população negra que 

historicamente é excluída, ampliação de emprego e renda, a demanda de permanência 

estudantil após o acesso ao ensino superior, a garantia de educação básica, a garantia 

de moradia. Acho que é uma quantidade de bandeiras que são transversais, que vão se 

estocando a todo dia. (Walmyr Gonçalves – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Observa-se um enriquecimento criativo nas agendas de direitos de negras e de 

negros com a emergência de organizações das juventudes. A comunicação como um 

direito às narrativas de apresentações de si dos jovens, assim como o seu ingresso 

qualificado em universidades para posições não subalternas e autonomamente criativas 
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no mundo do trabalho demonstram amplificações de direitos reclamados por jovens 

negras e jovens negros.  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

(...) Nós somos uma instituição de natureza acadêmica, mas a compreensão da 

intelectualidade para a gente é outra. Nós não estamos aqui para repetir o modelo da 

ciência que a gente critica. Então, nós temos um perfil de intelectualidade negra que 

congrega o movimento social, os saberes tradicionais e a educação básica, porque o 

nosso futuro está na educação básica. Os nossos jovens precisam saber quem nós somos, 

precisam saber que existe a possibilidade de ser um cientista ou uma cientista negra nele. 

(Anita Benites – Brasília, Distrito Federal).  

 

O direito à produção do conhecimento com novas referências conceituais e 

metodológicas incorporadoras de saberes de ancestralidades e memórias culturais 

africanas, assim como o reconhecimento de negros e de negras como sujeitos criadores, 

entram expressivamente na cimeira de ampliação da agenda de direitos das juventudes 

negras. Trata-se de enfatizar o processo de construção de novos saberes e de 

reconhecimento social (e não só acadêmico) de tradições rememoradas e atualizadas de 

povos, etnias e grupos que assinalam a diferença sociocultural da formação da sociedade 

brasileira.   

As novas virtualidades de direitos para a superação do racismo e do racismo 

institucional ocorrem quando a pauta de um direito historicamente reivindicado, como o 

da saúde, é entendida como um processo de valorização da vida das juventudes negras 

diante dos preconceitos e discriminações reiteradas. 

Na direção da afirmação de direitos significativos para as juventudes, também se 

inscreve nas organizações de juventude negra a valorização da cultura de matriz africana 

e afro-brasileira, incluindo o direito à liberdade religiosa e às pertenças de ancestralidade: 

 

Maracatu Nação Bom Jardim 

Direito à cultura, principalmente, de ver a cultura como um direito social porque a gente 

percebe, por exemplo, no Grande Bom Jardim, que é esse polo que a gente está aqui, o 

Centro Cultural do Bom Jardim; ele é o único equipamento cultural que a gente tem, e 

que foi conquistado com muita luta (...). A gente percebe que ainda falta muito pra cultura 

ser e ter a sua valorização de vida. (Ingrid Ramiro − Fortaleza, Ceará). 
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Toque de Senzala 

(...) a liberdade de crença, a nossa liberdade é sagrada. A liberdade do nosso 

percussionismo, que é uma pauta que a gente sempre bate, o direito de mostrarmos o que 

nós somos, não se esconder dentro, lá, no fundo do quintal, mas, sim, mostrar o que nós 

somos de verdade e sem nos intimidar, porque, na verdade, se a gente faz, se a gente toca 

o tambor, se a gente tá lá dentro do terreiro é porque a gente gosta (...). Sofremos bullying 

[por causa da intolerância religiosa], mas aqui é o que a gente se une, aqui é pra isso, 

pra se fortalecer, pra gente poder passar informação. Esclarecimento e articulação para 

defender desses preconceitos, dessa picuinha; assim a gente se fortalece, se fortalece 

muito aqui pra isso. Autoidentificar isso, como é que se diz, desconstruir textos que nos 

recriminam, essa é nossa. (Giuliano Freitas − Fortaleza, Ceará). 

As entrevistas realizadas apontam para a construção renovada, ou melhor, 

permanentemente atualizada de uma agenda de direitos, incluindo a liberdade religiosa 

de matriz africana, construída por sujeitos coletivos em seus agenciamentos identitários 

diversos e dinâmicos, porém reiteradamente não reconhecidos pela sociedade e pelo 

Estado.  
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II. 4. A mobilização, o engajamento e a construção de pautas de agendas: os 
jovens na qualidade de sujeitos da palavra e da ação 
 
As intenções da questão: A identificação dos mecanismos utilizados pelas organizações 

para a mobilização e o engajamento dos sujeitos sociais cumpre a função de perceber 

como se dá a inserção da organização entrevistada no campo organizacional em que está 

inserida em um primeiro momento. Para além da inserção no campo, a mobilização e o 

engajamento apontam para os processos estabelecidos para a definição de suas pautas e 

estratégias de atuação. Em outras palavras, com este bloco de perguntas buscamos 

identificar, sobretudo, os sujeitos que criam e mobilizam as pautas e as agendas das 

organizações entrevistadas.    

 

Compreender os processos de mobilização, engajamento e construção de pautas 

desenvolvidos pelas organizações sociais dedicadas ao trabalho com jovens negros e 

jovens negras depende, inicialmente, da caracterização deste público do ponto de vista 

das próprias organizações. Neste sentido, o cenário de flagrante empoderamento e tomada 

de protagonismo deste recorte da população é flagrante, como informa uma de nossas 

entrevistadas: 

 
Acho que temos uma juventude negra com novas formas de se organizar. São formas 

mais horizontais. Utilizam a questão da estética como elemento importante da afirmação 

da identidade negra, utilizam as redes sociais como mecanismo de... não de 

convencimento, mas de denúncia... identidade e ao mesmo tempo de disputa política e do 

imaginário coletivo. Uma parte desses grupos que se identificam como geração 

tombamento. "Tombamento" no sentido de tombar, de derrubar. Eles utilizam a estética 

– o corpo, o cabelo – no debate da igualdade racial. (Macaé Evaristo - Secretaria de 

Educação de Minas Gerais). 

 
O movimento de protagonismo contundente assumido no posicionamento dos 

jovens negros e das jovens negras no cenário atual deve ser destaque. Uma das questões 

que nos chamou a atenção nas entrevistas foi o sensível protagonismo das jovens negras. 

A questão aponta para os efeitos mais profundos encarnados no corpo negro feminino, 

implicando a construção de modos de proteção e de afirmação de direitos. Por outro lado, 

a ampliação da escolaridade da população feminina também ajuda a entender a tomada 

de consciência e o vigor do posicionamento político, tendo em vista a superação das 
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condições de desigualdade profunda, incluindo a violência simbólica e corpórea que 

vivenciam:  

 

Fórum das Juventudes de Belo Horizonte 

Eu vejo que a juventude negra tem ganhado um espaço muito interessante a partir da 

diversidade. Isso é muito legal. Eu acho que, hoje, os jovens trabalham muito mais essas 

questões raciais, denunciam muito mais as situações – porque é muito difícil falar da 

questão racial –, e eles trazem pautas para além do racismo, o que eu acho que também 

é um grande avanço. Eu acho que hoje, com relação ao desenvolvimento da sexualidade, 

como os corpos negros são atravessados pelo racismo, as mulheres jovens negras se 

sentem muito mais à vontade para discutir isso a fundo. Eu ouço muito isso de mulheres 

negras mais velhas, dos movimentos negros de Belo Horizonte: “nossa, vocês são muito 

corajosas”. Porque passa por um constrangimento muito grande ter que dizer de 

violências que você passa a partir dessa hipersexualização ou de uma desumanização de 

você como mulher negra, de ser um ser humano e não um objeto. Então, o que eu acho 

que tem de diferente hoje é que as mulheres negras conseguem pautar melhor isso, a 

hipersexualização do seu corpo – que é uma pauta muito discutida. (Viviane Coelho - 

Fórum das Juventudes de Belo Horizonte, Minas Gerais) 

 
Em meio a esta nova conjuntura, organizações criadas em décadas passadas 

enfrentam desafios para estabelecer diálogo e convergências com as juventudes negras 

em protagonismo. Novas dinâmicas de interação suplantaram as antigas; novos códigos, 

linguagens e demandas surgiram. A fim de romper tais incompatibilidades, a escuta e o 

diálogo franco em relações de igualdade se tornam uma estratégia indispensável para as 

organizações com uma trajetória mais longa:  
 

Ação Educativa 

Mas eu estou aqui no centro de São Paulo. A gente dialoga muito com as universidades; 

como é que eu faço para saber o que é significativo para esse jovem, para essa jovem 

hoje? Só falando com eles. Então a gente precisa, eu acho, dar uma baixada de bola. Isso 

não é só a Ação Educativa. As organizações precisam baixar a bola e voltar a fazer uma 

discussão mais horizontal. Fazendo uma discussão horizontal, a gente se potencializa e 

a gente pode potencializar. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 
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Portanto, tendo em vista uma aproximação com este público, a linguagem 

atualizada é determinante para o sucesso das atividades, assim como a figura do 

interlocutor que estabeleça conexões entre as organizações, os sujeitos e os territórios. A 

construção de identidades assume um caráter importante, uma vez que oferece a 

legitimidade da atuação da organização e, simultaneamente, expressa uma demanda 

acumulada por representatividade exigida pelas juventudes negras. No que diz respeito 

ao contato inicial das organizações com seu público-alvo, a demanda por 

representatividade já pode ser identificada ali, a saber: nos processos de mobilização e 

engajamento com os jovens e dos jovens no campo de direitos:  

 
Fórum das Juventudes de Belo Horizonte 

Representatividade é muito importante. Eu acho um grande desafio da discussão racial 

você fazer as pessoas brancas entenderem que, por mais que a ideia, a concepção, seja 

delas, que a execução, se elas realmente querem atingir, não necessariamente tem que 

ser feito por elas, porque faz uma diferença. A gente entende coisas que eles não vão 

entender. (Viviane Coelho – Belo Horizonte, Minas Gerais). 

 

        Esta construção trazida pelas juventudes negras traz para a sociedade outras 

possibilidades de compreensão do racismo e, portanto, outras possibilidades de sua 

superação: 

 

Laboral Crow 

Pra juventude, no geral, eu tento falar de acordo com a realidade. Não adianta eu chegar 

com um discurso que só eu vou entender o que eu estou dizendo. Então, se ali é para eu 

falar de uma forma mais periférica, eu vou falar de forma mais periférica para o cara 

entender. Quando o cara começar a entender, aí eu vou trazer ele pra mostrar, realmente, 

o que é que importa: a questão do respeito, do cuidado, do olhar pro outro, quando você 

ganha a confiança do outro, né? É mais ou menos por aí. (William Ângelo − Fortaleza, 

Ceará).  

 

No que se refere aos processos objetivos de mobilização e de engajamento dos 

jovens nas atividades das organizações, as mídias digitais e as redes sociais desempenham 

um papel de extrema relevância na atualidade. O eixo prioritário, e até exclusivo, é o da 

comunicação que é praticada nas organizações entrevistadas: 
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Maracatu Nação Bom Jardim 

Também tem a rede social: a página do maracatu que a gente publicar as ações, 

publica. As oficinas que têm de dança e percussão, publicamos no Facebook do 

Maracatu Solar, e aí os integrantes vão compartilhando. E, então, acaba visibilizando 

essas ações pelos nossos amigos, amigos de amigos e... e também tem ações nas 

escolas. O maracatu já foi em algumas escolas do bairro pra poder fazer ações. (Ingrid 

Ramiro – Fortaleza, Ceará). 

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABNP 

Então, nossas principais estratégias são ainda midiáticas. A nossa incidência também 

está nas colaborações. Nós temos agendas de colaboração com instituições específicas, 

com coletivos, principalmente os coletivos jovens que têm se organizado. (Anita Benites 

– Brasília, Distrito Federal) 

 

Mesmo quando se trata de organizações com perfil de produção do conhecimento 

e educação, a mobilização dos meios de informação e de comunicação se torna decisiva 

para fomentar, ampliar e consolidar redes colaborativas:  

 
 

AfroEducação 

(...) a gente consegue ter uma parceria também muito boa para divulgação para o que 

fazemos, principalmente nas mídias negras... Nisso, uma série de organizações acabaram 

estando com a gente, representadas por essas pessoas que vão e que topam ir sem ganhar 

nada por isso, inclusive. (Paola Prandini – São Paulo, São Paulo).  

 

Instituto das Mulheres Negras do Amapá - Imená 

Bom, no nosso estado, a gente tem meios de comunicação hoje, as redes sociais, por onde 

a gente tenta atender principalmente o público jovem... tenta atingir eles. Nosso último 

trabalho antes do projeto que a gente está realizando, em 2015, era sobre racismo 

institucional, que era o projeto "Fala Negra", e a gente ganhou o prêmio Lélia Gonzalez. 

A gente usou o mecanismo que os próprios participantes do curso fizeram as chamadas, 

os VTs, fizeram as chamadas de rádio. A gente acabou utilizando eles para utilizar essa 

chamada e agregarmos cada vez mais. No nosso cotidiano, nas nossas ações, a gente usa 

as mídias sociais. (Lorena Araújo – Macapá, Amapá). 
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Embora a presença no universo digital seja imperativa ao trabalho com a 

juventude no contemporâneo, outras estratégias de contato com os jovens também 

aparecem nos relatos extraídos das entrevistas em profundidade. O corpo a corpo, os 

diálogos presenciais, as rodas de conversa, os seminários, dentre outros encontros, são 

cruciais para a aproximação e para o comprometimento entre sujeitos e suas causas. As 

relações afetivas construídas através do contato físico e presencial têm ganhado destaque 

e surgem como estratégias eficazes e legítimas para romper a desconfiança e promover o 

engajamento de grupos sociais, indivíduos e outras organizações com pautas próximas.  

 

Instituto Mídia Étnica 

Também é feito todo um engajamento pelo nosso portal no Facebook e Instagram e 

também o engajamento corpo a corpo, diálogo com o movimento negro que é muito forte 

na cidade. Existe também uma mobilização constante com os blocos afro. Temos um bom 

contato com o público. Já visitamos comunidades quilombolas, indígenas. Até tivemos 

um projeto que circulava por diversos espaços periféricos. Nós trabalhamos com a 

juventude especialmente negra em Salvador, realizando rodas de diálogos, mobilização, 

feiras de empreendedorismo, também fazemos ações públicas, como uma que foi 

realizada na principal estação ferroviária de Salvador. Sempre fazendo essa troca com 

a juventude. (Rosalvo Neto – Salvador, Bahia). 

 
GPMS Models 

A gente usa mídia – rede social, mídia digital –, mas o principal é o boca a boca. Aí a 

gente pega toda a família, que divulga para os amigos, para os irmãos e às vezes até 

porque eles estão todos em grupo de risco. A verdade é essa. É um trabalho em rede, 

porque você atende uma necessidade, uma demanda das pessoas que vêm a procurar o 

grupo para poder fazer parte dos cursos e tudo. (Leônidas Lopes − Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro). 

 
Coletivo Enegrecer 

Então, nosso espaço de construção da nossa pauta são os nossos seminários de formação 

que eles orientam a nossa militância. Além disso, a gente se reúne ou no final do ano ou 

no início do ano pra fazer um grande encontro pelo menos estadual... minimamente 

estadual e esse encontro... ele baliza, orienta, organiza a nossa militância. Quais são os 
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próximos passos, quais são as estratégias, quais vão ser os militantes que vão ficar com 

tal tarefa, vamos distribuir isto. (Walmyr Gonçalves – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

A construção e participação de formas mais abrangentes de organização para 

ampliar a incidência socioespacial de atuação é, sem dúvida, um recurso fundamental 

para reverberação de proposições e afirmação de um campo de movimentação temático, 

ou mesmo pluritemático, de direitos:  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABNP 

Nós temos um fórum, o Fórum Nacional de Educação Básica. Então, a nossa principal 

investida com a juventude é essa: trazer essa juventude para dentro dos nossos eventos, 

para que essa juventude saiba quem nós somos para oferecer esse tipo de alternativa, 

para essa episteme que nos anula no currículo. Então, nas nossas programações, nós 

tivemos esse ano o congresso Copene Sul, já estava com a juventude incluída conosco. 

Nós tivemos pautas assim, para a juventude estar conosco. (Anita Benites – Brasília, 

Distrito Federal). 
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II. 5. As parcerias, as articulações em rede e as estratégias de 
financiamentos 
 
As intenções da questão: O bloco diz respeito às parcerias e aos mecanismos de 

financiamento e agregou estas duas discussões em função de sua proximidade que, em 

determinados casos, demonstra uma verdadeira interdependência. Buscamos, portanto, 

identificar o papel das parcerias para as organizações que compõem este campo de 

atuação para a superação do racismo institucional. Quando consideradas enquanto 

elemento aglutinador de rede, as parcerias desempenham outra função que precisa ser 

destacada. Voltaremos nossa atenção também para este aspecto. Por sua vez, os 

mecanismos de financiamento complementam a avaliação sobre as condições objetivas 

das organizações sociais de promover ações e intervenções na realidade social. Em 

linhas gerais, pretendemos compreender em profundidade os elementos que viabilizam 

a atuação das organizações. Enfim, conseguem ou não tornar perene as ações 

promovidas por elas? 

 
Como diagnosticado nesta pesquisa, as parcerias sem transferência de recursos 

assumem papel fundamental nas atividades desenvolvidas pelas organizações sociais 

que atuam com jovens negros. Em certa medida, elas também podem ser entendidas 

como recursos, visto que contribuem para sua sustentabilidade.  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABNP 

Nós sobrevivemos até a última gestão com parceria. A partir de agora, nós temos que 

nos sustentar como toda associação científica, que é a partir da autogestão. Então, 

como é que funciona isso? Com as anuidades. São as anuidades e os eventos que terão 

de nos manter. Basicamente isso. (Anita Benites – Brasília, DF). 
 
 

Instituto de Estudos Socioeconômicos − Inesc 

O financiamento tem sempre uma leitura muito caso a caso. Em geral, o Inesc não 

trabalha com editais públicos de governo, porque fazemos monitoramento do 

orçamento e entendemos que há conflito de interesse. Mas há exceções. Recentemente 

a gente topou fazer o ProCatador porque havia uma atuação no maior lixão a céu 

aberto da América Latina. O lixão fica em Brasília, a 15 quilômetros do palácio da 
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presidência. E como a gente já trabalhava lá e o programa previa uma parceria do 

governo com organizações da sociedade civil, nós resolvemos fazer, com a meta de 

formação dos catadores em incubadoras. Foi algo pontual. É um convênio bem 

específico. Não é nossa rotina participar desse tipo de editais. Com organizações 

privadas, esse mesmo cuidado, principalmente no Brasil, porque também a gente faz 

um questionamento muito grande das instituições públicas estarem muito a serviço dos 

interesses econômicos. Então, em geral, não tem esse patrocínio no trabalho. A gente 

propõe projetos pra editais assim: Fundação C&A tem um edital público, então a gente 

participa, mas nessa coisa de ir conversar com as empresas, isso não rola. É sempre 

dentro de uma concorrência. Aí tem as organizações internacionais, que são essas que 

financiam as ONGs na América Latina desde a abertura democrática até hoje. Aí vai 

desde as organizações ecumênicas à Fundação Ford. No início, quer dizer, na década 

de 80, elas próprias não trabalhavam com edital. Elas trabalhavam com cooperação, 

dialogando com as ONGs e assim é que era feito. Hoje essas entidades também têm 

editais.  Hoje a gente tem União Europeia. Antes do golpe, a gente tinha Petrobras. 

(Carmela Zigoni – Brasília, Distrito Federal). 
 

Instituto Hoju 

A gente faz parte da rede Juventude Sem Fronteiras, a rede Sociedade Mulherismo 

Africana, Movimento Negro Unificado e fora os 16 projetos que o Instituto Hoju toca 

hoje, que são diversas áreas.  

E aí a gente consegue parceria com os produtores culturais. E aí por que a gente tem 

um projeto tão grande, que alcança tanta gente? Porque a gente acaba divulgando 

quais são as ações do instituto. E essas pessoas se tornam voluntárias. E aí com essa 

rede, a gente consegue difundir todas as ações. E a nossa comunicação também é feita 

por eles, que são voluntários. (Erika Portilho – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Os recursos mobilizados no território são também importantes e valiosos para 

garantir a realização de atividades, sobretudo para as organizações de alcance local e 

situado: 
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Afoxé Omòrisá Odé 

A gente tem alguns comerciantes que sempre participam de todos os eventos da gente, 

porque aqui nós temos umas festas tradicionais. Porque as atividades do Centro de 

Umbanda Rede Tupinambá são mantidas pelos filhos. Nós não temos recurso nenhum 

de fora. Então, vai abrir uma festa, tem aquela contribuição. (Pai Marcos – Fortaleza, 

Ceará). 

Outra informação relevante é a parceria com as instituições mais formais e/ou 

formalizadas, garantindo espaços de acontecimento para ações propostas pelas 

organizações de juventude negra: 

 

GMPS Models 

E a gente não tem recurso financeiro de patrocínio; o que tem é parceria. Por exemplo, 

com o João Caetano: o João cedeu o espaço para a gente fazer a apresentação. E é 

sempre assim: a gente consegue no Carlos Gomes, que dá uma visibilidade para o 

grupo e a gente não precisa pagar o aluguel. (Leônidas Lopes − Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro). 

A parceria, entendida como recurso fundamental para a existência das 

organizações, exige maior mobilização de seus atores na construção de redes 

colaborativas, na medida em que a interação – metodológica, programática, temática, 

territorial – entre instituições apresenta valor comum. Ou seja, a parceria é percebida 

como relação que potencializa o trabalho em desenvolvimento de cada uma delas e de 

seu conjunto. Neste sentido, a ampliação e a disseminação das ações tendem a obter 

maior êxito com o público e espaço em atuação. Embora seja notável a predisposição à 

construção e consolidação de parcerias, a questão recorrente das organizações diz 

respeito à continuidade das mesmas no campo da atuação comum com público/no 

território sem aportes significativos de recursos financeiros. 

 

Ação Educativa 

E tem uma coisa que eu acho que, para a sustentabilidade das organizações, é muito a 

gente considerar... é que, se a gente não atua em rede – e pensando nas redes que 

passam pelos educadores daqui do lado, das periferias e outras organizações –, o 

trabalho da gente também acaba tendo uma ressonância muito pequena, e as 

possibilidades de você transformar e ampliar esse trabalho fica muito restrito. E é 
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muito necessário que busquemos essas parcerias. Nós participamos de uma série de 

redes. Eu posso até te passar a relação que é enorme, mas para nós é importante é esse 

diálogo. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 

 

Organizações de base comunitária e local podem também exercer um papel 

significativo na construção de parcerias com instituições e coletivos de menor 

experiência organizativa, sobretudo quando se trata da elaboração e execução formal 

de projetos: 

 

Matrizes Que Fazem 

Eu peguei algumas casas [terreiros de candomblé] que eu sabia que poderia alimentar. 

Queriam tocar o trabalho a sério; mais um pouco e mostrei para eles que era possível. 

Veio o momento de escrever o projeto. Eles não sabiam. Eu fiz outra proposta ao 

governo, uma seleção com a Seppir, na qual o Matrizes foi o guarda-chuva. E a gente 

juntou vários profissionais para ensinar. Nós tivemos 60 casas para aprender como é 

que se elabora e faz a gestão de projetos. (Márcia Pereira – São Gonçalo, Rio de 

Janeiro). 

 

Embora em posição de destaque nas entrevistas, as parcerias não são por si 

mesmas suficientes para consolidar e ampliar ações transformadoras e contundentes 

para a superação das desigualdades sociais provocadas pelo racismo no contexto das 

organizações sociais que participaram desta pesquisa.  

 

Ação Educativa 

O que eu te digo é que é uma realidade que não vai mudar. O que acontece... a grande 

disputa é como permanecer como parceiro, como estabelecer parcerias com esse novo 

ator no campo sem perder a essência do trabalho de resistência e do trabalho fincado 

nos direitos humanos. Eu acho que tem muita necessidade hoje de articulação entre a 

rede de organizações da sociedade civil, para que a gente possa resistir nas nossas 

crenças, resistir nas nossas matrizes, mas viabilizando possibilidade de trabalho. 

(Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo).  
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Entretanto, a demanda por recursos financeiros é premente – em alguns casos, 

urgente –, sendo indicada, inclusive, como um dos grandes limites no campo de 

movimentação em estudo. Para superar os graves limites, são mobilizadas estratégias 

diversas para a captação de recursos:  

 

Laboral Crow 

A forma de ganho que a gente tá tendo são os eventos, no qual a gente traz alimento, 

coisas pra vender e, além disso, tem os trabalhos que a gente anda circulando por 

alguns teatros ou locais que a gente fecha um cachê. Então, é de apresentação e de 

evento que a gente tá fechando pra se sustentar. (Willian Ângelo – Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro). 

 

Coletivo Enegrecer 

A forma de financiamento da instituição é autossustento. A principal forma é o 

autofinanciamento; a gente coloca muito dinheiro do nosso bolso. A galera investe, 

mas também promove atividades que deem lucro, como venda de coisa, venda de 

camisa, venda de bandeira, venda de bebida; dependendo da festa, faz rifa, conta com 

apoio. (Walmyr Gonçalves − Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Formas associativas para o custeio das atividades são também utilizadas, 

sobretudo para garantir a participação do público para o qual as ações são preferenciais: 

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

Então, uma associação científica... ela funciona mais ou menos como um clube, né? 

Assim, a gente... é um evento para associados, porque a manutenção vem daí. Mas nós 

temos diferentes categorias de associação, então, desde quem não paga nada, que são 

os estudantes de escola básica, que podem ser membros da ABPN, podem ser 

associados sem pagar, porque quem tem que manter isso são os pesquisadores. Então 

os valores estão distribuídos aonde? Podem participar militantes do movimento social 

com um valor. Podem participar estudantes de pós-graduação, estudantes da 

graduação, professores da escola básica, mas basicamente nesse mecanismo da 

associação, que passa pela anuidade. (Anita Benites – Brasília, Distrito Federal). 
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As modalidades mais participativas de autofinanciamento evidentemente não 

são suficientes para garantir a sustentabilidade das organizações. Sendo assim, é 

comum, mesmo para as organizações de atuação local, a busca incessante de 

participação em editais públicos e privados para o desenvolvimento de ações e projetos: 

 

Instituto de Estudos Socioeconômicos − Inesc 
A gente fez um crowdfunding ao longo desse ano como teste pra pensar a nossa área 

de captação individual, porque teve uma avaliação externa que diz que o Inesc 

precisava também ter de pensar nisso: engajar pessoas porque a captação individual, 

segundo esses organizadores, não trata só do recurso que entra, mas se trata de você 

engajar pessoas nas suas causas, dialogar com mais gente. Então, a gente tem hoje 

uma pessoa só pensando isso lá. A gente sabe que é pouquíssimo, pensando em quem 

faz isso pra viver, tipo Greenpeace e tal, mas tá sendo uma experiência até de formação 

nossa e compreender como é que isso funciona. (Carmela Zigoni – Brasília, Distrito 

Federal). 

 

Toque de Senzala 

O financiamento se dá por editais junto ao município e ao governo federal e também 

doações de parceiros locais. (Giuliano Freitas – Fortaleza, Ceará). 

 

O acesso a recursos públicos é fundamental para todas as organizações que atuam com 

juventude negra. Todavia, para as que atuam em territórios profundamente marcados 

pela desigualdade social, o recurso público é uma fonte predominante e decisiva para o 

financiamento de projetos e ações:  

 

Maracatu Nação Bom Jardim 

Editais. A primeira vez que a gente concorreu foi esse da prefeitura em 2016, e agora 

a gente escreveu outro projeto pra concorrer pelo Ministério da Cultura, que é o edital 

Leandro Barros. A gente tava para escrever agora pra concorrer. Esse, a premiação é 

de dez mil. Então, tem sido edital a nossa principal fonte de financiamento. (Ingrid 

Ramiro – Fortaleza, Ceará). 
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Matrizes Que Fazem 

 O projeto Matrizes continuou sempre apesar de muitas dificuldades. A gente 

conseguiu ser contemplado quando passamos na Petrobras, na seleção pública; 750 

pessoas foram capacitadas e geramos 15 empregos diretos e 750 indiretos aqui na 

comunidade. (Márcia Pereira – São Gonçalo, Rio de Janeiro). 

 

Embora sejam reconhecidos como decisivos e muito demandados pelas 

organizações em entrevista, os recursos públicos são de acesso limitado devido a sua 

disponibilidade e seu caráter seletivo, sobretudo quando se trata de expressões da 

cultura popular originadas de matrizes afro-brasileiras: 

 

Afoxé Omòrisá Odé 

Temos aqui no Bom Jardim o CDVHS [Centro de Proteção à Vida Herbert Viana], que 

é uma entidade que participa muito tanto em busca de recursos de a gente se inserir 

em alguns projetos deles, como também a Secultfor, da prefeitura.  A Secultfor aqui 

e acolá abre uns editais a qual a gente... apesar de ela não valorizar a categoria de 

afoxés e, sim, só o maracatu. Podendo ela colocar afoxés e maracatu, ela coloca o 

maracatu e deixa os afoxés se... mas mesmo assim a gente encontra algumas brechas 

e participa de acordo com as linguagens. Sempre a gente bota na parte da música, 

na parte da dança (...). Abriu um edital, a gente tá lá ali, olhando e tudo. (Pai Marcos 

– Fortaleza, Ceará). 

 

As entrevistas indicam que as organizações precisam inventar permanentemente 

ações de sustentabilidade e mobilizar diferentes parcerias para a captação de recursos, 

que ocorrem em distintas escalas geográficas (das mais locais às internacionais). Muitas 

delas, como vimos, inclusive por seu perfil jurídico e posição político-ideológica, 

contam sobretudo com os territórios de atuação como recurso de sustentabilidade e com 

os membros/participantes mais diretos de sua organização. Outras mobilizam 

estratégias mais diversificadas participando de editais, convênios e contratos públicos 

e/ou privados. Todavia, as organizações percebem, de acordo com suas especificidades, 

as limitações em que vivem em função do montante e fluxo de recursos de 

financiamento: 
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Instituto das Mulheres Negras do Amapá - Imená 

Nossos principais (financiamentos) são através de projetos. A gente tem alguns 

parceiros que chamamos de padrinhos. A gente teve um projeto, por exemplo, que é a 

nossa Festa Junina, e tivemos parceiros que doam alguns brindes e tudo o mais, mas a 

maioria da nossa sustentabilidade é via projetos financiados por Fundação Ford. 

(Lorena – Macapá, Amapá).  

 

Instituto Mídia Étnica 

A gente faz projetos e submete edital. Com a parceria, a gente consegue a estabilidade 

do projeto. A gente tem um projeto aprovado do Fundo de Cultura, sustenta o Portal 

Correio Nagô. A gente tem outro que é chamado "Mídia Étnica Lab.”, que é mais 

ligado à área de tecnologia, que é financiado pela Fundação Ford. A gente escreve um 

projeto e submete aos editais, aos fundos de casas abertas e outros que a gente criou o 

projeto e mandou direto para as empresas. Eles analisam a editoração e financiam o 

projeto. (Rolsavo Neto – Salvador, Bahia). 
 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - Ceert 

A gente tem apoio institucional da Fundação Itaú. Também tem projetos que concorrem 

em editais. Tem parceiros políticos também. A gente está trabalhando muito com essa 

questão de sustentabilidade na organização. Acho que é um desafio, ainda mais para 

uma organização negra, não é? É muito desafiador você manter uma estrutura. A gente 

tem campanha de doação também. (Sara Branco – São Paulo, São Paulo). 

 
 
II.6. Avaliações sobre as implicações da sustentabilidade na atuação das 
organizações, o campo de movimentação e seu diálogo com as políticas 
públicas 
 
As intenções da questão: Avaliar as condições das organizações entrevistadas e 

também do campo de atuação em que estão inseridas para, além de identificar os 

mecanismos de financiamento utilizados, permitir uma abordagem mais abrangente e a 

inferência de causas e projeções. Neste sentido, reunimos neste bloco considerações 

dos entrevistados acerca do impacto gerado pela conjuntura econômica e política no 

âmbito nacional e internacional. Buscamos compreender como as condições da política 
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contemporânea influenciam as organizações da sociedade civil que atuam com as 

juventudes negras no Brasil.  

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

Com a pauta política esvaziada, nós estamos lá fazendo a resistência. Em todas as 

cadeiras de controle social, nós estamos. Então, tem funcionado mais ou menos por aí 

a nossa presença nesses lugares e o diálogo, a representação que isso impacta. (Anita 

Benites – Brasília, Distrito Federal). 

 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - Ceert 

Estamos lutando diariamente para não encerrar as atividades. Muitas jovens 

acabaram saindo da organização devido à questão financeira. Hoje a instituição está 

com poucas jovens dentro destes dezessete anos tendo alguns altos e baixos, mas 

seguindo em frente. (Sara Branco – São Paulo, São Paulo). 

 

Os limites de financiamento vêm atingindo com fortes impactos negativos as 

organizações entrevistadas, inclusive as de maior condensação política e com maior 

percurso de atividade. Em muitas delas, como nos mostra a entrevista com a 

representante do Ceert, a redução de recursos de financiamento vem implicando a 

redução da presença e da permanência de jovens nas organizações. 

 

Outra questão assinalada como preocupante pelas entrevistadas é o 

financiamento por projeto. Este fator é considerado limitante, uma vez que as ações 

mais específicas de atuação da organização são as contempladas, sem contar com os 

prazos cada vez mais curtos para sua execução: 

 

Ação Educativa 

Participamos de editais, recebemos doações. Os projetos que entram hoje vêm muito 

via edital mesmo, parcerias que a gente faz aí, publicações. Nós publicamos material 

didático, e material didático tem um PNLD que a gente participa há muito tempo. Nós 

tivemos todos os nossos materiais aprovados. Mas os projetos que nós desenvolvemos, 

a gente é quem sai atrás de fazer parcerias, porque senão você não consegue. (Ednéia 

Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 
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Eu acho que o lance do projeto é complicado porque, por exemplo, a princípio ele é 

uma fonte interessante de arrecadar recurso, só que ele é temporário. O que acontece 

é que você desenvolve um projeto, um trabalho superlegal, e ele morre ou fica em 

standby, praticamente o recurso acaba e você não consegue outro edital ou renovar 

esse contrato. Acho que o lance do projeto é que ele dá uma estabilidade, mas ao 

mesmo tempo uma instabilidade, no sentido que as ações perdem a sua continuidade e 

fica uma coisa descontínua. (Sara Branco – São Paulo, São Paulo). 

 

Há organizações que, por distintas razões, incluindo sua localização geográfica 

nacional, apresentam escassos projetos e convênios. Fica patente a distribuição 

geográfica desigual de recursos públicos e privados destinados às organizações da 

sociedade civil, em particular às organizações que atuam no enfretamento do racismo 

em favelas e periferias: 

 

Na nossa realidade, por ser uma instituição no Norte e, no meu caso, do Imená ser do 

extremo Norte, que é no Amapá, essa sustentabilidade via convênio ou via projetos 

mesmo é o melhor meio para a gente se autossustentar. (Lorena Araújo − Macapá, 

Amapá). 

 

Instituto Hoju 

Eu acho que o Movimento Negro... ele conseguiu avançar com muitas pautas. Eu acho 

que a gente tem muitas conquistas... diante do passivo são poucas, mas diante da luta 

da nossa ancestralidade, eu acho que a gente conseguiu avançar. Só que o que a gente 

percebe? Como país, foram conquistas não permanentes... que todas essas conquistas 

estão sendo retiradas. Inclusive, muita coisa que a gente também lutou, juntou para 

ter, programas específicos para a juventude de favela, de investimento na área da 

cultura, na área social, foram deixados de lado pelas novas gestões. (Erika Portilho – 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

A solução para a instabilidade de recursos de financiamento das atividades e da 

própria instituição vem apontando na direção do financiamento institucional como 

resposta mais eficaz ao desafio da sustentabilidade: 
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Vamos supor que o Ministério da Saúde abre um edital. A burocracia para aquilo às 

vezes não compensa concorrer e fazer convênio com o Estado, porque pode te 

prejudicar. Eu acho que o ideal, em termos de grana para manter a continuidade das 

ações da organização, é o apoio institucional. Então, é uma grana que cai todo mês e 

que mantém a organização funcionando independente de projeto. (Sara Branco – São 

Paulo, São Paulo). 

 

O recuo dos aportes de financiamento públicos vem afetando as instituições, 

inclusive as de trabalhos reconhecidos em seus territórios de atuação e premiados por 

entidades públicas, tornando-as cada vez mais fragilizadas e, ao mesmo o tempo, mais 

inclinadas à busca de outras formas de captação de recursos e de readequação da 

organização: 

 

Matrizes Que Fazem 

Com o Estado, ganhamos o prêmio de Cultura Afro, no Rio de Janeiro. A Seppir, que 

foi parceira da gente... a Seppir foi a primeira parceira da gente. Depois a Petrobras, 

o Estado (Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro). Eu estou tentando partir 

para uma linha que seja mais empresarial, para sair fora dessa dependência. (Márcia 

Pereira – São Gonçalo, Rio de Janeiro) 

 

São reconhecidas por muitos dos entrevistados as limitações crescentes de 

investimentos nas organizações da sociedade civil, tanto públicos como privados, 

inclusive criando uma situação de redução de atividades e de pessoas engajadas nas 

ações:  
 

Instituto das Mulheres Negras do Amapá – Imená 

A gente já teve convênios na época da Secretaria da Mulher, mas hoje a gente não tem. 

A gente teve há três... quatro anos atrás. Assim como todo o Brasil, não está fácil, não 

é? A gente realmente está lutando para não deixar a peteca cair. Como falei antes, 

muitas jovens saíram por conta dessa situação financeira, foram buscar outros 

empregos. Hoje a instituição está com poucas jovens, mas a gente está ali há 17 anos 

capengando, e a gente vai continuando. (Lorena Araújo – Macapá, Amapá). 
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A busca por financiamentos de fontes internacionais, embora igualmente em 

redução, é ainda uma das possibilidades para continuidade das organizações no atual 

cenário:  

 

Instituto Mídia Étnica 

Agora, a gente está conseguindo sobreviver justamente por ter financiadores 

internacionais. Se a gente tivesse financiadores brasileiros, eu acho que a nossa 

situação estaria bem pior. Mas eu digo que está razoável. (Rosalvo – Salvador, Bahia). 

 

O cenário posto em causa pelo representante do Instituto Mídia Étnica é 

validado por outros entrevistados: 
 

Ação Educativa 

Eu acho que, no campo das organizações da sociedade civil, está todo mundo sem 

dinheiro... fato. Todo mundo sem grana. Nunca passamos por momento tão difícil. Nós 

tivemos redução de quadro aqui. Aquela figura do doador internacional, que para nós 

foi muito importante durante muito tempo, reduziu muito, porque globalmente dinheiro 

muda de caminho. Você tem Síria, você tem refugiado. E agora para as organizações 

brasileiras é mais complicado ainda, porque o país de cabeça para baixo, do avesso 

politicamente, que não te dá segurança nenhuma de projeto de futuro... muito difícil 

que um organismo internacional de peso invista nesse tipo de ação. Então, as questões 

de direitos humanos no Brasil estão passando por um momento tão horroroso, são 

tantas as perdas, que quando a gente para pra pensar: se eu fosse um investidor externo 

que não conhece o Brasil, eu ia esperar um pouquinho para ver o que pode acontecer. 

Então, existe uma questão de espera, da mesma forma também que tem uma mudança 

muito grande. Os institutos ligados às empresas, aos bancos, têm participações muito 

maiores hoje. Então, muitos que financiavam o trabalho de organizações da sociedade 

civil têm hoje os seus próprios departamentos cuidando disso. Então, o que nós 

fazemos? Dá para a gente ficar falando: “não, não quero saber de vocês”? Não. 

Vamos dialogar, vamos impactar ali também, vamos mexer nesse melê aí, sabe? Mas 

é uma mudança muito grande. (Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo). 

 



 

 
67 

O papel desempenhado pelos institutos e fundações privadas no financiamento 

das organizações da sociedade civil também é destacado nas entrevistas: 
 

Ação Educativa 

Olha, essa é uma grande questão, porque cada vez mais tem sido reduzida a 

possibilidade de você conseguir financiamento institucional. Eu acho que, como são 

atores muito recentes no trabalho de maior âmbito e nessas parcerias com as 

organizações da sociedade civil, ainda não está amadurecido para eles o quanto esse 

financiamento institucional é essencial para que você possa ter ações sustentáveis. 

(Ednéia Gonçalves – São Paulo, São Paulo).  

 

Ação Educativa 

Eu acho que tem uma necessidade de nós melhorarmos a nossa interlocução, a nossa 

argumentação e, em rede, discutir isso. Como também falta a percepção de que você 

manter organizações fortes, sustentáveis e de longo prazo de sustentabilidade fortalece 

as ações que você desenvolve em parceria com esses institutos. Eu acho que isso não 

está claro ainda para eles. Vou dar dinheiro para ONG? Não, vou dar dinheiro para o 

projeto. Você tem que ter uma organização que tenha uma infraestrutura, uma base 

sólida para que o trabalho que você está desenvolvendo possa também ser sustentável, 

se transformar e dar possibilidade de você ter um quadro que realmente corresponda 

às necessidades de um trabalho de qualidade, para que você tenha instrumentos, para 

que você tenha materiais que facilitem isso. Isso é um desafio. (Ednéia Gonçalves – 

São Paulo, São Paulo).  

 

Laborial Crow 

Então, eu acho que nos editais, nos espaços... os espaços poderiam ceder mais, abrir 

mais pros jovens e, realmente, os órgãos responsáveis por demandar a questão 

financeira, pra liberar captação de recurso, serem mais ágeis, né! ... que demora muito. 

A gente fica esperando muito pelo dinheiro pra poder realizar uma ação e a gente não 

quer saber... a gente realiza, né, mas a gente fica limitada. Então, mesmo que a gente 

fica limitada, nosso sonho fica ali, sendo alimentado, alimentado. Isso vai fortalecendo 

o poder da juventude. (Willian Ângelo − Fortaleza, Ceará). 
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As organizações entrevistadas nesta pesquisa integram redes, fóruns e 

conselhos, sejam alicerçados em órgãos do Estado, sejam mantidos apenas pela 

sociedade civil organizada. Portanto, a ampliação do impacto em função da atuação em 

rede não se restringe às competências desenvolvidas pelas organizações da sociedade 

civil, mas alarga também o sentido público do Estado e suas agências na medida em 

que buscam incidir sobre as políticas públicas.  

 

Ação Educativa 

Nós estamos nos fóruns de educação, nós estamos nos fóruns de juventude, nós estamos 

nos fóruns que discute relações sociais, a gente está em todos. Mas, sobretudo, a gente 

participa do miúdo, e a gente faz... por exemplo, usa semana como essa para atrair a 

discussão para cá. Agora, uma coisa que é importante: a gente publica muito, a gente 

tem uma preocupação muito grande em registrar, registrar posicionamentos, fazer com 

que essas pessoas tenham acesso a essas discussões... A Ação Educativa participa das 

redes, ela não monitora as redes, ela não é a dona da rede. (Ednéia Gonçalves – São 

Paulo, São Paulo). 

 

         As organizações de juventude negra e as que atuam com ela demonstram inclusive 

sua disposição de dialogar de modo propositivo no âmbito de instâncias que abrigam o 

Estado e a sociedade civil.  Do mesmo modo, muitas das entrevistadas se colocam como 

proponentes de políticas públicas, tendo suas metodologias de trabalho como 

referências significativas desta contribuição. 

 

Instituto de Estudos Socioeconômicos − Inesc 
  
As parcerias são históricas porque, desde essa questão de trabalhar a democracia até 

os dias atuais, foram sendo feitas parcerias com o que a gente chama do campo popular 

democrático, que a gente se diferencia dessa coisa de terceiro setor – a gente não é 

terceiro setor. Então, vai desde MST, Movimento TelaPib, Coiab, Conaq, até 

movimentos de juventudes locais. Lá no DF, a gente tem o Fórum de Juventude do DF, 

a gente trabalha com a família hip-hop, com ocupações também de espaços... é 

Movimento Oficina Vive, Mercado Sul, que é uma ocupação que tem em Taguatinga. 

E, por exemplo, nós somos uma organização branca e não é uma organização de 

mulheres, mas estamos alinhados com a luta antirracista – então dialogamos com esse 
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campo –, estamos alinhados com as feministas – então a gente dialoga com elas –, está 

em fóruns comuns, etc. (Carmela Zigoni – Brasília, Distrito Federal). 

 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN 

Então, é o que eu te disse: nós estamos em todas as cadeiras que decidem sobre a 

agenda de educação da população negra no Brasil. Por exemplo, hoje eu estou aqui 

no Fopir – nós temos cadeira –, mas a associação está sendo representada na discussão 

da lei 10639 dentro da base, que está acontecendo hoje. Hoje e amanhã. Não pode 

fazer uma discussão sobre um tema que nos é tão caro sem a nossa presença. Então, 

nós temos feito essa coisa do controle social e marcar presença e representação nos 

espaços que decidam sobre políticas públicas para a nossa população. (Anita Benites 

– Brasília, Distrito Federal). 

 

Coletivo Enegrecer 

Mas o Enegrecer historicamente participa de conselhos municipais, estaduais, 

nacionais e aí a gente destaca o conselho de direitos humanos, o conselho de igualdade 

racial, o conselho de juventude, o conselho de criança e adolescente. Nós estávamos 

com cadeira no Conjuv, no Conanda, no CDH, que é o conselho de direitos humanos, 

e no Conapir. Então, nós tínhamos cadeiras deliberado, estava como conselheiro até 

mês passado. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, nós 

estamos no conselho de juventude de igualdade racial. Em Angra dos Reis, estamos no 

conselho de juventude. Em Mendes, estamos no conselho de igualdade racial. Aqui no 

Rio de Janeiro, os conselhos foram “desinstituídos” pelo Eduardo Paes, o conselho de 

juventude, mas aqui a gente participa dos órgãos de PIR. Todas as iniciativas que têm 

dos órgãos de promoção da igualdade racial, a gente tá sempre junto nas atividades... 

organizam algumas coisas juntos. Aquilo que vai até aonde a gente aguenta. (Walmyr 

Gonçalves – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). 

 

Instituto Mídia Étnica 

A gente participa de alguns fóruns, faz parte do Coletivo Baiano de Comunicação. A 

gente é um ponto de cultura. Não vou lembrar aqui de todos que a gente participa, mas 

também participamos de várias redes de discussões, mídia e etnicidade. Temos um bom 

diálogo com o estado e com suas secretarias, em especial a de Cultura. Mas também 
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não queremos ser financiados diretamente por órgãos públicos. (Rosalvo Neto – 

Salvador, Bahia). 



 

 
71 

Seção III. Atos, potências e desafios de organizações de 
juventude negra e daquelas que atuam com juventude negra 
 

Uma das questões importantes da pesquisa estava diretamente vinculada ao 

reconhecimento das formas de organização, de campos de atuação, de composição de 

colaboradores e público em atendimento; de modos e escalas de intervenção; e de 

processos de sustentabilidade de entidades e coletivos que atuam com recorte de 

juventudes negras e indígenas.  

Na perspectiva assinalada, buscamos construir um quadro qualitativo de 

entidades e coletivos em suas diferentes abrangências e conteúdo que marcam suas 

identidades, incluindo especificamente os projetos desenvolvidos por eles e que 

traduzem sua inserção como proponentes de agendas de direitos das juventudes negras 

e indígenas. Esta escolha de linha de base de leitura sobre a atuação das organizações 

foi considerada fundamental, uma vez que oferece a oportunidade de elaborar mapas 

cognitivos das agendas prioritárias em curso, das temáticas preferenciais, das condições 

de organização e do provimento de recursos para o desempenho das ações, 

configurando um panorama sistemático das potências e atos das instituições e/ou 

institucionalidades em estudo.  

Deve-se acrescentar a majoritária presença de organizações que atuam com 

juventude negra no elenco das entrevistadas. Justifica-se essa preponderância pela 

maior representatividade das organizações de juventude negra e das que atuam com ela 

no conjunto de instituições que se inserem no campo de recorte da pesquisa.    

Para cumprir os objetivos específicos enunciados, foi aplicado um questionário 

base com um roteiro dirigido de questões para respostas diretas dos entrevistados (em 

anexo). O contato com as organizações selecionadas foi realizado por meio de uma 

carta-convite para colaboração com nossa pesquisa. Diante da concordância em 

participar, foi enviado o instrumento eletrônico para o devido preenchimento da 

organização generosamente disposta a contribuir5. 

Apesar de contarmos com uma significativa adesão ao instrumento eletrônico e 

a simpática concordância das diferentes organizações em participar da pesquisa, a 

                                                        
5Foram selecionadas 50 instituições com perfis diversos e localizações regionais distintas com o objetivo 
de construir um quadro qualitativo mais apurado de organizações que trabalham efetiva e 
prioritariamente com juventudes negras e indígenas. Das 50 selecionadas, 43 concluíram suas respostas 
no prazo previsto em nosso cronograma de trabalho. 
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tempestividade das devolutivas foram variadas. 6  Em alguns casos, foi necessário 

providenciar agendamentos e a realização de entrevistas diretas (presenciais, por Skype 

e ligação telefônica) com representantes das organizações selecionadas, sem nenhum 

prejuízo às informações coletadas.  

Embora o curso da pesquisa não tenha sido orientado pela construção 

quantitativa de informações, o tratamento sistemático e analítico delas será traduzido 

por demonstrações figurativas, cujo objetivo é contribuir para uma visualização das 

questões centrais da pesquisa e reforçar o quadro analítico composto.  

 

III. 1. Abrangência e diversidade de organizações de juventude negra  
 

Cabe destacar que a pesquisa buscou ampliar a abrangência geográfica dos 

entrevistados e a diversidade de organizações, incluindo em seu elenco de selecionadas 

as experiências de coletivos de jovens não formalmente institucionalizados, assim 

como de terreiros de religiosidades de matriz africana (candomblé, umbanda e telecô) 

e organizações em aldeias indígenas que, comprovadamente, atuam com as juventudes 

do recorte racial e étnico do projeto. Em termos gerais e segundo uma classificação por 

tipologias de natureza mais convencional, o perfil das organizações entrevistadas foi 

assim identificado: 
 

 
                                                        
6A tempestividade das respostas deve-se principalmente à natureza qualitativa das informações. Em 
muitos casos, o preenchimento devia ser feito por mais de um colaborador da organização, já que 
exigia um conhecimento mais pormenorizado das questões de gestão e coordenação de projetos, 
incluindo informações mais específicas das funções e atividades.  
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Buscou-se, além de considerar a diversidade de formas de organização, 

preservando o peso significativo da presença de organizações não governamentais 

como instituições de juventude negra e as que atuam com ela, incluir formas de 

organização cujas institucionalidades não obedecem a normativas mais formalizadas (a 

exemplo dos coletivos). Buscou-se também compatibilizar a distribuição geográfica das 

organizações selecionadas para oferecer o panorama mais abrangente possível das 

formas, dos modos e das condições de desenvolvimento e trabalho das organizações 

com balizamentos territoriais de referência. O mapa a seguir apresenta a localização 

das organizações entrevistadas (embora, advirta-se, não signifique a escala de 

abrangência de sua atuação): 
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Os questionários chegaram a 40 organizações ao todo. Embora seja verificada 

a concentração de organizações entrevistadas no Sudeste, fato plenamente justificável 

pela maior incidência de organizações atuantes com as temáticas de direitos das 

juventudes negras naquela região do país, seguida da região Nordeste.   

Considerando ainda a busca de um recorte expressivo para análise qualitativa e 

situacional das organizações, também se fez significativa a ponderação das escalas 

geográficas de atuação: 

 

 
 

Como assinaladas no gráfico acima, as organizações entrevistadas possuem 

diferentes escalas de atuação (parcerias, financiamentos, incidência de projetos e 

compartilhamento de ações). Elas assumem, portanto, espaço-temporalidades 

diferenciadas que exigem estruturas particulares para o desenvolvimento de atividades, 

coordenações específicas para elaboração e execução de projetos, recursos de 

sustentabilidade para a efetivação de ações e pessoal envolvido para a execução de 

projetos e gestão organizacional em graus distintos de complexidade. De imediato, vale 
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registrar que as organizações de juventude negra e/ou que atuam com ela desenvolvem 

estratégias de afirmação em escalas geográficas ampliadas, fazendo de suas referências 

de inserção social, de sua capacidade de articulação interinstitucional e de suas ações 

territoriais uma cartografia social cada vez mais complexa e em sintonia com a 

multiplicidade das causas que abrigam em suas agendas temáticas de direitos.  

É imprescindível ressaltar que a escala geográfica da abrangência de atuação 

tem sua especificidade de incidência territorial das ações desenvolvidas e em 

desenvolvimento: atuação predominante em favelas e periferias urbanas. Portanto, as 

organizações em análise se configuram como organizações de juventudes racialmente 

discriminadas em seus territórios de morada e existência e organizações que atuam com 

essas mesmas juventudes, construindo decisivamente modos de incidência que 

combinam sujeitos/territórios na construção e efetivação de agendas de direitos.  

 

III. 2. Análise do campo de atuação das organizações entrevistadas 
 

Um dos itens importantes de nossa pesquisa era a identificação do campo de 

atuação das organizações inscritas nas agendas das juventudes negras. Verificou-se 

com as respostas obtidas que arte e cultura são preponderantes como campo de atuação, 

seguida pelos campos de direitos humanos e educação, demonstrando sintonia com 

temáticas que são caras e cada vez mais relevantes para as juventudes negras como 

sujeitos de direitos plenos.  
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Em muitas das organizações, os três campos se cruzam e se combinam no 

escopo de seus projetos. Ou então, a cultura e a arte assumem posição de 

transversalidade, especialmente por tratar-se de construção/mobilização de identidades 

culturais e pertenças sensíveis às juventudes negras como público e autor das ações das 

organizações entrevistadas. O trabalho com a cultura e a arte é criativamente elaborado 

a partir de diferentes linguagens (música, dança, artes visuais − fotografia, vídeo,  

grafite, pintura −, literatura, saraus, rodas culturais, rimas em performances) e seguindo  

diferentes estilos estéticos (variando das chamadas “culturas de tradição”7 às culturas 

urbanas contemporâneas8).  

Todavia, por sua força de pertenças imaginárias, de memórias de 

ancestralidades e de afirmação identitária culturais, é possível observar processos de 

construção e afirmação do reconhecimento racial (no caso das juventudes negras) e 

étnico (no caso das juventudes indígenas) na atuação/invenção de um campo da arte e 

da cultura.  

Há, portanto, uma força vital (um Asé, na língua yorubana) não necessariamente 

com uma conotação religiosa (porém de cosmogonias) que percorre o campo de 

atuação, aqui classificado como cultura e arte na predominância das atividades 

                                                        
7 Capoeira, jongo, maracatu, samba, tambor de crioula, frevo e bumba-meu-boi, preponderantemente. 
8 Funk, hip-hop, charme e soul, preponderantemente. 
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presentes nas organizações entrevistadas. Não se trata, é bom sublinhar, de uma opção 

pela cultura e pela arte como meros instrumentos para atrair jovens, mas, sim, do 

reconhecimento da centralidade da cultura e da arte na sociedade contemporânea e, 

sobretudo, um campo particular em que os jovens negros e as jovens negras cada vez 

mais inscrevem a afirmação de seu ser/estar no mundo.  

Tais forças se fazem igualmente decisivas quando se trata do desenvolvimento 

da educação e dos direitos humanos, uma vez que o que está em causa é o direito à 

diferença sociocultural como matriz de superação da distinção corpóreo-territorial de 

direitos vivida profundamente pelas juventudes negras.  

É relevante registrar que há uma considerável diversidade de atuação das 

organizações de juventude negra e das que atuam com ela, traduzindo inclusive a 

pluralidade das demandas objetivas e subjetivas de superação de desigualdades sociais 

e o ingresso qualificado no mundo do trabalho (formação profissional e 

empreendedorismo), a produção do conhecimento aplicado na transformação de 

espaços marcados por distinções de direitos (pesquisa e desenvolvimento territorial), 

os repertórios e as práticas inovadoras das relações com o mundo da vida (meio 

ambiente), a criação de intersubjetividades na cena sociopolítica contemporânea 

(traduzidas na comunicação, especialmente dedicadas ao acesso e ao uso criativo de 

tecnologias de informação, produção e difusão de conteúdos) e, em especial, a ascensão 

do gênero como campo de afirmação de direitos.  

Podemos concluir que os campos temáticos de atuação das organizações 

colocam, de modo inovador, um conjunto de direitos historicamente demandados pelas 

populações negras e indígenas (saúde, educação, trabalho), porém retraduzidos no 

contemporâneo com o respeito às diferenças e a afirmação de autonomias de criação. 

Ademais, isso não ocorre somente como uma inclusão de jovens negros e indígenas nos 

padrões hegemônicos do mercado e dos serviços do Estado, mas também propõe 

afirmativamente novos direitos (arte e cultura, comunicação, gênero, meio ambiente e 

desenvolvimento territorial). Os campos temáticos das organizações entrevistadas são 

experiências significativas para a construção de agendas de juventudes como um campo 

de movimentação que incide, afirma e inventa direitos de uma cidadania que se quer 

plena.  
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III.3. Da presença de jovens nas organizações 
 

Um dado significativo que de certo modo explica a diversidade e atualidade dos 

campos temáticos das organizações entrevistadas é a presença de jovens em sua 

composição. Esse dado parece ser decisivo para a constituição de campos de 

movimentação e territórios de atuação. Das organizações entrevistadas, a maioria (32 

organizações) conta com jovens de até 29 anos entre seus colaboradores. Acreditamos 

que esta presença ofereça às organizações um temário plural e próprio das juventudes 

negras, contribuindo sobretudo para promover diálogos inventivos, engajamentos e 

sinergias com o conjunto dos jovens participantes como beneficiados diretos e indiretos 

dos projetos originados dos campos particulares de movimentação.    
 

 
É preciso registrar com ênfase que, quando observamos o público preferencial 

das organizações entrevistadas, vinte e oito delas têm atenção exclusivamente voltada 

aos jovens.  
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Estamos diante de uma dinâmica de protagonismo dos jovens, sobretudo no que 

concerne aos jovens negros e jovens negras na criação e no desenvolvimento de 

organizações. Esta informação é confirmada em nosso inventário preliminar e nas 

entrevistas em profundidade realizadas com dirigentes das organizações, inclusive com 

a identificação da multiplicação de entidades e coletivos constituídos e dirigidos 

exclusivamente por jovens9. 

 

 

 

 

 

                                                        
9Das 40 organizações selecionadas para esta análise de potências e desafios, (7) sete delas são coletivos 
criados e dirigidos exclusivamente por jovens (Cese, Bocada Forte, Coletivo Hip-hop Princípio Ativo, 
Levante Popular da Juventude, Mobilização, Diversidade Periférica, Coletivo Periferia em Foco). Em 
um inventário paralelo sobre coletivos, foram identificados 300 coletivos com densidades de trabalho, 
incidência política e cultural diversa e territorialidades distintas de atuação. Pode-se concluir que estamos 
diante de um novo modo de organização das juventudes, sobretudo das juventudes negras. 
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III. 4. Dos projetos desenvolvidos e seus participantes 
 

 
No que concerne aos projetos desenvolvidos no âmbito das organizações, 

verifica-se, para além da pluralidade de temáticas, uma consonância significativa com 

os campos de atuação identificados como prioritários. Cabe ressaltar, portanto, que as 

organizações buscam, com muita ênfase, coordenar seus campos temáticos com os 

projetos pelos quais buscam materializar as intencionalidades de suas agendas de 

direitos.  
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A faixa etária dos envolvidos nos projetos demanda atenção, principalmente 

porque mobiliza grupos etários negros não inseridos em políticas sociais 

governamentais, com menor escolaridade e baixa empregabilidade e, sobretudo, os 

mais notoriamente expostos à violência letal. 10  Portanto, o público prioritário dos 

projetos demonstra uma dimensão sociopolítica das mais relevantes, especialmente 

quando se trata das juventudes negras situadas nas favelas e periferias urbanas.  

 
 

 

 

                                                        
10 O homicídio de jovens negros já deve ser considerado como prática de genocídio no Brasil. Dos 56.337 
homicídios registrados no país em 2012, trinta mil eram jovens de 15 a 29 anos, sendo que 77% dos 
jovens mortos eram negros. Índice de Homicídios na Adolescência. IHA 2012. Rio de Janeiro: 
Observatório de Favelas/SDH/Unicef/LAV, 2014. Disponível para download em  http://prvl.org.br/. 

http://prvl.org.br/
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Esse público preferencial de envolvidos nos projetos não é uma consequência 

das condições sociais e territoriais dos jovens negros e das jovens negras, mas, sim, um 

critério das organizações. A opção de envolvimento das e dos jovens em projetos 

expressivamente pautados pela “vulnerabilidade” já denota a proposta das ações mais 

específicas e da própria orientação ético-política das organizações. É igualmente 

merecedor de atenção o critério de “gênero” das escolhas das organizações, uma vez 

que passa a abrigar intencionalmente as mulheres negras, historicamente marcadas pela 

desigualdade e pela distinção corpórea de direitos reproduzida nas relações racializadas 

que aprofundam a discriminação das jovens negras.   
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Embora nosso estudo não tenha dimensões quantitativas ou mesmo pretensões 

generalizantes, é possível evidenciar que as organizações de jovens negros ou as que 

atuam com eles exercem um papel de maior relevância de reconhecimento e afirmação 

desses jovens como sujeitos de direitos em uma sociedade de marcações raciais de 

desigualdade e de distinção corpórea de direitos.  

Quando a quantidade de público é colocada na cena de análise das organizações 

em entrevistas, é possível verificar de imediato a abrangência da atuação e a 

incorporação de jovens envolvidos. 
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Como observaremos ao utilizar o recurso do gráfico acima, as organizações 

entrevistadas contam com um público de jovens expressivo que é mobilizado e 

incorporado a seus projetos e ações. Essa informação é decisiva porque demonstra a 

capacidade de articulação, envolvimento e identificação da juventude com as 

organizações entrevistadas.  

 

 

III. 5. Da sustentabilidade 
 

Um dos principais desafios da imensa maioria das organizações da sociedade 

civil é, sem dúvida, o da sustentabilidade. Os financiamentos públicos e privados 

(nacionais e internacionais) são intermitentes e, não raras vezes, efêmeros, fazendo da 

captação de recursos uma arena esgotante de esforços. Por outro lado, a forma mais 

comum de financiamento de ações se faz por projetos, cujas temporalidades são bem 

demarcadas (poucos ultrapassam 12 meses de vida) e, por isso, afetam a continuidade 

das ações das organizações. A dependência dessa forma de concessão de 
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financiamentos vem obrigando muitas instituições a se transformarem em máquinas de 

produção de projetos. Isso faz com que, inclusive, muitos dos projetos modelados não 

sejam os mais desejáveis para a agenda de direitos que a organização pretende constituir 

e efetivar, servindo, sim, para o interesse relativo aos editais governamentais e 

corporativos que não estão necessariamente coadunados com as expectativas e 

perspectivas das organizações da sociedade civil. São poucas, ou melhor, ínfimas, as 

organizações que recebem apoio institucional de desenvolvimento e/ou de consolidação 

de suas agendas de direitos em nosso país.  

Diante desse quadro de imensas limitações, as organizações precisam reinventar 

permanentemente suas táticas de captação de recursos de financiamento. As linhas de 

sustentabilidade das organizações são demonstradas no próximo gráfico: 

 

 
É imediatamente reconhecível a diversidade de linhas de sustentabilidade 

adotadas. Observa-se o uso significativo de parcerias interinstitucionais. Estas são 

formas de interação que envolvem intercâmbios de metodologias, usos de espaços 

comuns para cursos e seminários, compartilhamento de serviços e atuação em 
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atividades locais sem envolver recursos financeiros diretos. As parcerias são, na 

verdade, um modo colaborativo de viabilizar ações que vêm se tornando mais 

frequentes, dadas as atuais dificuldades de captação de recursos em geral para o 

conjunto de organizações da sociedade civil.  

A forte dependência de editais públicos e privados ainda é marcante em todas 

as organizações entrevistadas. Esta modalidade, embora importante, obriga muitas 

organizações a adequar projetos às linhas preferenciais das instituições públicas e 

privadas. O agravante neste caso é o número ainda limitado de editais que abarcam as 

temáticas próprias das juventudes negras em seu escopo de prioridades e/ou portfólio 

de interesses, expressando contundentemente o racismo institucional que se faz 

presente nas agências do Estado e empresas privadas.  

A mobilização de outras linhas de captação de recursos – doação, prestação de 

serviços, venda de produtos – começa a ganhar maior frequência nas organizações. São 

possibilidades que exigem adequação de estruturas e pessoal nem sempre compatíveis 

com as atividades-fim das organizações e, em muitos casos, exigem investimentos 

preliminares para sua execução com algum sucesso.  

Por outro lado, é corrente o crescimento do uso de crowdfunding para sustentar 

projetos e atividades, modalidade cujo sucesso depende muito das redes sociais de 

inserção da organização, da atratividade do projeto e do montante estabelecido como 

meta de captação. Embora trate-se de uma modalidade inovadora de captação de 

recursos e divulgação das ações da organização, há limites inscritos na própria cultura 

das doações por essa via na sociedade, sem contar com a atual situação de crise 

econômica que afeta as possibilidades generosas de contribuição.  

A questão da sustentabilidade evidencia reflexos no quadro permanente de 

colaboradores, fazendo com que boa parte dos entrevistados demonstre em seus 

quadros um pequeno número de componentes fixos e, como apontado nas entrevistas, 

bastante instável. 
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É evidente que um reduzido quadro de colaboradores permanentes, acrescido 

da instabilidade de seu emprego e contratação, obriga as organizações a reconstruir 

processos formativos e viver descontinuidades na cultura de gestão, nas expertises de 

elaboração e execução de projetos, assim como no conjunto das demais ações, sejam 

elas pontuais ou não, afetando a organização com um todo.  

Um dos elementos mais contundentes e que agravam o atual quadro de 

sustentabilidade das instituições é a não incorporação dos custos de gestão aos 

financiamentos. Geralmente, as atividades apoiadas com financiamentos são 

atividades-fim, com pouca possibilidade de incorporar-lhes os custos das instituições 

que garantem a funcionalidade dos projetos (energia, telefonia, aluguel, limpeza, 

internet, manutenção de equipamentos, impostos etc.). Atualmente até mesmo as 

despesas bancárias estão sob a responsabilidade das instituições. Todos os serviços que 

garantem a execução das atividades dos projetos, incluindo o pessoal do setor 
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administrativo e de serviços gerais, não são contabilizados e nem mesmo podem figurar 

nos orçamentos de projetos que concorrem em editais e convênios, fazendo com que as 

organizações absorvam tais despesas. Nas entrevistas com as organizações, foram 

identificados os seguintes custos administrativos não inseridos nos recursos destinados 

às atividades-fim e seus respectivos impactos na gestão: 

 
Para além dos impactos já nomeados na estrutura física e nos serviços (água, 

energia, limpeza, internet etc.), verifica-se a ocorrência da mesma situação em 

atividades extremamente importantes para a qualidade do trabalho das organizações, 

como a formação de pessoal e o acompanhamento/avaliação das ações e projetos. As 

atividades que geram custo para as organizações de capital intelectual, mas são 

indispensáveis para a condução das ações em projetos e demais atividades-fim, ficam 

fragilizadas por não constarem dos orçamentos financiáveis pela maioria das 

instituições de fomento. Identifica-se, portanto, a imperiosa revisão de conceitos, 

normativas e dimensão de escopo e portfólio institucional de apoio às organizações da 

sociedade civil, particularmente às que atuam com agendas de direitos das juventudes 

negras (e indígenas). 
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Seção IV. Considerações complementares  
 

O estudo apresentado permite construir um painel analítico dos atos e das 

potências de organizações da sociedade civil envolvidas na construção e efetivação de 

agendas de direitos das juventudes negras. Optamos pelo desenho do painel mais plural 

possível das organizações para a realização da investigação proposta, tendo em vista a 

construção de uma cartografia ampla e diversa do campo de movimentação eleito no 

escopo da pesquisa.   

De imediato, deve-se destacar o papel fundamental das organizações entrevistadas 

na construção de uma Agenda de Direitos das Juventudes Negras, pois, além de suas 

ações temáticas e perspectivas de direitos, essas organizações são exemplares para 

afirmar a importância da sociedade civil na superação de desigualdades socioeconômicas 

e de distinções corpóreo-territoriais de direitos em nosso país. Isso pode ser comprovado 

na própria dimensão social e política do campo de movimentação que integram, uma vez 

que dizem respeito a direitos ainda não efetivados para populações negras, mas também 

porque têm a ousadia de inventar direitos que não serão exclusivos para as juventudes 

negras, uma vez que são imprescindíveis para a democratização plena da sociedade 

brasileira. 

Deve-se também acrescentar a coerência entre os campos prioritários de direitos 

em que as organizações atuam e o desenvolvimento de projetos, demonstrando 

concretamente o compromisso ético do discurso e a ação construída pelos jovens e com 

os jovens. Há um destaque importante da temática de direitos das organizações para além 

da democratização do acesso à educação de qualidade e da inserção digna no mundo do 

trabalho: a importância atribuída às artes e à diversidade cultural em ações e projetos.  

Trata-se, assim percebemos, da construção de repertórios estéticos de identidade que 

passam a mobilizar a juventude para ações organizadas em coletivos de lutas por direitos 

plurais na sociedade brasileira.  
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A pauta identitária vem assumindo, portanto, a condição de disparador de outros 

direitos à cidadania plena reivindicada pelas juventudes negras. As identidades culturais, 

religiosas e estético-corporais elaboram pertenças de atitudes, justamente as que animam 

a afirmação social e política dos jovens negros e das jovens negras na cena pública 

contemporânea, sobretudo quando se trata de organizações e juventudes de favelas e 

periferias urbanas.    

Nas entrevistas em profundidade, pode ser reconhecido o imenso desafio das 

organizações em incidir sobre políticas públicas. Muitas das organizações buscam 

participar de fóruns de representação e redes de articulação para maior difusão e melhor 

reverberação política de demandas de direitos dos jovens negros e negras. As mais 

identificadas estão relacionadas à educação (básica e universitária), à inserção qualificada 

no mundo do trabalho e à cultura como esfera pública de direitos e, ao mesmo tempo, 

como experiência crítica das condições raciais de desigualdade socioespaciais em que 

vivem. 

Os critérios de envolvimento do público em projetos e demais ações das 

organizações entrevistadas são demonstrativos de uma atenção mais especial aos jovens 

e às jovens mais profundamente marcados e marcadas pelas desigualdades sociais em 

reprodução incessante no país. Tais desigualdades inclusive retiram deles as 

possibilidades de exercício dos direitos fundamentais e, no limite, da própria vida com o 

genocídio de jovens negros de favelas e periferias. O recorte de público mais atendido se 

estende dos 16 aos 26 anos, justamente uma faixa etária pouco incorporada em políticas 

e/ou programas sociais públicos e mais exposta à violência letal urbana. Neste sentido, as 

organizações de juventude negra e as que atuam com ela são fundamentais para formular 

e executar políticas públicas consistentes e efetivas de direitos para a juventude cada vez 

mais marcada como vítima da violência dos homicídios e do encarceramento prisional.     

A criação das organizações de juventude negra e das que atuam com essa 

juventude demonstra processos plurais de construção, embora assumindo o 

enfrentamento das relações sociais em suas marcações raciais como fundamento da 

desigualdade social. O movimento negro aparece como grande referência, principalmente 

na criação das organizações com o histórico mais ampliado de atuação, coincidindo com 

o período de democratização daquele inaugurado com a aprovação da Constituição de 

1988.  
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Essas organizações se nos apresentam com uma maior condensação sociopolítica, 

escalas geográficas mais amplas de atuação institucional e maior capacidade de 

mobilização de atores sociais e recursos de mobilização de lutas por direitos. Percebemos 

que as organizações entrevistadas com o perfil em destaque – Ação Educativa, Ceert e 

Cedenpa − desempenham um papel central na elaboração assertiva de agendas de direitos 

das juventudes negras, na continuidade de ações de enfrentamento do racismo 

institucional e de articulação com outros coletivos e instituições que atuam para a 

superação das desigualdades reproduzidas pelo racismo. As organizações em causa se 

revelam como espaços de condensação política de afirmação de jovens negros e negras 

como sujeitos de direitos em uma sociedade com marcações raciais perversas e violentas.  

Nossa pesquisa demonstrou que as organizações com maior condensação política 

atravessam um momento decisivo para a ampliação/renovação de seu quadro de agentes, 

notadamente com articulação maior e mais duradoura com juventudes e/ou com o 

ingresso de jovens nas estruturas da organização, deixando, assim, de apenas receber esse 

grupo social como público de projetos e ações.  

 As entrevistas demonstram que as juventudes negras apresentam demandas de 

protagonismo e autonomia que atualizaram a composição de forças sociopolíticas e das 

pautas do campo de movimentação em que estão inseridas: a superação do racismo. 

Posicionamentos políticos e disputas de imaginários começam a ser assumidos pelas 

juventudes no sentido de construir sua apresentação de si e não mais aceitar serem 

representadas por instituições (mesmo que estas sejam de um campo comum a suas lutas 

por direitos) nem por outros atores, sejam eles institucionais ou não. Neste cenário, a 

incorporação desses jovens fricciona, inventa e atualiza a cena do movimento de direitos 

das juventudes negras, assim como dispara processos de criação autônoma de suas 

próprias organizações.   

Nesta perspectiva anunciada é que surgem os coletivos em movimentos diversos, 

porém fundados na identidade racial como mediação principal de conscientização, 

mobilização e engajamento político, social e cultural. Esse movimento de apresentação 

de si com práticas de pertencimento cultural, social e territorial faz com que os jovens 

protagonizem a criação de novas pautas para agendas de direitos, associadas a formas de 

organização de baixa densidade de formalização institucional.  
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Para esses coletivos que inauguram movimentos de afirmação das juventudes 

negras no contemporâneo, a busca de maior autonomia de organização combinada com o 

fortalecimento da identidade negra e com a elaboração de repertórios próprios constituem 

os principais pilares de seu perfil organizativo e sua inscrição na cena pública das lutas 

de direitos exigidos pelas juventudes negras.   

Em consonância com esse cenário e também com o novo perfil emergente das 

juventudes negras identificadas neste estudo, destacamos a entrada em cena de jovens 

moradores de favelas e periferias urbanas como agentes do campo de movimentação de 

lutas de enfrentamento do racismo institucional. Jovens negros e jovens negras de espaços 

populares ganham destaque na construção de coletivos atuantes na cena contemporânea, 

inclusive criando modos de mobilização social e formas inovadoras de organização de 

ações em seus territórios de morada.  Aqui a cultura, a comunicação e a arte desempenham 

um papel decisivo no modo de atuação desses coletivos, sendo estes entendidos como 

expressão de direitos e como mediação de visibilidade das demandas de outros direitos 

fundamentais, tais como educação, saúde e trabalho.  

Ressaltamos em nosso estudo a significativa presença de organizações de 

juventude originadas de religiosidades de matriz africana e afro-brasileira ou vinculadas 

a tais religiosidades. Os terreiros de umbanda e candomblé entrevistados, ou projetos e 

ações derivados deles, mostram-se como espaços de condensação política e intervenção 

social para além das práticas religiosas. Seu alcance atinge seus próprios filiados e suas 

ações estendem-se pelos territórios onde estão circunscritos, atingindo em especial o 

público infantil e jovem, com expressiva combinação da luta pela liberdade de identidade 

religiosa e dos direitos sociais reivindicados nas periferias urbanas.    

É também decisivo chamar a atenção para o surgimento de organizações criadas 

por jovens negros e jovens negras com escolaridade universitária, porém com imensas 

limitações de ingresso qualificado e autônomo no mercado de trabalho, principalmente 

devido às práticas de seletividade e hierarquização do racismo institucional em empresas 

privadas. (Pode-se identificar que as políticas de cotas raciais em universidades públicas 

estão disparando o processo de (re)localização dos jovens negros no contexto da formação 

acadêmica e profissional da sociedade, assim como das possibilidades de inventar seus 

rumos de geração de trabalho e renda).  
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Muitas dessas organizações criadas e dirigidas por jovens negros de formação 

universitária buscam estabelecer nexos de sua atuação com políticas mais amplas de 

direitos, implicando sua participação em instâncias de representação para incidência em 

políticas públicas. Podemos identificar essa inserção no âmbito da política educacional, 

sobretudo na educação universitária, demonstrando o potencial das organizações de 

juventude negra e das que atuam com ela em se tornarem agentes coletivos para o diálogo 

propositivo com as políticas públicas, especialmente com incidência no campo da 

educação e da cultura. Esta seria uma importante linha de pesquisa, acompanhamento e 

avaliação sobre as contribuições das organizações de juventude negra e daquelas que 

atuam com essa juventude na democratização efetiva das políticas públicas de educação 

e cultura vinculadas com a superação do racismo institucional.   

Tanto na pesquisa originada nas entrevistas em profundidade como na construída 

com entrevistas semiestruturadas com as 40 organizações, ficou fortemente marcada a 

diversidade de origem e suas implicações na diversidade do perfil e na constituição 

jurídica das organizações. Embora as organizações não governamentais sejam a maioria 

entre as entrevistadas, foram identificados outros modos de estruturação, como os 

coletivos e as empresas sociais.  

Estamos diante de novas modalidades organizativas tanto no sentido de seu 

funcionamento interno como externo (capacidade de dialogar e atuar com outras 

organizações e instituições mais formalizadas, possibilidades de inserção em políticas de 

fomento públicas e privadas, condições de representatividade e incidência em políticas 

públicas, apenas para citar alguns exemplos). 

Os diversos processos históricos de origem e construção das organizações 

entrevistadas também culminam na escolha de diferentes temáticas consideradas 

prioritárias para a agenda de direitos de superação do racismo institucional. Nas 

organizações participantes desta pesquisa, é muito evidente a escolha dos direitos 

humanos como orientação mais abrangente de atuação, assim como as questões 

pertinentes às desigualdades no âmbito do direito à educação e ao trabalho da população 

negra.   
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Entretanto, é possível observar que a cultura, a comunicação e a arte estão se 

destacando nas mediações fundamentais para afirmação dos direitos no campo de 

movimentação das organizações, assim como para seus agenciamentos de articulação em 

escalas ampliadas de atuação ou mesmo aqueles realizados em bases territoriais mais 

locais.   

Por outro lado, é significativo ressaltar que esta maior incidência de produção, 

fruição e difusão de repertórios estéticos e culturais assumem um papel central tanto nas 

organizações com trajetória mais longa como entre as organizações mais recentes. Como 

observamos, estamos diante de afirmações de novos direitos em demanda pelas 

juventudes negras e, simultaneamente, de mediações para visibilidade de outros direitos. 

Advindas de um novo cenário político das juventudes negras contemporâneas, as 

organizações mais recentes atualizam o temário prioritário da agenda de direitos para o 

enfrentamento do racismo institucional. A comunicação como exercício de afirmação de 

identidades e exercício da cidadania política ganha importância neste processo, assim 

como a produção do conhecimento a partir da invenção/resgate de epistemologias 

descolonizadoras de saberes e fazeres, o ingresso autônomo e qualificado no mercado de 

trabalho com a demanda de formação/inserção profissional outrora vedada aos negros e 

às negras, a liberdade religiosa como expressão de suas pertenças de ancestralidade e a 

democratização da produção de repertórios estéticos e culturais como marcações 

identitárias pluralizadas. Estamos diante de uma agenda com um temário inovador e 

criativo de enfretamento do racismo e do racismo institucional, cujos artífices principais 

são os jovens negros e as jovens negras, com destaque especial para os oriundos de favelas 

e periferias urbanas.    

A importância da atuação em rede também se expressa na centralidade atribuída 

às parcerias constituídas entre as organizações. Parcerias que não envolvem 

necessariamente transferências de recursos financeiros, mas que são importantes para a 

sustentabilidade das ações e para a ampliação do impacto positivo das organizações que 

atuam com jovens negros e jovens negras. Apesar de significativas para a realização de 

ações e atestadoras de relações de solidariedade e cooperação, as parcerias não são 

suficientes para ampliar as ações transformadoras e mais contundentes para a superação 

do racismo no contexto das organizações sociais que participaram desta pesquisa.  
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As demandas por recursos financeiros ainda se fazem prementes – urgentes, em 

alguns casos – para a realização plena e efetiva das atividades centrais das organizações, 

sendo indicadas, inclusive, como um dos grandes limites do campo de movimentação em 

estudo.  

Todavia, no que se refere à abrangência geográfica de atuação, identificamos que 

as organizações localizadas nas regiões com maior concentração de renda econômica do 

país expandem sua atuação para além das fronteiras locais com maior facilidade do que 

aquelas sediadas em regiões de menor renda econômica. Por outro lado, as organizações 

em regiões ou territórios notoriamente de baixos e/ou escassos recursos enfrentam 

imensas dificuldades para desenvolver projetos, assim como para atuar em rede com 

outras organizações de perfil aproximado. Estes cenários mais gerais influenciam 

decisivamente a realização de atividades, a troca de experiências e os fluxos de parceria 

estabelecidos no campo, consequentemente afetando a perenidade e o impacto gerado 

com a atuação em rede das organizações. Explica-se, portanto, a maior relevância de 

organizações negras da região Sudeste para o conjunto do país.  

No que concerne à sustentabilidade, as estratégias para a mobilização de recursos 

são recorrentes e comuns para a maioria das entrevistadas, exemplarmente no que se 

refere aos editais, tanto públicos como privados, e os patrocínios diretos.  

  Quando provocadas a avaliar a conjuntura para a sustentabilidade de sua própria 

organização como também do campo de movimentação, um cenário preocupante é 

revelado. De maneira geral, o financiamento via projetos é percebido como um elemento 

insuficiente e instável, tanto em volume como em tempestividade. As demandas 

administrativas advindas desta modalidade de financiamento, aliadas às constantes 

mudanças impostas às organizações para se adaptarem aos editais, acabam por configurar 

situações de descontinuidade de ações estruturantes das organizações. 

Todavia, é notável o empenho das organizações no exercício de captação de 

recursos para viabilizar suas ações. A diversidade de linhas de sustentabilidade 

informadas demonstra a necessidade imperiosa de ampliar parceiros e instituições de 

fomento em um cenário de redução de editais públicos e privados, de recuo de apoios de 

financiamento de instituições estrangeiras e limitações para a inclusão de despesas 

institucionais em orçamentos de projetos.  
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A conjuntura política e econômica do Brasil é apontada como um dos principais 

motivos que justificam este fato. O recuo do investimento público em organizações da 

sociedade civil é flagrante. Em outro sentido, o cenário político e econômico do país 

desperta incertezas em relação aos investimentos de instituições internacionais que 

sempre exerceram um papel significativo para a sustentabilidade das organizações 

brasileiras, inclusive as do campo do enfretamento do racismo institucional.  

Fica evidente, pelo exposto, que as organizações de juventude negra e as 

organizações que atuam com essa juventude respondem por questões pertinentes aos 

direitos destas e se colocam como fundamentais no enfrentamento do racismo 

institucional. Para o cumprimento desse relevante papel, serão decisivos os apoios globais 

de instituições públicas e organizações privadas. Apoios que sejam contínuos e de longo 

prazo para seu desenvolvimento institucional e não exclusivamente para projetos e ações 

pontuais. Portanto, a ampliação do diálogo de instituições públicas com as organizações 

que atendem jovens negros e negras ou são formadas por eles e elas, assim como a 

incorporação mais ampla das empresas privadas fazem-se imperativos, sobretudo para 

promover agendas duradouras e eficazes de superação do racismo institucional. Este 

caminho político-institucional possui a qualidade de tornar possível o envolvimento e a 

mobilização mais ampla e democrática de superação das desigualdades fundadas e 

reproduzidas pelo racismo, sobretudo por valorizar e reconhecer o papel primordial da 

sociedade civil e de suas organizações nos processos de afirmação e garantia de direitos 

em nosso país.  
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Seção V. Do racismo institucional (relato de entrevistas) 
 

Em recente estudo − "O Racismo Institucional: uma revisão bibliográfica" –, foi 

elaborado um amplo painel crítico sobre as formas e os conteúdos de relações racializadas 

no âmbito de instituições públicas e privadas. Naquela oportunidade, também nos 

dedicamos a entender processos de enfrentamento e superação do racismo institucional 

que são mobilizados pelo movimento negro e os originados em políticas públicas 

pertinentes ao período de redemocratização celebrado com a Constituição de 1988.  

Com o objetivo de ampliar leituras do tema proposto, realizamos um conjunto de 

entrevistas em profundidade com pesquisadores, estudiosos e ativistas dedicados ao tema 

do racismo e, em particular, do racismo institucional. As contribuições foram colhidas 

com roteiro específico de entrevista, como foi informado na seção de Metodologia da 

Pesquisa, e são agora apresentadas nesta seção do relatório em blocos de respostas para 

questões comuns.  

Acreditamos que as entrevistas aqui sistematizadas representam importantes 

subsídios, juntamente com o artigo "O Racismo Institucional: uma revisão bibliográfica", 

para a reflexão das formas, processos e conteúdos do racismo institucional e, 

especialmente, das possibilidades de sua superação como horizonte de democratização da 

sociedade brasileira. Apresentamos a seguir, discriminados em tópicos específicos, as 

contribuições dos entrevistados:  

 
 

1. A construção do racismo institucional no Brasil 

 

Luiz Eduardo Negro Gum (Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e 

Promoção da Igualdade Racial)  

 

Abedé Ogum, eu sou o Luiz Eduardo Negro Ogum, presidente do Conselho Estadual dos 

Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial. Eu entendo como racismo 

institucional o racismo oficial, de dentro das organizações públicas que estão aí para 

servir e atender o povo e que acabam, de uma maneira ou de outra, subvertendo a ordem 

e desviando de sua finalidade.   

Esse racismo institucional é muito enraizado, muito profundo, tanto nos órgãos federais, 

estaduais e municipais; tanto nos órgãos de repressão; de segurança pública; e, 
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principalmente, nos órgãos de educação e proteção, porque você vê a maneira que nossas 

crianças e jovens são tratados nas escolas, onde há uma lavagem cerebral diária, uma 

desconstrução da personalidade e da sua história ancestral; onde há uma discriminação 

total dos seus laços familiares e da sua forma tradicional e familiar de viver, de se 

relacionar com a sociedade, com o meio e com a natureza; a demonização da sua fé e da 

sua cultura e tudo isso é corroborado pelo aparato do Estado. Então, quando você vê 

uma criança que vai para a escola com seu cabelo trançado ou não, mas com o cabelo 

fora dos padrões ditos aceitáveis pela sociedade, ela é logo atacada. E aí usam a palavra 

inglesa bullying. E não é bullying. É racismo. Quando ela vai para a escola com seus 

fios de contas religiosos; quando ela vai para a escola com os preceitos religiosos da sua 

fé, principalmente se for de matriz africana, ela é assediada, agredida, discriminada, 

vilipendiada, apedrejada - como já vimos em vários casos. E aí isso é o bullying? Não é 

bullying nada. É o racismo e a intolerância religiosa. É o desrespeito e a intolerância 

para com a cultura ancestral afrodescendente.  

E o Estado, infelizmente, − não digo que não está preparado, [pois] ele tem mecanismo, 

força e preparo para tal −, não tem interesse em subverter essa ordem, de impedir essa 

agressão, de impedir a escalada desse racismo, de impedir o extermínio dessa juventude. 

Por quê? Quem faz e quem dá a senha para essas agressões? É quem? São as diretoras 

das escolas, são os professores das escolas, são coordenadores das escolas. É toda uma 

rede de direção da área de educação que permite. Quando uma diretora diz que não vai 

falar sobre a Lei 10.639 porque é uma lei que invoca o diabo... uma diretora de escola, 

representando o Estado - porque a escola é estadual, a escola é municipal, a escola é 

paga com nossos impostos -, ela está ali para dar educação, formar o nosso ser, acolher 

as nossas crianças, e ela diz que não vai dar a história dos antepassados dessa criança 

porque eles são o diabo, isso é o quê? Se a diretora, se a professora fala isso, do que dirá 

outros. Exatamente. O racismo institucional está banalizado e estruturado, com raízes 

profundas dentro da nossa sociedade, e a única forma de reverter isso – reverter o 

extermínio da juventude negra, o racismo, a intolerância religiosa – é dando educação. 

Educação plural, igualitária, sincera, objetiva e verdadeira. 
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Macaé Evaristo (Secretária Estadual de Educação de Minas Gerais) 
 

Começarei falando de uma mudança de patamar sobre a questão do racismo no Brasil. 

Mudança de patamar e etiqueta no que diz respeito à pauta racial. Existem algumas 

demandas do movimento negro, os coletivos negros (muito fortes desde a década de 40), 

pauta de educação, acesso á universidade, demandas de terra. Essas foram pautas 

recorrentes. Mais do que isso, pautas de denúncia do racismo institucional e a negativa  

do Estado brasileiro de reconhecer o racismo institucional. A Nilma Lino Gomes, 

ministra da Seppir, cunhou uma expressão na sua tese de doutorado ao falar de 

movimento negro, na verdade, de movimentos no sentido que existe uma diversidade de 

organização. Ela vai falar de negros em movimento. Utiliza essa expressão bem 

interessante, porque fala de ativistas atuantes em diferentes campos, em diferentes 

instituições, não necessariamente negras, mas que terão papel importante na luta pela 

igualdade racial. Não necessariamente orgânicos a um coletivo negro como, por 

exemplo, o Movimento Negro Unificado (MNU). 

 

Marcelo Dias (Movimento Negro Unificado) 

 

O MNU é uma instituição negra que aglutinou negros do Brasil inteiro. Ele tem uma 

história mais velha, de tradição. É uma articulação política e não necessariamente se 

instituiu como organização. Não é ONG. É um movimento social. As pessoas, sobre a 

área de influência do MNU, vão dizer assim: "essa minha geração de educadores negros, 

todos estiveram sobre a área de influência do MNU". Em algum momento ou outro, 

participamos de ações coletivas do MNU, agendas promovidas por ele, mas as pessoas 

vão militar em instituições não necessariamente orgânicas do movimento negro. 

Tenho defendido a posição que o racismo é o elemento estruturante da desigualdade 

brasileira. Não existe racismo sem desigualdade. Efetivamente, a maior expressão do 

racismo, a maior variável da desigualdade no Brasil é o racismo. Não, o racismo não é 

um elemento a mais, piorado pela desigualdade, ou elemento de um fenômeno paralelo. 

Ele, efetivamente, é o elemento estruturante da desigualdade. Por isso é impossível falar 

em evolução. Mesmo algumas atividades falam em desigualdade, não falam em racismo. 

Para o movimento negro americano, isso está posto. Sempre esteve posto. Pega os 

estudos de Luiza Paes, da própria Sueli Carneiro, do Edson Cardoso, do Abdias 

Nascimento. O que discutimos hoje de genocídio tem no livro do Abdias (Nascimento). 
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Para mim, não interessa ao capitalismo resolver o racismo. Talvez o combate ao racismo, 

superar o racismo, seja a coisa mais importante para superar o capitalismo, porque o 

racismo é fundamental para perpetuar essa estrutura do capitalismo. A própria 

distinção, pelo menos no caso brasileiro – não sei se todas... não posso falar para todas, 

mas, sim, no caso do Brasil.  

 
Flávia Oliveira (Jornalista e colunista do jornal O Globo) 
 

Lembro da pesquisa "Percepção de Características Étnico-Raciais", realizada pelo 

IBGE no ano de 2011 em cinco estados brasileiros, e que fez um amplo diagnóstico, 

inclusive sobre autodeclaração, seja de cor ou etnia.  O fundamental é que essa pesquisa 

indagou aos brasileiros sobre o quanto raça ou cor fazem diferença em determinados 

setores das relações sociais. A percepção foi muito alta. Por exemplo, no mercado de 

trabalho, 71% das pessoas disseram que cor ou raça faz diferença. Não está qualificado 

se é para o bem ou para o mal, mas a gente consegue inferir que, para alguns, ajuda e, 

para outros, atrapalha.  

No sistema jurídico e policial, se não me engano, 68% da população dos entrevistados 

disseram que cor ou raça faz diferença. Na escola, em torno de 60%. Os menores índices 

eram no sistema de saúde; também acho que alguma coisa em 58%, 65%. Então, são 

níveis muito altos de percepção de que a desigualdade de cor ou raça interfere nas 

relações sociais. Isso, para mim, é a materialização do que a gente pode chamar de 

racismo institucional. Ele é transversal, ele alcança vários níveis das relações sociais e 

institucionais no Brasil. Para você ter uma ideia, o menor nível de resposta foi 38% no 

casamento, na família. E é engraçado isto porque, por essa crença da miscigenação, 

nessa nossa mistura racial, foi acentuada a ideia de democracia racial que, em vez de 

diminuir ou eliminar o racismo, consolidou esse racismo institucional. Porque deu para 

o país a sensação de que, quanto menos escura for a pele, maior vai ser a inserção, a 

incorporação, a aceitação. Então, você cria, embora a gente não tenha uma legislação 

de segregação, como por exemplo, a dos Estados Unidos ou da África do Sul, a gente tem 

uma percepção muito clara de que determinado tom de pele se afasta de oportunidades, 

de inclusão, do sonho da igualdade, da mobilidade social.  

Eu falo da percepção subjetiva dos brasileiros em relação a alguns fatores em que cria 

diferenças entre diferentes tons de pele. Isso, para mim, é a materialização de que existe 

racismo institucional no Brasil. Quando você analisa estatísticas consolidadas, 
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estatísticas oficiais que se relacionam com nível de escolaridade, com nível de renda, 

com qualidade de habitação, com acesso a trabalho, com cargos de alta qualificação e 

de altos salários, isso fica comprovado: que raça faz diferença. Os negros, os 

autodeclarados pretos e pardos nas estatísticas do IBGE, invariavelmente são maioria 

na população mais pobre, menos escolarizada, que mora em favelas ou o que o IBGE 

chama de aglomerado subnormal. Entre menor nível de acesso a bem, condições de 

saúde, percepção de condição de saúde pior também, a percepção de mau estado de 

saúde é maior entre os negros e bem maior que a proporção de pretos e pardos. A soma 

disso é o que a gente chama de população negra no conjunto da sociedade. A estimativa 

é de que 54% dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardo; portanto, seria a maioria 

absoluta da população. No entanto, eles são, por exemplo, dois terços dos moradores de 

aglomerados subnormais, de favelas. Eles são 75% entre os 10% mais pobres. Eles são 

apenas 18% dos mais ricos. Então, você vê claramente um desequilíbrio, uma assimetria 

na direção de os negros estarem invariavelmente nas posições mais desvalorizadas. 

 No caso do mercado de trabalho, vão ter uma taxa de desemprego maior entre os negros, 

pois estão mais expostos ao trabalho informal, aos menores salários, quase não têm 

presença entre os que se autodenominam empregadores. São mais expostos ao trabalho 

autônomo e, muitos deles, sem nenhum tipo de proteção social, sem contribuição 

previdenciária.  

Todas as estatísticas sugerem e confirmam aquela percepção de que há, sim, um racismo 

institucional que impede a ascensão ou dificulta a ascensão, a mobilidade social dos 

negros. Os dados macroeconômicos confirmam aquela percepção subjetiva de que ter 

uma determinada cor faz diferença no mercado de trabalho. Aí não preciso nem falar da 

questão, por exemplo, da penitenciária. Ou dos homicídios! Dos homicídios de jovens, 

mas a maioria dos assassinatos alcança vítimas de pele preta ou parda, ou a população 

carcerária ser predominantemente preta ou parda – tanto masculina quanto feminina – 

isso diz muita coisa sobre um país que se acentuou sobre o mito da democracia racial.  

No caso da mídia, o que eu poderia te dizer? Eu acho que a mídia reproduz uma visão 

estereotipada da população negra. Essa é a minha grande luta hoje, porque a gente 

conseguiu... como a gente entenda o povo negro brasileiro... uma vez que sou uma mulher 

negra que vim da periferia, fiz o ciclo de mobilidade social, mas minhas origens vêm da 

periferia e a minha pele e o meu gênero não escondem quem eu sou. A briga é por 

aumentar a visibilidade e, em outros atributos, tirar o povo negro do estereótipo. Nós já 

tivemos alguns ganhos, especialmente na última década e meia ou duas décadas, com o 
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aumento da escolarização. Embora ainda em desvantagem em relação aos que se 

autodeclaram brancos, a escolaridade média dos negros aumentou mais do que a média 

do país. Então, houve um número de universitários... a proporção de jovens negros 

universitários aumentou; também aumentou a proporção de adultos negros com curso 

superior, adultos com mais de 35 anos ou até 35 anos com curso superior aumentou 

significativamente. Embora em desvantagem, tem aumentado num ritmo maior do que 

aumenta os que se autodeclaram brancos. 

 No entanto, a gente ainda quando consome o que você está chamando de mídia, eu vou 

qualificar – porque não estou falando só de notícia jornalística, produto jornalístico; 

estou falando da produção cultural, do audiovisual, dos filmes, documentários, séries, 

novelas –, o que você vê de modo geral ainda é a figura do negro associada ao trabalho 

braçal, de baixa qualificação, ao trabalho doméstico.  

Não é que isso tenha desaparecido da sociedade brasileira, não, mas nós já temos 

jornalistas, professores universitários, médicos, advogados, engenheiros, um leque de 

profissões relacionadas à classe média que não costumam aparecer com personagens 

que sejam reais ou fictícios nessa produção midiática. 

 
Carmela Zigoni (Pesquisadora do Inesc) 
 
Nós sempre estivemos ocupando os lugares subalternizados nas instituições e aí surge 

uma pauta específica que é nossa: isso é um desafio. Porque, se é um teste, por exemplo, 

há sempre uma subseção da pauta de igualdade racial. Enfim, a Sociedade Brasileira de 

Química, que é onde eu pertenço originalmente (eu sou química de formação), quem 

sustenta a pauta é o meu grupo e mais dois. Então, nós não somos nem uma subpauta. 

Nós somos uma representação do assunto, porque está na lei, porque é legal cumprir a 

lei, porque nos coloca em algum lugar de descumprimento das metas, enfim... quase uma 

cota... nós funcionamos quase como uma cota para ficar tudo "legal". 

 

Walmyr (Coletivo Enegrecer) 

É importante perceber que o estado de direito garante direito apenas para determinados 

indivíduos na sociedade. O direito de isonomia nunca foi cumprido em território 

nacional. O processo de escravidão no Brasil se perpetua até hoje. As consequências 

dele se dão no racismo institucional, que são as ferramentas de garantia de direito 

público de negação dos direitos à população negra. Então, quando a gente vai falar pelo 

fim da discriminação racial, é também pautar que a organização social na qual o corpo 
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negro está presente e que passa por um processo de exclusão dessa garantia de direitos 

que o estado de direito teoricamente deveria garantir. Como foi dito, alinhar a questão 

da garantia do direito de isonomia, onde todos são iguais diante da lei, é uma falácia 

porque a discriminação racial, seja ela pelo racismo ou pela injúria racial, se coloca de 

forma muito nítida na sociedade. Isso não se dá somente pela verbalização disso, mas, 

sim, também no comportamento da sociedade: como que ela reage diante do corpo negro 

que está no espaço de sociabilidade, como que o racismo institucional incide na vida 

desse indivíduo, onde o Estado também utiliza a ferramenta do racismo para poder 

preterir essa população que já é excluída desde a sua vinda para o Brasil. O racismo 

institucional é uma ação direta não só do Estado, mas como de todas as outras 

instituições.  

E a gente pode falar de números em instituições. O racismo institucional perpassa pela 

utilização do racismo como ferramenta de dominação não só a partir do estado de 

direito, mas também de outras instituições, como o empresariado, as igrejas, o campo do 

futebol, enfim, de tantas outras instituições. 

 
Elisa Nascimento (Ipeafro) 

Essa pergunta é muito importante, pois existe uma tendência a se ver o racismo como 

quase idêntico ao insulto racial. Quando se fala, por exemplo, nesse caso que envolveu 

o William Waack, o jornalista que foi flagrado falando que certas coisas são “coisas de 

preto” etc., esse é o caso mais clássico que se pensa no racismo e, na verdade, o racismo 

é muito mais e muito mais profundo do que o insulto racial. E aí vem essa questão do 

racismo institucional.  

E o racismo institucional, em primeiro lugar, ele não envolve intenção. Não interessa se 

o autor, se a pessoa, se a instituição envolvida tem intenção ou não de discriminar, não 

é? A questão é que os processos e procedimentos que são vistos como normais e neutros, 

elas afetam o mercado de trabalho, a área da educação... afetam o desempenho das 

pessoas, independentemente de uma intenção racista. Esse, para mim, é um ponto 

fundamental para se compreender o racismo institucional. Portanto, não se trata, por 

exemplo, quando a gente fala de racismo na educação de um professor que olha para as 

suas crianças e chama eles de "neguinhos" ou faz uma discriminação subjetivamente 

aberta. O que acontece é que, muitas vezes, essa própria discriminação vai ser tão no 

subconsciente, tão normal, tão naturalizada, que a pessoa não se dá conta que está sendo 

racista. Então, nós tivemos uma experiência com um livro que era um clássico de cartilha 
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de escola, que era o Sonho de Talita. O Sonho de Talita tinha várias cenas – eu não vou 

entrar nos detalhes –, mas era altamente racista porque, sei lá, a única personagem negra 

é uma personagem que aparece com tudo quanto é problema e identidade negativa etc. 

e tal. Então, quando se apresenta a família – e na única hora que o negro entra na ideia 

de família é como órfão e adotado. Então, quando a gente vai falar com a editora, a 

editora diz: “Puxa, nós nunca imaginamos que estávamos fazendo uma coisa racista”. 

Então, assim, nós temos que ver como o racismo é uma coisa inconsciente por parte dos 

indivíduos e aparentemente neutro. Ele age através de indivíduos aparentemente neutros 

das instituições. Então, muitas vezes, é o que acontece... um exemplo: é quando você tem 

um candidato negro para uma vaga de emprego e essa pessoa é altamente qualificada, 

mais qualificada do que outros candidatos, mas é na hora da entrevista, que ali, não é 

que o entrevistador necessariamente diga: “Ih, essa pessoa é negra, e eu não vou 

aceitar”. Mas, o preconceito inconsciente que essa pessoa carrega no seu inconsciente, 

vai agir no sentido de excluir este candidato negro. Há também exigências 

aparentemente neutras que excluem as pessoas que, em seu conjunto, não têm 

oportunidade pelo próprio racismo, embora possa ter o mesmo nível de qualificação, 

pode ter o mesmo talento e o mesmo desempenho, mas talvez não tenha aquele diploma, 

certificado ou coisa assim. Então, as instituições que estão olhando um pouco para além 

dessas questões... Outra coisa é o endereço. Muitas vezes, quando você diz... o candidato 

a um emprego diz onde mora e pronto! Já está excluído pelo simples fato de morar 

naquele lugar... e são exemplos pequenos.  

 

João Feres (Pesquisador Uerj) 
 
Eu prefiro a definição de racismo institucional, que é o exemplo dado pelo vestibular, ou 

seja, são regras universais que a princípio não são racistas, mas produzem um resultado 

racista. Ou seja, o racismo institucional seria algo mais parecido com um impacto 

desproporcional. Outro exemplo é o de uma instituição que abriga pequenos atos de 

racismo, atos cotidianos de racismo, como a polícia. Eu acho que isso é racismo puro 

mesmo... o fato de estar dentro de uma instituição não seria o suficiente para dar esse 

título de racismo institucional, porque vários atos desse tipo se dão dentro de instituições, 

mas claro que tudo depende da maneira como a gente trata o conceito. A única coisa é 

que eu acho que o conceito deveria ser tratado com maior clareza e não confundir essas 

duas coisas, inclusive, dentro do ponto de vista analítico, essa diferença analítica que eu 
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fiz. 

 

Marcelo Dias (Movimento Negro Unificado) 

O racismo institucional, ele é oriundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Nós 

sabemos que, em sociedades multirraciais – seja o Brasil, os Estados Unidos, países da 

América Latina – onde houve o processo de escravidão e em outros países mesmo fora 

do Brasil... na Europa, onde existem sociedades multiétnicas e multirraciais; a Espanha, 

por exemplo, tem a Catalunha, entre outras regiões que buscam autonomia... nós tivemos 

uma guerra civil recentemente na Europa, no coração da Europa, quando implodiu a 

Iugoslávia em vários países; nós temos a Malásia, que é um país de maioria malaia, mas 

a elite econômica é chinesa. Então, nesses países multirraciais, multiétnicos, o racismo 

é estrutural e baseado na submissão de uma etnia sobre outra. Aqui no Brasil, 

historicamente, nós, descendentes de africanos, fomos escravizados por 350 anos e temos 

129 anos de uma farsa chamada abolição, que faz com que os negros, os 

afrodescendentes, sejam vistos como cidadãos de segunda categoria. Isso porque o 

racismo estrutural da sociedade... ele tem um projeto de sociedade que não cabe os 

afrodescendentes, não cabe esses 110 milhões de seres humanos. É um projeto 

eurocêntrico e o racismo institucional é baseado nessa estrutura histórica do Brasil. 

Então, esse racismo institucional, ele se alimenta do racismo estrutural. Ele nos exclui 

de todos os espaços de poder. Se você olhar os poderes constituídos, de um Estado 

democrático de direito, os três poderes, os estudos clássicos, entende como os poderes 

constitutivos do Estado democrático – o poder judiciário, o legislativo e o executivo – no 

Brasil, eles são poderes brancos. Nós temos uma corte suprema no Brasil constituída por 

11 ministros, onde todos representam uma etnia: todos são brancos. E isso o Supremo 

Tribunal Federal reflete todo o poder judiciário do nosso país, o número de juízes negros 

e negras é irrisório. Eu não tenho os números, mas não chega a 5%. O Ministério Público 

é um ministério branco, é um ministério que propõe a penalização que acusa aqueles que 

eles consideram como a classe criminosa, principalmente a juventude negra... é 

constituída por brancos, brancos que têm uma visão racista. Agora mesmo esse 

Ministério Público Estadual ia fazer um seminário que ia discutir uma visão fascista do 

encarceramento da nossa juventude. O negócio foi tão escandaloso que eles tiraram a 

página do ar. Eu não sei se está mantido esse seminário. 

O poder legislativo é um poder onde nós temos 81 senadores e somente três 

afrodescendentes e um deles, o Romário. E eu nem sei se ele se reivindica negro, que é 
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um poço de confusão, aquele senhor. Na Câmara Federal, são 513 deputados. Dentre 

esses 513, nós temos três mulheres negras: nem 10% são representantes da comunidade 

negra. No poder executivo, temos 26 prefeitos [no Estado do Rio de Janeiro]; nenhum 

deles é negro. Dos 27 governadores, todos são brancos. Então, isso no âmbito do direito 

público, no poder público. Se você vai para o privado, você não conhece um banqueiro 

negro (ou negra) em nosso país. Você não conhece um latifundiário negro, você não 

conhece um industrial, dono de grandes empresas, que seja da nossa etnia. Enfim, a elite, 

a classe dominante, ela é branca. E o racismo institucional, ele perpassa todas as esferas 

da sociedade.  

 
 
2. O racismo institucional e as políticas públicas no Brasil.  

 

Macaé Evaristo (Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais) 
 
A partir da Conferência de Durban, temos uma alteração na ótica de enfrentamento ao 

racismo. É a partir daí que, pela primeira vez, o Estado brasileiro vai reconhecer que 

existe um racismo institucional no Brasil. Ainda que contrariamente, começa a tentar 

esboçar alguma política em torno dessa agenda. Lembremos que a universidade para 

todos começa a ser formulado ainda no governo Fernando Henrique, porém com um viés 

bem diferente do que demandado pelo movimento negro. O PSDB sempre se posicionou 

contrário a cotas e sempre tentou fazer uma política de cursinho. Ele queria criar um 

cursinho preparatório para que o aluno pudesse acessar a universidade. Jamais abriu 

mão desse discurso meritocrático. Ou seja, mesmo tentando dialogar com a lógica do 

movimento de racismo institucional, na hora da ação política, não queria realizar algo 

que reconhecesse o racismo institucional. Instituiu na lógica da meritocracia. Acho que 

minha fala será muito marcada por essas coisas da educação, que é de onde eu tenho 

mais experiência. O governo Lula é muito importante nessa luta política – uma abertura 

do Estado brasileiro para produzir políticas afirmativas. Cria a primeira agenda, que é 

a da Lei 10.689. Gosto muito de lembrar de Petronílhia Beatriz Silva [docente da 

Universidade Federal de São Carlos – SP]. Essa lei é uma ação afirmativa curricular, 

porque ela vai lá e incide no currículo. Ao incidir no currículo, na verdade, comprou a 

percepção de que o conteúdo escolar é tão importante que pauta a agenda para dentro 

da educação. Não é apenas uma pauta de introdução de conteúdos ligados à história dos 

africanos e afro-brasileiros, mas isso vai produzir uma série de ideias – a lei, cotas, 
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formulação e apoio aos cursinhos. Daí que teremos os primeiros editais do Uniafro. A 

própria constituição da Secad [Secretaria de Alfabetização e Educação Continuada] do 

Ministério da Educação será um ano depois da lei. Será criada a Seppir, Secretaria 

Especial de Promoção da Igualdade Racial, com toda a fragilidade que vivemos na 

Seppir. Quer dizer, você cria uma secretaria com um discurso de ministério, mas você 

não sabe. É bem a lógica do Estado brasileiro – abre um espaço para essa demanda, mas 

ainda muito mais simbólico do que real. O simbólico é muito importante também porque 

tem um peso nesse país. Simbolicamente, essa secretaria começa a tensionar várias 

outras áreas do governo, que é de onde vem o orçamento. A questão é: como direcionar 

o orçamento do Estado brasileiro para a população... coisa que nunca foi direcionada. 

 
Luiz Eduardo Negro Gum (Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e 
Promoção da Igualdade Racial) 
 
Nós temos a Lei 10.639, Lei de Cotas nas Universidades, Lei de Cotas nos Colégios de 

Aplicação e Federais; temos agora a Lei de Cotas no Serviço Público. Porém, é uma 

celeuma muito grande, contrária à Lei de Cotas, com pessoas dizendo que isso é o 

racismo ao contrário, que isso é nivelar por baixo. Só que as pessoas esquecem de uma 

coisa: não fomos nós que inventamos a Lei de Cotas. A Lei de Cotas não surgiu de 15 ou 

20 anos pra cá. Ela existe no Brasil há mais de 400 anos. Nós temos a cota do boi, a cota 

de cana de açúcar, do saco de feijão. Você já ouviu falar nessas cotas? 

Essas são as leis que o fazendeiro tinha. Dá uma arroba de boi para garantir o filho dele 

nas escolas, o ingresso do filho dele nas universidades. E o fazendeiro que não tinha 

gado, dava cana de açúcar, dava o feijão, o fubá. Ou seja, até hoje existem cotas mais 

diversas. A cota dos professores, dos alunos, dos filhos de professores para estar nos 

colégios de aplicação, mas quando se falou em cotas como uma forma de ação afirmativa 

para negros, aí é um acinte, é uma afronta, é um absurdo! Está dizendo que o negro não 

tem a capacidade de competir de igual para igual. Não tem capacidade, não! Não tem é 

bagagem para competir de igual para igual, sim! Ou seja, você vê um aluno que estuda 

toda a sua vida em um Santo Inácio, em um São José, nos santos da vida. Quando vai 

fazer o vestibular, para fazer o Enem, ou seja lá o que for, as opções dele são o quê? 

Uerj, UFRJ, UFF etc. O aluno que estudou a vida dele toda no colégio estadual, lá no 

recôncavo do Rio de Janeiro – estou falando de Rio de Janeiro, nem quero falar de Brasil 

–, onde ele não tinha a menor chance de ter as três alimentações básicas diárias; onde 

ele não tinha o transporte para chegar à escola, o uniforme, livros, nada. Sabe-se lá, 
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Deus e os Orixás, como ele conseguiu avançar e chegar à conclusão do segundo grau. 

Qual é a equidade que vai ter entre esses alunos? Ele, no máximo, vai passar para a 

[Faculdade] Estácio de Sá, para [Faculdade] Veiga de Almeida, [Faculdade] Castelo 

Branco e pagando uma fortuna que ele não tem. E o que estudou a vida toda pagando 

uma fortuna, vai passar para as melhores escolas federais e não vai pagar nada.  

Há um "x" e esse "x" é o que se coloca na testa, marcando o negro com não acesso à 

educação igualitária. As cotas vêm em um processo de igualar, de dar uma oportunidade. 

Nós temos estudos depois da instituição das cotas de que os alunos cotistas sempre têm 

as melhores médias de notas nas universidades, muito acima dos não cotistas. A questão 

é de oportunidade, e não de privilégio.  

 

Flávia Oliveira (Jornalista e colunista do jornal O Globo) 
 
 Quando você tem um arcabouço de políticas públicas inclusivas universais ou não, você 

promove algum tipo de resultado na população negra. O que estou querendo dizer com 

isso?  

Como eu já disse: partindo da premissa de que os negros são maioria da população 

brasileira e maioria no repertório de carências, nas necessidades de serviços públicos, 

toda vez que você faz alguma ação na direção de aumentar a escala ou a qualidade de 

serviços universais, você alcança a população negra. 

Quero dizer o seguinte: se você põe mais verba para educação ou se você institui toda 

criança na escola, creche para todas as crianças a partir de quatro anos, educação 

infantil para todas as crianças de quatro a seis anos, ou se você faz uma política pública 

de creche para os menores ainda... toda vez que você fizer isso, você vai alcançar 

prioritariamente ou primordialmente a população negra porque eles são maioria nesses 

estados que consomem setor público.  

Se a saúde pública melhorar, se você faz um grande programa universal de redução da 

mortalidade infantil, você alcança a população negra. Se você faz uma grande política 

pública de atenção à saúde do idoso, você alcança a população negra porque eles são os 

que mais usam por estarem sobre-expostos, sobre-representados na pobreza, na baixa 

renda, nas dificuldades de acesso à habitação de qualidade. Você obviamente alcança 

esse grupo. Isso é um dado. O que a política pública pode fazer? Universalizar com 

qualidade. Vai trazer benefícios à população negra brasileira em que pese o fato que vai 

trazer benefícios para todo o mundo. Agora, como é que você apressa isso? Você apressa 
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isso com políticas públicas focalizadas.  

Então, aí é nesse repertório que vai vir cotas no ensino universitário ou no mercado de 

trabalho, no setor público, nas escolas públicas de ensino médio estaduais e federais de 

maior qualidade, algum tipo de programa como o Prouni ou o Fies, que dão bolsas de 

estudo, financiam a educação superior para grupos mais focados. Então, aí vem esse 

repertório da coisa afirmativa do tipo: cotas para universidade de alunos oriundos de 

escolas públicas, de baixa renda, com determinada autodeclaração de cor ou raça preto, 

pardo ou indígena. Entendeu? 'Que aí você vai exatamente pensar os menos privilegiados 

ou os mais desfavorecidos entre os desfavorecidos.  

 
Elisa Nascimento (Ipeafro) 
 
No período da redemocratização, eu considero, basicamente a partir de 1982, que nós 

temos os novos partidos organizados e, os negros dentro desses partidos, com destaque 

para o PDT (Partido Democrático Trabalhista) do Leonel Brizola e do Abdias do 

Nascimento, e vêm com propostas de políticas públicas, pela primeira vez, voltadas para 

essa questão. E é uma proposta muito nova e altamente rejeitada, mesmo pelos atores 

mais progressistas, mais de esquerdas, porque havia a ideia de que esses tipos de 

políticas públicas iria atrapalhar a questão dos direitos dos trabalhadores. Então, essa 

foi uma luta muito grande para se estabelecer a autenticidade, a justeza, a necessidade 

de políticas públicas voltadas especificamente para a questão racial e as desigualdades 

raciais nos anos 90 e, sobretudo, como parte... como resultados de pesquisas de 

instituições oficiais, como o Ipea e o próprio IBGE, onde demonstravam que as 

desigualdades raciais não eram resultado apenas de discriminação econômica e que 

havia um fator racial ali. Então, a partir de 1995/96 que começa a pensar na ideia de 

ações afirmativas, que era uma proposta trazida ao Congresso Nacional pelo deputado 

Abdias do Nascimento já em 1983. [Eram] projetos que envolviam o mercado de 

trabalho, a educação, todos os setores, inclusive a criminalização do racismo, mas é só 

no final dos 90 que se começa a falar seriamente nessa possibilidade de políticas públicas 

específicas, e o estado do Rio de Janeiro, com o governador Leonel Brizola, que em 1991, 

em seu segundo mandato, é o primeiro e único, na verdade... um órgão de executivo, não 

um conselho consultivo, mas um órgão do executivo com essa atribuição de pensar e 

executar políticas públicas de combate ao racismo. O outro único órgão governamental 

nesse sentido foi aqui em Belo Horizonte, a Secretaria de Assuntos da Comunidade 

Negra, que Diva Moreira foi secretária, mas as duas não tiveram uma sobrevivência 
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política porque a sociedade brasileira não estava ainda às alturas desse desafio no fim 

dos anos 90 e início dos anos 2000. Nós temos, em 2001, a Terceira Conferência Mundial 

de Combate ao Racismo e a Discriminação, em Durban, na África do Sul, e o Brasil tem 

uma delegação muito grande e coordenada, com uma mobilização regional da América 

Latina, América Central, América do Sul e o Caribe. A delegação brasileira ganha um 

destaque grande nessa conferência e, nesse momento, o governo começa a iniciar 

algumas medidas, que inclusive começaram no Ministério da Reforma Agrária, e, em 

2003, nós temos a criação da Secretaria Extraordinária de Promoção de Políticas da 

Igualdade Racial, e temos também a promulgação da Lei 10.639, que mais tarde vai ser 

complementada pela Lei 11.635. Me parece que incorpora o ensino da história e cultura 

africana e também a indígena com a legislação posterior. E, ao mesmo tempo, também 

temos nas universidades, que começa no estado do Rio de Janeiro, com a lei que obriga 

a Uerj a instituir cotas de acesso ao ensino superior nas instituições públicas de ensino 

superior, e esses três mecanismos vão se desenvolvendo e, ao mesmo tempo em que 

também está se lutando no Congresso Nacional pela instituição do Estatuto da Igualdade 

Racial, que somente vem a ser aprovado, e numa situação muito precária, em 2012, se 

não me engano. É, eu posso estar enganada. 

Então, assim, ali você tem um conjunto de políticas que, como muitas outras políticas no 

Brasil, estão muito bonitas no papel, mas que faltam uma estrutura de avaliação da 

execução dessas políticas públicas e para o seu aprimoramento e o acompanhamento da 

eficácia dessas leis. Por um lado, existe uma boa vontade dos educadores, dentro do 

sistema público e privado, para a instituição do ensino da história e cultura africana e 

afro-brasileira, mas institucionalmente, em primeiro lugar, a educação está sofrendo um 

processo de sucateamento que faz com que muitas vezes as instituições não enxergam 

esse assunto como prioritário. E, muitas vezes, ele fica restrito aos meses de maio e 

novembro, quando nós temos o 13 de maio − o aniversário da abolição da escravatura 

− que passa a ser, em vez de coisa de festa, um momento de reflexão, e o 20 de novembro, 

que é o dia nacional da consciência negra. Então, na verdade, esses assuntos tinham que 

estar na escola o ano todo, o tempo todo, e com um embasamento que só poderia vir de 

uma grande revolução, uma grande reformulação do conteúdo do que se ensina na 

própria universidade, que é onde se formam os educadores que vão implementar essas 

políticas. Agora, em relação à política de cotas, nós temos hoje, graças a Deus – apesar 

de passar com muita resistência a essa afirmação –, mas hoje me parece que nós temos 

um consenso estabelecido do sucesso das políticas das cotas não só no sentido de que os 
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alunos que entram pela política de cotas, mas pelo desempenho acadêmico deles, que é 

tão bom ou às vezes melhor do que o desempenho dos admitidos, daquilo que se chama 

por mérito. Essa expressão “por mérito” é uma expressão extremamente carregada de 

preconceito, porque, na verdade, esse mérito vem a ser um privilégio que sempre se 

sustentou para aqueles mais favorecidos. Então, as cotas têm não só criado uma situação 

de maior diversidade, que favorece um clima de pesquisa de reflexão acadêmica, como 

também tende a ir não muito ao contrário do que se alegava: de que iria diminuir e 

degradar o nível de ensino. Muito pelo contrário, a tendência é fazer subir. Eu acho que 

outras políticas públicas de cotas têm sido adotadas também para os servidores públicos, 

a admissão ao corpo do funcionalismo público e, em todos os casos, me parece que há 

resultados muito positivos.  

 
Carmela Zigoni (Pesquisadora do Inesc) 
 
Então, é o que eu te disse: nós estamos em todas as cadeiras que decidem sobre a agenda 

de educação da população negra no Brasil. Com a pauta política esvaziada, nós estamos 

lá fazendo a resistência. Em todas as cadeiras de controle social, nós estamos. Então tem 

funcionado mais ou menos por aí a nossa presença nesses lugares e o diálogo, a 

representação que isso impacta. Por exemplo, hoje eu estou aqui no (Fopir). Nós temos 

cadeira, mas a associação está sendo representada na discussão da Lei 10.639 dentro da 

base, que está acontecendo hoje e amanhã. São coisas que acontecem rapidamente. 

Poucas associações receberam convite. Nós não recebemos esse convite, mas marcamos 

presença nesse lugar, sabe? Ontem até eu estava bem dispersa aqui. Eu estava no 

telefone – minha bateria até acabou – garantindo que a nossa presença... não pode fazer 

uma discussão sem a gente, né? Não pode fazer uma discussão sobre um tema que nos é 

tão caro sem a nossa presença. Nós temos feito essa coisa do controle social e marcar 

presença e representação nos espaços que decidam sobre políticas públicas para a nossa 

população. 

 
João Feres (Pesquisador Uerj) 
 
Por que e qual o tipo de políticas públicas a gente faz para combater o racismo 

institucional? Porque se a gente considera o racismo institucional como o exemplo da 

polícia... pequenos atos de racismos cotidianos praticados por instituições que não 

explicitamente racistas nos seus procedimentos, obviamente, os procedimentos formais... 

Eu acho que a maneira de combater isso é você educar as pessoas que participam da 
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instituição, ou seja, os funcionários dessa instituição, e ao mesmo tempo criar critérios 

punitivos para aqueles que praticam atos racistas. Por outro lado, o outro exemplo que 

eu acho que é o conceito que eu prefiro de racismo institucional, que é o do vestibular. 

Ou seja, instituições que produzem o efeito, apesar de não cometerem atos explicitamente 

racistas, produzem resultados que são racialmente enviesados. No caso, acho que, de 

cara, políticas de ação afirmativa mesmo: você compensar por essa discriminação 

diferencial produzida pela aplicação de regras universais. Então, é por isso que vocês 

veem [que] uma distinção conceitual de fato é produtiva quando ela faz com que você 

possa ver a realidade e produzir diagnósticos diferentes. Não só diagnósticos, mas 

prognósticos também, o planejar as ações para transformar a realidade.

 
3. A democratização da sociedade brasileira como fundamento da superação do 

racismo institucional.  

 

Luiz Eduardo Negro Gun (Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e 

Promoção da Igualdade Racial) 

São várias instituições que temos aí – instituições do movimento negro, do movimento 

indígena – que se somam, que se unem para buscar fazer esse enfrentamento. Muitas 

conquistas e vitórias que temos hoje são graças à união dessas entidades e instituições 

que, em uma articulação com o poder público, consegue estabelecer o mínimo de leis, 

como foi a Lei 10.639, como foi a Lei das Cotas. Agora, para você ter uma ideia: estamos 

na iminência de perder uma grande conquista, que é a titulação das terras quilombolas. 

E aí a sociedade está se organizando, as entidades estão se mobilizando para, no dia 16, 

evitar com que percamos essa lei tão importante, esse processo tão importante para as 

identidades quilombolas. Qual o interesse? Tirar essas terras dos Quilombos, como estão 

tirando dos indígenas, e dar para os latifundiários e fazendeiros para que eles façam o 

que sempre fizeram nesses séculos todos no Brasil: dilapidador... dilapidar o patrimônio, 

e o povo que se exploda!  

 

Elisa Nascimento (Ipeafro) 

Bem, me parece que essa questão aponta pra algo que a gente não conseguiu falar antes, 

que é sobre o protagonismo dos próprios negros dentro do processo de se construir 

políticas públicas e privadas de enfrentamento ao racismo. Esse é um ponto 
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extremamente importante em relação às políticas públicas. Eu acho que é importante 

destacar o papel do movimento negro no sucesso e pra fazer prevalecer a ideia de que as 

políticas públicas fossem necessárias e também na ideia da própria formulação dessas 

políticas públicas no sentido das atuações de instituições da sociedade civil. Aí está se 

falando das próprias instituições do movimento negro, que trazem as demandas 

formuladas por si mesmos. Ou seja, em vez de ser uma situação onde uma organização 

de caridade, uma fundação, que define seus objetivos em relação às ações que quer 

implementar, o importante é que a própria população negra traga a sua definição desses 

problemas e das possibilidades de enfrentar esses problemas. Então, nós temos um 

grande exemplo do Instituto da Mulher Negra Geledés, em São Paulo, que trabalha junto 

a bancos, empresas e outras instituições. Nós temos também o Ceert, o Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades, que, em conjunto com outros atores da 

sociedade civil, está realizando estudos e elaborando propostas de inserção dos negros 

no mercado de trabalho. E esses são só alguns atores dentro desse muito. As fundações... 

algumas fundações estão cada vez mais sensíveis e se colocando como prioridade essa 

questão e cada vez mais estão com um olhar... uma consciência do fato. E quem precisa 

estar à frente dessa articulação e desses programas e dessas iniciativas é o próprio 

negro, a própria pessoa discriminada. A própria população das periferias [é] que precisa 

enfrentar essas políticas, e citaria uma ou outra iniciativa que é a Universidade das 

Quebradas, que surgiu do Fórum de Ciências e Cultura da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, que é uma iniciativa importantíssima. E é evidente que a Redes da Maré, o 

Observatório de Favelas são grandes exemplos também, como inúmeras outras.  

 
 
4. A Juventude Negra no enfrentamento do racismo institucional.  

 
Macaé Evaristo (Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais) 
 
O que tem de novo, mais novo? Outro dia fui à Bahia uma semana atrás. Essas entidades 

– NNU, Unegro, Conen, Pastorais Negros – que lá atrás já se aglutinaram e possuíram 

pautas conjuntas, voltaram a criar esse polo de entidades. Hoje temos um espaço que 

chama convergência negra: fórum que articula todas essas entidades e constrói uma 

pauta conjunta de atuação. Acho que temos uma juventude negra com novas formas de 

se organizar. São formas mais horizontais, utilizam a questão da estética como elemento 

importante da afirmação da identidade negra, utilizam as redes sociais como mecanismo 
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de, não de convencimento, mas de denúncia.

 
Flávia Oliveira (Jornalista e colunista do jornal O Globo) 
 
O Brasil errou muito ao longo das últimas décadas. Muitas... principalmente nas últimas 

décadas, porque a gente foi montando um portfólio de políticas públicas. Primeiro 

voltado para o trabalhador formal, então aí você tem: CLT, carteira assinada, os 

benefícios trabalhistas e tal e vale-alimentação e vale-transporte, todos esses benefícios. 

Você tem um braço de política pública de atenção ao idoso. Então: aposentadoria, o 

sistema previdenciário e o sistema de assistência social que alcança também os idosos 

de baixíssima renda e os portadores de deficiência, que são os benefícios de prestação 

continuada. Você tem mais recentemente o repertório de políticas públicas direcionadas 

à infância, que são: toda criança na escola, universalização do ensino, combate à 

mortalidade infantil, as ações de segurança alimentar. E você tem o Bolsa Família: 

transferência de renda, sobretudo para famílias que têm crianças em idade escolar com 

essa condicionalidade. Esse programa, na origem, terminava aos 15 anos e depois 

aumentou para os 17. Para o jovem, você não tem nada. O jovem está completamente 

exposto. Fez 17, está entregue na rua. Então, assim: você não vai ter o auxílio de 

transporte, vai precisar procurar emprego e vai ter que pagar sua própria passagem 

porque não tem mais gratuidade. Você está exposto às maiores taxas de desemprego 

porque as empresas querem uma mão de obra jovem mais experiente; como normalmente 

o jovem não tem experiência, ele fica muito mais tempo (a taxa é mais que o dobro, quase 

o triplo da taxa média da população, mais que o dobro da taxa média e praticamente o 

triplo da população dita adulta). Desemprego na faixa de 18 a 24 anos. Então, 

normalmente esse jovem, quando entra no mercado de trabalho, ele é informal ou ele 

está em atividade auxiliar de negócios, de empreendimentos familiares. Então, ele não 

tem direito a salário nem nenhum tipo de cobertura trabalhista. 

O Brasil tem os maiores índices de evasão do ensino médio e permite que isso aconteça. 

A gente tem enorme dificuldade de criar uma rede consistente de ações financeiras para 

o jovem que chega à universidade. Vide o caso da Uerj: meninos ficaram sem bolsa; aí, 

não conseguem estudar. Então, não adianta você só garantir a vaga no ensino superior, 

mas não ter condições mínimas de que ele se locomova na direção da universidade e, 

estando lá, que ele se alimente adequadamente, ou faça um curso diurno que tenha uma 

correlação de qualidade. Então, falta muito em termos de política pública para a 

juventude. A gente tem tabus morais que impedem um debate nas escolas de direitos 
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sexuais reprodutivos; então, a gente ainda tem uma alta taxa de gravidez na 

adolescência. Isso é desatenção à nossa juventude. Por razões morais e religiosas, mais 

do que o Estado já mostra, as estatísticas já mostram que haveria essa necessidade e 

seria dever do Estado, mas tem uma interferência religiosa e moral desse debate de 

políticas públicas necessárias.  

Então, tudo o que citei são territórios de ausência de atenção. Esporte, lazer, cultura, 

você não tem. Você tem ações muito localizadas na periferia oferecidas pela sociedade 

civil, mas poucas delas – para não dizer nenhuma – que tenham se tornado políticas 

públicas com escala para atender a numerosa juventude brasileira. Porque aí a gente 

tem outra questão: a gente tem cinquenta milhões de habitantes com 15 a 29 anos, ainda 

tem, com necessidade de formação, de qualificação, com demanda de execuções de 

inclusão, e o Brasil deixou essa população completamente desassistida. Isso é uma 

tragédia porque significa dinamitar o futuro. 

 
Carmela Zigoni (Pesquisadora do Inesc) 

 

[...] hoje eu acho que agora a gente é um movimento contrário, do tipo criador e criatura; 

é uma juventude que pauta as ONGs: não é assim que a gente quer trabalhar; é com a 

nova metodologia, nossas ideias. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, no Inesc, a 

construção dos projetos em juventude parte muito do diálogo do que eles querem. Claro 

que tem uma decisão institucional de ouvir, construir junto e tal, mas tem também um 

monte desses sujeitos não aceitarem um projetinho que vem no tipo: façam isso, façam 

aquilo. Então, a gente trabalha muito com educação popular e a gente tenta sempre 

contratar jovens para trabalhar nesses projetos pra eles se verem. Geralmente são jovens 

que já foram de algum outro projeto e são jovens mais velhos. A gente também trabalha 

com uma construção ampla de juventude negra: vai de adolescente até trinta e 

pouquinho, aí contratar uma galera mais experiente que já passou por outros processos 

pra tá com os mais novos.  

 
Elisa Nascimento (Ipeafro) 
 
Eu confesso a você que eu não me sinto como uma autoridade para falar sobre esse 

assunto. O que eu posso dizer é que eu sou testemunha de como a própria juventude 

negra... ela está mobilizada em diferentes formas, em diferentes frentes. Uma que eu não 

citei na outra pergunta e que é muito importante, por exemplo, é a frente do judiciário. 
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Nós temos várias atividades acontecendo no âmbito da OAB e no âmbito do 

enfrentamento dessa questão nas defensorias públicas e outras situações. A juventude 

negra também está bem mobilizada na área da literatura. Nós temos a Flup como um 

grande exemplo de um fenômeno que surge, catalisando essa energia, essa demanda, 

dessa alma artística da juventude que se mobiliza contra o racismo e para combater as 

desigualdades em geral. E hoje também temos o partido político que surgiu que é a 

Frente das Favelas (eu esqueço o nome exato), mas é o partido político que está sendo 

organizado agora, e é o sarau essa forma de a juventude se afirmar através da produção 

literária, que é outro exemplo que me parece muito forte, muito forte mesmo. Então, 

assim, o que eu posso dizer é que, na medida em que essas iniciativas espontâneas da 

juventude negra que se expressa de diferentes formas chegam, chega às escolas, chega 

com apoio institucional para ser transmitida para nova geração de juventude que está 

tão enjaulada, com seu espaço tão reduzido dentro das escolas. Como instituições, nós 

vamos testemunhar sempre um crescimento dessa atividade, dessa ação de combate ao 

racismo.  

 
Marcelo Dias (Movimento Negro Unificado) 

Tenho uma visão muito crítica. Eu acho que eles não vão no âmago da questão. Eu acho 

que essas entidades têm que dar vez e voz à juventude negra. Quem tem que dirigir essa 

luta é a juventude negra. Eu não sei se vocês já ouviram falar num movimento: reaja ou 

será morto, reaja ou será morta. Essa turma rompeu com o Movimento Negro Unificado; 

essa foi uma campanha que o MNU lançou e, quando eles saíram, levaram essa 

campanha com eles, e é uma turma que faz um trabalho extraordinário dentro dos 

presídios. Eles já fizeram duas ou três marchas, que eles chamam de Marcha 

Internacional contra o Encarceramento e Extermínio da Juventude Negra. A questão é 

que no estado onde eles são mais fortes é o da Bahia. É o Hamilton Borges [a liderança]. 

O Reaja ou será morto/morta, o Movimento Negro Unificado e outras entidades do 

movimento negro têm um trabalho sério nessa questão. Agora, eu fico muito preocupado 

é o que tem muita ONG falando do mesmo assunto e pouco resultado. Eu sou de uma 

época que era muito comum se fazer trabalho com menino de rua. Rapaz, o que tinha de 

entidade de ONGs que trabalhavam, a direita [os grupos de direita] até sacaneava! Se 

cada entidade dessas cuida de um menino, o problema estava resolvido. Era muita 

entidade. Nós precisamos mudar essa relação. Eu digo isso porque o MNU (vocês não 

sabem, mas vão saber agora) o MNU tem 39 anos – fez agora no dia 18 de junho. O ato 
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que criou o Movimento Negro Unificado foi um ato contra o extermínio da juventude 

negra.  

A polícia militar de São Paulo pegou um jovem chamado Robson da Luz, um jovem negro 

(não poderia ser diferente) e acusou ele de roubar frutas numa feira livre em São Paulo, 

e o Robson da Luz foi assassinado pela polícia em São Paulo. Esse episódio fez com que, 

em 1978, em plena ditadura militar, um regime que proibia a organização da 

comunidade negra... a ditadura dizia que não tinha racismo no Brasil, e os negros que 

falavam em racismo estavam importando uma ideologia dos Estados Unidos, que no 

Brasil existia a democracia racial, que vendia para o mundo todo que não tinha racismo 

no Brasil, porque nós tínhamos o samba, o futebol e que o Brasil era um país onde as 

três raças viviam harmoniosamente... o assassinato do Robson da Luz e o fato do Clube 

Tietê em São Paulo impedir que quatro jovens negros de entrar em sua dependência fez 

com que milhares, milhares de militantes do movimento negro (entre eles Lélia Gonzáles, 

Abdias Nascimento e outros) se reunissem em São Paulo – se eu não me engano, na Praça 

da Sé, nas escadarias (negros do Rio, de São Paulo, da Bahia majoritariamente, mas 

também de outros estados) – e criassem o Movimento Unificado contra a Discriminação 

Racial. Não era nem negro ainda; era um movimento de todos e que um ano depois se 

transformou em Movimento Negro. Aí entrou o complemento Unificado contra a 

Discriminação Racial e mais um ano adiante virou simplesmente Movimento Negro 

Unificado. 

 
 
Diosmar Filho (Fórum de Igualdade Racial – Fopir) 
 
Esse é um bloco de como alcançar o campo da juventude bem complicado, porque, 

primeiro, há algo que precisa ser pensado: o que é uma juventude dentro da realidade 

brasileira, uma juventude negra, juventude indígena, dentro dessa perspectiva que a 

gente tem? Tem bastante coisa sobre juventude urbana, mas juventude do campo é algo 

que a gente tem pouca informação. A maior parte das diretrizes de programas sobre 

juventude a tratam muito em uma dimensão urbana. Ela não alcança... claro que a maior 

parte da população brasileira nas grandes cidades... você tem uma grande juventude e 

estão mais expostas às violências e perdas de direitos, mas, para mim, uma grande 

agenda para o campo da juventude... eu só vejo a superação do racismo em um lugar: 

escola pública com uma estrutura pensada em esporte, cultura, lazer... cultura, lazer 

para a construção de sujeitos de direitos. 
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5. O papel das organizações privadas sem fins lucrativos, como fundações e 

institutos, para superação do racismo institucional.  

 
Flávia Oliveira (Jornalista e colunista do jornal O Globo) 
 
Eu acho que tem papel fundamental, mas aí num eixo de reconhecer – não que o setor 

público esteja livre de reconhecimento –, mas o setor privado e a sociedade civil têm o 

dever de trabalhar na direção da construção da diversidade. E encarar essa diversidade, 

essa mistura, ou seja, diversidade entendida como você contemplar todos os segmentos 

que estão representados nessa sociedade. Então, vai além de brancos, negros, indígenas 

e demais cores ou etnias, mas de gênero, orientação, identidade sexual. Acho que é 

fundamental você ter políticas, ações, olhares que valorizem a diversidade na formação 

das equipes, no mercado de trabalho. Então, contratar equipes e dar oportunidades de 

ascensão para diferentes segmentos. Hoje as instituições públicas, mas também privadas, 

no Brasil, têm esse vício: normalmente o comando está na mão dos homens brancos. 

Então, entender a diversidade, essa heterogeneidade de cores, gênero, orientações, todos 

esses [matizes] como riqueza faz muita diferença e já há estudos no mercado 

internacional principalmente – que é um pouco mais avançado em relação a isso – que 

mostram que isso tem consequências econômico-financeiras positivas para as 

instituições que aderem. Então, assim: empresas que têm mais diversidade racial ou de 

gênero tendem a ser mais lucrativas dos que as que não têm pelo simples fato de que a 

diversidade, a heterogeneidade, a convivência entre pessoas diferentes, ela gera 

inovação porque ela aquece o debate. Você não tem só uma visão... não tem só uma visão 

de mundo, você tem várias visões e percepções se cruzando e isso é o que te lança para 

frente em termos de estratégia, de necessidades de produto. Eu até adicionaria nesse 

contexto da diversidade a diversidade de origem: periferia, interiores. Pensar não 

apenas no eixo Rio-São Paulo, hoje então mais predominantemente São Paulo, mas 

pensar no Nordeste, pensar no Norte... trazer esses repertórios, essas vivências, esses 

outros saberes. 

 
 
Luiz Eduardo Negro Gun (Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e 
Promoção da Igualdade Racial) 
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Volto a dizer: nós temos vários atores, várias entidades, vários grupos imbuídos nessa 

luta de resgate e proteção do futuro da nossa juventude, em especial da juventude negra. 

Aqui mesmo: daqui a pouco você vai entrevistar o Leônidas, que tem um trabalho 

excepcional com a juventude negra, um trabalho de resgate com os jovens ilegais, com o 

trabalho de autoestima e de fortalecimento de jovens da periferia, de jovens aqui da 

capital que não têm, normalmente, uma oportunidade de fazer um curso de teatro, de 

dança, de modelo, manequim e é disponibilizado. Nós, ano passado, nos sensibilizamos 

com o projeto, com a luta. Cedemos esse espaço para fazerem os cursos, tratarem, porque 

eles não tinham um espaço físico... era um espaço muito difícil para eles. Esse espaço é 

institucional, é um espaço do Estado. Esse auditório aqui é um espaço do Estado, do 

Conselho, da sociedade civil, paritário com o Estado e quem paga os impostos daqui 

somos nós. Então, nós é que temos de usufruir disso aqui. Essa juventude que tem de 

usufruir disso aqui. E como nós, aqui existem vários outros projetos em desenvolvimento. 

Infelizmente, não têm a visibilidade necessária para ter o aporte de apoios necessários 

para o seu prolongamento e crescimento, mas existem muitos. Volto a dizer: tudo é uma 

questão da união. Enquanto não houver a unidade desses projetos, a franqueza, a 

objetividade, sem o "eu" na frente, sem o orgulho, sem o objetivo fim do vil metal... é 

claro que dinheiro é importante, é claro que patrocínio é importante, mas é muito mais 

importante a concepção e a implantação da ideia. E muitas ideias não dependem de 

dinheiro, e sim de boa vontade. 

 

Diosmar Filho (Fórum de Igualdade Racial - Fopir) 
 
A minha concepção é que essas instituições ainda estão longe de garantir, na nossa 

realidade no Brasil, uma ação efetiva no seu campo empresarial que mostre um pleno 

compromisso com essa agenda. Todas, para mim, estão no mesmo nível. Estão iniciando 

processos. Você ainda está naquela discussão entre ter um funcionário negro nas 

estruturas de base da instituição, como ter negros para alcançar chefias e a propaganda. 

Como mudar a propaganda para atingir a população negra pelo consumo? Atingir a 

população negra no consumo vai reverter em dinheiro, claro, para essa instituição, 

aumenta a coisa. Mas, quando você pensa as instituições... essas fundações, quando vão 

promover ligadas a essas ações, ela nega tudo isso. Estão longe, ainda, de alcançar esse 

processo. É tudo muito inicial. Elas reagem pouco, inclusive, a processos de violência e 

discriminação quando você vê as práticas de racismo, intolerância religiosa, um 
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conjunto de violação ao ser humano, e essas instituições... elas não conseguem se colocar 

nesse lugar. Elas atuam por um momento.  

É uma disputa frequente: não mudam, estão naquela estrutura que eu falei inicialmente 

do que é a sociedade brasileira. Cabe, na nossa missão, instalar processos. O movimento 

da sociedade civil tem que estabelecer processos ainda muito mais fortes para a gente 

alcançar... porque o momento que a gente vive, atual, reflete que essa estrutura foi 

balançada com um grau de mudança, mas as formas continuam sendo revigoradas 

naquilo que é a sua essência. Cumprir, depois, funções que é negar direitos, negar a 

maioria, negar, excluir e tudo. O estado é pautado pelo que a sociedade produz.  

 
 
Carmela Zigoni (Pesquisadora do Inesc) 
 
Eu acho que tem duas coisas assim... do ponto de vista do campo, algumas organizações 

não têm fala... de coisa de se reinventar, e isso tem um impacto até de redução das ONGs. 

Acho que quem vai responder isso um pouco agora é a Abong, que inclusive vem 

produzindo conteúdo sobre isso, que inclusive na forma de um livro “Como se financiam 

as ONGs no Brasil”. Mas eu acho que é uma coisa de você entender como você pergunta, 

enquanto campo, e aí tem uma coisa trazendo um pouco do tema da pesquisa, tem uma 

questão do racismo institucional que é bem interessante. A gente estava discutindo isso 

hoje. Organizações brancas que desenvolvem projetos com populações negras... que 

poderiam muitas vezes estar sendo desenvolvidos muitas vezes pelas organizações 

negras. Como é que fica isso? Ou mesmo da capacidade dessas ONGs mais antigas, por 

estarem há mais tempo, têm em termos de contato, de acesso, de ter construído uma 

capacidade maior do que outras. Então, há projetos que são só para ONGs grandes. Na 

Inglaterra, por exemplo, você tem que colocar o dinheiro e depois receber. Quem é que 

dá conta de fazer isso hoje no país? Então, tem uma série de nuances aí, uma diversidade, 

desigualdade na diversidade do campo.  

 
Elisa Nascimento (Ipeafro) 
 
Bom, normalmente eu não posso me dizer uma autoridade em todo o Brasil, que esse 

vasto território... enfim, eu posso falar do Ipeafro. A nossa intenção e prática, à medida 

que nós conseguimos agir, é exatamente em conjunto com essa juventude que é 

protagonista desses processos, tentar abrir espaços nos diferentes campos institucionais 

e, no nosso caso, é sobretudo na área de cultura e de educação. É para levar à frente e 
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dar cada vez mais visibilidade às ações que estão sendo desempenhadas por esses atores 

que já têm a sua própria linguagem, a sua própria forma de analisar, sentir e viver essa 

luta. Por outro lado, tentando também no Ipeafro compartilhar com esses atores, com 

esses protagonistas, subsídios que o sistema educacional nos nega, porque não há 

informações, pois essas ações são muito poucas e mal distribuídas dentro do sistema de 

ensino. Então, nós temos uma linha do tempo dos povos africanos que está disponível no 

nosso site, o www.ipeafro.org.br, que é uma forma de apresentar visualmente como o 

período da escravidão dos africanos nas Américas de 500 anos é mais agora do que 500 

anos, mas, assim, é um período extremamente pequeno quando nós consideramos a 

história dos povos africanos e sua ação em soberania e liberdade, construindo culturas, 

conhecimento, tecnologias, os maiores avanços tecnológicos da história foram 

desempenhados. Os protagonistas foram exatamente os africanos. Então, é assim... essa 

história, ela não é divulgada e nós procuramos colocar à disposição. É como a arma de 

combate a essa juventude. Esse tipo de informação que pode ajudar a levar adiante essa 

luta.  

 

João Feres (Pesquisador Uerj) 

Eu acho o seguinte: existem duas frentes de luta nesse campo, nenhuma das duas pode 

ser deixada de lado. A primeira é realmente pressão sobre instituições privadas, 

empresas, para que elas de fato promovam maior igualdade racial e de gênero, mas uma 

que não pode ser deixada de lado também é uma luta pela mudança dos critérios das 

instituições estatais para que elas mudem também. Ou seja, essas duas coisas têm que 

ser feitas ao mesmo tempo, eu acho. 
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Anexo I – Inventário global (consolidado) 
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Anexo II – Lista de entrevistas em profundidade (ambos os roteiros) 
Nome Organização/Atuação Estado  Região 

Ailton Krenak Pesquisador e Liderança Minas Gerais SE 
Anastácio IPCN - Instituto de Pesquisa das Culturas Negras Rio de Janeiro SE 
Anita Benites ABPN e Consórcio de NEABs Goiás CO 
Carmela Zigoni Inesc Brasília CO 
Carlos Tucano Aldeia Maracanã Rio de Janeiro SE 
Cicero Ribeiro Filho (Pai Neto) Associação Espírita de Umbanda São Miguel – Aeusm. Fortaleza NE 
Diosmar Filho Adora Bahia NE 
Ednéia Gonçalves Ação Educativa São Paulo SE 
Érika Portilho Instituto Hoju Rio de Janeiro SE 
Flavia Oliveira Economista e jornalista Rio de Janeiro SE 
Gil Amâncio Professor e preparador corporal Minas Gerais SE 
Giuliano Freitas Toque de Senzala Fortaleza NE 
Ingrid Maracatu Nação Bom Jardim Fortaleza NE 
Jair Kuikuro Cineasta - Audiovisual Mato Grosso CO 
João Feres Júnior Gema - Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa Rio de Janeiro SE 
Késsia Cristina de Paula Silva Movimento estudantil Minas Gerais SE 
Leônidas  GMPS Models Rio de Janeiro SE 
Lorena Cristiana Araujo da Silva Imená - Instituto de Mulheres Negras do Amapá Amapá N 
Luiz Eduardo Oliveira (NegroGun) Cedine Rio de Janeiro SE 
Macaé Evaristo Secretária de Estado de Educação Minas Gerais SE 
Márcia Pereira (Mãe Márcia D’Oxum) Matrizes Que Fazem Rio de Janeiro SE 

Nome Organização/Atuação Estado  Região 
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Marcelo Dias Movimento Negro Unificado Rio de Janeiro SE 
Max Maciel Ruas Ceilândia CO 
Marcos Amorim (Pai Marcos) Afoxé Omòrisá Odé Fortaleza NE 
Paola Prandini AfroEducação São Paulo SE 

Paulino Cardoso 
ABPN – Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e 
Negras Santa Catarina S 

Rosalvo Neto Instituto Mídia Étnica Salvador NE 
Sara Branco Ceert São Paulo SE 
Sepé Ragati Kuikuro Tribo Kuikuro Mato Grosso CO 
Sibely Nunes Cendenpa Pará N 
Sonia Santos Neab-Uerj Rio de Janeiro SE 
Viviane Coelho Fórum da Juventude da Grande BH Minas Gerais SE 
Walmyr Gonçalves da Silva Júnior Coletivo Enegrecer Rio de Janeiro SE 
Willian Ângelo Coelho Laboral Crow Fortaleza NE 
Yamalui Imiehünaku Kuikuro Pesquisador e liderança indígena (Xingu) Amazonas N 
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Anexo IV - Memória seminário de apresentação da Pesquisa 
sobre Organizações de Juventude Negra 
 
IV.1. Apresentação 

Este documento tem sua origem nas contribuições dos participantes no 

seminário de apresentação da Pesquisa sobre Organizações de Juventude Negra, 

realizado no dia 1º de dezembro de 2017, na sede do Itaú Social, São Paulo/SP. 

O seminário contou com a presença das equipes de pesquisa do Observatório de 

Favelas e do Itaú Social e de um conjunto de pesquisadores, ativistas e representantes 

de organizações dedicadas ao enfrentamento do racismo institucional. A relação de 

participantes está no anexo deste relatório.  

 

IV.2. Metodologia do seminário 
 

 O primeiro momento do seminário foi dedicado à apresentação da Pesquisa 

sobre Organizações de Juventude Negra com o seguinte roteiro: temática global da 

pesquisa, objetivos (geral e específico), metodologia da pesquisa (abrangência 

territorial, inventário das organizações, entrevistas em profundidade e entrevistas 

semiestruturadas com organizações selecionadas), principais resultados da pesquisa. 

O segundo momento foi dedicado às questões dos participantes sobre a 

metodologia e os resultados da pesquisa, considerando a apresentação e o relatório 

previamente indicado para leitura e, evidentemente, a própria experiência de trabalho 

dos participantes em seus respectivos campos de atuação. 

Por fim, no terceiro momento, foram priorizadas as contribuições, 

especialmente as recomendações, dos participantes para o desdobramento da pesquisa.   

  

 IV.3. Considerações e diálogos sobre a pesquisa 
 

Os convidados no seminário externo apresentaram questões fundamentais em 

relação à metodologia empregada na coleta de informações. Mais especificamente, 

cinco questões ganharam destaque, a saber: 

 
 

1. O processo e o critério de seleção das organizações e coletivos entrevistados e 

mapeados foram a primeira indagação dos participantes, sobretudo 
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considerando a ausência de coletivos paulistanos, mais especificamente os 

atuantes na periferia. Em resposta à indagação, reportamos, conforme está 

descrito no relatório final, que a pesquisa não teve a pretensão de esgotar nem 

coletar informações, de maneira censitária, sobre organizações que trabalham 

com jovens negros ou são formadas por jovens negros. A preocupação principal 

da metodologia foi captar a diversidade do campo das organizações de 

juventude negra e as que atuam com ela tanto quanto a sua distribuição nacional 

e desenhos institucionais como também quanto a suas respectivas agendas de 

atuação (temáticas vinculadas) e abrangência territorial.  

O destaque deste ponto pode nos revelar que ainda há espaço para aprofundar a 

pesquisa, seja no âmbito das agendas (educação, trabalho, cultura, arte, 

produção do conhecimento, comunicação etc.), de suas territorialidades e das 

institucionalidades das organizações de juventude negra e das que atuam com 

ela. Como também foi salientado no relatório final, este é um primeiro esforço 

investigativo, que cumpre a função de apontar caminhos para maior 

aprofundamento de especificidades em outros trabalhos. 

 
2. Outro tema ressaltado no seminário foi a construção de diálogos com as 

organizações e coletivos de juventude negra considerando seu forte 

posicionamento crítico diante das institucionalidades formais do Estado e da 

própria sociedade civil. Como foi informado aos participantes do seminário, 

houve resistência e relutância de coletivos das juventudes negras para participar 

das entrevistas em profundidade e responder aos questionários da pesquisa 

(situação também identificada por alguns dos convidados do seminário em 

outras oportunidades de aproximação). Reportamos que este foi um dos 

desafios, e um dos limites, igualmente destacados no Relatório Final da 

pesquisa. Consideramos que as demonstrações de recusa e resistência à 

participação de algumas organizações na pesquisa – situação superada com 

algumas das organizações após contatos e diálogos mais esclarecedores sobre a 

finalidade da pesquisa − estiveram fortemente vinculadas ao cenário atual em 

que as juventudes negras enfatizam a autonomia de seu protagonismo e 

questionam a legitimidade de modelos estabelecidos para a superação do 

racismo na sociedade brasileira.  



 

 
160 

Considerou-se, inclusive, com a concordância de participantes do seminário, 

que conhecer e dialogar com esses sujeitos, institucionalidades e 

territorialidades de enfrentamento do racismo institucional são fundamentais 

para o reconhecimento de potências e atos de afirmação das juventudes negras 

na cena política atual. Recomenda-se, portanto, a elaboração de novos estudos 

que incorporem criativamente esta especificidade de atores/atrizes que 

compõem e reinventam as organizações negras como uma experiência das mais 

relevantes para o campo das organizações envolvidas na superação do racismo 

presente na sociedade e reproduzido de modo particular em instituições estatais 

e privadas.  

   
3. O conceito de território periférico também foi trazido pelos participantes do 

seminário, ocorrendo indagações sobre a possível valorização da dicotomia 

entre centro e periferia na utilização desse conceito. Reportou-se que, neste 

caso, o território periférico assume a orientação de ressaltar o processo histórico 

de periferização da população negra no arranjo socioespacial da sociedade 

brasileira, inclusive como um recurso de elucidação dos lugares que expressam 

posições desiguais em relação aos direitos. Afirma-se, então, o racismo como 

estruturante da desigualdade social, sendo seu arranjo territorial resultante um 

reprodutor de distinções raciais de direitos. No entanto, o reconhecimento da 

dimensão corpóreo-territorial da desigualdade com suas marcações raciais não 

significa aceitá-la como determinação absoluta ou uma barreira intransponível. 

Neste sentido, a pesquisa buscou demonstrar as potências e os atos das 

organizações situadas em periferias, sobretudo as urbanas, como novas 

centralidades de demandas ampliadas de direitos e de invenção de direitos. 

 
4. As ações no campo da cultura, da arte e da comunicação como mediações 

afirmativas das identidades e de pertenças negras identificadas na pesquisa 

foram especialmente destacadas pelos participantes como de extrema 

importância para a superação do racismo e do racismo institucional. Concluiu-

se que as diferentes linguagens estéticas e os repertórios culturais das 

juventudes negras atuam como dispositivos de visibilidade de sujeitos em seus 

territórios de vivências, assim como configuram reclamos de reparações de 

direitos.  
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5. Outra consideração dos participantes do seminário foi sobre o grau de 

complexidade dos dados orçamentários das organizações e dos projetos. Em 

resposta à indagação, observa-se que não foi possível obter informações 

suficientes e satisfatórias sobre receitas e despesas das organizações que 

possibilitassem uma análise qualificada específica e global. Em alguns casos, 

os entrevistados desconheciam os detalhes administrativos. Em outros, as 

informações eram incompletas ou inverossímeis. Diante deste quadro, as 

perguntas foram ajustadas para avaliar setores das organizações que 

demandavam mais recursos ou que representassem limites ao desenvolvimento 

das atividades. Por outro lado, a questão orçamentária das organizações 

apontadas na pesquisa foi decisiva para analisar a limitada situação financeira 

das organizações da sociedade civil, em especial daquelas comprometidas com 

o movimento social negro e com a superação do racismo como estruturante das 

desigualdades sociais. Estas, em período de crise, são as primeiras a sofrerem o 

impacto da restrição do fluxo de recursos, sejam esses públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais.  

 
IV.4. Indicativos de desdobramento da pesquisa e recomendações de 
fortalecimento das organizações de juventude negra  
 

 
Desdobramentos da Pesquisa 

 
a) Considerou-se que os estudos realizados e os resultados da pesquisa 

propriamente dita devem ser amplamente compartilhados entre as organizações 

da sociedade civil, especialmente em redes e fóruns de organizações negras, 

uma vez que permite um conhecimento amplo e sistemático do campo das 

organizações de juventude negra, ainda não devidamente conhecido em seu 

conjunto. Isso certamente contribuirá para inovar as formas de organização e os 

conteúdos das ações.  

b) A pesquisa também pode ser disseminada entre instituições públicas e privadas 

de fomento e apoio às organizações da sociedade civil, influenciando as 

matrizes conceituais, portfólios, editais e os modos de organização, tendo em 

vista a superação do racismo institucional. 
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c) Ampliar e aprofundar a produção do conhecimento e do reconhecimento dos 

coletivos de juventude negra, sobretudo os que emergem das periferias, 

estabelecendo diálogos amplificados com seus repertórios, modos de 

organização e agendas de direitos.  

d) Devem ser ainda considerados, na perspectiva de ampliar os estudos sobre as 

organizações negras e os coletivos negros, as intervenções e movimentos que 

ocupam e reinventam os espaços públicos. Tais ações devem ser consideradas, 

uma vez que a atuação dos jovens não acontece apenas em seus territórios de 

morada; há também a construção de visibilidades e convivências plurais em 

espacialidades centrais em diferentes bairros da cidade, configurando novos 

agentes e agendas de direito à cidade.  

 
Recomendações 

 
Como evidenciamos na pesquisa, o tópico sobre os modelos tradicionais de 

financiamento e fomento de atividades de organizações da sociedade civil, em especial 

os editais no que se refere ao acesso de organizações, grupos e coletivos negros, foi um 

item intensamente debatido entre os participantes do seminário. Observaram-se no 

debate as diversas limitações impostas às organizações negras pela forma como os 

editais são elaborados.  Estes, por um lado, não propõem temáticas condizentes com os 

perfis e as agendas das organizações negras e, por outro, fazem recorrentemente 

exigências técnicas e burocráticas que dificultam a participação das organizações 

negras, uma vez que essas organizações não atendem as exigências de formalização 

jurídica institucionalizada, principalmente as organizações territorializadas e atuantes 

em periferias.  

Para além deste processo de limitações à participação, há também, como 

identificamos na pesquisa e nas contribuições dos participantes do seminário, a recusa 

de alguns grupos e coletivos de juventude negra a participar nos processos tradicionais 

de financiamento para as atividades de organizações da sociedade civil. Para eles, a 

vinculação a processos de seleção por editais que não contemplam a diversidade de 

reduzido diálogo significaria uma “forma de cooptação e desvirtuação do movimento” 

e, portanto, não passar pelos editais seria uma estratégia de “resiliência” e afirmação de 

“autonomia”. Trata-se, evidentemente, de uma situação complexa e delicada, uma vez 

que a postura defensiva, mesmo isolacionista, reduz as possibilidades de diálogo em 
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vista das mudanças necessárias para a superação das condições desiguais de apoio 

configurador do racismo institucional, que atravessa os modos e conteúdos de apoio às 

organizações negras tanto por parte das instituições estatais como das privadas.   

Considerando as duas posições limitantes acima e o reconhecimento da grave 

situação atual para a captação de recursos por parte das organizações negras, faz-se 

urgente a construção de diálogos que promovam mais aproximação e consolidem um 

movimento conjunto das organizações negras no sentido de construir uma agenda 

comum de ações de visibilidade de sua atuação, de prospecção de fundos e recursos 

públicos disponíveis e não mobilizados pelas organizações da sociedade civil, 

principalmente para as que têm o enfrentamento do racismo como matricial em suas 

ações, intervenções e incidências no âmbito da sociedade e das agências de Estado. 

Acrescentou-se, ainda, a necessidade de construção conjunta de proposições e 

mobilizações das organizações negras para a captação de recursos institucionais, assim 

como a mobilização para influenciar os portfólios e os editais das instituições públicas, 

fundações privadas e setores de responsabilidade de empresas.  

Diante dos argumentos e proposições em debate, foi apresentada a proposta de 

construção de um fórum abrigando os participantes do seminário e as organizações 

diretamente envolvidas na pesquisa. Este encontro de caráter mais formal seria 

dedicado ao esclarecimento, à informação e à capacitação das organizações negras 

sobre o orçamento público, tendo em vista não só o entendimento de sua composição, 

mas também um modo de como acessá-lo e mobilizá-lo em seu favor. Foi cogitada a 

possibilidade de levar este debate ao Fopir (Fórum Permanente pela Igualdade Racial), 

rede institucional da qual o Observatório de Favelas é uma das instituições fundadoras, 

para se constituir como instituição parceira neste processo.   

Em contrapartida aos modelos tradicionais de editais e financiamentos, elogios 

foram feitos aos formatos inovadores e, de certa maneira, afirmativos recentemente 

editados. Estes tenderam a privilegiar temáticas e recortes territoriais característicos 

dos grupos sociais subalternizados. Algumas referências foram o programa Vai de São 

Paulo, o programa Ações Locais, do Rio de Janeiro, e o prêmio Hip-Hop Preto Góes, 

direcionados, preferencialmente, para ações territorializadas nas periferias e 

identificados fortemente com temáticas centrais para os movimentos de juventude 

negra.  
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Considerando as oportunidades abertas com editais inovadores, os participantes 

do seminário também recomendam a elaboração de estudos sistemáticos de editais 

(públicos e privados) que abriguem experiências diferenciadas de incorporação de 

grupos e coletivos de juventude negra, observando sua importância para as 

organizações e sua efetividade no território para o qual se destina a ação.  

Na perspectiva de mudanças de modos e conteúdos de apoio às organizações da 

juventude negra, uma das principais contribuições do debate foi salientar que os 

projetos devem ter cada vez mais a autoria das juventudes, e que esta não seja apenas 

considerada público. A valorização do protagonismo juvenil negro aparece como 

elemento central para o sucesso do projeto e também da organização ou coletivo, 

especialmente quando se trata de territórios como favelas e periferias. Portanto, não se 

trata apenas de estimular a participação dos jovens, mas, sim, ressignificar seu lugar na 

organização, na ação, no mundo da vida. Como alerta, uma das participantes comenta: 

“em uma constatação ainda em um sentido mais básico: se não for construído desta 

forma, oportunizando que os jovens possam coorientar os objetivos e o próprio 

desenvolvimento das atividades, eles não irão participar”. O protagonismo do jovem, 

portanto, é central para manter seu engajamento no processo e ele mesmo se construir 

como sujeito autônomo e coletivo de atuação na sociedade para superação do racismo 

institucional. 
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