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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa empírica qualitativa que vem sendo 

realizada com o Movimento Negro no Brasil, sobretudo em Uberlândia (MG), 

observando as Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e seus conflitos 

históricos com a sociedade brasileira entre os anos de 1980, 1990 até 2009. No que 

tange aos objetivos primordiais destacaremos as variações existentes no modo de 

organização social e política da comunidade negra uberlandense, uma vez que 

exemplifica os padrões de produção da organização política e as correlações entre as 

inúmeras formas de organização política desta população mediante as Políticas Públicas 

de Promoção da Igualdade Racial, aprovadas pela as legislaturas constitucionais. 

 

 

 

Palavras-chave: Movimento Negro, Ações afirmativas, Estado e Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo forma parte de una investigación cualitativa empírica que se ha realizado 

con el Movimiento Negro en Brasil, sobre todo en Uberlandia (MG), en busca de 

Políticas Públicas para la Promoción de la Igualdad Racial y sus conflictos históricos 

con la sociedad brasileña entre los años 1980 , 1990 y 2009. En cuanto a los objetivos 

generales destacan la variación en la forma de organización social y política de la 

comunidad Uberlandense negro, ya que es un ejemplo de los patrones de producción de 

la organización política y las correlaciones entre las múltiples formas de organización 

política de la población por la política pública Promoción de la Igualdad Racial, 

aprobada por el legislativo y constitucional. 

 

 

 

Palabra-clave: Movimiento Negro, Accion Afirmativa y Estado y Politica Publica. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A luta contra o preconceito, racismo, discriminação racial, xenofobia, 

intolerância contra as religiões de matriz africana e todo tipo de exclusão social do povo 

negro tem se tornado nos últimos anos uma temática importante dos estudos de 

antropologia, sociologia e ciências políticas no Brasil. Na atualidade, esse 

comportamento supera o isolamento verificado no inicio do século XX em relação a 

essas temáticas no âmbito da academia. 

Até 1933, ano de publicação de Casa Grande e Senzala (FREYRE) era senso 

comum considerar que o Brasil estava condenado ao atraso por causa da mistura de 

brancos, negros e índios. O Referido autor inverte essa lógica ao valorizar a mistura de 

etnias. É a partir da sociologia freyriana que começamos a pensar numa construção 

positiva da sociedade brasileira no sentido de retaliar as teorias racistas 

(SCHAWARCZ, 2001), que persistiam no país até o início dos anos 1930. 

Apesar de todas as controvérsias existentes nos estudos realizados por Freyre, 

não podemos ignorar que é a partir de seus pressupostos que surgiram autores como 

FERNANDES, (1995); HASENBALG, (1979); MUNANGA (2004); GOMES (2005) e 

RIBEIRO (2006), que contribuíram para debater, polarizar e enriquecer ainda mais as 

pesquisas sobre a temática racial brasileira. 

Contudo, a influência direta pela quebra desse paradigma se deve mais do que 

nunca ao longo processo de discussões, organização, mobilização e luta do Movimento 

Negro brasileiro no sentido de tornar pública e institucional a problemática racial, 

forçando o Estado e a sociedade civil a responsabilidade pelas reparações dessas 

desigualdades implementando políticas públicas de promoção da igualdade racial. Ou 

seja, tonar o Estado de direito realmente democrático para todos os segmentos sociais 

independentemente das diferenças de gênero, raça e etnia. 

Ao longo desses anos, o Movimento Negro brasileiro tem apresentado muitos 

saltos quantitativos e qualitativos quanto ao seu desenvolvimento nos denominados 

novos movimentos sociais (SADER, 1988 e DAGNINO, 2000), capacitação (SEN, 

2000), participação e representação (PUTNAM, 1996 e AVRITZER, 2000) nos 

negócios públicos (GRAMSCI, 1990 e HABERMAS (1995), em muitos municípios 

brasileiros. Todavia, ele também tem sido marcado por processos de avanços e 

retrocessos, sobretudo na cidade de Uberlândia/MG. 
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Por tudo isso é que esta dissertação de mestrado está ligada diretamente à 

questão da organização política e institucionalização do Movimento Negro de 

Uberlândia (MG).    

Depois de tomarmos conhecimento sobre vários estudos focado mais nas 

manifestações culturais afro- uberlandenses, como a religiosidade de matriz africana, 

congada, capoeira, carnaval, dentre outras, compreendemos que uma abordagem sobre a 

organização política da comunidade negra de Uberlândia (MG) é um fator necessário.  

Nesse sentido, o objetivo central deste trabalho é o estudo sobre os modos de 

organização sociopolítica e institucionalização do Movimento Negro uberlandense na 

esfera pública. 

Visando acompanhar esse objetivo, o presente trabalho é parte de uma pesquisa 

empírica qualitativa que vem sendo realizada com o Movimento Negro de Minas 

Gerais, essencialmente na cidade de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, 

observando as Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e seus conflitos 

históricos com a sociedade brasileira entre os anos 1980, 1990 até 2009.  

Os períodos em destaque vão de encontro a três momentos importantes para o 

Movimento Negro uberlandense: o primeiro diz respeito ao surgimento das primeiras 

entidades organizadas politicamente; o segundo é o momento em que tem início a 

política institucional de implementação de organismo de combate ao racismo no 

aparelho municipal; o terceiro se refere ao momento da realização das duas 

Conferências Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPPIR) como 

resultados do diálogo e cooperação entre órgãos e entidades governamentais e não 

governamentais de promoção da igualdade racial. 

É necessário dizer ainda que o objetivo geral desta dissertação é apresentar, 

observar e analisar o processo de organização do Movimento Negro organizado de 

Uberlândia: MONUVA, GRUCON e ASSOSAMBA e os órgãos públicos DIAFRO e 

NEAB/UFU que representam a institucionalização política e social da comunidade 

negra uberlandense. Contudo, o que perguntamos é se de fato ocorreu/ocorre uma 

participação politizada do Movimento Negro de Uberlândia (MG) na esfera pública e 

em que grau essa participação se configura na via institucional como capacidade de 

proporcionar uma construção realmente de liberdade e igualdade para o 

desenvolvimento e formação de uma comunidade cívica (PUTNAM, 1996) dos 

negros/as no município?  
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Portanto, no que se refere aos objetivos específicos destacaremos os seguintes 

itens:  

a) verificar a variação existente no modo de organização política existente na 

referida cidade e região; 

b) comparar os padrões de produção da organização política;  

c) por fim, avaliar as correlações entre as várias formas de organização política do 

Movimento Negro com os resultados das Políticas Públicas de Promoção da 

Igualdade Racial, aprovadas e sancionadas pelo poder público de Uberlândia 

(MG). 

 

Em relação ao procedimento de pesquisa, o método escolhido foi o empírico-

qualitativo. Como instrumentos de coleta de dados, utilizei documentos catalogados por 

mim durante o período de militância no Movimento Negro tanto de São Paulo como de 

Uberlândia (MG), os colhidos nas referidas entidades do movimento citadas acima e, 

junto a isso, realizamos entrevistas com diversos ativistas. Vale ainda lembrar que 

utilizaremos uma abordagem prescritiva e interpretativa. A primeira diz respeito à 

seleção das organizações consideradas mais importantes por nós e a segunda privilegia 

análises teóricas sobre movimentos sociais, temática racial, sociedade civil, Estado e 

democracia. Porém, não é nosso objetivo separar essas duas questões, buscamos 

trabalhar de forma que esses dois pressupostos estivessem relacionados no texto. 

Assim, esta dissertação foi subdividida em três capítulos: o primeiro será uma 

apresentação do movimento negro de Uberlândia, no sentido de incluir a discussão 

sobre a análise conceitual de sociedade civil, representação, capacitação e participação 

na esfera pública. No segundo, faremos abordagem sobre os estudos da questão racial, 

institucionalização e organização política do movimento negro na perspectiva dos 

autores que consideramos mais importantes nesse contexto. No terceiro e último 

capítulo mostraremos os modos de organização social e política da comunidade negra 

de Uberlândia, destacando seus antecedentes como o pioneirismo nos modos de 

organização social no espaço público, assim como os devidos resultados desse processo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

O MOVIMENTO NEGRO DE UBERLÂNDIA: análise conceitual de sociedade 

civil, representação, capacitação e participação na esfera pública 

 

 

A reflexão sobre o movimento negro brasileiro, essencialmente de Uberlândia 

(MG), perpassa necessariamente pela exposição e compreensão dos estudos teóricos que 

evolvem o Estado, a sociedade civil, modelos sobre democracia, participação, 

capacitação, representação, entre outros.  

No campo de estudos sobre esses enunciados, este primeiro capítulo abordará os 

seguintes tópicos: a seção 1.1 abrirá o capítulo apresentando resumidamente a 

importância histórica do movimento negro brasileiro no contexto dos novos 

movimentos sociais, observando e destacando alguns autores que tralham com a 

temática sobre os movimentos sociais e instituições estatais. Nesse contexto, será 

apresentado o objeto de estudo e o questionamento da pesquisa. A seção 1.2 descreverá 

sobre a questão racial e o espaço público, abordando especificamente os autores de 

Ciências Políticas que escreveram tratados relacionados à sociedade civil e democracia 

deliberativa. O tópico 1.2.1 é sobre a concepção neotocquevilliana/terceira via, que ao 

problematizar sobre a temática democracia, a partir dos anos de 1990, tornou-se uma 

corrente célebre e consistente no desenvolvimento de uma ideologia social democrata. 

O tópico 1.2.2 discorrerá sobre a concepção habermasiana, que trabalha com o conceito 

de esfera pública sustentado num modelo dialético. Ou seja, combina os conteúdos de 

modelos liberais e republicanos e, ao mesmo tempo, recusa algumas premissas desses 

modelos. No tópico 1.2.3 o foco é concepção de matriz gramsciana, que das 

contribuições surgidas sobre o tema, democracia deliberativa, nos oferece o conceito de 

“sociedade regulada”. Para chegar a esse conceito, Gramsci realiza uma a abordagem 

teórica que perpassa pelo próprio marxismo a partir de críticas às correntes idealistas 

presentes na filosofia italiana e às interpretações economicistas, positivistas e mecânicas 

da teoria marxista que eram correntes no movimento socialista no início do século XX. 

No tópico 1.2.4 serão apresentadas análises conclusivas das matrizes teóricas 

contemporâneas sobre o espaço público. A secção 1.3 falará sobre a questão racial e as 
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considerações sobre o conceito de capacitação e participação no espaço público em 

Amartya Sen. 

 

1.1 A participação na via institucional e o espaço público 

 

A participação política da população negra nos movimentos de massas é um 

fenômeno social que se destaca ha muitas décadas e cada ano é um aspecto marcante 

dos movimentos populares no Brasil. Desse modo, ao combinar ações de manifestações 

políticas de mobilidade popular com a via institucional, o Movimento Negro da referida 

nação tornou-se um fator estratégico bastante positivo na luta de combate ao racismo.  

Alguns estudiosos do Movimento Negro organizado politicamente no Brasil 

consideram que ele obteve seu maior amadurecimento e consistência após a sua 

retomada a partir de meados dos anos 1970. Por exemplo, o sociólogo e militante do 

referido movimento Ivair Augusto Alves dos Santos (2001)
1
, ao citar o também 

sociólogo Carlos Antônio Hasenbalg (2005), diz que:  

 

o movimento negro contemporâneo ressurge a partir de meados da década de 

70, nos finais de um período acentuadamente autoritário da vida política 

Brasileira. Como o dos movimentos sociais que afloraram na mesma época, 

seu discurso é radial e contestador (SANTOS, 2001, p. 35).  

 

 

Seguindo nessa mesma linha de avaliação, a jornalista e pesquisadora da questão 

racial no Brasil, Rosane da Silva Borges (2005), também relata que:  

 

as organizações negras surgidas no final da década de 1970 inspirarão a 

criação de tantas outras no período seguinte. Os anos de 1980 foram pródigos 

na criação de um sem-número de instâncias políticas organizadas (BORGES, 

2005, p. 21).       

 

 

Ao longo desses anos, o Movimento Negro brasileiro tem apresentado muitos 

saltos quantitativos e qualitativos quanto seu desenvolvimento (SADER, 1988 e 

DAGNINO, 2000); sua capacitação (SEN, 2000); participação e representação 

                                                 
1
 Ivair Augusto Alves dos Santos é graduado em Química, mestre em Ciências Políticas e, atualmente, faz 

doutorado em Sociologia na Universidade de Brasília. Ivair começou a militar na sua vida profissional em 

São Paulo. Foi presidente, em 1985, do primeiro Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
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(PUTNAM, 1996 e AVRITZER, 2000); nos negócios públicos (GRAMSCI, 1990 e 

HABERMAS (1997), em muitos municípios brasileiros. Todavia, ele também tem sido 

marcado por processos de avanços e retrocessos, sobretudo, na cidade de Uberlândia 

(MG).  

Reconhecidamente, é possível perceber a existência e importância histórica de 

algumas entidades organizadas politicamente que emergiram a partir de meados dos 

anos 1980, como é o caso do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta 

(MONUVA, 1984); o Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia (GRUCON, 

1986); a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia (ASSOSAMBA, 1991) e, por 

consequência, os órgãos públicos locais como a atual Divisão de Assuntos Afro-Raciais 

(DIAFRO, 2009)
2
 vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e o Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia (NEAB/UFU, 2005), que 

foram criados com intuito de representar e promover mecanismos para “participação 

cívica” (PUTNAM, 1996) no sentido de envolver toda comunidade negra da cidade.  

A princípio, consideramos que o Movimento Negro organizado de Uberlândia: 

MONUVA, GRUCON e ASSOSAMBA e os órgãos públicos DIAFRO e NEAB/UFU 

representam a institucionalização política e social da comunidade negra uberlandense. 

Contudo, o que questionamos é se, de fato ocorreu/ocorre uma participação politizada 

do Movimento Negro de Uberlândia (MG) na esfera pública e em que grau essa 

participação se configura na via institucional como capacidade de proporcionar uma 

construção realmente de liberdade e igualdade para o desenvolvimento e formação de 

uma comunidade cívica (PUTNAM, 1996) dos negros/as no município?  

Para buscar uma melhor ilustração e esclarecimento de nossa inquietação, 

acreditamos que seja necessário recorrer a algumas teorias que sociologicamente tratam 

dessas questões. Ou seja, da interação e integração dos atores sociais na esfera pública. 

De maneira mais específica, interessa aqui uma análise sobre as concepções de “espaços 

públicos” e “sociedade civil” no Brasil. De acordo com as palavras de Evelina Dagnino 

(2002), 

 

                                                 
2
 Posteriormente, no desenvolvimento dos capítulos deste trabalho, a DIAFRO enquanto órgão público de 

representação “política” da comunidade negra uberlandense passará por avaliação crítica mais detalhada 

no que se refere aos motivos de sua existência. Afinal, de acordo com algumas entrevistas com alguns 

militantes do Movimento Negro de Uberlândia, a forma como esse órgão se constitui hoje tem funcionado 

mais como instrumento de retrocesso do que avanço, como representação política para o conjunto da 

comunidade negra.    
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a sociedade civil brasileira, profundamente marcada pela experiência 

autoritária do regime militar instalado em 1964, experimenta, a partir de 70, 

um significativo ressurgimento. Esse ressurgimento, que tem como eixo a 

oposição ao Estado autoritário, foi tão significativo que é visto, por alguns 

analistas, como de fato a fundação efetiva da sociedade civil no Brasil, já que 

sua existência anterior estaria fortemente caracterizada pela falta de 

autonomia em relação ao Estado (AVRITZER, 1994, apud DAGNINO, 

2002).    

 

 

 Para o Movimento Negro brasileiro e essencialmente o uberlandense, a luta pela 

promoção da igualdade racial não pode está desvinculada de todas as demais ações que 

hoje competem para o desenvolvimento democrático do país. Isto é, uma luta 

veementemente consistente no campo da esfera pública contra a pobreza extrema que 

tomam conta da maioria de negros e negras, colocando-os na opressão e insegurança 

econômica; na privação de direitos básicos; na carência de oportunidades e na 

marginalização política e social impedindo sua plena cidadania.       

 

 

1.2 A questão racial e o espaço público 

 

O estudo sobre o racismo e as formas de combate à discriminação racial no Brasil 

são preocupações relativamente recentes dos governos no plano institucional. Diversos 

estudos sociológicos confirmaram a existência do racismo: (FREYRE, [1973-1933]; 

COSTA PINTO, [1952]; FLORESTAN FERNANDES, [1965], HASENBALG, [2005-

1979], (SCHAWARCZ, [2001), MUNANGA [2004]; GOMES [2005] e RIBEIRO, 

[2006]) e, factualmente, a discriminação e desigualdade de oportunidades (SEN, 2000), 

para os não brancos. O Movimento Negro brasileiro tem buscado, através de ações 

afirmativas
3
, a concretização dos sonhos por um novo Brasil sem racismo, justo e 

igualitário. Ou seja, um país que seja realmente capaz de resolver os dilemas de uma 

verdadeira democracia racial eliminando as desigualdades historicamente acumuladas, 

garantido a igualdade de oportunidades e tratamentos, compensando perdas provocadas 

                                                 
3
 As ações afirmativas têm como objetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo 

a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e 

marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.  Internacionalmente, há 

experiências positivas de cotas em vários países como Estados Unidos, Alemanha, Índia, Malásia, 

Nigéria, Israel, Áustria, Peru, Argentina, Holanda, África do Sul, entre outros (Fonte: Cotas: Direito ou 

Privilégio. Texto produzido pelo mandato do deputado Estadual Sebastião Arcanjo do PT. São Paulo, 

2005). 
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pela discriminação e marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e 

outros. 

Nesse sentido, para uma melhor compreensão da luta histórica travada pelo 

Movimento Negro brasileiro para a inserção política e participativa (PUTNAM, 1996 e 

AVRITZER, 2000) da população negra nos negócios públicos uma abordagem teórica 

que merece atenção especial são os conceitos de espaço público, sociedade civil e 

Estado. Nas palavras de Evelina Dagnino, isso implica entender que as  

 

uma conseqüência concreta fundamental dessas visões tem sido a emergência 

de experiências de construção de espaços públicos tanto daqueles que visam 

promover o debate amplo no interior da sociedade civil sobre 

temas/interesses até então excluídos de uma agenda pública, como aqueles 

que se constituem como espaços de ampliação e democratização da gestão 

estatal (DAGNINO, 2002, p.10).  

 

  

Muitos autores de Ciências Sociais e, especialmente, de Ciências Políticas, 

escreveram tratados relacionados à sociedade civil e à democracia deliberativa no 

sentido de superar as limitações da democracia liberal e, consequentemente, a 

democracia republicana. Embora com distâncias no tempo e divergentes, esses autores 

continuam presentes, influenciando a produção de projetos políticos no interior dos 

espaços públicos na contemporaneidade. Nesse contexto, mesmo que resumidamente, 

merece destaque as seguintes matrizes teóricas: (i) a neotocquevilliana; (ii) a 

habermasiana e (iii) gramsciana. 

 

 

1.2.1 A concepção neotocquevilliana/terceira via 

 

Conforme exposto acima, o processo que envolve o debate sobre a democracia 

na atualidade motivou muitas correntes de pensamento social, essencialmente de ciência 

política a debruçar sobre o assunto. Dentre essas, encontramos a vertente 

neotocquevilliana /terceira via
4
. 

                                                 
4
 A “terceira via” é composta de partidos políticos chamados genericamente de sociais-democratas, 

ligados de uma forma ou de outra a Segunda Internacional Socialista, partidos políticos de centro-

esquerda que se opõem aos partidos conservadores. O termo “terceira via” não é novo, surgiu na década 

de 1920, sendo usado por alguns notórios movimentos da época. Mais tarde, a “terceira via” passou a ser 

mencionada para expressar o socialismo de mercado, uma ideia que não chegou a lugar algum. 

Atualmente, o conceito “terceira via” fica entre a velha esquerda social-democrata e a nova direita 

(neoliberalismo). Na social-democracia, a economia é mista, o Estado é cooperativista, domina a 

sociedade civil e seu papel na assistência social é extremamente forte: “proteção do berço até a 
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Ao problematizar sobre a temática democracia, a partir dos anos de 1990, a 

terceira via tornou-se uma corrente célebre e consistentemente no desenvolvimento de 

uma ideologia social democrata. Sua premissa inicial foi a busca frenética de uma 

conciliação entre a ideologia de direita com a de esquerda principalmente por 

intermédio de uma política econômica conservadora e de uma política social 

progressista. Assim, essa corrente, à primeira vista, representa uma conciliação entre 

capitalismo de livre mercado e socialismo democrático.    

Por exemplo, ao fazer uma análise sobre o Estado, a sociedade civil (aqui 

“comunidade cívica”) e o desenvolvimento da democracia, o americano Robert Putnam 

(1996), em seu trabalho intitulado “Comunidade e Democracia: na experiência da Itália 

Moderna”, aponta que desde quando Tocqueville
5
 visitou os Estados Unidos na década 

de 1830, este país tem desempenhado um papel central nos estudos sistemáticos acerca 

da relação existente entre democracia e sociedade civil. Segundo Putnam, o que mais 

impressionou Alexis de Tocqueville foi à propensão para a associação cívica dos 

estadunidenses, propensão esta que seria, para Tocqueville, o fator fundamental para o 

funcionamento da democracia americana.  

 
Americanos de todas as idades, de todas as posições na vida, e de todos os 

tipos de disposição estão sempre formando associações. Não há apenas 

associações comerciais ou industriais nas quais todos tomam parte, mas 

                                                                                                                                               
sepultura”. No neoliberalismo o mercado é soberano e o papel do Estado é mínimo. A “terceira via” 

pretende criar uma nova economia mista e um novo Estado democrático. Os cientistas políticos como 

Anthony Giddens e Robert Putnam são adeptos dessa linha de pensamento (Disponível em: 

<http://br.monografias.com/trabalhos>). 

 

5
 O historiador francês, Alexis de Tocqueville (1805-1859) foi um dos grandes teóricos sobre a 

democracia na América. O autor, que vivenciou o momento político de sua época, alguns anos após a 

criação da Constituição norte-americana, priorizou em sua obra o foco democrático. Ele parte da 

determinação de certos traços estruturais das sociedades modernas para a comparação das diversas 

modalidades dessas sociedades. O autor constata certas características associadas à essência de toda a 

sociedade moderna, ou democrática, mas acrescenta que, a partir desses fundamentos comuns, há uma 

pluralidade de regimes políticos possíveis. Portanto, o conceito resumido sobre a temática o autor diz que 

a democracia consiste na igualdade das condições. Democrática é a sociedade em que: (i) não subsistem 

de ordens e de classes; (ii) em que todos os indivíduos que compõem a coletividade são socialmente 

iguais (o que não significa que sejam intelectualmente iguais, o que é absurdo e que, para Tocqueville, é 

impossível). Assim, igualdade social significa a inexistência de diferenças hereditárias de condições, o 

que quer dizer que todas as ocupações, todas as profissões, dignidades e honrarias são acessíveis a todos. 

Estão, portanto, implicadas na idéia de democracia a igualdade social e, também, a tendência para a 

uniformidade dos modos e dos níveis de vida. (Aron, R. As etapas do pensamento sociológico: Alexis 

Tocqueville. São Paulo. Martins Fontes, 2000).  
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outras de milhares de tipos diferentes – religiosas, morais, sérias, fúteis, 

muito genéricas e muito limitadas, imensamente grandes e muito pequenas 

[...]. Nada, em minha visão, merece mais atenção do que as associações 

morais e intelectuais na América (TOCQUEVILLE apud PUTNAM, 1996, p. 

66). 

 

 

Assim, conforme descreve o autor sobre observação de Tocqueville exposta 

acima, a existência de uma sociedade civil ativa é o elemento essencial para a 

consolidação da democracia, sobretudo se elas forem pautadas pelas influências das 

normas e redes de engajamento cívico. Ou seja, Putnam reforça que, 

 
 

[...] análises históricas sugerem que estas redes de reciprocidade e de 

solidariedade cívica organizadas, longe de serem um epifenômeno da 

modernização socioeconômica, foram uma condição prévia para isto 

(PUTNAM, 1996, p. 66). 

 

 

Nesse sentido, para explicar como é concebido esse engajamento cívico o autor 

faz uso do conceito de capital social. Isto é, fazendo uma analogia com as noções de 

capital físico e capital humano, ele destaca as características e os aspectos da 

organização social tais como redes, normas e confiança social que facilitam a 

coordenação e a cooperação para o benefício mútuo. 

Assim, para os autores vinculados a essa linha de pensamento, como é o caso de 

Putnam (1996), seriam três os pontos positivos de uma sociedade com grande estoque 

de capital social. Em primeiro lugar, redes de engajamento cívico promovem normas 

fortes de reciprocidade generalizada e encorajam a emergência da confiança social. Tais 

redes facilitam a coordenação e a comunicação, amplificam as reputações e, dessa 

maneira, colaboram para a resolução dos problemas de ação coletiva. Quando as 

negociações política e econômica estão incrustadas em densas redes de interação social, 

incentivos para o oportunismo são reduzidos. Em segundo lugar, as redes de 

engajamento cívico incorporam sucessos passados de colaboração que podem servir 

como bases para colaborações futuras. Por fim, em terceiro lugar, essas redes de 

interação provavelmente ampliam o sentido de ação do participante, contribuindo para 

que o “eu” se transforme em “nós” ou, na linguagem dos teóricos da escolha racional, 

aumentando o “gosto” dos participantes por bens coletivos (PUTNAM, 1996). 

Contudo, dentro da vertente liberal, as democracias ocidentais – e 

fundamentalmente dos Estados Unidos – eram tomadas como exemplos a serem 

seguidos. Entretanto, Putnam (1996) observa que seria possível notar nas últimas 
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décadas um declínio na magnitude da sociedade civil americana, uma queda no estoque 

de capital social. Essa perda se evidenciaria, por exemplo, no declínio da participação 

nas eleições nacionais – a despeito do aumento do nível de escolaridade; na queda do 

número de afiliações religiosas; no declínio do número de afiliações sindicais; e no 

declínio do número de membros das organizações fraternas e cívicas voluntárias. Uma 

evidência desse desengajamento social nos Estados Unidos nos dias de hoje é o fato de 

que os americanos estarem cada vez mais individualistas. Segundo o autor, “o capital 

social estadunidense na forma de associações cívicas tem se desgastado na última 

geração” (PUTNAM, 1995, p.73). 

No entanto, ainda de acordo com o pensamento de Putnam a concepção de 

capital social objetiva conservar relações sociais capitalistas, construindo uma nova 

sociabilidade a partir da redefinição da relação entre o estado e a sociedade civil, 

vislumbrando uma ação integrada baseada na colaboração. Para a América Latina, 

especificamente o caso brasileiro nas últimas décadas, instigadas por esse conceito, isso 

vem se constituindo em instrumento de conciliação no interior dos movimentos sociais, 

pela conservação da sociedade civil, pela conversão da sociedade civil de espaço de 

confronto ao de colaboração. E, em nosso objeto de estudo, percebemos que essa 

colaboração é realizada diretamente pelos órgãos governamentais (SEPPIR, DIAFRO, 

NEAB/UFU) e indiretamente pelos vários parceiros na sociedade civil (MONUVA, 

GRUCON e ASSOSAMBA), assim como pelas empresas nacionais e transnacionais, as 

igrejas e, até mesmo, parcelas da classe trabalhadora. 

Supostamente, por tudo isso, talvez atualmente o estudo da via institucional e as 

regras sobre a democracia nos ideais do liberalismo ainda seja algo de que possam tirar 

proveitos em alguns elementos importantes das concepções realizadas por Robert 

Putnam (1996), sobretudo para o Movimento Negro Brasileiro, que ainda luta pela 

inclusão mínima da população negra nos negócios públicos. Nesse aspecto, é essencial 

analisar as perguntas abordadas pelo autor. O primeiro é: por que alguns governos 

democráticos têm bom desempenho e outros não? O segundo: quais são as condições 

necessárias para criar instituições fortes, responsáveis e eficazes?  

Para responder essas indagações Putnam observa que:  

 
as duas questões básicas da ciência política são: „quem governa?‟ e quão 

bem? Isso traz à baila questões de distribuição e redistribuição: „quem obtém 

o que, quando e como?‟ [...] A democracia concede aos cidadãos o direito de 

recorrer ao seu governo na esperança de alcançar algum objetivo particular 

ou social; além disso, requer uma concorrência leal entre as diferentes 
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versões do interesse público. Um bom governo democrático não só considera 

as demandas de seus cidadãos (ou seja, é sensível), mas também age com 

eficácia em relação a tais demandas (ou seja, é eficaz) (PUTNAM, 1996, p. 

77).  

 

 

 

O Movimento Negro organizado com fins políticos em Uberlândia (MG): 

MONUVA, GRUCON e ASSOSAMBA e os órgãos públicos DIAFRO e NEAB/UFU, 

conforme já afirmamos, são instituições de representação na esfera pública da 

comunidade negra uberlandense. Entendemos que cabe a essas organizações uma 

articulação consciente e consistente dentro das regras da via institucional, mesmo que 

sejam liberais burguesas, para promover e viabilizar políticas públicas, planos de gestão 

e a leis específicas de interesses da promoção da igualdade racial. Portanto, também 

entendemos que a compreensão dos mecanismos do jogo democrático no espaço 

público e a ação para fazer com que a democracia seja alcançada de maneira satisfatória 

para os sujeitos e agrupamentos sociais historicamente excluídos, é um grande desafio 

para todo movimento social, principalmente para o movimento negro. 

No recorte teórico institucionalista, Putnam identifica dois elementos 

convergentes nas abordagens do institucionalismo na escolha racional, do 

institucionalismo sociológico e do institucionalismo histórico: (i) as instituições 

moldam a política; (ii) as instituições são moldadas pela história. Segundo Putnam 

(1996): “as instituições influenciam o resultado porque moldam a identidade, o poder e 

a estratégia dos atores”. Nesse sentido, as instituições se caracterizariam pela inércia e 

robustez, corporificando trajetórias históricas, bem como momentos decisivos, 

remetendo a observação fundamental porque segue, necessariamente, uma trajetória. 

Outra questão destacada por Putnam é a variável independente das instituições. 

O autor buscou observar empiricamente como a mudança institucional influencia a 

identidade, o poder e a estratégia dos atores políticos.  

Nesse sentido, o autor considera como variável dependente o desempenho 

institucional e declara que esse desempenho é condicionado pela história. Portanto, 

dentro dessas premissas refletidas por Putnam conclui que o desempenho prático das 

instituições é moldado também pelo contexto social em que elas atuam. 

Para Putnam, as instituições são as “regras do jogo”, as normas que regem a 

tomada de decisões coletivas, o palco onde os conflitos se manifestam e (às vezes) se 

resolvem. Além disso, Putnam acrescenta outro aspecto sobre a definição das 

instituições: elas seriam mecanismos para alcançar propósitos, não apenas com o fim de 
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alcançar acordos, ou seja, as pessoas querem que o governo faça coisas, não apenas 

decida coisas. Como consequência, é necessário pensar o que se constitui como 

“desempenho institucional” e mais ainda: o que pode ser identificado como êxito 

institucional? 

 Para Putnam, êxito institucional significaria capacitar os atores a resolver suas 

divergências da maneira mais eficiente possível, considerando suas diferentes 

preferências. Nesse contexto, os resultados da ação governamental, mesmo quando 

planejada e implementada, podem não ser aqueles que os proponentes esperavam. 

Ao explorar ainda mais o desempenho institucional, Putnam também considerou 

as consequências da mudança institucional, avaliando, quanto a sua análise específica, o 

“antes” e o “depois” do ponto de vista da evolução dos governos regionais. Ao refletir 

sobre o desempenho institucional, o autor diz que o mesmo pode ser atrelado a dois 

fatores. Primeiro o socioeconômicos (a modernização socioeconômica como condição 

indispensável para um governo democrático estável e eficaz) e, segundo os 

socioculturais (a conexão tocquevilliana entre os costumes de uma sociedade e suas 

práticas políticas). 

Putnam também procurou avaliar o desempenho institucional por meio de três 

critérios. Primeiro é a continuidade administrativa; segundo são as deliberações sobre as 

políticas e o terceiro diz respeito à implementação das políticas. A premissa que 

orientou a análise desse autor é a de que 

 

 
a eficácia de uma instituição depende, sobretudo de sua capacidade de bem 

conduzir seus negócios internos. Assim, podemos avaliar, por exemplo, a 

estabilidade do aparato decisório de uma instituição, a efetividade de seu 

processo orçamentário ou de eficácia seus sistemas de informações 

administrativas (PUTNAM, 1996, p.79). 

 

Consequentemente, avaliando a eficiência das instituições, Putnam considera os 

fatores socioculturais importantes para as regras do jogo democrático, pois é nesse 

ambiente, segundo ele, que a comunidade cívica torna-se um determinante mais forte 

que o desenvolvimento econômico. Quanto mais cívica a região, mais eficaz será seu 

governo.  

 

Certas estruturas e práticas sociais incorporam e reforçam as normas e os 

valores da comunidade cívica [...] Diz-se que as associações civis contribuem 
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para a eficácia e a estabilidade do governo democrático, não só por causa de 

seus efeitos „internos‟ sobre o indivíduo, mas também por causa de seus 

efeitos „externos‟ sobre a sociedade [...] No âmbito interno, as associações 

incutem em seus membros hábitos de cooperação, solidariedade e espírito 

público (PUTNAM, p. 103). 

 

    

Segundo Putnam (1996, p. 112), “as regiões economicamente mais 

desenvolvidas têm governos regionais mais eficientes simplesmente porque há mais 

participação cívica”. Outro ponto a ser considerado é de que não é o grau de 

participação política que distingue as regiões cívicas das não cívicas, mas sim a natureza 

dessa participação. Para Putnam, regiões menos cívicas são as mais sujeitas à “velha 

praga” da corrupção política. O contexto cívico é importante para o funcionamento das 

instituições e o principal fator explicativo do bom desempenho de um governo é na 

medida em que a vida social e política de uma região se aproximam do ideal da 

comunidade cívica. 

 

Nas regiões onde há muitas associações cívicas, muitos leitores de jornais, 

muitos eleitores politizados e menos clientelismo parecem contar com  

governos mais eficientes (PUTNAM, 1996, p. 113). 

 

 

 

Ao discorrer sobre os dilemas da ação coletiva, Putnam observa que a 

incapacidade de cooperação para o aproveitamento mútuo não significa necessariamente 

ignorância ou mesmo irracionalidade. Tanto que, a partir da teoria dos jogos, apresenta 

quatro aspectos do dilema: (i) o drama dos bens comuns; (ii) o bem público; (iii) a 

lógica da ação coletiva e; (iv) o dilema do prisioneiro. Em todos os quatro cenários, as 

partes envolvidas teriam a ganhar caso cooperassem, mas na falta de um compromisso 

mútuo confiável, cada qual prefere desertar. Uma saída para o impasse, segundo 

Putnam, é a “saída hobbesiana”, caracterizando uma terceira parte, marcada por uma 

maior “neutralidade”.  

O problema para um cenário de coerção imposto por um terceiro (o Estado) é o 

de que sociedades que enfatizam muito o uso da força costumam serem menos 

eficientes mais sacrificantes e menos satisfatórias do que aquelas onde a confiança é 

mantida por outros meios. O maior problema, para Putnam (1996, p. 175), “é o de que a 
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coerção imparcial é em si mesma é um bem público, estando sujeita ao mesmo dilema 

básico que ela busca resolver”. 

Na leitura que Putnam (1996, p.175) realiza da teoria dos jogos, a coerção 

imparcial de um terceiro não constitui geralmente um “equilíbrio estável”, isto é, aquele 

em que nenhum jogador tem motivos para modificar seu comportamento. Entretanto, no 

clássico dilema do prisioneiro e nos dilemas correlatos da ação coletiva, a deserção é 

uma estratégia de equilíbrio estável para todos os participantes, embora essa teoria 

subestime a cooperação voluntária. 

Como conseqüência, emerge uma pergunta desdobrada: como e por que se 

formam as instituições formais que ajudam a superar os problemas de ação coletiva? 

A resposta se encontra na premissa de que as instituições formais surgem para 

diminuir os custos de transação. A superação dos dilemas da ação coletiva e do 

oportunismo contraproducente daí resultante depende do contexto social mais amplo em 

que determinado jogo é disputado. 

 Para Putnam, a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tenha 

herdado um bom estoque de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e 

sistemas de participação cívica. 

 Por capital social Putnam considera: (i) confiança; (ii) normas; (iii) cadeias de 

relações sociais. Para esse autor, a confiança social pode derivar de duas fontes conexas: 

(i) as regras de reciprocidade e (ii) os sistemas de participação cívica. 

As normas sociais que fortalecem a confiança social: “vingam porque reduzem 

os custos de transação e facilitam a cooperação”, sendo a mais importante das regras a 

da reciprocidade (PUTNAM, 1996, p.182). As comunidades onde a regra da 

reciprocidade é obedecida têm melhores condições de coibir o oportunismo e solucionar 

os problemas de ação coletiva. 

Putnam (1996, P. 186) considera teórica e empiricamente que “as normas e os 

sistemas de participação cívica promoveram o crescimento econômico, em vez de inibi-

lo”, observando-se uma forte relação entre associações cívicas e instituições públicas 

eficazes. 

Em todas as sociedades os dilemas da ação coletiva obstam as tentativas de 

cooperar em benefício mútuo, seja na política ou na economia. Para Putnam, a coerção 

de um terceiro é uma solução inadequada para esse problema. A cooperação voluntária 

depende do capital social. As regras de reciprocidade generalizada e os sistemas de 

participação cívica estimulam a cooperação e a confiança social porque reduzem os 
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incentivos a transgredir, diminuem a incerteza e fornecem modelos para a cooperação 

futura. 

Em síntese, poderemos atribuir à corrente de pensamento neotocquevillianos 

manifestada por Putnam (1996), que a força e a estabilidade das democracias liberais 

dependem, necessariamente, de uma esfera de participação associativista atuante e 

poderosa. Nesse sentido, tais autores concebem a sociedade civil como um local 

habitado por organizações de associação livre, da qual o cidadão possa participar de 

acordo com os seus interesses privados, vinculando-se com outros por intermédio da 

ajuda mútua. Contudo, a sociedade civil é vista de uma forma “espontaneísta”, na qual 

grupos e associações voluntárias afloram. Além disso, ela também é vista de uma 

maneira muito positiva na medida em que é composta por associações voluntárias e 

livres que contribuem para a estabilidade da democracia liberal. 

Assim, após essa breve inserção nos aportes teóricos apresentados por Putnam 

(1996) sobre os mecanismos de funcionamento das regras do institucionalismo, nos 

interessa, aqui, investigar se as ações coletivas desenvolvidas pelo movimento negro 

uberlandense através de suas entidades representativas supracitadas no início deste 

tópico possuem capital social satisfatório apontado pelo autor em sua atuação no âmbito 

esfera pública.  

 

 

1.2.2  A concepção habermasiana 

 

Em outro plano, a concepção de democracia deliberativa sugerida por Habermas 

(1997-2003) é de uma esfera pública sustentada num modelo dialético. Ou seja, 

combina os conteúdos de modelos liberais e republicanos e, ao mesmo tempo, recusa 

algumas premissas desses modelos.  

    

Para a democracia deliberativa republicana, a cidadania depende das virtudes 

dos cidadãos, orientados para o bem comum; confere à sociedade o poder a 

autoridade originária e legítima da formação da opinião e da vontade comum. 

Já na concepção liberal de democracia, a cidadania cabe aos cidadãos 

protegidos pelo Estado gozar de suas liberdades e fazer valer, de acordo com 

a Lei, os seus interesses privados. Trata-se da organização de um processo no 

qual a política constitui-se como competição ou como conjunto de ações 

estratégias, tendo em vista a conservação ou aquisição do poder, nessa 

perspectiva, a participação reduz-se ao processo eleitoral, onde o meio é a 

barganha, e não o argumento, os instrumentos de persuasão não são 

reivindicações ou razões, mas ofertas condicionais de serviços e abstenção 

(HABERMAS, 1997, p. 41-43).              
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Por essa razão é que para Habermas, a esfera pública é tema tão central que se 

tem mantido presente na contemporaneidade. De acordo com o autor, para 

compreendermos essa temática, devemos levar em conta inicialmente a distinção entre a 

esfera do poder público e a esfera da opinião pública. Ou seja, significa entender a 

diferenciação entre o Estado enquanto poder ou setor público, detentor da propriedade 

pública e do poder político (que se expressa no monopólio do uso da força) e 

responsável pela administração da sociedade; e a própria sociedade, constituída pelos 

interesses privados, no interior da qual se pode identificar uma esfera da opinião pública 

que se contrapõe ao poder público - a esfera pública política. Nesse contexto, o setor 

privado, portanto, abrange tanto o campo da sociedade civil, enquanto setor de troca de 

mercadorias e de trabalho social. Na sociedade capitalista,  

 

 

a esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera 

pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria 

autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera 

fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, as leis do 

intercâmbio de mercadorias e do trabalho social (HABERMAS, 2003, p. 42). 

 

 

Assim, é precisamente esta definição de um espaço público dentro do setor 

privado que constitui a originalidade do conceito de esfera pública hababermasiano, que 

também faz com que, logo de imediato, se coloque a diferença de sua concepção de 

sociedade civil em relação aos conceitos anteriores trabalhados por Hegel e à tradição 

liberal, que a concebia enquanto "sistema de necessidades", e também em relação a 

Marx. De acordo com o autor,  

 
concebemos a esfera pública burguesa como uma categoria típica de época; 

ela não pode ser retirada do inconfundível histórico do desenvolvimento 

dessa „sociedade burguesa‟ nascida no outono da Idade Média europeia para, 

em seguida, ao generalizá-la num ideal-tipo, transferi-la a constelações 

formalmente iguais de situações históricas quaisquer  (HABERMAS, 1997, 

p. 09).  

 

Hoje em dia, o termo sociedade civil não inclui mais a economia constituída 

através do direito privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos 

mercados de bens, como ainda acontecia na época de Marx e do marxismo 

(idem, p. 99). 
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Para expor essa forma de pensamento sobre sociedade civil e Estado, Habermas 

desenvolveu sua teoria da ação comunicativa (esta deve permitir um sujeito reflexivo, 

capaz de repensar os valores da sociedade, com base na relação sujeito-sujeito) como 

uma espécie de correção à tradição marxista que via o trabalho como a força motora da 

evolução social. Para Habermas, essa ênfase de lógica social apenas ao trabalho teria 

produzido uma visão estreita das dinâmicas sociais que deixaria de fora o que ele 

chamou de “mundo da vida”. Nesse sentido, os homens não apenas transformariam o 

mundo externo/natural através do trabalho, mas também, geração após geração, o 

mundo interno/sociocultural através da interação simbólica ou da comunicação. Ou seja, 

ao oposto de Marx, para Habermas a categoria que propicia o salto ontológico do ser 

orgânico (que “re-produz o mesmo”) para o ser social (que “produz o novo”) não seria o 

trabalho mas a linguagem, que produz não mais valores de uso e sim consensos a partir 

do agir comunicativamente (aqui ação dialogada). O mundo da vida é o pano de fundo 

de toda a interação social; é o lugar transcendental – fundante, não fundado – onde se 

desenvolve a intersubjetividade, constitutiva do ser social. Ele contém as interpretações 

acumuladas das gerações passadas e é feito de significados. É transmitida, alterada e 

reproduzida via comunicação, sendo a linguagem e a cultura – e não o trabalho – os 

aspectos fundamentais da vida social. 

Para o autor, a sociedade civil seria o mundo da vida conforme este é expresso 

nas instituições. Ou seja, a sociedade civil incluiria, assim, todas as instituições e formas 

associativas que requerem interação comunicativa para sua reprodução e que confiam 

primariamente em processos de integração social para ação coordenada dentro de suas 

fronteiras. Dessa forma, é possível perceber que o que proporciona as relações na 

sociedade civil é a comunicação, e a sociedade civil é autônoma quando suas atividades 

são governadas por normas que são tiradas do mundo da vida e reproduzidas e 

reformuladas através da comunicação. Com a natureza comunicativa como aspecto 

definidor da sociedade civil, segundo Habermas, fica mais fácil ver como a economia e 

o Estado podem ser excluídos. 

Por consequência, o elemento central apresentado por Habermas que permite a 

construção analítica de um "espaço público nacional" como um espaço público central 

desenvolveu uma linha visando à pluralidade desse espaço público de discussão. A 

probabilidade de uma representação/percepção comum dessa pluralidade é a existência 

de uma certa unidade cultural obtida através da nação. Essa homogeneidade está ligada 

principalmente e estruturalmente ao aparecimento do capitalismo a ao processo de 
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modernização das economias feudais, que está na origem da unificação de mercados 

nacionais.   

Seguindo essa linha de raciocínio, o autor traça um paralelo do surgimento do 

todo social com o surgimento da imprensa em princípio com fins mercantilistas e depois 

como área de interesses privados que exprimem utilidade “geral”, ou, como se diz 

“pública”. Ou seja, ele diz que “O publicum se transforma em público, o subjectum em 

sujeito, o destinatário da autoridade em seu contraente”. 

Contudo, Habermas desenvolve e organiza um modelo voltado para análises das 

estruturas políticas, essencialmente, as que são direcionadas para a esfera da cultura. O 

autor procura trazer à superfície os aspectos históricos e especialmente o potencial dessa 

esfera, cujo sujeito ativo é o público, ele próprio portador da opinião pública. Ao 

descrever sobre “a esfera pública literária em relação à esfera pública política”, ele 

esclarece que 

  

o processo ao longo do qual o público constituído pelos indivíduos 

conscientizados se apropria da esfera pública controlada pela autoridade e a 

transforma numa esfera em que a crítica se exerce contra o poder do Estado 

realiza-se como refuncionalização da esfera pública literária, que já era 

dotada de um público possuidor de suas próprias instituições e plataformas de 

discussão. Graças à mediatização dela, esse conjunto de experiências da 

privacidade ligada ao público também ingressa na esfera pública política 

(HABERMAS, 1997, p. 68). 

 

  

 

Ao inserir o elemento cultura como fator importante para o todo social, 

Habermas estabelece um subsídio paralelo ou complementar ao pensamento gramsciano 

que cita a importância da criação de consensos políticos para legitimação de um sermão 

nesta esfera junto à sociedade.  

 
A opinião pública pretende corresponder à „natureza das coisas‟. Por isso, 

„leis‟ que ela agora gostaria que também fossem válidas para a esfera social, 

precisam assegurar-se, além dos critérios formais de generalidade e 

abstrações, também a racionalidade como um critério material. Só nesse 

sentido, explicam os fisiocratas, é que a opinion publique reconhece e torna 

visível a ordre naturel, para que o monarca esclarecido possa, então, fazer 

dela, configurada em normas gerais, a base de sua ação – a soberania deve 

ser, por esse caminho, levada a convergir com a razão (HABERMAS, 1997, 

p. 72). 

 

 

Porém, Habermas sugere ainda que existem variações na “qualidade” da opinião 

pública gerada. Ocorre que, dependendo do grau, mais ou menos, racional das 
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argumentações e opiniões propostas, a opinião publica será mais ou menos qualificada. 

O critério da qualificação é dado pelo grau maior ou menor de racionalização envolvido 

na formação desta e não pela capacidade de expressar o sentimento de todos.  

Portanto, podemos entender que a esfera pública e esfera privada não estão 

desconectadas; pelo contrário, cada uma tem ressonância na outra. A esfera pública 

capta e realça as temáticas existentes na esfera privada, problematizando- as e trazendo-

as para o debate público. A esfera privada, por sua vez, incorpora os debates e agrega 

informações que influenciam na vida cotidiana e possibilitam refletir sobre a mesma. 

Também não é o conteúdo das temáticas que separam as duas esferas. Habermas 

escreve que são as condições de comunicação modificadas que as diferenciam. Ou seja, 

não existe a priori definido: os temas que são privados e os que são públicos. O que 

determina a passagem de um tema privado para uma esfera pública é a capacidade dos 

atores articularem essa temática num debate que se mostre relevante para o interesse 

geral. Os problemas gerados pela sociedade são perceptíveis na vida cotidiana, nas 

histórias de vida de cada um. Dessa forma, na medida em que problemas são captados e 

tematizados na esfera privada, logo poderão ser incorporados nos debates públicos e 

encaminhados ao sistema político como demanda pública a ser atendida.  

A análise sobre democracia deliberativa e espaço público em Habermas para o 

Movimento Negro brasileiro torna-se importante na medida em que o interesse geral 

que tem motivado o teor de sua luta histórica é inserir a problemática racial na pauta dos 

negócios públicos, sobretudo naquilo em que se referem políticas públicas de promoção 

da igualdade racial. Nas palavras de Habermas (1997), 

 

a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões, onde os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (HABERMAS, 1997, p. 

92).     

 

 

Assim, podemos concluir que a esfera pública é o ambiente onde acontecem 

todas as interações das relações sociais tais como a problemática da desigualdade social 

do mundo do trabalho, da questão da existência do racismo, da discriminação racial, da 

xenofobia e toda intolerâncias correlatas. Essas contendas sociais são explicitadas diante 

dos representantes do Estado porque são pungentes e afetam todo conjunto da 

sociedade. Por consequência, é na esfera pública que os indivíduos e grupos sociais se 
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influenciam reciprocamente, discutem, decidem e encaminham as decisões políticas. 

Questionam, contestam e reflitam sobre todo assuntos de conteúdo moral das diferentes 

relações sociais e mostram demandas para o Estado. Desse modo, segundo Habermas 

(1997): 

 

a esfera pública constitui principalmente uma estrutura comunicável do agir 

orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no 

agir comunicativo, e não com as funções nem com os conteúdos da 

comunicação. [...] Os que agem comunicativamente encontram-se numa 

situação que eles mesmos ajudam a construir através de suas interpretações 

negociadas (HABERMAS, 1997, p. 92).          

 

 

Assim, de acordo com Habermas, cada ambiente constituído na esfera pública 

transforma-se  em locais gerados pela complexidade da amplitude da heterogenia social, 

de qual o Estado inserem-se tão-somente como mais um ator, como parte interessada 

num jogo sustentado pela pluralidade onde a legitimidade de atores e interesses é 

estabelecida pela própria dinâmica do litígio. Esse dinamismo é regulamentado por 

regras pactuadas pelas partes presentes nos conflitos, e isso faz com que nesses espaços 

o exercício da argumentação, do convencimento e a explicitação dos conflitos e a 

fundamentação das demandas em critérios de racionalidade pública gerem uma nova 

forma de lidar com os conflitos, diferenças e diversidades, contribuindo paulatinamente 

para a ampliação do domínio público e a incorporação de novos temas de caráter 

político (AVRITZER, 2000). 

Portanto, para o Movimento Negro brasileiro, especialmente o de Uberlândia 

(MG), a reflexão, o debate, o questionamento e a “construção dialogal” (HABERMAS, 

1997) dentro da esfera pública tornou-se uma temática de caráter político de extrema 

importância no sentido de promover um franco debate e uma legítima cidadania da 

população negra em todas as instâncias dos negócios públicos. Ou seja, no seu 

desenvolvimento, na sua capacitação, na sua liberdade e na sua real igualdade (SEN, 

2000).   

 

 

1.2.3 A concepção de matriz gramsciana 
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De todas essas contribuições surgidas sobre o tema democracias deliberativas, 

GRAMSCI (1989) nos oferece o conceito de “sociedade regulada”.   

Para chegar a esse conceito, Gramsci realiza uma abordagem teórica que 

perpassa, por sua vez, pelo próprio marxismo a partir de críticas às correntes idealistas 

presentes na filosofia italiana e às interpretações economicistas, positivistas e mecânicas 

da teoria marxista que eram correntes no movimento socialista no início do século XX. 

Assim, preocupado com a unificação entre teoria e prática, Gramsci reconstruiu a 

ontologia social de Marx a fim de desenvolver um entendimento da ação política 

revolucionária no capitalismo avançado do século XX. A Parte integral desse 

empreendimento concentrou-se numa perspectiva dual da política social que 

incorporava Estado e sociedade civil, formas coercitivas e consensuais de poder e 

aspectos culturais e militares de luta. 

A reformulação dentro do marxismo (várias tendências marxistas) a qual 

Gramsci busca resolver envolve uma crítica sistemática sobre a metodologia aplicada 

pelos comunistas na Europa Ocidental após a Revolução Soviética ainda na primeira 

metade do século XX.  

Ou seja, o grande questionamento é por que as revoluções socialistas não 

chegaram a ser difundida em todo continente conforme desejava a terceira internacional 

comunista?  

Assim, a partir da reflexão acerca da experiência bolchevique, Gramsci chega à 

conclusão de que as circunstâncias da Europa ocidental eram muito diferentes das 

condições da Rússia. Em especial, a Rússia e a Europa ocidental eram bastante distintas 

no que diz respeito à força relativa tanto do Estado quanto da sociedade civil. De 

maneira específica, na Rússia o aparato administrativo e coercitivo do Estado era 

formidável, mas vulnerável, enquanto a sociedade civil se encontrava em um estado de 

subdesenvolvimento, o que permitiu que uma classe trabalhadora relativamente pequena 

fosse capaz de tomar o poder sem encontrar uma resistência efetiva por parte do restante 

da sociedade civil. Por outro lado, havia na Europa ocidental uma sociedade civil muito 

mais desenvolvida sob o domínio da burguesia, o que dificultava bastante a 

possibilidade de uma tomada do poder mediante um levante revolucionário. Nas 

palavras de Gramsci (2002), 

 

 

a mesma transformação (que ocorreu na arte militar) deve ocorrer na arte e na 

ciência política, pelo menos no que se refere aos Estados mais avançados, 

onde a „sociedade civil‟ tornou-se uma estrutura muito complexa e resistente 
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às „irrupções‟ catastróficas do elemento econômico imediato (crises, 

depressões etc.); as superestruturas da sociedade civil são como o sistema das 

trincheiras na guerra moderna. [...] O último fato deste gênero na história da 

política foram os acontecimentos de 1917. Eles assinalaram uma reviravolta 

decisiva na história da arte e da ciência da política (GRAMSCI, 2002, p.73). 

 

 

Explorando esse raciocínio, Gramsci procura mostrar, através do uso das 

analogias militares de guerra de posição e guerra de movimento, as diferenças 

circunstanciais e estratégicas entre cada uma. A hegemonia realiza-se no âmbito da 

sociedade civil, ou seja, é neste conceito, entendido como esfera de mediação entre a 

infraestrutura econômica e o Estado em seu sentido restrito, que se encontra 

materialmente a figura social da hegemonia. Desse modo, uma guerra de movimento – 

ou seja, uma estratégia insurrecional – não lograria êxito nos Estados da Europa 

ocidental. A estratégia alternativa seria então uma guerra de posições que, 

vagarosamente, constrói os fundamentos sociais de um novo Estado. 

Consequentemente, na Europa ocidental a luta deveria ser ganha primeiro no âmbito da 

sociedade civil antes que um assalto ao Estado possa lograr êxito. Entretanto, em que 

consiste o Estado e a sociedade civil para Gramsci?  

O conceito de Estado em Gramsci parte da necessidade de uma teorização 

inserta na ideia de totalidade. Isso quer dizer que não existe uma separação (a não ser 

metodológica) entre infraestrutura social (meio pelo qual a sociedade produz sua 

existência material, ou seja, sua subsistência) e entre a superestrutura social (meio pelo                                                                                                                                       

qual a sociedade se organiza institucionalmente). Nesse sentido, podemos entender que 

o Estado para Gramsci não é um simples instrumento a serviço da classe dominante 

como classificou a maioria dos marxistas de sua época. Para ele o Estado é força e 

consenso. Ou seja, apesar de o Estado estar a serviço de uma classe dominante, ele não 

se mantém apenas pela força e pela coerção legal, sua dominação é bem mais sutil e 

eficaz. O Estado utiliza-se de diversos meios e sistemas, inclusive de entidades que 

aparentemente estão fora da estrutura estatal coercitiva. Através dessas entidades, o 

Estado se mantém e se reproduz como instrumento de uma classe, também construindo 

o consenso no seio da sociedade. Assim, Gramsci amplia a visão marxiana do Estado 

interpretando-o como um ser que a tudo envolve e o qual é composto pela sociedade 

política e a sociedade civil. Ou seja, o Estado torna-se uma síntese da “sociedade civil e 

sociedade política, isto é hegemonia encouraçada de coerção” (GRAMSCI, 1989). 
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Hegemonia e democracia. Entre os muitos significados de democracia, 

parece-me que o mais realista e concreto é aquele que se pode deduzir em 

conexão com o conceito de “hegemonia”. No sistema hegemônico, existe 

democracia entre grupo dirigente e os grupos dirigidos na medida em que o 

desenvolvimento da economia, por conseguinte da legislação, que exprime 

este desenvolvimento, favorece a passagem (molecular) dos grupos dirigidos 

ao grupo dirigente. Existia no Império Romano uma democracia imperial-

territorial na concessão da cidadania aos povos conquistados. Não podia 

existir democracia no feudalismo em virtude da constituição dos grupos 

fechados etc. (GRAMSCI, 1989, p. 183-184). 

 

 

Ao empregar o conceito de hegemonia, apesar de ter sido usado anteriormente 

por Lênin
6
, Gramsci apresenta uma dupla interpretação: a primeira, teria o significado 

de dominação; a segunda um significado de liderança tendo implícita alguma noção de 

consentimento. A segunda opção é a definição que o conceito de hegemonia assume 

como papel de destaque principal na elaboração de todo o quadro teórico gramsciano. É 

analisando e percebendo a forma como acontece a dominação da burguesia na Itália, e 

utilizando Maquiavel
7
 e Pareto

8
, sobre seus conceitos de Estado como força e 

consentimento, que o conceito de hegemonia em Gramsci assume papel fundamentador 

na sua concepção de Estado. 

Para o autor, o Estado é composto de dois segmentos distintos, porém atuando 

com o mesmo objetivo, que é o de manter e reproduzir a dominação da classe 

hegemônica: A sociedade política (Estado em sentido restrito ou Estado - coerção) a 

qual é formada pelos mecanismos que garantam o monopólio da força pela classe 

dominante (burocracia executiva e policial-militar) e a sociedade civil, formada pelo 

conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias, 

                                                 

6
 Vladimir Ilyitch Ulianov/Lenine (1870-1924) foi um revolucionário e chefe de Estado russo, 

responsável em grande parte pela execução da Revolução Russa de 1917, líder do Partido Comunista, e 

primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética. Influenciou teoricamente 

os partidos comunistas de todo o mundo, e suas contribuições resultaram na criação de uma corrente 

teórica denominada leninismo. Diversos pensadores e estudiosos escreveram sobre a sua importância. 

para a história recente, entre eles o historiador inglês  Eric Hobsbawm, para quem Lenin teria sido "o 

personagem mais influente do século XX". 

 
7
 Nicolau Maquiavel (1469- 1527) foi um importante historiador, diplomata, filósofo, estadista e político 

italiano da época do Renascimento. Em 1513 escreveu sua obra mais importante e famosa, “O Príncipe”. 

Nessa obra, Maquiavel aconselha os governantes como governar e manter o poder absoluto, mesmo que 

tenha que usar a força militar e fazer inimigos. Essa obra, que tentava resgatar o sentimento cívico do 

povo italiano, situava-se dentro do contexto do ideal de unificação italiana.  
8
 Wilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923) foi sociólogo, economista e filósofo italiano. Pareto 

realizou importantes contribuições ao estudo da economia e da sociologia, especialmente no campo da 

distribuição da riqueza e a análise das eleições individuais. Foi o criador do conceito eficiência de Pareto, 

e contribuiu, com ideias como a da curva de indiferença, ao desenvolvimento da microeconomía.  
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composta pelo sistema escolar, Igreja, sindicatos, partidos políticos, organizações 

profissionais, organizações culturais (revistas, jornais, meios de comunicação de massa 

etc).  

Nesse contexto, no caso da questão racial no Brasil, merecem destaque os meios 

de comunicação (a mídia de modo geral), que, embora na época de Gramsci estivesse 

ainda em sua fase embrionária, e a televisão nem sequer fazia parte dos projetos 

futurísticos da época. Isso só seria possível no início da década de 1950. É exatamente 

através dos meios de comunicação modernos que ocorre a canalização da direção 

intelectual e moral, difundindo eficazmente as ideologias da classe hegemônica vigente.  

Ao raciocinarmos amparados pela concepção gramisciana, podemos perceber 

que a forma como os clássicos interpretaram e classificaram o Estado simplesmente 

como uma sociedade política limitaria nossa visão de acordo com a realidade 

contemporânea. A sociedade civil representa o novo momento teórico, a nova 

determinação descoberta por Gramsci. Nesse modelo, é interessante observar que esta 

sociedade civil vem assumir sua dimensão material com maior intensidade apenas no 

começo do século XX, com os partidos de massa, sindicatos de milhares de 

trabalhadores e outras formas complexas de organizações sociais. Contudo, é somente 

após sua evolução histórica que a sociedade civil pôde ser capturada teoricamente. 

Antes disso, o Estado coerção era muito superior em sua base material para se permitir 

tal percepção.  

A contribuição que Gramisci nos oferece sobre o modelo de Estado ampliado, 

contrapondo as visões dos clássicos, passando pelo Leviatã de Hobbes até Marx, é o 

sentido unitário do Estado. Para Hobbes o Estado é absoluto porque é resultado de um 

pacto entre as pessoas. Ele pode ser monárquico, quando constituído por apenas um 

governante, como pode ser formado por ou muitos, por exemplo, por assembléia.    

Assim, uma vez constituído, o Estado não pode ser contestado: portanto ele é soberano 

e absoluto. Já Marx imaginava o Estado como algo distinto da sociedade civil, que 

deveria ser banido no momento que não existisse mais a divisão de classes dentro da 

sociedade, uma vez que era esta divisão que produzia a necessidade de se ter um Estado. 

Desse modo, observamos nesse autor uma leitura de separação entre Estado e sociedade, 

mesmo que a existência do primeiro esteja ligada a certas condições encontradas na 

segunda. Entretanto, para Gramsci a concepção de estado capitalista não se impõe 

apenas pela coerção e violência explicita, mas também por consenso e por persuasão. 
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Ou seja, por meio das instituições da sociedade civil, como Igreja, escola, partidos 

políticos, imprensa, a ideologia da classe dominante é difundida e preservada.   

Ao agregar a sociedade civil ao Estado-coerção, Gramsci não deixa nada 

separado. Contudo, essa “totalidade” não é algo homogêneo, ao contrário, manifesta 

riqueza de antagonismo que são mantidos por um “tecido hegemônico” em que cada 

situação histórica é criada e recriada num processo contínuo de renovação dialética.            

Com isso, o autor nos orienta que o caminho para a construção de uma 

democracia deliberativa nos moldes de uma sociedade socialista envolve uma 

complexidade demasiadamente mais difícil do que pensavam Marx e Lenin. Ou seja, 

não basta simplesmente ser classe dominante, também é necessário ser classe 

hegemônica (dirigente). Assim, aquilo que seria arena (espaço público) entre classes 

antagônicas (paradigma de Estado) do mesmo modo se amplia. Dessa forma, a 

sociedade só ultrapassará o estágio atual (sociedade capitalista), quando o bloco 

histórico hegemônico mudar de mãos. Ou seja, classe trabalhadora (classes que vivem 

de salários). Neste estágio a sociedade civil atingiria uma base material superior da que 

pode ser encontrada na sociedade capitalista (aparelho repressivo) do Estado-coerção, 

alcançando, o que Gramsci chama de “sociedade regulada”.     

Em síntese, podemos concluir que a concepção de Gramsci sobre o Estado nas 

sociedades capitalistas contemporânea, onde existe uma complexidade social e uma 

busca frenética entre os atores sociais na luta pela democracia plena, dialeticamente 

estão bem avançadas e, por consequência, mais próximas de uma nova etapa de 

transição para o socialismo do que as sociedades capitalistas vivenciadas no início do 

capitalismo. Até porque, no passado a sociedade civil era submetida intensamente a 

força do Estado-coerção, que ocupou durante décadas quase a totalidade da base 

material da sociedade, ocasionando a necessidade de todo esse processo de 

reestruturação com um estágio ainda incipiente de organização da sociedade civil.  

 

 

1.2.4 Análises conclusivas das matrizes teóricas contemporâneas sobre o espaço 

público    

 

 

Depois de passarmos resumidamente pelas abordagens das três matizes teóricas 

que conceituam a correlação entre Estado e sociedade civil no espaço público, nota-se 

que as concepções de sociedade civil e diversidade de significados se mantêm até os 
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dias de hoje. O próprio fato de essas matrizes teóricas encontrarem legitimidade no 

mundo contemporâneo e faz com que haja muitas vezes – principalmente quando elas 

são traduzidas em ação política – uma certa confusão e uma interpenetração entre tais 

matrizes. Assim, no processo de distinção das ações estaria o diverso modo de pensar o 

Estado e de conceber a relação com o governar, bem como o modo de lidar com as 

tensões entre luta social e luta institucional. Contudo, consideramos, na atualidade, que 

essas concepções demonstram que a questão da “construção democrática não é linear” 

(DAGNINO, 2002) e os atores sociais envolvidos na luta em prol de seus interesses 

possam utilizá-las enquanto formatação de seus projetos políticos. 

Portanto, em função dessa diversidade e do nosso objeto de trabalho dar foco 

especificamente na questão da capacitação, participação e organização do Movimento 

Negro em sua institucionalização no espaço público, consideramos necessária a 

exposição de alguns dos pontos positivos e negativos de cada uma das matrizes teóricas 

supracitadas em comparação à perspectiva do movimento. Porém, isso não implica 

estritamente a crítica e a desconsideração de tais matrizes. Na verdade, nossa intenção 

parte da necessidade que esse segmento social tem de dialogar com as respectivas 

matrizes teóricas diversas e ver não somente suas fragilidades, riquezas e lacunas, mas 

também as contribuições que cada uma possa acrescentar para o entendimento da 

realidade que envolve o movimento negro no espaço público. 

Por exemplo, a respeito da matriz neotocquevilliana/terceira via, aqui 

representada por Robert Putnam (1996), pode-se distinguir a importância dada por esta 

ao associativismo. Ou seja, é muito importante o fato dado ao processo de mobilização 

social respeitando a subjetividade de cada segmento para a transformação da realidade, 

fugindo do determinismo econômico por um lado e, por outro, tendo o devido cuidado 

para não se cair no espontaneísmo, dando maior relevância ao sujeito na feitura da 

história. Nesse contexto, sobressai a discussão em torno do capital social a qual eleva a 

participação comunitária para o centro do interesse dos cientistas sociais, considerando 

que, quanto maior a participação dos indivíduos em associações comunitárias, com a 

valorização das normas e regras democráticas, maior seria a contribuição positiva para o 

funcionamento e consolidação da democracia.  

Isto significa que, se nos últimos anos, presenciamos uma desilusão com os 

rumos da democracia, com o descrédito e a desconfiança tendo imperado fortemente 

contra o desempenho dos governantes, nada melhor que, através do capital social, se 

possa pensar estratégias que recuperem a credibilidade das instituições frente às 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9534481604235208&pb=510e039b69b52a23&fi=7195d423536d8a3e&kw=social
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5340711609820838&pb=b558639ba0c4e7ee&fi=7195d423536d8a3e&kw=centro
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demandas e exigências dos cidadãos contribuintes. Nesse sentido, há uma conclusão 

geral aceita no meio acadêmico de que a consolidação e solidez da democracia de um 

país dependem de uma sociedade civil dinâmica e participativa orientada para a 

valorização das normas democráticas, baseada na ética, na moral e nos costumes. O 

capital social, frente à crise por que passam as instituições democráticas, surge como 

um bem público capaz de gerar um novo contrato social, baseado na cooperação 

recíproca, solidária e coletiva. 

A despeito da matriz teórica habermasiana, por visualizar a modernidade 

ocidental através da racionalização cultural e societária e as consequências do processo 

de racionalização sobre os diversos atores sociais. Assim, ao se debruçar sobre a 

problemática entre Estado e sociedade civil, o autor elege o primeiro como a 

racionalidade da lógica estratégica, centrada no sistema (Estado e mercado) e a segunda 

como a racionalidade comunicativa, centrada no Mundo da Vida, através de uma ação 

comunicativa. Dentre esses dois processos, o autor dá maior importância à segunda 

opção.   

Por consequência, Mundo da Vida aparece como consenso normativo a partir da 

racionalidade comunicativa, através de uma ação comunicativa, o que lhe confere 

identidade e solidariedade. Segundo o autor, daí resulta a necessidade da defesa da 

sociedade civil contra a penetração dos subsistemas da racionalidade instrumental onde 

predomina a ação comunicativa, através do dinheiro e do poder. Nesta perspectiva, 

advêm os movimentos sociais. 

Esses movimentos surgem para organizar a sociedade e estabelecer novas 

formas de relação entre ela e os subsistemas e são contrárias à colonização do Mundo da 

Vida. A sociedade, portanto, assume as esferas pública e política. Ou seja, os 

movimentos sociais assumem a defesa da restauração das formas de solidariedade e 

identidade postas em risco pela racionalidade instrumental do sistema.  

Os movimentos sociais, outrossim, possuem grande impacto no processo de 

democratização, pois a democratização, segundo Habermas, se resume à 

institucionalização no sistema político dos princípios normativos da racionalidade 

comunicativa. Essa institucionalização se faz pelos movimentos sociais. 

A partir dessa perspectiva, pode-se incluir os movimentos democratizantes na 

teoria habermasiana, sendo tais movimentos entendidos como uma aversão à fusão entre 

Estado e Mercado, Estado e Sociedade e Mercado e Sociedade. 
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Finalmente, sobre a matriz Gramsciana, a contraposição que essa teoria faz sobre 

a concepção de sociedade (civil) utilizada pelos marxistas e economicistas-vulgares que 

faziam uma identificação direta (e mecânica) entre sociedade civil e infraestrutura é 

memorável, sobretudo para Movimento Negro, porque há pouco tempo, essencialmente 

durante toda década dos anos de 1980, a questão racial para maioria dos marxistas era 

muito desprestigiada. 

Gramsci, contrariamente, coloca a sociedade civil como também um momento 

da superestrutura, como uma “noção ampliada de Estado” e não mais, simplesmente, 

como uma infraestrutura. Em sua teoria prática sociopolítica, as ideias como as de 

cidadania, direitos e deveres civis, dentre outras, têm seu fundamento no novo conceito 

de sociedade civil.  

O entendimento do conceito de sociedade civil gramsciano é aquele que aponta 

essa esfera como mediadora entre a infraestrutura econômica e o Estado em sentido 

restrito (o que na terminologia gramsciana significa “Estado coerção”). Ou seja, a 

sociedade civil é o âmbito no qual as classes (subalternas) buscam exercer sua 

hegemonia, buscam ganhar aliados para as suas posições mediante a direção política e o 

consenso.  

Portanto, podemos concluir que Gramsci enriquece e amplia a teoria marxista do 

Estado partindo do reconhecimento da “socialização da política no capitalismo 

desenvolvido”, ou ainda, em um período de desenvolvimento onde há “formação de 

sujeitos políticos coletivos de massa”. Ou seja, a reestruturação dos antigos como o 

surgimento do novo sindicalismo em nosso país a partir de finais dos anos de 1970 e os 

novos movimentos sociais. Entre esses, o Movimento Negro. 

 

 

1.3 A questão racial e as considerações sobre o conceito de capacitação e 

participação no espaço público 

 

 

  

Conforme expusemos anteriormente, muitos autores de Ciências Sociais e, 

especialmente, de Ciências Políticas, escreveram conceitos referentes à sociedade civil e 

democracia deliberativa no sentido de buscar superar as restrições da democracia liberal 

e consequentemente a democracia republicana. Nesse contexto, consideramos as 

matrizes teóricas neotocquevilliana, habermasiana e gramsciana como fundamentais 

colaboradoras para analisar esse processo. 
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Entretanto, a dinâmica das relações da sociedade organizada com os poderes 

legislativos, executivos e judiciários e as formas de influência e pressão dos grupos de 

interesse sobre o Estado, essencialmente, aqueles reforçam a existência da “própria 

heterogeneidade da sociedade civil” (DAGNINO, 2002) brasileira, também são temas 

comumente importantes e polêmicos para a construção da democracia. No estágio atual 

deste campo de reflexão e de pesquisa, sobressaem-se alguns focos de análise que 

justificam o estudo da organização política em sintonia com essa ótica. Em nosso caso, 

interessa uma abordagem sobre a forma de organização política do Movimento Negro 

uberlandense e como este se desenvolve e realiza sua luta em prol da “capacitação e 

igualdades de oportunidades” (SEN, 2000). 

Assim, especificamente para nosso caso de estudo, Amartya Sen (2000-2008) 

realiza uma discussão muito importante sobre a dinâmica da democracia nas sociedades 

contemporâneas.  

Para Sen (2000), uma visão essencial das denominadas teorias “igualitárias de 

oportunidades” é de que os indivíduos e os grupos devem ser compensados por certas 

desigualdades nas parcelas dos recursos que disponibilizam para levar a cabo projetos 

de vida e realizar aquilo que valorizam. Pois, segundo o autor, a sociedade deve 

compensar seus membros por desigualdades pelas quais não podem ser 

responsabilizados: pobreza, preconceito, discriminação, falta de oportunidade etc.  

Assim, nessa perspectiva, a capacidade é uma concepção da igualdade de 

oportunidades em que se destaca a liberdade substantiva que os indivíduos possam ter 

para levar suas vidas. Sen (2000) explica que: 

 

o século XX estabeleceu o regime democrático e participativo como modelo 

preeminente de organização política. Os conceitos de direitos humanos e 

liberdade política hoje são parte da retórica prevalecente. [...] O 

desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente (SEN, 2000, p. 9-10).     

 

 

Portanto, de acordo com Sen (2000), um regime democrático deve apresentar três 

princípios fundamentais para promoção desses propósitos referidos na citação. O 

primeiro desses princípios democráticos é o valor intrínseco da garantia de manifestação 

de uma capacidade básica de todo ser humano: sua participação social e política. 

Segundo, é o chamado instrumental, desempenho em que aumenta o grau em que as 

pessoas são ouvidas quando buscam a satisfação de suas necessidades. Desse modo, a 
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democracia é vista como um elemento do desenvolvimento, facilitando o modo de 

executar o cumprimento das demandas sociais. Terceiro e último, é o papel do regime 

democrático como elemento construtivo na definição dos próprios problemas da 

sociedade. Ou seja, das necessidades de uma sociedade não são um todo absoluto, mas 

um processo de construção fundamentado naquilo que possa ser melhorado.   

É nesse contexto que Sen (2000), apresenta uma abordagem sobre o conceito de 

capacitações como uma forma multidimensional de observar os processos de 

desenvolvimento e consequentemente, o que o autor chama de “problemas antigos” de 

alguns segmentos da sociedade que são historicamente excluídos. 

 No caso do Brasil, principalmente na cidade de Uberlândia (MG), analisando a 

querela da questão racial, os afro-brasileiros ainda sofrem com a falta de uma plena 

inserção como todo. Isto é, liberdade e autonomia de manifestação cultural, exclusão no 

sistema educacional, no mercado de trabalho, no acesso à moradia digna, entre outras.  

O mérito do estudo de Sen quanto à abordagem de “funcionamentos e 

capacidades” reside no fato de lidar com “conjuntos capacitários” para compreendermos 

as desigualdades sociais além da intuição das liberdades substantivas (elementares), 

incluindo aquelas com caráter finalista, isto é, aquelas que concorrem diretamente para a 

promoção do desenvolvimento enquanto progresso econômico geral, mas também 

aquelas que tornam os indivíduos potencialmente mais capacitados a usar suas 

habilidades individuais, o que lhes confere um valor instrumental, para o alcance dos 

fins almejados.  

Nesse sentido, Sen (2000), orienta que:  

 

 se há motivo de queixa, ele reside, sobretudo na importância relativa que se 

atribui, em boa parte dos trabalhos de economistas, à desigualdade em uma 

esfera muito restrita, a esfera da desigualdade de renda. Essa limitação tem o 

efeito de contribuir para que se negligenciem outros modos de ver a 

desigualdade e a equidade, modos que influenciam de maneira muito mais 

abrangente a elaboração de políticas econômicas. Os debates sobre políticas 

realmente têm sido distorcidos pela ênfase excessiva dada à pobreza e à 

desigualdade medidas pela renda, em detrimento das privações relacionadas a 

outras variáveis como desemprego, doença, baixo nível de instrução social 

(SEN, 2000 p. 131).      

  

 

Em linhas gerais, de acordo com essa abordagem e pensando sobre a luta do 

Movimento Negro uberlandense, a liberdade e a democracia real para o conjunto da 

comunidade negra da cidade é um desafio a ser enfrentado pelas entidades do próprio 
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Movimento Negro no sentido de criar as oportunidades que possam tornar os negros e 

as negras possibilidades de alcançá-los/as.  

Em síntese, Sen aponta que tudo passa pelo conjunto, em um processo de 

complementação mútua, dos distintos tipos de liberdades instrumentais: i) liberdades 

políticas; ii) facilidades econômicas; iii) oportunidades sociais; iv) garantias de 

transparência; e v) segurança protetora, que se levaria a promover a capacidade geral de 

uma pessoa, enquanto formadoras da liberdade humana em geral. 

Ao apresentar esse modelo processual envolvendo “capacidades” e “liberdades 

substantivas”, Sen (2000) procura combinar ética e economia, reconhecendo que os 

julgamentos de valor são inerentes aos preparativos desenvolvimentistas e às políticas 

sociais. Sua abordagem reconhece que o bem-estar humano é multidimensional e 

deveria avançar em diferentes tipos de capacidades ao mesmo tempo. 

O autor vê o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais 

que as pessoas desfrutam. A abordagem do desenvolvimento através da liberdade, 

obtida pela expansão das capacitações, tem implicações no processo de 

desenvolvimento realmente igualitário e no respeito à vontade das pessoas. Nessa 

abordagem, a expansão da liberdade é considerada um fim primordial e o principal meio 

para o desenvolvimento social das pessoas. 

Portanto, de acordo com Sen (2000), a abordagem das Capacitações, no processo 

de desenvolvimento, admitido como uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, só 

pode ser eficiente a partir da identificação de um aumento das oportunidades de 

escolhas dos agentes sociais.  Esse acesso direcionado a mais oportunidades de escolha 

significaria para os agentes sociais envolvidos possibilidade de incrementar suas 

capacitações. 

Contudo, essa não poderá ser simplesmente uma leitura romântica sobre a 

tomada de decisão dos agentes envolvidos, até porque esses agentes estão inseridos 

numa realidade social que reduz ou aumenta suas possibilidades de escolhas. 

 Para nosso caso, tratando da questão racial da cidade de Uberlândia (MG) e 

região, essa noção dos agentes envolvidos está associada à ideia de que os não brancos 

são aqueles que possuem oportunidades muito limitadas. Ou seja, as condições gerais de 

vida dos negros e negras brasileiros, por exemplo, que representam mais de 49% da 

população brasileira, segue inferiores as dos brancos. Por exemplo, uma pesquisa feita 

pelo Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2008) 
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mostra que os não brancos no Brasil estão em desvantagem em itens como renda, 

educação, saúde, emprego, habitação e segurança publica
9
.   

Refletindo sobre essa problemática e pegando carona nos princípios senianos, 

supostamente podemos compreender que o postulado de democracia e cidadania plena 

para o movimento negro brasileiro, hoje, significa fazer com que o Estado através 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e seus 

organismos de apoio como o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(CNPIR) e o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR) 

promova uma articulação e a integração mais eficaz entre os órgãos públicos, nos 

âmbitos federal, estaduais, municipais visando o fortalecimento da luta pela proteção e 

promoção da igualdade racial
10

.          

Para Sen (2002), o modelo ideal de democracia deve ser caracterizado a partir do 

momento em que os cidadãos passam a decidir sobre a administração local, aumentando 

sua participação no exercício democrático, visto que as políticas públicas também têm o 

papel de garantir uma discussão com abrangência mais completa (SEN, 2002, p. 84). 

Desse modo, segundo o autor, existe uma relação entre debate público e 

valorização de direitos civis e políticos (SEN, 1999, p. 175). Esta, por sua vez, refletir-

se-á na formação e conceituação de necessidade econômica. A discussão democrática 

força os políticos a atenderem aos apelos e argumentos da população, ao menos pelo 

interesse por mais votos. 

Por consequência, o que Sen mais valoriza é a inserção social do cidadão. Ou 

seja, a condição de agente de cada indivíduo. Isto é, sua participação nos negócios 

públicos. 

 Para o autor, a participação nos negócios públicos apresenta dois aspectos 

capazes de alterar os valores pessoais: proporciona o debate sob diferentes pontos de 

vista e aproxima as pessoas de forma a permitir novas convenções (SEN, 1999, p. 288). 

Tais considerações interferem na capacidade do indivíduo combinar seus diversos 

                                                 
9
 SANTOS, Edson. Ministro de Estado – Chefe da Secretaria Especial de Política de Promoção da 

Igualdade Racial  (SEPPIR). Subsídios à II CONAPIR: Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial. Brasília – DF – 2009, p. 6.   
10

 Em 2005, o Governo Federal através da SEPPIR, criou o Fórum Intergovernamental de Promoção da 

Igualdade Racial. Na ocasião, essa articulação visava aumentar e intensificar as ações do governo nessa 

temática. Em Minas Gerais, somente as prefeituras de Belo Horizonte, Uberlândia e Itabira possuíam 

órgãos específicos até essa data. O da capital e de Uberlândia chegaram a possuir status de secretaria 

municipal, inclusive, dotados de orçamento anual próprio. Entretanto, esses órgãos no decorrer dos 
anos até o momento passaram por reformas administrativas e estão perdendo sua força dentro da esfera 

pública e perante aos seus representados. O caso de Uberlândia será discutido mais adiante.    
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funcionamentos. A liberdade de expressão, a amplitude da discussão e o conhecimento 

dos dados reais da administração pública são primordiais na formação das combinações 

pelas pessoas. Quando estes falham, o sistema se prejudica, sem alcançar os efeitos 

possíveis. O relacionamento social será captado também ao avaliarmos a interação 

coletiva valendo-nos da capacidade de diferentes interesses, não apenas individuais. 

Aquele será melhor quanto mais se discutir sobre ideias de necessidade e de 

desigualdade sociais (SEN, 1999, p. 290). Embora as decisões sejam individuais, o 

debate é importante para a familiarização dessas ideias e daí a sua interferência sobre as 

decisões. Portanto, a eficiência organizativa nos negócios públicos deve fomentar amplo 

debate para abarcar diversos pontos de vista. 

Outra questão relevante para o autor é a influência dessas discussões nas 

próprias decisões dos indivíduos. Por exemplo, as ideias de justiça e de simpatia 

indicadas por Sen (1999, p. 306) são aspectos que devem ser verificados nas 

organizações dos movimentos sociais. Em nosso caso, no seio do Movimento Negro 

uberlandense, esses conceitos e outras formas de compreensão do todo surgirão com o 

exercício das liberdades pela comunidade negra, conduzindo a novas maneiras de 

decidir. Portanto, seguindo a linha de raciocino de Sen, se no debate as pessoas 

exercerem de fato tais ideias, o movimento negro Uberlândia (MG) e região poderá dar 

um passo importante para a criação de novos cidadãos. 

Portanto, de acordo com SEN (2000) para se ter uma formação do novo cidadão, 

não se deve observar nenhuma espécie de coerção, principalmente pelos agentes 

políticos (vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e secretários), 

enfim de qualquer gestor público contra o direito de autonomia política das 

organizações e suas manifestações populares. Essa parte da leitura seniana é um aspecto 

muito importante para compreendermos a “natureza das relações entre Estado e 

sociedade civil” (DAGNINO, 2002) brasileira. Na analise feita por Evelina Dagnino 

(2002), isso significa que: 

 

as continuidades autoritárias e conservadoras que reproduzem a exclusão na 

sociedade brasileira estão longe de estarem confinadas no aparato do Estado 

e certamente respondem a interesses enraizados e entrincheirados na 

sociedade civil. Avaliar então o impacto da sociedade civil sobre o 

desempenho dos governos (governance) é uma tarefa que não pode se apoiar 

num entendimento abstrato dessas categorias como compartimentos 

separados mas precisa contemplar aquilo que as articula e as separa, inclusive 

aquilo que une ou opõe as diferentes forças que as integram, os conjuntos de 

interesses expressos em escolhas políticas: aquilo que está sendo aqui 

designado como projetos políticos (DAGNINO, 2002, p. 282).         
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A perpetuação de atitudes restritivas manterá o ciclo vicioso composto do 

desinteresse político da população em geral e da continuidade das práticas clientelistas. 

A averiguação da liberdade que é realmente exercida pelas organizações populares deve 

ser feita comparando-se às ideias propostas com aquelas que são votadas e destacando 

se há interferência decisiva dos órgãos públicos entre a proposição e suas decisões. 

Também, de acordo com Sen (2000), é importante avaliar se os graus de difusão 

realizados por essas organizações dado às reuniões (com datas e temas) das articulações 

mais gerais do Movimento Negro, e das implicações que as decisões tomadas têm por 

esse segmento possa ter sobre o município, o estado e a União, uma vez que o 

conhecimento da população, de modo geral adquirido nas reuniões, dos debates e de 

suas propostas aponta ganho real de liberdade. 

Ainda de acordo com Sen (2000), podemos compreender que o alcance de uma 

organização mais elaborada do Movimento Negro quanto à promoção das oportunidades 

sociais será um aspecto a se considerar. É importante entender se há participação de 

indivíduos pertencentes a todas as camadas sociais, para que as mudanças sejam 

legitimadas. A abstenção consciente da comunidade negra sobre a questão da 

problemática racial poderá esvaziar o significado da proposta. Não se deve notar a 

ausência sistemática de uma classe nas reuniões do Movimento Negro. É importante 

que todas as pessoas percebam o Movimento Negro como meio de diálogo e interação 

com o Estado e de discussão com a sociedade de seus problemas, inclusive dos 

problemas históricos do preconceito e da desigualdade racial
11

. 

Por outro lado, sendo a liberdade o índice para a medição do desenvolvimento, a 

alocação dos gastos públicos assume papel consequente, sendo melhorada a partir do 

aumento dos diversos tipos de liberdade (SEN, 1999, p. 54). Sua determinação 

verificar-se-á indiretamente pela melhora em indicadores sociais e de sua distribuição 

por áreas que de fato necessitem de atenção dos organismos públicos. A construção 

desses índices e a relação de suas variações com o Movimento Negro devem ser 

realizadas, observando as dificuldades na medição de resultados. 

No que tange os resultados mais gerais, SEN (1999) afirma que o aumento da 

capacidade leva os indivíduos a auferir melhores condições econômicas também. Ou 

                                                 
11

 Esse é o caráter do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, criado em 2005. Mais 

à frente discutiremos esse assunto com mais detalhes. 
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seja, sua renda. Para isso, cabe ao Movimento Negro aproveitar o momento em que as 

políticas públicas poderão sustentar as oportunidades econômicas e as facilidades 

sociais disponíveis. Isto é, por exemplo, algumas ações afirmativas como o caso de 

cotas raciais já em vigor em muitas instituições de ensino superior do país. Estas, ao 

nosso modo de ver, estão relacionadas ao preparo social nos diferentes segmentos da 

sociedade, ligando-se à efetividade na formação da nova cidadania. Para que ocorra 

melhora na alocação desses recursos, o aproveitamento dos segmentos mais 

necessitados, sob o entendimento da própria cidade, deve ser maior. Isso implica que os 

indivíduos pertencentes a esse grupo estejam mais aptos a transformar-se em "novos 

cidadãos" ou que ao menos consigam aproveitar melhor essa oportunidade criada. O 

aprendizado com a prática de formação e capacitação política deve ser maior para a 

maioria dos negros/as pertencentes às classes mais baixas, para que a alocação de 

recursos melhore no sentido da distribuição das políticas públicas. 

Portanto, após revisar resumidamente algumas teorias que trabalham com 

conceitos de Estado, sociedade civil e suas correlações com a democracia, capacitação e 

participação, podemos considerar que para a construção e constituição de uma 

verdadeira democracia social/racial e uma plena cidadania para a comunidade negra 

uberlandense, se faz necessário reordenar os conceitos, os modos organizativos e ações 

coletivas do Movimento Negro de Uberlândia (MG) e região para que possam melhorar 

a luta pela promoção da igualdade racial na esfera pública local.       
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CAPÍTULO II 

 

ABORDAGENS DOS ESTUDOS SOBRE O RACISMO, 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO MOVIMENTO 

NEGRO 

 

 

O interesse pelos estudos sobre a questão étnico-racial, o preconceito, o racismo 

e as formas de combate à discriminação racial no Brasil são preocupações relativamente 

recentes dos governos no plano institucional. 

Para se chegar a esse momento, no decorrer dos tempos, assistimos no Brasil 

uma infinidade de lutas travadas pelo Movimento Negro contra o preconceito racial, 

discriminação e toda espécie de intolerâncias correlatas contra o povo negro no 

território nacional. Nesse sentido, também é importante destacar a colaboração de 

muitos trabalhos teóricos produzidos no âmbito da academia que foram fundamentais 

para que os governos e a sociedade passassem a reconhecer o sentido das análises dos 

conflitos das relações raciais.  

Portanto, após analisarmos no primeiro capítulo deste trabalho alguns conceitos 

como: Estado e sociedade civil, esfera pública, democracia, cidadania, representação, 

capacitação, capital social e participação na perspectiva da correlação com a questão 

racial, o objetivo neste segundo capítulo é fazer uma abordagem sobre algumas análises 

da questão racial brasileira, pois consideramos que elas serão imprescindíveis para 

enriquecimento de nosso trabalho.       

   Neste contexto, o capítulo II está dividido nas seguintes seções: a seção 2.1 

fala sobre a importância dos antecedentes que motivaram os estudos sobre a questão 

racial. A seção 2.2 aborda a contribuição do sociólogo Gilberto Freyre, considerado o 

precursor dos estudos sobre a questão racial no campo da sociologia no Brasil. Em 

seguida, na seção 2.3, apresentaremos a contribuição de Florestan Fernandes, um dos 

principais nomes da escola de sociologia paulista e autor oposicionista da tese freyriana 

sobre a temática racial brasileira. Na seção 2.4 apresentaremos a contribuição de Carlos 

Hasenbalg, representante da escola de sociologia carioca, que faz uma antítese de Freyre 

e Florestan, apresentando um trabalho com conteúdo mais empírico trazendo o debate 

da questão racial para o campo da ação política. Na seção 2.5, seguindo a mesma 

trajetória de Hasenbalg, exporemos a análise de Carlos Antônio Costa Ribeiro baseado 
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na problemática sobre mobilidade social e as oportunidades para os não brancos no 

Brasil. Finalmente, na seção 2.6, trataremos de fazer uma breve retrospectiva das 

principais lutas e conquistas para políticas públicas de promoção da igualdade racial e 

os modos de organização política do Movimento Negro e institucionalização da questão 

racial.  

Contudo, tais exposições objetivam fornecer subsídios para adentrarmos no 

terceiro capítulo no sentido de abordamos os modos de organização política das 

entidades representativas do Movimento Negro de Uberlândia (MG). 

 

2.1 Antecedentes dos estudos sobre a questão racial 

  

 Muitos teóricos se ocuparam em estudar a importância da contribuição 

identitária dos negros para a construção da sociedade brasileira, como também a 

importância da luta do movimento negro contra o preconceito, a discriminação, as 

desigualdades raciais e, consequentemente, a peleja para a integração social dos afro-

descendentes nos negócios públicos. 

Diante das distâncias e aproximações entre as demandas da população negra e 

do poder público, o estudo sobre a problemática racial brasileira passou a ser uma 

prioridade de muitas pesquisas acadêmicas no sentido de orientar gestores do Estado a 

promover e implementar políticas públicas de promoção da igualdade racial.  

Evidentemente, isso se deve à sistemática luta histórica travada pelas 

organizações do Movimento Negro brasileiro em todo território nacional e, também 

internacional, sobretudo, a partir da década de 1950-60 influenciados por uma série de 

estudos acadêmicos que pavimentaram o terreno para as exigências contemporâneas. 

Dentre esses, podemos destacar contribuições realizadas pelo grupo de estudo de 

sociologia da Universidade de São Paulo, que destacaram a fragilidade, se não a 

inexistência, de um paraíso racial em termos estruturais.  

No final dos anos 1970 e inicio de 1980, temos a contribuição de pesquisas 

iniciadas em 1950 por teóricos representantes da escola de sociologia do Rio de Janeiro. 

A particularidade das pesquisas realizadas pela escola carioca em relação à escola 

paulista, é que elas se assentam em dados estatísticos.  
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Portanto, para aprofundamento de nosso estudo, consideremos de supra- 

importância uma breve revisão de algumas abordagens sobre tais estudos. Afinal, esses 

estudos tornaram em grande parte responsável diretos pelas concepções de ideias 

manifestadas por diversas variantes dos modos de organização política do Movimento 

Negro no Brasil no decorrer dos tempos e, especialmente, na cidade de Uberlândia 

(MG).                  

 

2.2 Estudo originário: abordagem Freyriana  

 

 

Durante a segunda metade do século XIX, com os debates em torno da abolição 

e das especificidades étnicas e políticas do Brasil, a questão das raças se transforma no 

principal referencial dos estudos de Antropologia, Psicologia e Sociologia.  

 Ainda organizado politicamente sob a forma de Império – numa certa linha de 

continuidade com a tradição portuguesa – havia entre as elites do país uma busca de 

identificação do Brasil como uma nação „europeia‟ por origem, cultura, organização 

político-educacional e, além disso, por vocação e destino. Na literatura romântica 

nacionalista, a mestiçagem e as possíveis variedades étnicas aparecem idealizadas, 

alocadas em valores e narrativas europeizantes.  

Dentro do país, no entanto, prevalecia a política de estabelecer as diferenças 

entre a parcela civilizada, aristocrática e superior da população – identificada à raça 

branca – e a parcela atrasada, não civilizada e “inferior” - identificada aos demais 

segmentos étnicos. Ou de reproduzir nas fronteiras do país a lógica do novo 

“cientificamente estabelecidas” entre os povos ou raças.  

Até 1933, ano de publicação de Casa Grande e Senzala, era senso comum 

considerar que o Brasil estava condenado ao atraso por causa da mistura de brancos, 

negros e índios. Gilberto Freyre inverte essa ideia ao valorizar a mistura de etnias.  

No seu trabalho Casa-grande & Senzala (2006), o sociólogo imprimiu em sua 

pesquisa uma visão poderosa e original dos fundamentos da sociedade brasileira. Sua 

mensagem representou um divisor de águas na evolução cultural do Brasil e contribuiu 

para que o país encarasse com mais confiança seu papel no mundo moderno. 

Contrapondo visões racistas de matrizes Eurocêntricas e Etnocêntricas, Freyre 

proporciona uma leitura positiva da sociedade brasileira naquilo que diz respeito a sua 

composição inter-racial.  
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Na análise sociológica descrita por Gilberto Freyre (2006) a população negra é 

apresentada de maneira positiva. Qualifica a mestiçagem como elemento de maior 

relevância e importância para a formação da beleza e plasticidade demográfica 

brasileira. Afirma que a relação entre etnias e culturas é o que diferencia o Brasil do 

ponto vista da integração social em relação a outros povos do mundo, sobretudo 

europeus. O autor desenvolve uma tese pautada por uma miscigenação ativa. Nesse 

aspecto, antes dos anos de 1930, ninguém fez mais do que Freyre para transformar a 

miscigenação de passivo em ativo, de objeto de trabalho literários pessimistas em 

motivo de otimismo nacional, esvaziando do debate herdado do fim do Império e da 

República Velha sobre suas consequências inapelavelmente negativas para o futuro do 

país.              

Contudo, no aspecto estrutural do desenvolvimento da sociedade analisada, Freyre 

(2006) considerou a Abolição um ato desagregador e prejudicial para os negros. 

Segundo o autor, a Abolição da Escravidão não trouxe benefícios sociais para os ex-

escravos, pois ao observar a sociedade brasileira no período pós - Abolição, o sociólogo 

declara que a abolição teria criado “um proletariado de condições menos favoráveis de 

vida do que a massa escrava”. Tal acontecimento gera uma incongruência, haja vista 

que para Freyre (2006), na sociedade erguida após a Abolição os escravos só teriam de 

se lamentar pela liberdade conquistada, pois essa “liberdade” lhes tirou a segurança, a 

boa alimentação e as oportunidades provindas do cativeiro.  

 

De modo que da antiga ordem econômica persiste a parte pior do ponto de 

vista do bem-estar-geral e das classes trabalhadoras _ desfeito em 88 o 

patriarcalismo que até então amparou os escravos, alimentou-os com certeza, 

socorreu-os da velhice e na doença, proporcionou-lhes aos filhos 

oportunidades de acesso social. O escravo foi substituído pelo pária da usina; 

a senzala pelo mucambo; o senhor de engenho pelo usineiro ou pelo 

capitalista ausente (FREYRE, 2006, p. 51-52).  

         

 

De certa forma, a teoria sociológica implementada por Freyre em Casa-Grande 

e Senzala (2006) é uma reflexão em torno da formação da sociedade brasileira 

absorvida por dois grandes temas. O primeiro diz respeito à adequação de nossas 

instituições à realidade brasileira e, o segundo, aos pretendidos efeitos negativos que a 

mestiçagem teria trazido para o futuro nacional. No primeiro caso, há um deslocamento 

da análise sociológica do público para o privado, e no segundo, a transformação da 

miscigenação em hipoteca de lucro. 
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Mais tarde, o meio acadêmico e, consequentemente, pelo Movimento Negro 

brasileiro Freyre passou a ser mais conhecido por ter propagado a ideia de uma relação 

benevolente entre senhores e escravos no Brasil. De fato, em Casa-Grande & Senzala, o 

estudioso sugere em vários momentos uma visão atenuada da escravidão no Brasil, 

inclusive antepondo-a a um cenário de violência que caracterizaria o regime escravista 

no sul dos Estados Unidos. Entretanto, cumpre salientar que, assim como o sociólogo 

caracteriza como branda a escravidão no Brasil, há também passagens em que ele 

denuncia o sadismo dos senhores e dos padres jesuítas com os escravos, a crueldade das 

senhoras em relação às escravas mais bonitas, a sifilização de indígenas e negros em 

virtude do contato sexual com os portugueses, entre outras imagens que sugerem a 

violência das "relações raciais" no Brasil. O fato dessas duas realidades – a benignidade 

e a violência – estarem presentes em Casa-Grande & Senzala é explicado pela 

habilidade de Freyre em construir a ideia segundo a qual a formação brasileira seria 

marcada por "um processo de equilíbrio de antagonismos".  

 

 

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismo são as duas culturas, a 

europeia e a africana, a católica e maometana, a dinâmica e a fatalista 

encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua 

economia, de sua arte um regime de influências que se alternam, se 

equilibram ou se hostilizam. Tomando em conta tais antagonismos de cultura, 

a flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, é 

que bem se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização do 

Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, igualmente equilibrada 

nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismo (FREYRE, 2006, p. 69).   

       

 

Nessa perspectiva visionaria freyriana, os conflitos existentes na sociedade 

brasileira seriam amortecidos, isto é, os antagonismos – que poderiam ocasionar 

choques violentos – caminhariam, no Brasil, para um processo de harmonização em 

relação à questão racial. 

Em síntese, num primeiro momento, a obra de Freyre nos faz pensar numa 

construção positiva da sociedade brasileira no sentido de retaliar as teorias racistas 

(SCHAWARCZ, 2001), que persistiam no país até o início dos anos 1930.  Na 

sociologia descrita pelo autor de Casa Grande & e Senzala, a população negra é 

apresentada pela primeira vez de forma mais positiva do que negativa. Ou seja, o autor 

enaltece o povo negro, qualifica sua identidade e propaga sua visibilidade. Portanto, 

Freyre qualifica a mestiçagem como um dos elementos de maior importância da beleza 
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e plasticidade demográfica brasileira. Afirma que a relação entre etnias e culturas é o 

que diferencia o Brasil do ponto de vista da integração social em relação a outros povos 

do mundo, sobretudo europeus. 

Assim, a busca insistente de Freyre pelo equilíbrio de antagonismo na questão da 

formação e relação inter-racial existente em nossa sociedade, o leva à formulação de 

uma tese denominada “democracia racial
12

” brasileira. Hoje, isso soa estranho porque, 

na atualidade, ninguém é louco a ponto de escrever que o Brasil é realmente uma 

democracia racial.       

Isso pode ser confirmado pelos militantes do Movimento Negro do Brasil e 

juntamente com pesquisadores (as) negros (as) que se posiciona contra o racismo, que a 

interpretação sociológica realizada por Gilberto Freyre não colaborou muito para 

explicitar a problemática da questão da desigualdade racial em nosso país. Esses atores 

entendem que a obra de Freyre tornou-se responsável direto pela criação do mito da 

democracia racial. Na interpretação de MUNANGA (2004); GOMES (2005); 

FERNANDES (1995); HASENBALG, (1979); e RIBEIRO (2006); a tese freyriana 

tornou-se um empecilho para que os indivíduos de ascendência escravista galgassem 

espaços na esfera educacional, econômica e política, entre outros espaços sociais 

importantes para processos de mobilidade social e exercício da plena cidadania. 

 

2.3 A contribuição de Florestan Fernandes 

 

O legado deixado por Gilberto Freyre (2006) passou a ser questionado na 

Universidade de São Paulo (USP) a partir dos anos de 1950-60. Na USP Florestan 

Fernandes liderava o grupo que fazia oposição à tese de democracia racial, do qual 

faziam parte Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni (Grupo de Estudo de 

Sociologia da USP).  

Apesar de diferirem profundamente em suas avaliações sobre as relações raciais 

no Brasil, pelo menos num ponto Florestan (1978-1965) e Freyre (2006) são 

                                                 
12

 O conceito de “mito de democracia racial” passou a ser mais elaborado a partir dos estudos realizados 

pelo o sociólogo Calor Hasenbalg em sua crítica a Gilberto Freyre, no seu livro Discriminação e 

Desigualdades Raciais no Brasil. 2.  ed. UFMG, 2005, p. 18. 
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convergentes. Para ambos, a escravidão determinou a atual configuração das relações 

raciais no Brasil.   

No âmbito da academia, o posicionamento contrário à herança deixado por 

Gilberto Freyre nos estudos sociológicos da questão racial brasileira passou a ser 

construído por Florestan Fernandes a partir dos anos 1950 baseados em dados 

empíricos. Encarregado pelo UNESCO para fazer um estudo sobre os negros no Brasil, 

Florestan, em 1951, passou a pesquisar a relação raça e classe em São Paulo.  O autor 

supracitado acima se lançou ao confronto da ideia de que no Brasil não existia uma 

“democracia racial”, conforme a leitura do texto de Freyre leva a entender. O resultado 

do trabalho de pesquisa de Fernandes encontra-se na obra A Integração dos Negros na 

Sociedade de Classes (1965). 

Nesse tratado, a síntese de Florestan Fernandes abriu caminho para o 

questionamento da ideia de “democracia racial” ao atribuir a desigualdade racial a duas 

heranças perversas do regime escravocrata, que impediram os negros de competir com 

os imigrantes: o racismo e a incapacidade dos negros de se integrarem à ordem social 

competitiva. 

Para Florestan, a permanência do preconceito racial, apesar da intensa 

miscigenação operada na sociedade brasileira, é uma resultante da forma singular e 

incompleta pela qual se desenrolou, na evolução histórica dessa sociedade, a transição 

de uma estrutura social organizada com base em estamentos e castas, própria do período 

escravista, para uma estrutura de classes.  

O exemplo mais fidedigno desse processo, segundo Florestan, se encontraria no 

Estado de São Paulo, mais especificamente na capital, onde a introdução do trabalho 

livre caminhou com um intenso fluxo da imigração europeia e, em menor grau, asiática, 

dificultando ainda mais a integração do negro na "ordem social competitiva" que se 

delineava. Portanto, a partir dessa redefinição do problema do negro brasileiro, o 

racismo resultaria, de acordo com o autor, essencialmente, dos processos anômicos 

gerados pelo descompasso entre a estratificação racial e a embrionária ordem capitalista 

moderna. 

Por consequência, ao questionar a ideia de “democracia racial” e atribuir à 

desigualdade racial a duas heranças perversas do regime escravocrata, que impediram os 

negros de competir com os imigrantes: o racismo e a incapacidade dos negros de se 

integrarem à ordem social competitiva, Florestan Fernandes aponta que as dificuldades 

de ascensão social para a população negra podem ser percebidas nos seguintes aspectos:  
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perdendo sua importância privilegiada como mão de obra exclusiva, ele (o 

negro) perdeu todo o interesse que possuíra para as camadas dominantes. As 

nossas observações evidenciaram duas tendências globais. Primeira uma que 

se associa à proletarização. As parcelas da “população de cor” que lograram 

classificar-se socialmente, em sua quase totalidade, cabem nessa categoria. 

Segundo, outra que se vincula à ascensão do negro e do mulato a ocupações 

ou profissões cujo nível de renda assegura um padrão de vida e prestígio 

social mais ou menos característicos das classes médias da sociedade 

inclusiva. A nossa experiência demonstrou que esta tendência afeta um 

número muito reduzido de pessoas. Além disso, existem casos esporádicos de 

„indivíduos de cor‟ e de „famílias negras‟ de fato pertencentes aos estratos 

superiores do sistema (FERNANDES, 1978, p. 156-157). 

 

 

Para Fernandes (1978), o dilema racial da sociedade brasileira está relacionado 

ao fato de que a Abolição da escravatura Brasil ocorreu de forma precipitada sem 

assegurar aos negros livres uma verdadeira integração na sociedade dos brancos. 

Excluídos do mercado de trabalho e sem formação profissional e uma experiência no 

mercado de trabalho livre (competitivo), os antigos escravos necessariamente ficariam à 

margem dos processos de inclusão e modernização em marcha, dos quais somente os 

imigrantes (japoneses, italianos, alemães, poloneses etc.) passariam a se beneficiar em 

longo prazo.  

Depois de pesquisar exaustivamente o processo de constituição da sociedade de 

classes em São Paulo, após a Abolição, Florestan Fernandes chegou a algumas 

conclusões que podemos considerar esclarecedoras sobre o processo de barragem 

econômica, social, política e cultural dos negros em nossa sociedade: 

 

no período em que as famílias dos fazendeiros paulistas começam a fixar 

residência em São Paulo e em que se acentua a diferenciação do sistema 

econômico da cidade, o liberto defrontou-se com a competição do imigrante 

europeu, que não temia a degradação pelo confronto com o negro e absorveu, 

assim, as melhores oportunidades de trabalho livre e independente (mesmo as 

mais modestas, como a de engraxar sapatos, vender jornais ou verduras, 

transportar peixe ou outras utilidades, explorar o comércio de quinquilharias 

etc.) Quando se acelera o crescimento econômico da cidade, ainda nos fins do 

século XIX, todas as posições estratégicas da economia artesanal e do 

pequeno comércio urbanos eram monopolizadas pelos brancos e serviram 

como trampolim para as mudanças bruscas de fortuna, que abrilhantam a 

crônica das famílias estrangeiras (FERNANDES, 1978, p. 19). 

 

 

Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, 

deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de 

transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, 

criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do 

capitalismo (FERNANDES, 1978, p. 20). 
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De modo geral, o sociólogo expôs de forma dramática como os homens negros 

foram alijados dos processos de inclusão social. Porque, segundo Fernandes, a falta de 

formação profissional reduzia as chances de trabalho dos libertos e de seus 

descendentes. Sem trabalho digno e remuneração adequada, a população negra foi 

jogada em um processo de anomia (desorganização e desintegração social e psíquica), 

nos termos de Durkheim (1895), o que por sua vez dificultou o seu acesso aos 

mecanismos de ascensão, como a formação escolar, o voto democrático, a realização 

pelo trabalho, entre outros. 

Após localizar a problemática na transição "da ordem social escravocrata e 

senhorial" para o "desenvolvimento posterior do capitalismo", Fernandes (1978-1965) 

desmistifica de forma empírica e direta o “mito da democracia racial” ao tratar do 

assunto sobre o racismo já nos anos de 1950, mostrando a condição de marginalidade 

em que viviam os negros no Brasil desde aquela época. Fernandes ainda conclui que a 

permanência do preconceito racial, da discriminação e da exclusão do negro, apesar da 

intensa miscigenação operada na sociedade brasileira, é uma resultante da forma 

singular e incompleta pela qual se desenrolou, na evolução histórica dessa sociedade, a 

transição de uma estrutura social organizada com base em estamentos e castas, própria 

do período escravista, para uma estrutura de classes. 

  Assim, para uma análise geral sobre a questão racial, enquanto Freyre (2006) 

enxergava uma herança positiva escravidão, visão consolidada na tese de que os negros 

acabaram colonizando os brancos, Florestan (1978-1965) preferia frisar o legado 

perverso da escravidão enfatizando as desigualdades sociais, políticas e econômicas. 

            

2.4. Estratificação racial: uma questão política 

  

Alguns teóricos da questão racial em sintonia com militantes do Movimento 

Negro considerarão a oposição existente entre Florestan Fernandes e Gilberto Freyre 

mais motivada por razões políticas acadêmicas do que uma práxis para a elaboração de 

políticas públicas para soluções das desigualdades entre negros e brancos existentes no 
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Brasil. Dentre esses teóricos, estão incluídos representantes da escola de sociologia do 

Rio de Janeiro, como é o caso de Hasenbalg (1979).  

No final dos anos 1970, Carlos Hasenbalg ao publicar o livro Discriminação e 

Desigualdades Raciais no Brasil (1979), observa que ser branco e pobre no Brasil 

nunca será o mesmo que ser negro e pobre, porque apresentar aos negros pobres as 

mesmas políticas públicas de igualdade social que se apresenta aos brancos significa 

ignorar sua condição histórica. Para o autor, a discriminação racial que estava 

subsumida na escravidão emerge, após a abolição, transpondo-se ao primeiro plano de 

opressão contra os negros. Mais do que isso, ela passou a ser um dos determinantes do 

destino social, econômico, político e cultural dos afro-brasileiros. 

 

 

Desde a Abolição, a população negra nas antigas sociedades escravistas das 

Américas tem estado na retaguarda do capitalismo industrial. Durante várias 

décadas após a abolição, os negros ficaram concentrados nas regiões 

agrícolas mais atrasadas como parceiros, pequenos arrendatários, camponeses 

e moradores (HASENBALG, 2005, p. 116). 

 

 

Com a abolição do escravismo, o racismo, como construção ideológica e 

conjunto de práticas mais ou menos articuladas, foi preservado e em alguns 

acasos até mesmo reforçado (HASENBALG, 2005, p. 120).   

 

 

 

Carlos Hasenbalg (1979) e Florestan Fernandes (1965) até concordam na 

rejeição do paradigma luso-tropicalista de Gilberto Freyre (1933), mas são diferentes 

um do outro. Ao trabalhar sua pesquisa, Hasenbalg considera a discriminação racial um 

dos elementos-chave da ordem capitalista na organização da sociedade brasileira. Por 

consequência, nessa perspectiva, o autor diverge de Florestan quanto à síntese racial 

brasileira.   

Os argumentos de Hasenbalg (2005) contêm muitos elementos polêmicos 

voltados contra a escola de sociologia paulista representada por Florestan e seus 

discípulos, entre os quais se destacam Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso
13

, e 

que é muito claramente alvo de passagens como estas: 

 

há vinte ou vinte e cinco anos considerava-se a sociedade brasileira dividida 

por um dualismo estrutural, entre instituições e padrões de relações sociais 

                                                 
13

 A chamada escola de sociologia paulista abriu um caminho novo na análise das questões relacionadas 

com a situação dos negros e os preconceitos raciais na vida brasileira. Florestan Fernandes, Octavio Ianni  

e Fernando Henrique Cardoso são nomes que configuram como seus principais representantes. 
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arcaicos e modernos. Os componentes tradicionais da sociedade (e a 

consequente degradação das massas, inclusive da população de cor) seriam o 

resultado da herança da plantação escravista, da monocultura de exportação e 

da preservação de uma estrutura agrária anacrônica. Apesar disso, na 

"intelligentsia” e nos grupos sociais progressistas prevalecia uma atitude 

otimista quanto ao futuro. De acordo com essa visão, o desenvolvimento 

econômico ulterior, juntamente com as reformas estruturais estabelecidas nos 

marcos de uma política nacionalista e desenvolvimentista, resultariam 

finalmente na integração econômica e social das massas até então excluídas. 

Os brasileiros de cor seriam incorporados nesse processo (HASENBALG, 

1979, p.19-20). 

 

 

[Uma] forma de ligar o passado escravista ao presente consiste em interpretar 

as relações sociais contemporâneas como área residual de fenômenos sociais 

resultantes da sobrevivência de padrões "arcaicos" ou "tradicionais" de 

relações intergrupais. [...] A suposição subjacente a essa interpretação é que 

apesar da abolição do escravismo, uma inércia histórica perpetua os padrões 

tradicionais de comportamento inter-racial. Visto que esses padrões não são 

funcionalmente exigidos pela nova estrutura, eles deverão se atrofiar. 

Consequentemente, o racismo e as desigualdades raciais eventualmente 

desaparecerão. [Mas] foi sugerido que: (a) a discriminação e o preconceito 

raciais não são mantidos intactos após a abolição mas, pelo contrário, 

adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas e (b) as 

práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a subordinação 

dos negros não são meros arcaísmos do passado, mas estão funcionalmente 

relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco obtém 

da desqualificação competitiva dos não brancos (ibid.: 85). 

 

 

Hasenbalg (1979) é conclusivo em julgar que não existe dentro da sociologia 

racionalista e progressista de Florestan Fernandes nem poderia existir, lugar para 

relações de raça propriamente ditas. 

Quanto à tese freyriana, para Hasenbalg, os motivos que levaram à 

marginalização social da população negra estão situados em práticas racistas e 

discriminatórias subjacentes ao período posterior à abolição. Para o sociólogo, a tão 

difundida "democracia racial" brasileira construída por Freyre não passa de um mito, 

um instrumento ideológico que visa o controle social pela legitimação da estrutura 

vigente de desigualdades raciais, impedindo que a situação se transforme em questão 

pública e, consequentemente, sujeita às intervenções estatais.  

Hasenbalg (1979) questiona também a concepção da escola sociológica paulista, 

representada por Florestan Fernandes, que considerara o racismo um "resíduo" da 

ordem escravocrata. Segundo Hasenbalg, a discriminação racial no Brasil é resultado 

direto das desigualdades entre brancos e não brancos em diferentes esferas – educação, 

economia, acesso ao trabalho – e foi reconstruída no tempo presente pela ordem 

capitalista. Com base em dados estatísticos, a pesquisa realizada por Hasenbalg é 
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importante porque mostra a condição de miserabilidade vivida pelos negros no Brasil e, 

ao mesmo tempo, provoca uma discussão da questão racial para além da denúncia. Ou 

seja, estimula pra uma reflexão e discussão sobre o papel do Estado no sentido de rever 

as condições de igualdades e oportunidades (Sen, 2000) em que se encontram os não 

brancos do país.  

 

Outrossim, o racismo, como construção ideológica incorporada em e 

realizada através de um conjunto de práticas materiais de discriminação 

racial,  é o determinante primário da posição dos não-brancos nas relações de 

produção e distribuição (HASENBALG, 2005, p. 120-121). 

 

 

A tese central defendida por Hasenbalg (2005) é a de que a exploração de classe 

e a opressão racial se articularam como mecanismos de exploração do povo negro, 

alijando-o de bens materiais e simbólicos. Partindo de um dualismo que lhe é próprio, 

Hasenbalg afirma que os negros foram, ao longo do tempo, explorados economicamente 

e que tal exploração foi praticada por classes ou frações de classes dominantes brancas. 

Para ele, a abertura da estrutura social em direção à mobilidade está diretamente ligada 

à cor da pele e nesse âmbito, a raça constitui um critério seletivo no acesso à educação e 

ao trabalho. Explica o autor que: 

 

seja como for, a população negra tem sido explorada economicamente; os 

exploradores foram principalmente classes ou frações de classes 

economicamente dominantes brancas, indo de rentistas da terra até o capital 

monopolista. [...] A maioria dos brancos aproveita-se do racismo e da 

opressão racial, porque lhe dá uma vantagem competitiva, vis-à-vis a 

população negra, no preenchimento das posições da estrutura de classes que 

comportam as recompensas materiais e simbólicas mais desejadas. 

Formulando mais amplamente, os brancos aproveitam-se e continuam a se 

aproveitar de melhores possibilidades de mobilidade social e de acesso 

diferencial a posições mais elevadas nas várias dimensões da estratificação 

social (HASENBALG, 2005, p. 121-122).    

        

 

 Partindo de uma coleta de dados rigorosamente empírica, HASENBALG 

(2005), mostra que as causas históricas das desigualdades raciais refletem nas 

oportunidades desiguais de ascensão social para os negros desde a abolição.  

Analisando o quadro socioeducacional na região mais rica do Brasil, a região 

Sudeste, o autor mostra que os dados sobre os alfabetizados de 1950 apresentavam uma 

diferença entre os 62 por cento de brancos e 42,8 por cento de não brancos, porém esses 

últimos tinham uma taxa mais elevada do que a dos "brancos" das demais partes do 
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Brasil, 40,7 por cento, o que confirma a importância da questão regional, além da racial. 

Os dados levantados sobre a concentração de diplomas universitários e secundários 

entre os brancos, em 1950, levaram a afirmação, pelo autor, da existência de uma 

"discriminação educacional", que juntamente com uma discriminação racial teria 

produzido a "exclusão virtual dos não brancos das escolas secundárias e universitárias" 

(p. 201).  

Posteriormente, vinte mais tarde, tendo como cenário um Brasil já com forte 

urbanização e industrialização em algumas regiões do país, é mais uma vez através de 

um estudo sobre estratificação racial, que são apresentados novos elementos para 

entender a relação entre o negro e o espaço político no Brasil. Buscando identificar os 

mecanismos que reproduzem as desigualdades raciais no Brasil, Hasenbalg (2005-1979) 

critica as interpretações propostas pela tese freryana e a escola paulista de sociologia, 

que viam as desigualdades raciais como herança do escravismo, e afirma que a 

sociedade capitalista confere novas funções às representações negativas contra o negro. 

Para ele, a exploração de classe e a opressão racial articulam-se enquanto mecanismo de 

exploração de grupos subordinados, conferindo imensas desvantagens aos negros na 

disputa pelos bens materiais e simbólicos desejados na sociedade brasileira. 

 

 
nascer negro ou mulato no Brasil normalmente significa nascer em famílias 

de baixo status. As probabilidades de fugir às limitações ligadas a uma 

posição social baixa são consideradas menores para os não brancos estão 

expostos a um “ciclo de desvantagens cumulativas” em termos de mobilidade 

social intergeneracional e intrageracional (HASENBALG, 2005, p. 230). 

   

 

Hasenbalg (2005) explica que quatro fatores contribuíam para a não emergência 

de ações políticas fundadas na solidariedade racial para vencer as desigualdades. 

Primeiro, a cooptação através da mobilidade ascendente de parte da população de cor; 

segundo, a produção de manipulações ideológicas, como racismo e mito da democracia 

racial, que visavam naturalizar as desigualdades; terceiro, repressão e dominação; por 

último, a manutenção de um sistema de dominação dos grupos subordinados. Este autor, 

conclui, então, que uma identidade racial fragmentada dos negros e a predominância de 

projetos individuais de mobilidade social prejudicavam as aspirações políticas neste 

grupo; além, é claro, da estrutura político-eleitoral brasileira e dos regimes políticos aí 

vigentes. 
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Refletindo sobre o trabalho de Hasenbalg (2005), nota-se que pelo fato de 

grande parte dos estudos sobre relações raciais até a década de 1970 estarem 

concentrados na análise de questões como estratificação racial e desigualdades, as 

explicações iniciais para a ausência de negros em cargos políticos no Brasil inclinavam-

se para vê-la como reflexo da estrutura geral de participação e inserção do negro na 

sociedade. Dessa maneira, tendia-se a desconsiderar as especificidade do campo político 

e a lógica eleitoral e partidária como determinantes da inserção dos negros na política. 

Ironicamente, ao longo desse período, os cientistas políticos, que poderiam preencher as 

lacunas deixadas pelos estudiosos de relações raciais na explicação da relação entre raça 

e política, também ignoravam as especificidades dessa problemática. 

Ao propósito dessa observação, o Movimento Negro brasileiro e, 

particularmente, o de Uberlândia (MG), trouxe a público suas reivindicações e também 

seus problemas organizativos. Em relação a esse assunto, intensificaremos esse debate 

posteriormente. 

 

2.5. Desigualdades raciais e desigualdade de oportunidades 

 

Outro trabalho que merece atenção sobre como a questão racial é fator 

determinante da desigualdade social no Brasil é Classe, Raça e Mobilidade Social no 

Brasil, (2006) de Carlos Antônio Costa Ribeiro.  

O autor analisa que as condições de igualdade e oportunidades para mobilidade 

social no Brasil são condicionadas mais predominantemente pela raça do que pela classe 

social. No trabalho de Ribeiro (2006), é possível perceber uma fonte analítica baseada 

em dados quantitativos que mostra com detalhes a discrepância da desigualdade racial 

existente no Brasil. Contudo, antes de chegar a essa conclusão o autor começa por 

analisar e questionar se as desigualdades de oportunidades são resultados do quesito 

classe ou raça: 

 

recentemente, tem sido constante o debate público sobre as desigualdades 

raciais e de classe. [...] a principal questão do debate atual continua sendo a 

de refletir se as desigualdades de oportunidade são determinadas por 

preconceito de classe ou de raça (RIBEIRO, 2006, p. 833).  
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O questionamento feito por Costa Ribeiro sobre a maioria de outras pesquisas 

que consideram só o quesito classe como fator determinante de desigualdade, torna-se 

um norteador essencial para compreender o debate sobre desigualdades de 

oportunidades para além dos quesitos mínimos de sobrevivência física do ser humano. 

Isto é, discussão sobre raça e classe também perpassa por requisitos indispensáveis e 

básicos de participação social. Nesse contexto, o autor exemplifica que: 

       

    
ao analisar estas questões, a grande maioria dos estudos utiliza informações 

estatísticas sobre as desigualdades nas condições de vida (renda, educação 

etc.) de indivíduos e famílias em um determinado momento, tipicamente em 

algum ano ou mês, frequentemente comparam estas condições de vida ao 

longo de diversos anos. Embora este tipo de abordagem permita observar 

diversas formas de desigualdade racial e de classe, não pode ser usada para 

decidir o que é mais relevante, raça ou classe, determinação das chances de 

ascensão social (RIBEIRO, 2006, p. 833-834). 

 

As perguntas relevantes que devemos responder são as seguintes: será que 

pessoas com origens de classe distintas e de diferentes grupos de cor ou raça 

têm oportunidades desiguais de mobilidade ascendente? De que forma cor da 

pele e classe de origem se relacionam às oportunidades de mobilidade 

ascendente? (RIBEIRO, 2006, p. 834). 

 

 

Ribeiro (2006) esclarece que se entende por mobilidade social as oportunidades 

que são dadas a um indivíduo para ascender de classe social. Ele explica que existem 

dois tipos de desigualdade numa sociedade: a desigualdade de condições e a de 

oportunidades. 

Com leituras realizadas sobre trabalhos de outros autores (FREYRE, [1933]; 

COSTA PINTO, [1952]; FLORESTAN, [1965] e HASENBALG, [1979]) e dados 

estatísticos detalhadamente explorados, o autor responde que o peso do racismo na 

sociedade brasileira é veementemente determinativo para as condições de mobilidade 

social no país. 

 

os primeiros estudos sobre mobilidade e raça utilizando metodologia 

quantitativa foram realizados por Hasenbalg (1979; 1988; Hasenbalg e Silva, 

1988) utilizando respectivamente dados para seis estados da região Centro-

Sul do Brasil, das PNADs de 1976 e de 1982. Em todos estes estudos, o autor 

mostra que brancos têm mais mobilidade ascendente do que não brancos e 

interpreta os resultados como indicações de que deve haver discriminação 

racial ou barreiras raciais no processo de mobilidade integracional 

(RIBEIRO, 2006, p. 840). 
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Tratando de um período mais recente da nossa história, esse autor verifica que a 

partir da segunda metade do século XX, o Brasil caracterizou-se por altos indicadores 

de desenvolvimento econômico. Contudo, também apresentou fortes marcas de 

desigualdades de condições de vida e de oportunidades de mobilidade social, 

especialmente do ponto de vista entre brancos e os não brancos (RIBEIRO, 2006), 

sobretudo no fator educação, uma vez que ela é responsável direta pela obtenção de 

êxito na sociedade contemporânea. Ribeiro esclarece que:  

 

 

na sociedade contemporânea, uma das mais importantes vias de mobilidade 

social é a educação formal. [...] Ser filho de médico ou juiz não qualifica 

ninguém como médico ou juiz, o que qualifica são as escolas de medicina e 

de direito. No entanto, é fato amplamente discutido que filhos de 

profissionais qualificados de alcançarem níveis educacionais mais altos 

(RBEIRO, 2006, p. 855). 

 

 

Brancos também têm mais chances de sucesso do que não brancos, mas o 

peso da classe de origem é maior do que o da raça. Em outras palavras, 

podemos dizer que há mais desigualdades de oportunidades educacionais em 

termos de classe do que de raça. No entanto, nas últimas transições a raça 

passa a ter um efeito semelhante ao da classe, ou seja, as chances de entrar e 

completar a universidade são desiguais em termos raciais e de classe (Idem, 

p. 856).        

 

 

Por consequência, os resultados de sua pesquisa demonstram que nas classes 

sociais mais baixas, o fator racial não é tão relevante na hora da obtenção de um 

emprego. Entretanto, nas classes sociais mais altas foi constatado que os negros 

encontram mais dificuldades em serem incorporados às empresas. O mesmo ocorre 

quando se observa o acesso à educação: quanto mais alto o nível de estudos, mais o 

fator racial se torna relevante. Para Ribeiro (2006), isto sugere que as teorias de 

estratificação por raça e classe no Brasil devem ser repensadas, levando-se em 

consideração as interações observadas entre classe e raça.  

No que se refere aos resultados desses estudos que envolvem as teorias de 

estratificação por raça e classe, é importante observar que eles estão em sintonia com os 

dados empíricos somatórios por uma infinidade de estudos realizados por institutos de 

pesquisas nacionais e internacionais (IBGE, IPEA, UNESCO etc.) sobre a realidade 

brasileira. Além disso, esses estudos orientam-se também pelo resultado dos debates 

políticos, considerando o processo histórico de nossa sociedade e também da luta 

histórica do Movimento Negro por políticas públicas no campo da igualdade racial.                
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2.6 Organização política do Movimento Negro e institucionalização da questão 

racial  

 

A organização política da comunidade negra brasileira e, essencialmente, a de 

Uberlândia (MG) no início dos primeiros anos de 1980, é o resultado da dinâmica das 

ações organizadas pela população negra no Brasil a partir das experiências de 

institucionalização do movimento negro e de formulações de políticas públicas dentro 

do Estado brasileiro. 

Cronologicamente, perpassando, por alguns fatos que marcaram a história da 

luta dos negros no impacto dos chamados novos movimentos sociais (DAGNINO, 

1994) brasileiro podemos destacar lutas importantes que vão desde a formação de vários 

Quilombos até a recente mobilização pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial 

(que objetiva desenvolver políticas públicas com viabilidade orçamentária para 

concretizar condições para a inclusão social da população negra). 

No início do século XX, as organizações do Movimento Negro ainda viviam 

isoladas em relação às demais frentes co-irmãs de luta, tal como os movimentos de 

trabalhadores urbanos e rurais, não obstante o fato de diversas vezes as bases dessas 

categorias serem formadas por uma grande quantidade de afrodescendentes. O processo 

de modernização do país, especialmente no período posterior aos anos de 1930, foi 

marcado pelo mito da democracia racial, que reduziu drasticamente a visibilidade das 

reivindicações da população afrodescendentes.  Nesse período, ocorreu uma espécie de 

naturalização dos problemas coletivos da população negra, que passaram a ser 

encarados pela opinião pública como resultante das desigualdades sociais ou então 

como casos a serem solucionados pela polícia.  

Embora sem visibilidade, as organizações do Movimento Negro tiveram um 

papel muito levante nos debates políticos. Enfrentando toda sorte de incompreensões, 

desde os períodos próximos da abolição da escravidão, fundaram-se importantes 

organizações de combate ao racismo, como a Frente Negra Brasileira, a União dos 

Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Várias formas de luta e resistência, 

das centenas de comunidades quilombolas e de comunidades religiosas de matriz 

africana espalharam-se por todo território nacional.                       
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Na década de 1970, retomando uma longa e rica trajetória de lutas, o Movimento 

Negro sai às ruas para denunciar o desemprego e o subemprego da população negra 

vítima do racismo, da discriminação racial e da violência policial e lutar por melhores 

condições de vida de toda população afrodescendente brasileira. A atuação do 

Movimento Negro nos anos 1970 foi fundamental para a definitiva destruição moral do 

mito da democracia racial. As organizações se fortaleceram ainda na ditadura militar, 

sob influência dos movimentos pelos direitos civis nos EUA e das lutas de libertação 

nacional dos países no Continente Africano.        

Nesse período, refletindo sobre um breve relato histórico da conjuntura política 

no Brasil que motivou alguns atores sociais da Comunidade Negra de muitos 

municípios brasileiros, essencialmente, na cidade de Uberlândia (MG), a formarem 

entidades políticas representativas da comunidade negra, podemos destacar o mês de 

julho de 1978 como o marco histórico de maior relevância.  

Desafiando a Ditadura Militar, lideranças negras de expressão nacional 

proclamaram durante um Ato Público nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, 

com participação de 2000 mil pessoas, a criação do Movimento Negro Unificado – 

MNU. Essa ação afirmativa significou a retomada (HASENBALG, 2005) da 

organização do Movimento Negro brasileiro após o golpe militar de 1964. 

 

 

A década de 1970 testemunhou o ressurgimento do movimento Negro no 

Brasil. Nessa década e na seguinte, dois foram os temas centrais na 

mobilização dos militantes. O primeiro foi a de denúncia do racismo e da 

discriminação racial no país.  O segundo foi a valorização da cultura negra 

como eixo de constituição de uma sociedade racial positiva (HASENBALG, 

2005, p. 29). 

 

 

Em 1988, o ano do Centenário da Abolição e da Assembeéia Constituinte, o 

Movimente Negro Brasileiro saiu às ruas em todo território nacional para protestar e 

reivindicar desenvolvimento de políticas públicas, em especial, aquelas que têm como 

objetivo a inclusão social garantindo a cidadania e a dignidade do ser humano, 

sobretudo dos afro-descendentes, como princípios estruturantes do Estado democrático 

e de direitos, proclamando a promoção do bem de todos: sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Enfim, nos anos de 
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1980, as manifestações de ruas e ações institucionais deram seus primeiros passos para 

desmascarar de forma empírica o “mito da democracia racial”. 

Conseqüentemente, a primeira ação para política de implementação de 

organismos de combate ao racismo no aparelho do estado foi inaugurada em 1984, com 

a criação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do 

Estado de São Paulo. Nessa mesma linha de ação, o Presidente Sarney, por Ocasião do 

Centenário da Abolição em 1988, criou a Fundação Cultural Palmares como um órgão 

representativo da população negra no Ministério da Cultura. 

A criação desses dois órgãos de representação da população negra no âmbito da 

esfera pública de acordo com Hasenbalg (2005) significou uma mudança de postura do 

Estado “em relação à questão racial”.  

 

Já na década de 1990, configura-se um novo padrão de demandas e 

reivindicações, centrado na adoção de medidas anti-discriminatórias e na 

formulação de políticas de ação afirmativa. [...] A mudança de postura do 

Estado brasileiro em relação à questão racial, resultado da mobilização e do 

crescente volume de informação sobre desigualdade entre os grupos de cor da 

população, viria a ocorrer nesses anos de 1990 (HASENBALG, 2005, p. 29-

30).           

 

 

Assim, em 1995, temos como grande marco da luta política organizada do 

Movimento Negro nacional a “Marcha Zumbi do Palmares contra o racismo, pela 

Cidadania e a Vida”, realizada no ato do tricentenário da morte de Zumbi do Palmares, 

no qual cerca 20 mil manifestantes estiveram presentes em Brasília (DF), para entrega, 

ao Presidente da República, do Programa para Superação do Racismo. As 

recomendações contidas naquele documento evidenciaram que para superação das 

desigualdades raciais, étnicas, de gênero, busca pela eliminação de todas as formas de 

preconceito, discriminação e segregação racial, bem como a construção de uma 

sociedade mais justa e equilibrada no plano racial, faz-se necessário uma ação global 

pela qual toda a sociedade é responsável.               

 Consequentemente, no plano institucional, o resultado dessa marcha foi 

promissor para o conjunto de intenções de políticas afirmativas para o Movimento 

negro. No ano de 2003, o Governo Federal criou a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), instituiu o Conselho Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial (CNPIR) e o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade 

Racial (FIPIR). Para as pretensões do Governo Federal e do Movimento Negro, esses 
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órgãos governamentais, tornaram se referências para o desenvolvimento da política de 

promoção da igualdade racial, considerando suas relações com o conjunto da 

administração pública (União, Estados e Municípios), a partir dos necessários canais de 

diálogo e formulação conjunta com a sociedade civil, em especial com o Movimento 

Negro para o sucesso dessas políticas. 

Assim, consolidado a institucionalização do debate sobre a problemática da 

questão racial entre governo e movimento negro no plano da esfera pública brasileira, 

foi sancionada a Lei 10639, que dispõe sobre o ensino da história e cultura africana e a 

inserção do papel do negro no histórico de formação da nação brasileira
14

. Na expansão 

desse plano de ações afirmativas, assistimos a “II Marcha Zumbi + 10: contra o 

Racismo, pela Igualdade e a Vida”, realizada no dia 22 de novembro de 2005, em 

Brasília (DF)
15

.  E, também a realização de duas Conferencias Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (I e II CONAPPIR): a primeira em junho/julho de 2005 e a segunda 

em junho de 2009. 

A primeira CONAPPIR estruturou-se nas temáticas sobre (i) reflexões sobre a 

realidade brasileira; (ii) discriminação racial pós-escravidão; (iii) desigualdades raciais 

no Brasil; (iv) avaliação das Ações e Políticas Públicas desenvolvidas para Promoção da 

Igualdade Racial e (v) Proposição de Diretrizes e Ações Prioritárias para Elaboração do 

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial.   

A segunda CONAPPIR focou nos seguintes subtemas: (i) análise da realidade 

brasileira a partir da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial; (ii) impacto 

das políticas de igualdade racial implementadas a partir da estruturação  do Fórum 

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial nos estados e municípios 

brasileiros; (iii) temas prioritários da SEPPIR: terra, educação, trabalho e renda, 

segurança pública e saúde; (iv) compartilhamento da agenda nacional do Plano de Ação 

de Durban; (v) participação e controle social-compartilhando o poder de decisão; (vi) a 

questão internacional. 

Como se observa, na atualidade, ao conseguir que o governo assumisse 

compromisso e responsabilidade pela promoção da igualdade racial a partir do 

entendimento de que o Estado não deve ser neutro em relação às questões raciais, pois a 

                                                 
14

 A medida foi implementada com a sansão da Lei № 11.645, de março de 2008, que criou a 

obrigatoriedade do ensino da Historia e Cultura Afro-brasileira e Indígena (II CONAPPIR, 2009, p. 7). 

 
15

 A II Marcha Zumbi + 10 ocorreu sob grande tensão e divergências entre as lideranças do movimento 

negro nacional. Assim, aconteceram duas manifestações: a de 16 e a de 22 de novembro. Mais à frente 

discutiremos esse processo.    
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ele cabe assegurar igualdade de oportunidades (SEN, 2000) em busca de melhores 

condições de vida a todos os brasileiros, o Movimento Negro brasileiro de modo geral 

tem obtido muito sucesso. Contudo, nesse cenário, é necessário averiguar se as variadas 

organizações pertencentes ao Movimento Negro no Brasil têm assimilado essas 

conquistas no plano interno da demandas colocadas para suas eficiências organizativas, 

sobretudo no planejamento de suas capacitações (SEN, 2000) e consolidação enquanto 

comunidade cívica (PUTNAM, 1996).      

No contexto dessa investigação, o nos interessa  é estudar o caso especifico de 

Uberlândia (MG), especialmente as organizações representativas da comunidade negra 

uberlandense que emergiram a partir dos anos 1980, como é o caso do Movimento 

Negro Unificado Visão Aberta (MONUVA, 1984); Grupo União e Consciência Negra 

de Uberlândia (GRUCON,1986) e a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia 

(ASSOSAMBA, 1991) e, por consequência, os órgãos públicos locais como a atual 

Divisão de Assuntos Afro-Raciais (DIAFRO, 2009) vinculada à Secretaria Municipal de 

Cultura e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia 

(NEAB/UFU, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 

MODOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DA COMUNIDADE 

NEGRA DE UBERLÂNDIA (MG) 

 

 

A forma de organização política da Comunidade Negra de Uberlândia (MG) é 

parte de um processo histórico que vem se constituindo ao longo dos anos, através dos 

modos marcantes e singulares desenvolvidos e adquiridos pelos negros/as em seus 

rituais religiosos, culturais e de lazer espalhados na referida cidade.  

 Portanto, no decorrer deste capítulo, apresentaremos primeiramente na seção 3.1 

os antecedentes da organização política do movimento negro uberlandense. 

Consequentemente, o tópico 3.1.2, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia (MG), como a pioneira da luta contra a 

segregação religiosa e percussora dos modos de organização social no espaço público 

uberlandense. O tópico 3.1.3 trata do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta 

(MONUVA), que foi o primeiro grupo político organizado a formatar 

institucionalmente na esfera pública a luta pela inserção de políticas públicas de 

promoção da igualdade racial na cidade de Uberlândia (MG) e região. O tópico 3.1.4 

está dedicado ao Grupo União e Consciência Negra (GRUCON), que se tornou o 

primeiro grupo estruturado a nível local com um modelo político-social orientado e 

submetido por uma instituição poderosa tanto no plano nacional como internacional. A 

Igreja Católica. O tópico 3.1.5 apresentará a Associação das Escolas de Samba de 

Uberlândia (ASSOSAMBA) que assim como a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

de São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia, essa entidade passou a cumprir um 

papel relevante para organização da população negra uberlandense no âmbito político-

cultural. Entretanto, a ASSOBAMBA, desde quando surgiu nesse cenário, em muitos 

momentos foi mais caracterizada como uma organização com preocupações político-

raciais do que somente a representação carnavalesca. E, finalmente, a seção 3.2. que 

apresentará os resultados dos modos organizativos do movimento negro de Uberlândia 

(MG), focando as três últimas décadas (1980, 1990 e 2000) como de maior significado 

de mudanças expressivas sobre os modos de organizações do movimento negro 

brasileiro e seu enfretamento quanto à questão racial, o Estado e o diálogo com o 

conjunto da sociedade civil principalmente para comunidade negra uberlandense. 
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3.1 Antecedentes da organização política 

 

 

Até a realização da II CONAPPIR em 2009, o Brasil contava com uma 

população de mais de 189 milhões de habitantes (IBGE/PNAD, 2007), dentre esses 

49,7% se autodeclaram pretos e pardos. Como são iguais em muitos municípios 

brasileiros, onde numericamente a população afrodescendente é muito considerável, na 

cidade de Uberlândia (MG) essa população é 34%, de acordo com o senso do IBGE de 

2000.  

Conforme vimos no segundo capítulo deste trabalho, o aspecto do convívio 

social da realidade brasileira, do ponto de vista da sociedade civil e de estrutura do 

Estado, historicamente, é fato a existência dos mecanismos de reprodução do racismo, 

discriminação e as desigualdades raciais. Nesse contexto, a cidade de Uberlândia (MG) 

tem registro histórico que confirma a existência de coação, coibição e proibição de 

qualquer tipo de manifestação social da comunidade negra no âmbito do município. 

Veja, por exemplo, o que prescrevia um artigo Lei de posturas municipais para as 

pessoas pertencentes aos segmentos de cultura afros no final do século XIX e começo 

do século XX:  

 

 

Art. 117. São prohibidos os sambas, batuques, cateretês e outras dansas 

sapateadas e tumultuosas, dentro das povoações, sem pagamento do 

respectivo imposto e licença da polícia: multa de 10 $ ao dono do 

divertimento e dispersão do ajuntamento. (ESTATUDO DE LEIS. In: 

Governo do Município. Seção I. Posturas Municipais. Título I. Infrações e 

Penas. Câmara Municipal de São Pedro de Uberabinha. Estado de Minas 

Gerais, 1898-1903, p. 23). 

 

  

Para lutar contra esse tipo de código de lei inibidor, constrangedor e de certa 

forma opressivo, os negros foram se organizando e criando muitos espaços e elementos 

de convívios sociais. Assim, historicamente, percebe-se que os primeiros modos de 

organização social da comunidade negra de Uberlândia foram constituídos mediante os 

rituais religiosos dos festejos dos grupos da congada; em bailes realizados nos clubes 

criados exclusivamente para negros e negras, como o “Flor de Maio”, “Caba-Roupa”, 

“Alvorada”, “Zanzibar”, “Monte Líbano”, “Concorde” e a presença maciça da referida 

comunidade nos blocos e escolas de samba que foram desenvolvidos a partir de 1928.  
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Empiricamente, pode-se dizer que o surgimento dessas organizações sociais da 

comunidade negra em Uberlândia (MG) já mencionada acima, desempenhou um papel 

fundamental para a identidade negra (GOMES, 2005) e simultaneamente foi o despertar 

da consciência militante dos negros/as uberlandenses no decorrer dos tempos. Sobre a 

importância desse processo, o senhor João Rodrigues (popularmente conhecido por 

Bolinho), 69 anos, aposentado, nascido e morador do Bairro Patrimônio até hoje, 

engajado na trajetória cultural, social e política da comunidade negra uberlandense, deu 

o seguinte depoimento: 

 

 

alguns desses clubes ficavam na região central da cidade. Perto do Terminal 

Central (Terminal de ônibus Paulo Ferola). Tinha outros clubes na vila 

operária. Por exemplo, tinha o Nilson. Era um salãozinho pequeno, mas que a 

moçada divertia. Dançavam, porque ali tinha boas orquestras. Então eram 

aquelas noites felizes, muito bonitas, noites em que os casais se divertiam 

bastante. Esses clubes eram mais específicos para os negros. [...] Existiam na 

cidade outros clubes. O Praia (Praia Clube Sociedade Civil) era o mais velho, 

depois veio o Uberlândia Clube (Uberlândia Clube Sociedade Recreativa). O 

Praia agente tinha vontade de frequentar, mas negro era proibido de entrar no 

clube.  E os negros no Praia Clube ou no Uberlândia Clube, se passassem na 

porta e desse um passo para o lado da portaria, os guardas já viam correndo e 

dizia que negros aqui não. Em Uberlândia naquela época, os políticos nada 

fizeram para beneficiar os negros. Uberlândia é uma cidade desde que eu me 

conheci por gente muito orgulhosa. Até hoje. Um preconceito violento. Mas 

já abriram um pouco. Hoje já abriram exceção para os negros no Praia Clube. 

Mas eu não vou. Porque que eu vou lá para branco me ficarem olhando de 

lado” (RODRIGUES, 2008) 
16

.    

 

 

A princípio, essas manifestações populares serviram como mecanismos de 

interlocução entre os atores sociais pertencentes aos grupos reportados acima, bem 

como mais tarde serviu de base para a formação posterior dos grupos organizados 

politicamente, como é o caso do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta 

(MONUVA, 1984); o Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia (GRUCON, 

1986), a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia (ASSOSAMBA, 1991) e, por 

consequência, os órgãos públicos locais como a atual Divisão de Assuntos Afro-Raciais 

(DIAFRO, 2009) vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e o Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia (NEAB/UFU, 2005).  

Maria Conceição Pereira Leal, que é servidora pública da Universidade Federal 

de Uberlândia e ativista do movimento negro uberlandense há mais de 30 anos, em 

depoimento dado a nós, destacou que na cidade de Uberlândia (MG) e região, todas as 

                                                 
16

 Entrevista com Sr. João Rodrigues, gravada em 19 de outubro de 2008.  
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formas de convívio e sociabilidade praticadas pelos negros e negras no decorrer dos 

tempos serviram como bases e referências essenciais para a organização política da 

comunidade negra a partir dos anos de 1980. Nesse sentido, ela afirma que: 

 

estrategicamente, iniciou-se um processo de aproveitar tudo aquilo que a 

comunidade negra tinha como espaço de organização social. Local de 

sociabilidade da comunidade tornou-se fundamental para isso. Por exemplo, 

em Uberaba tinha o Clube Elite [...] em Ituiutaba o Palmeiras Clube que 

ainda existe até hoje, tem mais de 60 anos. Em Uberlândia foi decisivo as 

experiências vividas pelo Clube Alvorada, o Concorde, o Monte Líbano (que 

era uma consequência do antigo Caba-Roupa etc.). Esses espaços históricos 

de convívio social da comunidade negra foram fundamentais para unificação 

dos negros em Uberlândia. (Entrevista com a Senhora Conceição Pereira 

Leal, gravada em 25 de setembro de 2007). 

  

 

  Essas organizações representativas do Movimento Negro de Uberlândia (MG), 

sem prejuízos de pluralidades de concepções políticas, colocaram-se antes e nos dias de 

hoje, para a militância e simpatizantes que combatem o racismo no âmbito da esfera 

pública municipal, estadual e federal, o desafio de priorizar os anseios e os interesses 

maiores da população afro-brasileira, através da formação de um amplo arco de forças e 

alianças capaz pautar a questão racial na agenda dos problemas nacionais. Em linhas 

gerais, o surgimento dessas organizações marcou o engajamento político da comunidade 

negra uberlandenses em sintonia com os chamados novos movimentos sociais (SADER, 

1988 e DAGNINO, 2000), formados por diversos movimentos populares no Brasil em 

prol da luta pela redemocratização do país e pela luta contra o racismo nos finais dos 

anos 1970.   

 

 

3.1.2 Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor 

de Uberlândia (MG): da luta contra a segregação religiosa ao pioneirismo nos 

modos de organização social no espaço público    

 

 

Todos os segmentos sociais desenvolvem suas ações coletivas de muitos 

modos. No caso da comunidade negra de Uberlândia (MG), a maior e mais importante, 

criativa, envolvente, espontânea e mais popular de todas sem dúvida nenhuma é os 

festejos da congada. Há mais de cem anos, o Congado integra a mais importante 

manifestação cultural do município uberlandense. 
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No plano organizativo institucional, a congada é representada pela Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia (MG), que 

surgiu a partir das necessidades da comunidade negra expressar sua cultura, manifestar 

sua religiosidade, resistência e luta conta o preconceito e discriminação racial. A 

princípio, as articulações para organização da Irmandade aconteceram no início do 

século XIX.   

 

A cultura afrobrasileira se destaca em Uberlândia através do Congado. Há 

127 anos o Congado faz parte da nossa história, e remonta a gerações de 

congadeiros que datam do ano de 1802, 1846 e 1896. O congado está ligado a 

uma tradição: há mais de um século é passada de geração a geração, e 

reelaborada constantemente (PROJETO MEMÓRIA DO CONGADO, 2003, 

folder de divulgação).           

 

 

Desse modo, a partir do início do século XIX, com o surgimento dos 

agrupamentos de congado
17

 e as articulações para constituição da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor, a comunidade negra após 

muitas negociações com as autoridades competentes, construiu a Igreja do Rosário
18

 (na 

Praça Rui Barbosa – região central da cidade), onde até hoje são realizadas as reuniões e 

os festejos anuais da congada.  

Na atualidade (segundo o roteiro da ordem do desfile de 10 e 11 de outubro de 

2010) são mais de vinte cinco ternos (agrupamentos) existentes em Uberlândia (MG), os 

quais se somam aos ternos convidados de outras cidades do Triângulo e Alto Paranaíba. 

Os congadeiros mobilizam familiares e irmãos, num perpétuo ritual de dança, de canto e 

devoção religiosa, representados num mosaico multicolorido de vestimentas e 

estandartes em desfile pelas ruas, avenidas (disputando espaços com veículos) e em 

frente à Igreja do Rosário. Nos dias que antecedem a festa acontecem visitas, novenas e 

leilões nos quartéis (sede dos ternos) dos capitães e nas casas dos devotos. Essa 

                                                 
17

 Os registros que apontam a presença da congada de Uberlândia datam dos anos de 1802, 1846 e 1896. 

O congado está ligado a uma tradição dos negros uberlandenses: há mais de um século é passado de 

geração a geração, e reelaborado constantemente (FOLDER, Projeto Memória do Congado, Uberlândia 

(MG), 05 de novembro de 2003).   

 
18

 A data de inauguração da Igreja do Rosário, segundo registro bibliográfico, é de 1948. Entretanto, as 

articulações da Irmandade dos Homens de Cor de Nossa Senhora do Rosário de Uberlândia (antiga São 

Pedro de Uberabinha) remontam sua existência desde o século XIX. 
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integração culmina com a participação com centenas de milhares de pessoas nos dois 

dias da festa (sempre no domingo e na segunda-feira) 
19

.  

Nesse sentido, podemos considerar que o caso citado se refere a uma interação 

social recíproca manifestada pela manutenção da identidade e, também, dos indícios de 

formação de um “capital social” (PUTNAM, 1996) da comunidade negra uberlandense. 

Ou seja, ocorre um processo social muito caracterizado nos moldes de organização a 

partir das instituições da cultura, da manifestação religiosa e do lazer que indica 

movimentos e alterações de integração da comunidade negra na sociedade local, 

motivados por sentimentos de necessidades associativos na cooperação acomodação e 

assimilação da própria identidade negra (GOMES, 2005).  

 

A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, histórica, 

cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou 

de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, 

a partir da relação com o outro
20

 (GOMES, 2005, p.43). 

 

 

No caso dos festejos da congada na cidade de Uberlândia (MG), há mais de cem 

anos, milhares de congadeiros e devotos ocupam anualmente a Praça Rui Barbosa 

(popularmente conhecida como “Praça do Rosário”), localizada no centro da cidade. 

Historicamente, ao decorrer dos tempos, diga-se de passagem, essa ação cíclica não 

ocorre no todo pacificamente. São idas e vindas no processo de mediação e negociação 

entre a Irmandade e o poder público local para que a festa não deixe de acontecer. 

Segundo o depoimento do Sr. Almir José, 45 anos, residente do bairro Patrimônio desde 

criança, componente do Terno Moçambique Raízes e da Escola de Samba Tabajara do 

mesmo Bairro,      

 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito pela primeira vez era 

para ser construída lá na praça Dr. Duarte. Mas com o desenvolvimento da 

cidade, algumas pessoas começaram a construir algumas casas em volta. Ela 

desceu a General Osório próximo ao bairro Patrimônio. Na época era Rua 

Santo Antônio. Às margens do Córrego São Pedro, onde se localiza hoje a 

Avenida Rondon Pacheco. E ficaram as madeiras os materiais ali por alguns 
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  Tamanha força cultural atrai respeito, mas também interesses estranhos à comunidade congadeira. Até 

2003, a tradicional festa acontecia no segundo domingo de novembro. Contudo, essa tradição foi rompida 

sendo antecipada para o mês de Outubro do mesmo ano (Folder: Projeto Memória do Congado, 

Uberlândia /MG, 05 de outubro de 2003). 
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 GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: 

uma breve discussão. In: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. 

Brasília: Coleção Educação para Todos, 2005, p. 43.  
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anos. Até que, não sei quem na época, na ponta da rua da chapada, que hoje 

se localiza a Avenida Rio Branco, foi destinada uma área, para construir e foi 

feito uma doação para Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São 

Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia. E foi construída a Igreja. E até 

hoje a Igreja está lá. Por definitivo. Hoje nós ainda temos que brigar para que 

a Igreja permaneça lá. Que continue existindo como marco da festa. Porque 

foram vários momentos de tentativas de tirar a festa e até a Igreja de lá. 

Principalmente por pessoas de classe média avessas à festa. Hoje o que 

acontece em Uberlândia em termos de cultura popular, em termos de festa 

religiosa é a festa de congado. Não tem outra festa. Na década de 80 eu me 

lembro que tentaram tirar a Igreja de lá. Mas existiu uma resistência muito 

grande, como existe até hoje. (Entrevista com o Sr. Amir José de Souza, 

gravada em 12 de outubro de 2008). 

 

 

Portanto, isso significa que nas condições de “grupo segregado”, conforme 

descreveu o antropólogo José Carlos Gomes da Silva (1997), no espaço urbano da 

cidade, a comunidade negra uberlandense, por meio dos grupos de moçambiques, 

catupés e marinheiros, inevitavelmente transformou a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário numa demarcação territorial clara entre negros e brancos na sociedade local. 

 

Quanto à temática da segregação espacial da coletividade negra no espaço 

urbano, diríamos que apenas recentemente a questão começa a ser discutida. 

Uma hipótese para a ausência dessa reflexão certamente não se prende ao 

fato do convívio inter-racial tê-la equacionado. De fato a questão da 

segregação étno-espacial tem se refletido nas grandes cidades (SILVA, 1997, 

p. 11).       

  

A despeito da condição de grupo segregado verificamos que no Patrimônio 

(um dos bairros de Uberlândia/MG) a coletividade negra desenvolveu 

diferentes formas de sociabilidade. Neste sentido, os grupos de Moçambique, 

hoje, atuantes nas festividades em homenagem a Nossa Senhora do Rosário 

foram os pioneiros. O Clube de Futebol Guarany, a Folia de Reis, a Escola de 

Samba Tabajara, indicam que através de diferentes práticas culturais de 

origem afro, ou através de re-significações e redes de sociabilidade que 

permitem uma releitura positiva do espaço (idem, p. 21).   

  

 

Nesse contexto, a historiadora Larissa Gabarra (2007) também constatou que:  

 

procurar compreender essa manifestação para além do que é público leva a 

perceber que, mais que um ritual festivo, trata-se de uma maneira de 

expressar as visões de mundo de uma comunidade que se mantém unida por 

laços culturais de matizes africanas e que, através dessa identidade coletiva, 

exerce uma cidadania e negocia espaços políticos e sociais com a sociedade 

mais ampla
21

 (GABARRRA, 2007, p. 439). 
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 GABARRA, Larissa Oliveira (2007). O Congado e a cidade de Uberlândia. In: Uberlândia revisada: 

memória, cultura e sociedade.  EDUFU, 2006. 
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 Afinal, no decorrer de toda secularidade de existência da congada a cidade 

cresceu. Para ilustrar esse fato, Brasileiro ainda observa que: 

 

o popular que se encontra dentro do espaço do Congado parece possuir uma 

visão diversa daquele que observa o exterior dos acontecimentos. Por isso, 

indagar às vozes populares de fora, da razão de se sentirem às vezes 

incomodadas com a presença do Congado em frente às suas casas, os seus 

prédios, ou lojas comerciais, se torna tarefa árdua. Ainda que possuam 

opiniões negativas e desejem o Congado longe de seus olhares, oficialmente 

evitam assumir tais posicionamentos. Outros resolvem declarar, por meio de 

documentos, a necessidade de disciplinarização da Congada no centro da 

cidade, esses têm seus nomes preservados para evitar constrangimentos 

futuros. Entretanto, essas tensões parecem indicar que não são poucas as 

pessoas insatisfeitas com a permanência do Congado, quando o mesmo situa-

se nos arredores ou perto de suas moradias. No hipercentro da cidade, 

principalmente nas avenidas Floriano Peixoto e Afonso Pena, nas imediações 

da Praça Tubal Vilela até a Praça do Rosário, comerciantes e moradores de 

edifícios continuam a não ver com simpatia o agrupamento de Congadeiros 

no período de realização das Congadas (BRASILEIRO, 2006, p. 30). 

 

Portanto, sociologicamente falando, ao resgatar a importância da existência da 

Irmandade como matriz empírica primária para formação de uma série de entidades já 

mencionadas neste trabalho que deram origem a organização política e inserção do 

movimento negro na esfera pública a partir dos anos 1980, queremos ilustrar e resgatar 

os motivos do projeto político desse segmento. Ou seja, queremos situar na atualidade 

as diferenças que envolvem “a disputa política entre projetos políticos distintos que 

assume então o caráter de uma disputa de significados para referências aparentemente 

comuns: participação, sociedade civil, cidadania, democracia” (DAGNINO, 2004) no 

contexto da sociedade uberlandense. 

A congada em Uberlândia (MG) é para comunidade negra o prelúdio de sua 

organização institucional no espaço público. Organização que sempre foi instigada pelo 

conflito e luta pela inserção dos projetos político-sociais desse segmento na esfera 

pública. Tanto assim, que essa organização foi motivada genuinamente pelo processo de 

exclusão e segregação dos negros nos rituais religiosos celebrados pela Irmandade dos 

Homens Brancos, os quais se reuniam na Catedral de Santa Terezinha, região central da 

cidade até o final dos anos 1960. Segundo o escritor e historiador Jeremias Brasileiro 

(2001), existia uma segregação racial no município que impedia os negros até de assistir 

missa na Igreja principal da cidade.   
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Uma vez por ano, os negros reuniam-se em um local que hoje é a Praça Tubal 

Vilela em Uberlândia (MG). Houve um tempo em que esses negros só 

podiam transitar no lado esquerdo da Avenida Afonso Pena, principalmente 

entre as ruas Olegário Maciel e Goiás. No cinema, um espaço chamado 

“poleiro” era destinado aos ditos “homens de cor”. [...] Em Uberlândia – 

antiga São Pedro do Uberabinha – os negros reunidos na Praça Tubal Vilela, 

sonhavam em construir uma capela do Rosário. No distrito de Santa Maria já 

havia desde 1950 uma Igreja de Nossa Senhora do Rosário, autorizada pelo 

Papa para que os escravos pudessem rezar. Era proibido a entrada de negros 

na Igreja Matriz dos brancos (BRASILEIRO, 2001, p. 33).  

 

 

 

Rubens Assunção, 51 anos, Capitão do Terno de Congado Azul de Maio, do bairro 

Roosevelt e diretor de eventos da Irmandade, relatou que o pioneirismo do surgimento 

da congada em Uberlândia se deve à ação dos escravos ainda no período do regime 

escravista: 

 

a festa começou aqui em Uberlândia em 1874 com o escravo André. Que foi 

pai de Manuel Francisco. Que foi pai de Elias e Teófilo. E o senhor Teófilo 

Francisco do Nascimento é pai do senhor Deny Nascimento, que é nosso 

atual Presidente da Irmandade.  (Entrevista com o Sr. Rubens Assunção. 

Entrevista gravada em 09 de junho de 2008). 

 

 

Para muitos congadeiros, o surgimento dos ternos de congada e as articulações 

para criação da Associação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

dos Homens de Cor de Uberlândia (MG), ainda no século XIX antes da Abolição foi, 

inicialmente, uma estratégia da luta contra o regime escravista. , e consequentemente, 

tornou-se um instrumento de luta pela integração da comunidade negra uberlandense no 

sentido de integrar a formação da “comunidade cívica” (PUTNAM, 1996) da sociedade 

local. Isto é, nesse contexto histórico social, podemos considerar que a Irmandade 

tornou-se um mecanismo de representação e participação institucional dessa 

comunidade nos negócios públicos na sociedade uberlandense. 

 

 

As organizações locais mais bem-sucedidas representam iniciativas 

autóctones participativas em comunidades locais relativamente coesas. [... ] 

Um indicador básico da sociabilidade cívica é a vibração da vida associativa. 

[...]. Deixando de lado por enquanto os sindicatos, os clubes desportivos são 

de longe o tipo mais comum de associações secundária existente entre os 

italianos, mas outras atividades culturais e recreativas também ocupam lugar 

de destaque (PUTNAM, 1996, p. 104-105). 

 

 

Ao discutir o conceito de “capital social” como resultado de um longo processo 

histórico para a formação de uma cultura cívica, Putnam (1996) identifica uma alta 
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densidade de associações e a existência de relações sociais de reciprocidade como as 

principais premissas de uma democracia vital e de um engajamento cívico efetivo. De 

acordo com o autor, esses fatores não apenas garantem o caráter democrático da 

sociedade civil, mas também determinam o desempenho dos governos locais. 

Ainda refletindo sobre o conceito de capital social de Putnam (1996) e da fala do 

senhor Rubens Assunção, existe uma hipótese avaliada no trabalho de pesquisa de 

Brasileiro (2001) que a Igreja do Rosário foi erguida com intuito de acolher os negros e 

as negras para a celebração de suas crenças e, também, ao mesmo tempo, serviu de 

instrumento para organização política dos escravos que se opunham ao regime 

escravista. Por exemplo, em sua pesquisa repleta de depoimentos memorialistas colhida 

através das entrevistas de muitos congadeiros, o autor relata que: 

 

 

para esconder negro fujão, uma expressão dominadora dos escravocatas que 

ainda permanece na mentalidade do país. [...] Esse esconder dentro das 

Igrejas, nada tem de fictício, várias confrarias ou Irmandades, construíram 

porões para abrigar os fugitivos e nesses tempos [...] falava de negros que 

procurados pela polícia, entranhava-se no meio dos congos e desapareciam, 

deixando os “fardas” atordoados. [...] Essas artimanhas escravas 

transformadas posteriormente em lendas, ilustram a filosofia dominadora da 

Igreja-Jesuítica; à luz das interpretações mais realistas, é possível perceber 

que um grupo de congadeiros constituídos pelos pais, irmãos, sobrinhos e 

parentes próximos, poderia perfeitamente proteger em seu interior, qualquer 

negro pertencente ao clã, pois seria complicado para qualquer perseguidor, 

distinguir perfeitamente o escravo do fugidio (BRASILEIRO, 2001, p. 34). 

 

 

Assim, em 12 de julho de 1916 foi registrado o primeiro estatuto da Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia (MG). 

(ver Anexo: 1) Oficialmente, a partir dessa data, surgiu a primeira entidade que teria a 

responsabilidade de estabelecer um canal de mediação entre seus associados e o poder 

público local.  

Um dos aspectos mais importantes desse segmento social é o seu elemento 

identitário. Ou seja, o processamento sócio-político e histórico (GOMES, 2005) 

desenvolvido pelo próprio segmento.  Assim, a congada em Uberlândia (MG) é 

sinônimo de negritude, daí comunidade negra. Então, inevitavelmente é formada uma 

teia de reciprocidade entre os atores sociais pertencentes aos agrupamentos de congado. 
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A identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e 

com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de 

referências culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se 

expressam através de práticas linguísticas, festivas, rituais, comportamentos 

alimentares e tradições populares referências civilizatórias que marcam a 

condição humana. Portanto, a identidade não se prende ao nível da cultura. 

Ela envolve, também, os níveis sociopolítico e histórico em cada sociedade 

(GOMES, 2005, p. 41).     

 

  

Refletindo sobre as descrições feitas acima, supostamente podemos compreender 

que a estrutura organizativa dos agrupamentos de congada é muito semelhante às bases 

“quilombolas” 
22

. Contudo, aqui a interpretação é de quilombo urbano. Isso quer dizer, 

que na forma e modelo existe uma relação da comunidade negra uberlandense com 

espaços (territórios) de uso e apropriação da cultura de matriz africana. Assim, em cada 

terno de congada (agrupamentos de moçambiques, Catupés e marinheiros de diferentes 

cores e ritmos) espalhados pelos diversos bairros da cidade, além de assistirmos o 

acolhimento da maioria de pessoas negras, nota-se também a presença de muitas 

pessoas oriundas de outras etnias, inclusive pessoas brancas, que passam a conviver e 

perceber a relação da comunidade negra e ocupação dos territórios. Isto é, os quartéis 

(sede de cada terno, normalmente a casa do capitão), ruas, avenidas, bairros e, claro, a 

Igreja do Rosário.  

Assim, ao abordar os modos de organização social da congada como uma 

aproximação de um modelo que pode ser interpretado como modo de organização de 

Quilombola Urbano, queremos ressaltar os motivos que fazem dessa instituição um 

instrumento de reciprocidade que espontaneamente unem a comunidade negra 

uberlandense. Tanto do ponto de vista da identidade material como imaterial. Para o 

Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), atualmente, o 

entendimento do que é um Quilombo vai muito além do que era denominado na época 

da escravidão. Assim, hoje, o conceito de Quilombo também engloba além das 

comunidades rurais remanescentes de territórios negros os agrupamentos urbanos que se 

autodefinem como comunidades negras e pedem o registro de seu espaço como 

“território negro” (CEDEFES, 2008). Desse modo,       
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 A palavra “quilombo”, ou “calhambo”, é de origem banto e significa “acampamento” ou “fortaleza” e 

foi usada pelos portugueses para denominar as povoações construídas por escravos fugidos. O termo 

também pode ser atribuído “casa” ou “refugio” (Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século 

XXI – História e resistência / organizado por Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. – Belo 

Horizonte: Autêntica / CEDEFES, 2008, p. 41). 
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o quilombo hoje é reconhecido pelas suas características antropológicas 

territoriais. A relação da comunidade com o território (uso e apropriação), 

com a cultura de matriz africana com a política é que definirá se uma 

comunidade é quilombola ou não. Ou seja, o quilombo é o espaço de 

resistência e reinterpretação do mundo pelos seus moradores etnicamente 

diferenciados (CEDEFES, 2008, p. 36). 

 

 

Nas descrições feitas por PUTNAM (1996), podemos entender que os modos 

associativos sustentados pelas relações de reciprocidade entre as pessoas de um mesmo 

segmento social levam as mesmas a desenvolver “capital social” que por meio de 

muitos caminhos poderá levar a constituição de uma “comunidade cívica”:   

 

 

a participação em organizações cívicas desenvolve o espírito de cooperação e 

o senso de responsabilidade comum para com os empreendimentos coletivos. 

Além disso, quando os indivíduos pertencem a grupos heterogêneos com 

diferentes tipos de objetivos e membros, suas atitudes se tornam mais 

moderadas em virtude da interação grupal e das múltiplas pressões 

(PUTNAM, 1996, p. 104). 

 

 

 

Em nosso caso, aqui, o capital social construído e manifestado pela comunidade negra 

uberlandense reside no seu poderio identitário. Portanto, num primeiro momento, 

supostamente podemos considerar que a congada por intermédio da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário de São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia, analogicamente, 

além de possuir em suas bases um modelo de organização social que remete alguns 

elementos de quilombo urbano cabe aqui também o entendimento da existência de alguns 

elementos de “capital social” (PUTNAM, 1996), como por exemplo: i) confiança; (ii) 

normas; (iii) cadeias de relações sociais e (iv) os sistemas de participação cívica. Porém, 

devido ao fato de suas características serem restritivas ao campo da religiosidade, esse 

capital social também se limita a manifestar-se apenas no aspecto cultural do espaço público 

da cidade de Uberlândia (MG).   

Portanto, podemos considerar que a congada institucionalmente representada pela 

Irmandade na cidade de Uberlândia (MG), significa para a comunidade negra do Triângulo 

Mineiro o fio condutor que deu início a sua participação cívica (PUTNAM, 1996) nos 

negócios públicos a partir surgimento dos “novos movimentos sociais” (SADER, 1988 e 

DAGNINO, 2000) nos anos de 1980. Parte de uma mistura de catolicismo com culto de 

religiosidade de matriz Africana, essa manifestação ainda continua sendo um mecanismo de 

resistência histórica que contribui para a preservação da identidade negra (GOMES, 2005) 
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numa região onde o preconceito e discriminação racial ainda continuam vivos no âmbito da 

sociedade. 

 

 

3.1.3 MONUVA 

 

 

  A partir do final dos anos 1970, a luta conduzida pelo movimento negro 

brasileiro passou a ser expressa pela consciência insurgente afrodescendente que se 

manifesta sob duas formas gerais: primeiro, a manutenção dos modos de organização 

autóctones (daquilo que é natural da região onde ocorre e originária do país em que 

habita os ancestrais), que normalmente se manifesta através da identidade cultural, no 

caso da comunidade negra de Uberlândia/MG é seu “capital social” (PUTNAM, 1996).  

Em segundo lugar, essa consciência insurgente manifesta-se como solidez de uma 

perspectiva crítica que em alto grau de reflexão elege a crítica radical das políticas de 

representação racial no âmbito da sociedade civil como instrumentos de consolidação da 

disputa pela hegemonia (GRAMSCI, 1990). Posta em ação nas entidades do movimento 

social negro ou em peças de intervenção discursiva, estratégica, e representativa (órgãos 

públicos de representação raciais implementados a partir dos anos de 1980), essa 

emergência busca concorrer para que o Estado promova políticas públicas de promoção 

da igualdade racial.  

Considerado esses dois princípios básicos e dando ênfase mais para a segunda 

manifestação, a primeira tentativa para inserção e organização do Movimento Negro de 

Uberlândia (MG) e região surgiu a partir da criação do Movimento Negro Uberlandense 

Visão Aberta (MONUVA). Fundado em 05 de agosto de 1984, de acordo com ata que 

deu origem a essa organização, o MONUVA foi criado com o objetivo de reunir 

pessoas da comunidade negra para discutir problemas socioculturais buscando soluções 

viáveis para resgatar, valorizar e divulgar a cultura negra brasileira, conscientizando 

primeiramente negros e negras e, subsequentemente, todo o conjunto da sociedade com 

objetivo debater as problemáticas sociais envolvendo o racismo brasileiro.    

Assim como a Irmandade do Rosário, para atuar no âmbito da esfera pública, o 

MONUVA também se constituiu como uma entidade com personalidade jurídica da 

sociedade civil, essencialmente da comunidade negra uberlandense. A ata de fundação e 

seu estatuto estão registrados sob o número 21.241.401/0001-3, de 27 de setembro de 
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1984 (Livro de Registro de Pessoas Jurídicas, do Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos da Comarca de Uberlândia) (ver Anexo: 2).  

Ao contrário da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos 

Homens de Cor de Uberlândia (MG), que teve sua origem motivada pela sociabilidade e 

integração dos negros/as em suas manifestações culturais e religiosas promovidas pelos 

ternos de congada, o MONUVA teve sua formação motivada pela emergente tomada de 

consciência política de muitas pessoas oriundas das próprias bases da Irmandade que 

evoluíram para constituição da luta mais sistemática contra o preconceito, discriminação 

racial e necessidade de politizar o debate da questão racial na esfera pública 

(HABERMAS, 1995).   

De acordo com alguns militantes históricos do movimento negro de Uberlândia 

(MG), o processo de organização do MONUVA ocorreu mais por influência da 

articulação de alguns ativistas do movimento negro brasileiro que visitaram algumas 

cidades estratégicas (com expressiva presença da população negra) a partir dos anos 

1980 com intuito de fortalecer as ações afirmativas crescentes da luta antirracismo no 

Brasil e no mundo que teve sua grande retomada já em finais dos anos 1960 e início dos 

anos 1970
23

.  

Numa das entrevistas que realizamos com fundadores/as do MONUVA, Maria da 

Conceição Pereira Leal, uma das principais ativistas e articuladoras desse movimento, 

ela relatou que: 

 

Carlos Moura, que morava na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, 

viajava de ônibus passando por várias cidades como Ribeirão Preto, Uberaba, 

Uberlândia para realizar reuniões com as lideranças negras dessas cidades, no 

sentido de dar curso de formação de conscientização política da insuportável 

condição em que se encontrava a população negra no Brasil. O nome desses 

cursos era: Curso de Conscientização da Comunidade Negra. A partir desta 

ação, outras foram sendo implementadas para o fortalecimento da 

organização dos negros na Região do Triângulo. (Entrevista com Maria 

Conceição Pereira Leal, realizada em 24 de setembro de 2007).  

 

 

Desse modo, o processo da criação do MONUVA é parte de uma interação social 

entre as lideranças da comunidade negra uberlandense e os diversos líderes dos 

agrupamentos de organização do Movimento Negro espalhados pelo Brasil. Nesse 

contexto, conforme descreveu o militante do movimento negro do Estado de São Paulo 
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 “Em 13 de maio de 1968, estudantes do Movimento Universitário Negro, liderados por graduados do 

Largo São Francisco, reivindicavam direitos iguais em todos os níveis”. Santos, Ivair Augusto Alves dos. 
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e sociólogo Ivair Augusto Alves dos Santos pode-se entender que a entidade surgiu no 

município de Uberlândia (MG) ainda como desdobramentos das influências da 

denominada “A Fase de Ouro Maio do Movimento Negro Brasileiro” ocorrido a partir 

de meados dos anos 1970.  

 

O movimento negro é, pois filho da explosão educacional dos anos 70 – 

proliferação de faculdades particulares estimuladas pelo Estado como solução 

para a “crise de Vargas no ensino superior”, considerada geralmente ponto 

crítico das relações sociedade – governo desde 1960 (SANTOS, 2001, p. 38).         

 

 

 Isso significa que a interlocução entre as lideranças do movimento negro do Rio 

de Janeiro e São Paulo influenciou fortemente a orientação política do MONUVA e de 

outras organizações que surgiram posteriormente na cidade.  

 

Em 1978 ocorreram importantes rupturas: o discurso político ganhou 

consistência e uma forma mais definida, um momento de muita efervescência 

cultural promovida pelo movimento negro, momento em que as concepções 

antigas conservadoras sofreram dura crítica, o ano da abertura política. Nesse 

ano, o professor Eduardo de Oliveira e Oliveira, num esforço individual, 

conseguiu organizar um encontro, uma semana de cultura afro-brasileira na 

USP, que reuniu os principais pesquisadores de São Paulo, Bahia e Rio de 

Janeiro. Foi um tempo de muitas reuniões, debates, seminários, mas também 

de longas, cansativas e intermináveis discussões (SANTOS, 2001, p. 42).         

 

 

 A princípio, as reuniões de articulações para criação do MONUVA eram 

realizadas em forma de rodízio nas residências de seus fundadores. Os pioneiros da 

fundação do MONUVA foram Maria Conceição Leal, servidora na categoria técnico-

administrativo da Universidade Federal de Uberlândia, José Divino da Silva (acunhado 

por Sabará), eletricista de manutenção industrial e residencial e ativista sindical do 

Sindicato dos Trabalhadores em Indústria Alimentícia e afins de Uberlândia, Olimpio 

Silva (mais conhecido como Pai Nego) ferroviário e promotor de eventos festivos para a 

comunidade negra, Ismael Marques de Oliveira, advogado e arbitro esportivo da Liga 

Uberlandense de Futebol, Júlio Prata, marceneiro e Valter José Prata (Vulgo Mestre 

Capela) serralheiro. 

No início, como ideal de princípio, os militantes do MONUVA compreenderam 

que a entidade necessitava promover o resgate e autoestima da comunidade negra 

uberlandense no sentido de ocupar mais eficientemente os espaços da esfera pública 

(HABERMAS, 1995). Ou seja, a autoestima aqui neste caso é priorizar a negritude 
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como elemento positivo de pertencimento da comunidade negra: resgatar e reafirmar 

sua identidade (GOMES, 2005).  

Nice Lea Veloso do Rosário, 59 anos, moradora do bairro Martins, pedagoga, 

especialista em gestão escolar e militante do MONUVA, declarou que,  

  

os participantes, os convidados, na montagem da estrutura do movimento, 

estavam todos imbuídos de um mesmo objetivo, que era realmente o resgate 

da comunidade negra, mas uma comunidade organizada. E tanto é que teve 

que haver essa organização mesmo, porque até então era tudo assim 

documentado. Tudo com registro, porque tinha inclusive uma área para 

construção realmente da sede (do MONUVA). Então tudo tinha que está nos 

conformes para poder ter essa sensibilidade para a conquista da montagem do 

movimento em si. Então houve realmente o primeiro momento. A gente se 

reunia nas casas, porque agente até então não tinha sede. Então tudo começou 

realmente assim com um grupo de amigos com o objetivo comum. Depois foi 

crescendo o grupo, a gente foi adquirindo certa estrutura. Pensamos, 

podemos depois conseguir um local, uma sede provisória, antes de ter esse 

terreno para construção de onde hoje é a sede oficial do MUNUVA. Mas foi 

uma organização assim muito bem feita e que rendeu bons frutos momento. 

(Entrevista realizada Nice Lea Veloso do Rosário em 08 de outubro de 2008). 

    

 

Com tais propósitos específicos e outros mais gerais, Conceição Leal diz que as 

primeiras reuniões aconteciam com mais freqüência na casa de Mestre Capela, 

entretanto, mais tarde, o Sindicato dos Trabalhadores em Indústria Alimentícia e afins 

de Uberlândia foi à primeira entidade de movimento social da cidade a abrir suas portas 

para que o MUNUVA tivesse melhor estrutura para organizar suas reuniões e suas 

ações.  

José Divino da Silva (o Sabará), o primeiro presidente eleito da entidade, também 

relatou que a entidade surgiu mesmo foi com o objetivo de reunir pessoas da 

comunidade uberlandense, “independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo, 

religião e ideologia” para discutir problemas raciais enfrentados em grandes proporções 

naquela época na cidade de Uberlândia (MG). Com esse propósito, ele afirma que a 

princípio o MONUVA procurou “a organização e a conscientização da comunidade 

negra” como tema central para denunciar práticas de racismo e discriminação existentes 

na referida sociedade. Depois, “a entidade avançou no sentido de se organizar para 

inserir as discussões sobre a temática racial nos grandes temas ligados à conjuntura 

política nacional”. 

Refletindo sobre tais objetivos, podemos entender que no contexto social daquele 

momento a conjuntura política nacional passou a exigir a compreensão e inserção do 

segmento afro-brasileiro nas “manifestações concretas da heterogeneidade e 
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complexidade da composição da sociedade civil, bem como embate entre diferentes 

concepções de desenho democrático que compõem” (DAGINO, 2002).  

Assim, de acordo com os militantes do MONUVA, o papel da entidade seria 

desmistificar essa visão de que os negros e as negras só se organizavam socialmente 

apenas no âmbito das manifestações culturais. As lideranças do MONUVA entendiam 

que a nova perspectiva para o movimento negro uberlandense e região deveria ser uma 

luta persistente para dar condições à comunidade negra como uma verdadeira 

“sociedade civil” visando, sobretudo, sua “participação” e “cidadania” (DAGNINO, 

2004) nos negócios públicos. 

Como pretendente a ser uma organização social administrativamente de base e de 

pertencimento à sociedade civil, o MONUVA se preocupou em preservar em seu 

estatuto a autonomia e soberania perante os partidos políticos e o Estado. Para efeito 

dessa autodeterminação, o estatuto adverte: 

 

Artigo 16º- Para cargo de Diretoria Administrativa só poderão ser eleitos:  

a) Brasileiro nato; 

b) Ser sócio do MONUVA a 01(um) ano; 

c) O sócio que não pertença à direção de partido político; 

  

Parágrafo Único: O diretor do MONUVA que for eleito para a direção de 

qualquer partido político ou for candidato, renunciará automaticamente ao 

seu cargo de direção do MONUVA. (Estatuto do Movimento Negro Visão 

Aberta. Uberlândia, 1984, p. 05). 

 

 

No arquivo do MONUVA encontramos uma relação de associados bem 

diversificado quanto aos aspectos racial, de gênero, econômico social e, até certo ponto, 

cultural. Da sua fundação até o momento desta pesquisa, contabilizamos 290 associados 

assim distribuídos: 167 mulheres e 123 homens. Entre seus associados constam filiações 

de vereadores, médicos e médicas, professores e professoras, enfermeiros e enfermeiras, 

economistas, jornalistas, funcionários públicos, estudantes, serralheiros, pintores, 

pedreiros, domésticas, donas de casas, entre outros. 

Dentre esses podemos destacar a filiação de Gilmar Machado que é negro, 

professor licenciado da rede estadual de Minas Gerais de Uberlândia, evangélico e, 

atualmente, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (data da filiação: 1999); 

Lídia Maria Meireles que é branca, antropóloga, ex-Secretária de Cultura da 

Universidade Federal de Uberlândia e da Secretaria Municipal de Cultura, atualmente é 

Professora da Faculdade Católica de Uberlândia (data da filiação: 1993); Valdete 
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Ferreira Caetano, negra, costureira, católica (data da filiação: 1999); Ricardo Augusto 

Pereira, negro, servente de pedreiro (data da filiação: 1998) entre outros. 

A partir desse perfil diversificado em todos os sentidos, o MONUVA buscava a 

interlocução com a nova práxis dos novos movimentos sociais. Conforme comentou a 

filósofa Marilena Chauí sobre o trabalho de Eder Sader
24

, “os movimentos sociais 

produzem um novo sujeito; um sujeito coletivo; um sujeito diferente do moderno que é 

um sujeito individualista e racional, que visa o „cotidiano popular‟, os novos lugares 

para o exercício da política” (SADER, 1988, apud CHAUÍ). Ou seja, nas próprias 

palavras de Sader isso implica entender que, 

 

os movimentos sociais tiveram de construir suas identidades enquanto 

sujeitos políticos precisamente porque elas eram ignoradas nos cenários 

públicos instituídos. Por isso mesmo o tema da autonomia esteve tão presente 

em seus discursos. E por isso também a diversidade foi afirmada como 

manifestação de uma identidade singular e não como sinal de uma carência 

(SADER, 1988, p. 199). 

  

    

Por consequência, apostando na perspectiva “mais ampla dos encontros entre 

Estado e sociedade civil” (DAGNINO, 2002), a primeira ação de maior relevância que o 

MONUVA impulsionou em prol da luta pelas ações afirmativas da comunidade negra 

na cidade de Uberlândia (MG) foi o encaminhamento de uma carta proposta 

denominada “Projeto de Desenvolvimento da Comunidade Negra Municipal”, contendo 

como principal reivindicação a Criação de um Centro Educacional e Recreativo.   

 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA 

MUNICIPAL. 

Antes de entrar no mérito da questão, há necessidade de serem feitos alguns 

esclarecimento que V. Excia., tem das coisas do Município, sobre o avanço 

da idéia de fazer da comunidade negra de Uberlândia uma expressão da 

comunidade Afro-Brasileira, de características e identidades próprias e 

principalmente do muito que realizar em favor de uma paz social justa.  

Assim, embora um tanto dispersa esta comunidade já tenha como 

manifestação de união e entendimento, o Movimento Negro Uberlandense 

Visão Aberta, o MONUVA, com personalidade jurídica e já reconhecido de 

utilidade publica.  

O trabalho do MUNUVA se prende à organização, conscientização e nos 

momentos oportunos de mobilização de todos elementos afro-brasileiros aqui 

residentes afim de concretizar sua presença na solução dos problemas 

municipais.  

Fundamentados nestes pressupostos, e 

1- Considerando que os negros deste município entendem que o pacto social 

e o resgate da enorme divida deixada por anos de arbítrio, somente terão 
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afeitos e serão autênticos com a participação efetiva de todos os grupos 

considerados minorias e que foram oprimidos até agora não tendo voz e vez. 

2- Considerando que independente de condição social, qualquer grupo étnico 

deve ser levado em conta sua contribuição à formação do povo, e que os 

negros vem sendo a mão forte na sustentação do trabalho, das artes, da 

musica, e de todos setores culturais, arcando, porém com a discriminação dos 

benefícios sociais. 

3- Considerando a urgência de superar tais obstáculos pela organização e pela 

integração não só dos ideais democráticos, mas também, das atitudes 

democráticas de boa convivência e igualdade de oportunidades. 

 4- Considerando que V. Excia., se propõe a ouvir o povo através de suas 

organizações e na medida do possível transformar em obras as sugestões 

recebidas. 

Nestes termos, respeitosamente, a comunidade Afro-Brasileira de Uberlândia 

apresenta seu PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO 

dentro dos seguintes itens 

Primeiro: 

Criação de um Centro Educacional e Recreativo com a finalidade de 

concentrar a comunidade negra, afro-brasileira para que ela se mobilize 

juntamente com todas as outras etnias num convívio integrador e que 

possibilite a formação de uma sociedade justa, igualitária de direito de fato, 

onde os movimentos e expressões da cultura afro-brasileira tenha voz e vez, 

como vem tendo há muito tempo. 

Segundo: 

Através dos currículos escolares, principalmente na fase primaria, criar o 

conceito, de que o Negro é gente e pessoa, é ser humano, e minimizar a 

figura do negro escravo como é posta em todos os manuais escolares. 

Incentivar entre as crianças a participação do negro nas atividades de igual 

para igual. 

Não admitir entre os professores qualquer um que use expressões 

depreciativas ou faça discriminação entre os alunos. 

Terceiro: 

Criar condições de garantir emprego ao negro em todos os níveis da 

administração pública direta e indireta, em grau de aproveitamento de sua 

competência e proporcional à sua presença produtiva na população e no 

conjunto da sociedade. 

Quarto: 

Assegurar ao negro o progresso na educação e na instrução em todos os 

níveis e oferecer a ele a mesma dedicação no ensino que é oferecida a outras 

crianças e adultos, procurando elevar sua mente demonstrando que ele tem 

tantas potencialidades quanto qualquer outro.   

Quinto: 

Destacar na política de direitos humanos da comunidade os elementos afro-

brasileiros contra toda forma de constrangimento em especial a violência. 

Sexto: 

Dar condições de diálogo e de manifestação afro-brasileiras criando uma 

abertura na administração para que eles se apresentem e façam livremente 

suas reivindicações. 

A outorga de um Centro Educacional e Recreativo viria só erguer a imagem 

da comunidade afro-brasileira no município, concentrar todos os elementos e 

organizações, propiciando um campo de integração imediata, e contribuiria 

para o resgate de uma das parcelas da dívida social deste país, que é a 

discriminação sob as mais variadas máscaras, de modo à nunca que o negro 

afirme no poder decisório, e ofereça ao desenvolvimento do país toda a sua 

capacidade e o fruto de sua laboriosa experiência. Com a mais elevada estima 

e consideração, com o respeito da autoridade de que V. Excia., está 
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investindo, a Comunidade Afro-Brasileira do Município, neste termos, pede 

deferimento e espera sua cordial acolhida
25

.  

                                                                                        

                                                       Uberlândia, 25 de junho de 1985. 

                                                       José Divino da Silva (Presidente) 

      

 

A resposta do encaminhamento dessa carta proposta contendo a reivindicação da 

concessão de um espaço físico municipal para construção de um Centro Educacional e 

Recreativo para comunidade negra uberlandense ocorreu em menos de um mês. O 

Prefeito da cidade de Uberlândia da época, Zaire Resende (PMDB), assinou o oficio de 

número 947/85 com a seguinte prescrição:  

 

Senhores Diretores: 

Com elevada honra dirijo-me aos Diretores e integrantes do MONUVA, em 

primeiro lugar, para parabenizá-los e, em segundo, para incentivá-los a 

continuar nesse trabalho e nas propostas sobre as quais pude refletir. 

A comunidade negra tem sido a responsável por boa parte da construção do 

nosso país e em Uberlândia o seu papel tem sido de relevância, tanto no 

desenvolvimento econômico, quanto no campo social, político e cultural. 

Aliás, se não fosse a comunidade negra, nosso passado cultural já não mais 

existia. Na leitura e reflexão de sua correspondência de 25 de junho p.p. que 

tive o prazer de receber, em mãos, no meu Gabinete, estou de acordo com as 

considerações feitas e a criação de um Centro Educacional e Recreativo é 

uma aspiração legítima que contribuirá sobremaneira a reunião da 

Comunidade. Nesse sentido disponho a fazer a doação de um terreno ao 

MONUVA, para que o Movimento possa construir o Centro Educacional. Já 

transmiti instruções à Secretaria Municipal de Administração para cuidar de 

localizar o terreno e proceder a doação. Quanto à construção, propriamente 

dita, tenho certeza que o MONUVA e a comunidade uberlandense, juntando 

suas forças, o fará dentro do prazo possível.  

 

Com meus protestos de estima e admiração.   

 

Atenciosamente, 

Zaire Rezende 

Prefeito Municipal               

   

 

Essa resposta imediata dada pelo chefe do executivo sobre a reivindicação do 

MONUVA não teve nada de benevolência por parte de uma autoridade política 

municipal, ao contrário, reside aqui, o processo de mudança de postura do próprio 

movimento negro. Ou seja, uma “desnaturalização das condições de vida” (SADER, 

1988), em que implicou sua demonstração de força relacionada à sua capacidade de 
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organização, mobilização e reivindicação perante o poder público. Conforme descreve 

Sader (1988),     

 

 
e, ao valorizarem a sua participação na luta por seus direitos, constituíram um 

movimento social contraposto ao clientelismo característico das relações 

tradicionais entre os agentes políticos e as camadas subalternas (SADER, 

1988, p. 222).  

 

 

Confirmando tal pressuposto, a militante do MONUVA, Nice Lea Veloso do 

Rosário, narrou o seguinte depoimento: 

 

olha, essa reivindicação foi através de muita luta. Eu fiz parte uma vez de um 

encontro que nós tivemos na Prefeitura solicitando com documentação todo 

aquele processo para que fosse conseguida essa área. A princípio nós 

conseguimos uma área num setor nobre da cidade. Inclusive era pertinho da 

Rondon (Avenida), perto ali do Patrimônio (bairro). Aí o que aconteceu! 

Acharam que não! Que ali não teria como! A gente não sabe se foi alguma 

confluência, alguma coisa de vizinho porque pensavam assim: nossa, mas 

movimento negro? A negrada em si, no meio de mansões, de muitas coisas. 

Aí houve, tipo assim uma permuta de área. Porque a nossa área era ali. 

Depois surgiu essa outra área lá no lagoinha (hoje bairro Vigilato Pereira) 

onde foi instalada a pedra fundamental. Depois também eles observaram que 

área foi valorizando, foi melhorando queria até então fazer uma nova permuta 

querendo que a gente se disponibilizasse em outro local. Mas aí foi 

justamente através de organização que foi mantido, batemos o pé. Não nós 

queremos aqui. Nós vamos ficar aqui. E efetivou isso aí. Tornando assim 

concreto essa área para que agente pudesse construir o MONUVA. 

 (Nice Lea Veloso do Rosário, entrevista realizada em 08 de outubro de 

2008).  

   

 

Subseqüentemente, o ano de 1985 foi pautado por muitas ações afirmativas 

realizadas pelo MONUVA. Nunca na história de Uberlândia um agrupamento da 

comunidade negra organizado politicamente tinha alcançado tanta visibilidade e 

respeitabilidade perante as autoridades. Ou seja, nesse ano foi iniciado para comunidade 

negra uberlandense “a emergência de experiências de construção de espaços públicos” 

(DAGNINO, 2002).   

No mês de setembro, numa ação conjunta entre a militante do MONUVA e a 

primeira vereadora negra eleita pela cidade de Uberlândia (MG), Olga Helena da Costa 

e do deputado estadual Luiz Alberto Rodrigues, ambos do PMDB, foi articulada a 

solicitação e posteriormente inclusão do cadastramento do MONUVA na Secretaria de 

Estado da Cultura. Em novembro ocorreram fatos que mereceram destaque da mídia 
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local devido à repercussão da participação ativa da entidade em eventos comemorativos 

aos 290 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Dentre estes, os de maior relevância 

foram o Tombamento da Serra da Barriga (Quilombo dos Palmares), localizado no 

Estado de Alagoas, como Patrimônio Cultural Nacional e a realização na cidade de 

Uberlândia do Primeiro Encontro Nacional de Comunidades Negras (I Encontro 

Nacional Negro, Cultura e Constituinte). O ultimo evento é saudado e lembrado até hoje 

como uma das ações afirmativas mais importantes do Movimento Negro Uberlandense. 

Foi um momento em que a cidade recebeu durante três dias (08, 09 e 10 de novembro) 

muitos chefes de estado nacional e internacionais, sobretudo, de países africanos, para 

discutir especificamente a Participação da Comunidade Negra na Vida Econômica, 

Social, Política e artística no Brasil. 

     Esse encontro foi tão importante para o avanço da entidade no aspecto da 

inserção da comunidade negra na esfera pública, que durante sua realização, atendendo 

uma das reivindicações do MUNUVA e de todo conjunto do Movimento Negro de 

Uberlândia, o Prefeito Zaire Rezende PMDB (1983-1988), sancionou e deu posse aos 

membros do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra. Neste ato solene, Valter José Prata (o Capela), o segundo Presidente do 

MONUVA eleito um mês antes, em alguns trechos de seu pronunciamento declarou: 

 

 

a realização deste Encontro me leva a uma reflexão que considero muito 

importante. Existiu um MONUVA, antes do Encontro, e vai nascer um novo 

MONUVA depois que for feito este grande diálogo entre os negros e brancos 

de todo Brasil e de todo mundo. [...] É que devemos aumentar nossa 

capacidade de afirmação e mostrar que nossa presença como brasileiros é 

uma presença viva e produtiva, que nós temos o dom de conservar as mais 

belas tradições do país nas suas danças e nas suas manifestações de folclore, 

mas queremos também ser chamados a colaborar nas decisões mais sérias 

que vão fazer nascer uma Nova Ordem Social Mais Justa e Humana. (Valter 

José Prata, Uberlândia, 08 de novembro de 1985).             

 

 

A criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra (CMPDCN) significou a primeira experiência de institucionalização 

e participação da comunidade negra uberlandense na “interface direta entre sociedade 

civil e Estado” (DAGNINO, 2002), visando um modelo de gestão democrática 

participativa (AVRITZER, 2007). Ou seja, após a implementação do CMPDCN, o 

Movimento Negro de Uberlândia adquiriu condições institucionais para debater a 

existência do racismo, da discriminação e da desigualdade de oportunidades (SEN, 
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2000) entre negros e brancos no âmbito do município e da região. Desse modo, estaria o 

MONUVA aperfeiçoando sua capacitação e, ao mesmo tempo, buscando o 

desenvolvimento no espaço institucional para a comunidade negra, que nas palavras de 

Amartya Sem (2000):   

 

 

o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente [...] Com oportunidades sociais 

adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e 

ajudar uns aos outros (SEN 2000, p. 10 e 26). 
 

 

Até a instituição do CMPDCN, a problemática da questão racial na cidade de 

Uberlândia era vista de maneira muito conservadora, sobretudo pela elite governante. 

Esse conservadorismo sobre a questão da diversidade racial na cidade não ultrapassava 

os limites da visão cultural. Ou seja, esse conservadorismo permitia participação dos 

afrodescendentes dentro da esfera pública somente no plano das manifestações culturais 

naturais desse segmento. 

 Para quebrar essa lógica, o CMPDCN foi formatado pelo princípio de 

gerenciamento da co-gestão pública, formado por 30 (trinta) membros, sendo 19 

(dezenove) efetivos, sempre coincidindo com o número de vereadores do Município, e 

11 (onze) suplentes, todos designados pelo Prefeito Municipal assim indicado: 25 (vinte 

e cinco) membros da comunidade negra representativa da sociedade civil; o Procurador 

Geral do Município e 04 (quatro) membros designados pelo Prefeito. Portanto, 

vinculado à Prefeitura Municipal, o CMPDCN foi gerado para cumprir os seguintes 

objetivos: 

 

Compete ao Conselho: desenvolver estudos relativos à condição da 

Comunidade Negra no Município e propor medidas que visem a defesa de 

seus direitos, eliminação das discriminações que atinjam, a plena integração à 

vida social, econômica política, administrativa e cultural, a sua total 

participação na vida uberlandense e o seu próprio desenvolvimento 

(Prefeitura Municipal de Uberlândia, Decreto 3041, Artigo 2º-, 08 de 

novembro de 1985)   

         

 

Além de ser uma das mais importantes entidades do movimento negro que 

colaborou para articulação e criação do CMPDCN em Uberlândia, o MONUVA 

também participou ativamente do encontro que deu origem a formação da Aliança das 
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Comunidades Negras do triângulo Mineiro (ACNTM), na cidade de Ituiutaba nos dias 

02, 03 e 04 de novembro de 1984. Esse fato foi muito importante porque deu um caráter 

unificador e regional à luta pelas ações afirmativas do Movimento Negro do Triângulo 

Mineiro, formatando um caráter de “sujeito diferente do moderno que é um sujeito 

individualista e racional”, para “sujeito coletivo” que visa “cotidiano popular”, criando 

“novos lugares” (SADER, 1988) no sentido construir “sujeitos portadores de direitos” 

para o “exercício da política e da cidadania” (DAGNINO, 2002). Essencialmente, no 

aspecto da agregação política institucional da população negra na esfera pública. 

Após incessantes discussões de todas as propostas, a ACNTM deliberou e 

encaminhou as seguintes propostas: (i) participação da comunidade negra da região na 

discussão do Pacto social; (ii) apoio a um governo comprometido com a democracia 

plena oposta a farsa da democracia racial; (iii) defesa de uma educação inter-racial e 

pluricultural nos ensinos básicos e superiores; (iv) pela criação de um Conselho 

Econômico Inter-racial e Pluricultural de Educação Fundamental; (v) bolsas de estudos 

para alunos/as do ensino básico; (vi) introdução do conteúdo de cultura afro-brasileira e 

indígena nas escolas do ensino básico; (vii) formação continuada dos profissionais da 

educação, priorizando a temática racial e pela elaboração de textos didáticos no ensino 

básico inserindo um saber negro com uma visão pluricultural. 

Além da resolução dessa carta proposta, os participantes da ACNTM elegeram 

por unanimidade para representá-la e responder pela execução de seu programa por um 

período de 02 (dois) anos, o primeiro Prefeito negro da cidade de Uberaba, o engenheiro 

Wagner do Nascimento (PMDB, 1983-1988). 

O resultado prático da articulação do ACNTM se desdobrou na segunda 

quinzena de novembro de 1984, com a realização de um encontro nacional na cidade de 

Uberaba com o seguinte tema: “O Negro e a Sucessão Presidencial”. Esse evento contou 

com a participação de muitas celebridades do meio político e artístico, dentre essas os 

Deputados Agnaldo Timóteo, Abdias Nascimento e José Miguel (os dois primeiros 

federais e o último estadual) que representaram o PDT carioca. Além desses, estiveram 

presentes representantes dos governos do Paraná, Espírito Santo e a cantora e militante 

do Movimento Negro Lecy Brandão.   

Conceição Leal disse que o fato mais relevante desse encontro foi a redação de 

uma carta proposta em forma de documento, encaminhada ao então candidato a 

Presidente da República, Tancredo Neves, reivindicando a criação da Fundação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1988


 

 

94 

 

Palmares, como forma de institucionalizar a representação do povo negro brasileiro nos 

órgãos da esfera pública federal.   

Ainda de acordo com Conceição Leal, e documentos por nós catalogados, consta 

nesse balanço positivo sobre a organização e institucionalização da luta do movimento 

negro de Uberlândia (MG) pela disputa da hegemonia na esfera pública, a aprovação do 

Artigo 165, da Lei Orgânica do Município de Uberlândia. Atendendo uma antiga 

bandeira do Movimento Negro Brasileiro, a Câmara Municipal votou o seguinte 

dispositivo:  

Os Poderes Públicos Municipais adotarão todas as medidas necessárias para 

coibir a prática do racismo, crime imprescritível e inafiançável, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da Constituição da república, onde o combate às 

formas de discriminação racial pelos Poderes públicos Municipais 

compreenderá: 

I – a proposta de revisão dos livros didáticos dos textos adotados e das 

praticas pedagógicas utilizadas na rede municipal, visando à eliminação de 

estereótipos racistas; 

II – o estudo da cultura afro-brasileira será contemplado no conteúdo 

programático das escolas municipais; 

III – a formação e reciclagem dos professores de modo a habilitá-los para a 

remoção das ideias e práticas racistas nas escolas municipais e para criação 

de uma nova imagem das crianças e dos adolescentes negros, bem como da 

mulher; 

IV– os cursos de aperfeiçoamento do servidor público incluirão nos seus 

programas, disciplinas que valorizem a participação dos negros na formação 

histórica e cultural da sociedade brasileira; 

V – a liberdade de expressão e manifestação das religiões afro-brasileiras; 

VI – a criação e divulgação de programas educativos nos meios de 

comunicação de propriedade do Município ou em espaços por ele utilizados 

na iniciativa privada, visando o fim de todas as formas de discriminação 

racial (LEI ORGÂNICA, 1992, p. 61). 

  

De certa forma, a partir da criação do CMPDCN, o movimento negro 

uberlandense participou e colaborou nacionalmente para o desenvolvimento do novo 

cenário político que impôs os novos movimentos sociais na relação entre Estado e 

sociedade civil nos anos 1990.  

Desse modo, apesar da dimensão crítica e dos dilemas apontados em cada 

âmbito de investigação, os anos 1990 são, inicialmente, caracterizados como a 
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revitalização da sociedade civil, o que, nas palavras de Dagnino (2002), pode ser 

definido da seguinte forma:  

 

a questão da participação da sociedade civil é um elemento fundamental de 

diferenciação entre vários projetos políticos em disputa. Apesar das 

diferenças é possível afirmar, no entanto, que a grande novidade que os anos 

90 trazem consigo é uma aposta generalizada na possibilidade de uma 

atuação conjunta, de “encontros” entre Estado e a sociedade civil 

(DAGNINO, 2002, p. 13).   

 

 

Ainda de acordo Dagnino (2002), "com o aumento do associativismo, a 

emergência de movimentos sociais organizados, a reorganização partidária etc." E a 

avaliação dos resultados é consequência do panorama traçado pela pesquisa e pela 

pluralidade das contribuições temáticas. A diversidade e a complexidade de embates, 

confluências e disputas em torno do que se entende por democratização. 

Em síntese, pelo que vimos sobre o histórico de participação política do 

MONUVA, poderíamos aqui ousar definir que essa entidade buscou configurar aquilo 

que a teoria gramsciana define como uma práxis social. Ou seja, uma busca insistente na 

unidade entre teoria e de prática, a qual Gramsci elaborou para delinear uma série de 

conceitos científicos capazes de interpretar o mundo que lhe era contemporâneo 

(hegemonia, bloco histórico, novo senso comum, conformismo de massa, em sua 

ligação com novas formas de liberdade individuais e coletivas, revolução passiva etc.).  

Contudo, como a luta pela hegemonia dentro da esfera pública entre os atores 

sociais na sociedade civil, é um processo espinhoso e continuado, o MONUVA convive, 

hoje, numa situação de extrema crise estrutural e organizativa. Dentre essas, de acordo 

com Dulcinéa Silva Penha, 58 anos, cabeleireira, professora de dança afro e atual 

Presidente da entidade, constam o processo administrativo para devolução do terreno 

doado pelo município para construção da sede (Centro Educacional e Recreativo). Sobre 

esse momento, ela nos deu o seguinte relato:   

 

 

a situação que o MONUVA está atravessando hoje é uma situação muito 

difícil. Não só para mim enquanto presidenta, mas para toda diretoria. 

Quando eu tomei posse o processo já existia. Esse processo existe desde 

2002. É um processo de reversão de terra, na qual o município reivindica o 

espaço que nos doou de volta. No caso a terra (terreno). Alegando o 

abandono. Que não somos uma ONG atuante e que não cumprimos todos os 

requisitos que estava na época (1985) dessa doação há 25 anos (Entrevista 

realizada com Dulcinéa Silva Penha em 19 de janeiro de 2007).  
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A situação vivenciada pelo MONUVA não é diferente de outras entidades. No 

decorrer do trabalho de campo dessa pesquisa, percebemos muitos problemas de ordem 

organizacional das entidades do Movimento Negro de Uberlândia. Isso implica naquilo 

que encontramos na análise feita por Evelina Dagnino, sobre “a partilha do poder: 

limites e possibilidades” (DAGNINO, 2002). Nas palavras da autora, 

 

o conflito pela partilha efetiva do poder se manifesta também em alguns 

casos como uma demanda pela ampliação do âmbito das decisões envolvidas: 

as queixas relativas à fragmentação, à setorialização etc., das políticas que 

resultam dos espaços que envolvem a participação da sociedade civil 

significam que essa partilha do poder, mesmo quando existe, tem um caráter 

limitado e restrito, sem ampliar-se para decisões sobre políticas públicas mais 

amplas, que puderam ter um impacto significativo para a sociedade como um 

todo (DAGNINO, 2002, p. 283).       

  

 

Dentre esses conflitos, os mais problemáticos que detectamos na maioria das 

entidades pertencentes à comunidade negra uberlandense é a condição de inadimplência 

perante aos órgãos públicos. Isto é, irregularidades documentais, falhas ou ausências na 

prestação de conta de repasses de recursos públicos, inexistência de endereços fixos, 

etc. Tudo isso se torna muito prejudicial, porque faz com que as entidades fiquem 

desarticuladas e desmobilizadas para conduzir a luta em prol das demandas exigidas 

pelas políticas de públicas de promoção da igualdade racial.  

 

 

3.1.4 GRUCON 

 

 

Ao longo dos anos 1980 foram surgindo outros agrupamentos no Movimento 

Negro de Uberlândia (MG). À medida que se constituíram como instituições 

organizadas da população negra uberlandense, esses grupos adquiriram uma orientação 

ideológica (direita/centro/esquerda) do ponto de vista estratégico da luta antirracial. 

Essa configuração nos moldes de organização política da comunidade negra em 

Uberlândia (MG) a partir desse período pode ser atribuída como resultado daquilo que 

SANTOS (2001) definiu como “A Primavera de Maio do Movimento Negro 

Brasileiro”:  
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em 1978 ocorreram importantes rupturas: o discurso ganhou consistência e 

uma forma mais definida, um momento de muita efervescência cultural 

promovida pelo movimento negro, momento em que as concepções antigas 

conservadoras sofreram dura crítica, o ano da abertura política. [...] A Igreja 

Católica sofreu grande transformação na década de 70, surpreendente para 

alguns, na medida em que ela, tão ligada à manutenção do status quo e às 

classes altas, transformou-se em locus de ativistas preocupados com os 

pobres e as classes populares. Foram muitas as mudanças, com o surgimento 

da teologia da libertação, nome dado à nova teologia latino-americana, 

nascida e desenvolvida com o compromisso de encarar o cristianismo no 

mundo de hoje, com postura crítica da igreja estabelecida como herança 

cultural, social e política da antiga cristandade, revalorizando a religião 

popular. Seu princípio era de que, por meio de uma opção preferencial pelos 

pobres, o seu envolvimento e engajamento nas lutas contra as variadas 

formas de opressão desencadeassem um processo histórico de libertação dos 

povos (SANTOS, 2001, p. 42 e 45).     

 

     

No bojo desses acontecimentos, em 1986, nasceu o Grupo União e Consciência 

Negra (GRUCON) de Uberlândia (MG). A entidade foi criada em 06 de dezembro de 

1986, no salão Diocesano da cidade, situado ao lado da Igreja de Nossa Senhora da 

Aparecida, no bairro de mesmo nome. No ato de sua criação, verificamos através de 

documentos que o evento contou com a presença de vinte e duas pessoas, dentre elas um 

representante do GRUCON nacional, Haroldo de Souza Reis. A criação desse 

agrupamento como mais um dos representantes do movimento negro uberlandense foi 

uma articulação entre os negros/as membro da Igreja Católica e militante de 

comunidade eclesiástica, com forte domínio ideológico da teologia da libertação. Dentre 

as intenções estatutárias da entidade em seu artigo II (ver Anexo: 3), estão as 

preocupações de “construção de uma nova cidadania” (DAGNINO, 1994-2002). 

Neli Edite dos Santos, 44 anos, professora, militante do GRUCON desde 1986 e 

filiada ao Partido dos Trabalhadores nos contou que:  

 

primeiramente, eu quero destacar que há uma fala (comentário), que parte de 

um distanciamento de 23 anos. Naquele momento eu tinha o quê? Dezenove 

ou vinte anos. Então o olhar de uma juventude naquele momento é um pouco 

diferente do que a gente tem hoje. Da Igreja Católica. Esse foi o caminho que 

nos aproximou. Eu vinha de uma atuação aqui na Paróquia São Pedro (Igreja 

do bairro Saraiva). E então a gente tinha um líder pastoral, um bispo que era 

o Don Estevão. E Don Estevão a gente pode considerar que ele era um 

homem de visão. Então o que aconteceu especificamente comigo! Vou citar 

meu exemplo concreto. Eu vinha de uma prática pastoral dentro da 

comunidade. Só aqui no Saraiva (bairro). A partir do momento em que a 

Diocese de Uberlândia fez um investimento na perspectiva de formar os 

leigos para qualificação da perspectiva teológica, ou seja, não só padres que 

podem dizer da experiência cristã. Os leigos também podem. Então houve 

uma aposta. Um investimento pode dizer assim na formação de leigos. Então 

foi nesse bojo que a gente foi aparecendo. Ele se aproveitou disso muito bem 

no sentido de identificar lideranças. Que era o termo que a gente usava 
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naquela ocasião. Então, no caso eu fui uma pessoa identificada como uma 

liderança aqui na comunidade do bairro saraiva. Essa liderança de bairro 

nuclear aqui da comunidade São Pedro (Igreja) ela foi se expandindo 

(Entrevista gravada com Neli Edite dos Santos em 26 de janeiro de 2009). 

 

 

   Como a organização é contemporânea ao MONUVA, também questionamos 

quais foram as diferenças entre ambas no plano da luta do Movimento Negro na cidade 

de Uberlândia (MG). Para responder nosso questionamento, Neli Edite dos Santos deu o 

seguinte depoimento: 

   

naquele momento a gente tinha uma vinculação de transformação social 

muito grande. Era uma emergência de transformação que tinha uma 

necessidade de acelerar. Então a gente tinha um reconhecimento da trajetória 

histórica do nosso povo em termo de luta da perspectiva racial. Mas tínhamos 

também, aí eu acredito que já se estabeleça uma diferença em relação ao 

MONUVA, uma perspectiva de classe. É que a gente fazia uma leitura que o 

MONUVA não compactuava. Quando a gente começou a conversar. E essa 

conversa ela se deu principalmente a partir da vinculação de alguma dessas 

pessoas no movimento pastoral. A gente tinha uma inspiração esquerdista de 

transformação social mesmo. E de trazer no bojo que a gente então clamava 

como sendo revolucionário a perspectiva racial. Já que a perspectiva de 

classe já havia avançado no país. Vinha avançando. E então agente entendia 

que era nosso papel incorporar a perspectiva racial. Daí nesse sentido o 

GRUCON foi buscar essa articulação. Tanto que num dado momento a gente 

se perguntava. Nós queremos nos formar enquanto grupo negro? Nós 

queremos formar enquanto partido político? Nós queremos nos formar 

enquanto a gente e pastoral? Para que canto nós vamos? Esse grupo que 

estava pensando as coisas. Que vê nessas conversas dois, três, quatro, cinco... 

Então nesse momento o entendimento que nos mobilizou para uma 

identificação própria foi aliar reflexão de raça à reflexão de classe. Numa 

perspectiva de esquerda. Numa perspectiva revolucionária (Entrevista 

gravada com Neli Edite dos Santos em 26 de janeiro de 2009). 

 

 

Ao contrário do MONUVA, o GRUCON é uma organização nacional. A sua 

criação em Uberlândia (MG) é resultado da articulação e ampliação das bases dessa 

entidade no plano macro-organizativo. Ou seja, a organização surgiu na cidade como 

parte dos resultados de uma orientação política teológica por qual passou a Igreja 

Católica a partir dos anos 1960. Subseqüentemente, dentro dessas mudanças estavam os 

propósitos da entidade de fazer uma inclusão temática sobre a questão racial brasileira. 

O sociólogo e militante no movimento negro brasileiro Ivair Augusto Alves dos Santos 

relata que:  

 

com a criação do Celam – Conselho Episcopal Latino-Americano e a 

realização, em 1968, da II Conferência do Episcopado Latino-Americano de 

Medellín, Colômbia, foi feito um esforço para traduzir para a realidade da 



 

 

99 

 

América Latina os ensinamentos do Concílio do Vaticano II. Igual 

importância para entender essa mudança teve a realização da III Conferência 

do Episcopado Latino-Americano em Puebla, México, em 1979, 

representando um marco importante nesse compromisso com os movimentos 

sociais, numa prática de denúncias contra a violência institucional, a favor 

dos pobres. [...] O Brasil enviou 40 representantes para participar, em 1979. 

Eram bispos e leigos que levaram uma série de documentos que haviam sido 

objeto de reuniões preparatórias. Em São Paulo, a CNBB designou algumas 

pessoas para preparar o documento sobre os negros no Brasil. A maioria da 

população negra brasileira era católica, e a presença negra podia ser 

percebida observando-se as organizações das irmandades e das tradicionais 

famílias negras católicas. [...] Paralelamente a essa movimentação iniciada no 

interior da igreja, ao criar um grupo de trabalho para elaboração do 

documento de Puebla, o Movimento Negro Unificado era criado, 

fortalecendo-se e influenciando a posição de Puebla. A CNBB, atenta a essa 

articulação, preparou uma reunião com leigos, religiosos e padres para que, 

de alguma forma, fosse criada uma organização para tratar desse tema de 

forma permanente. Em 1980, surgia, então, o Movimento de União e 

Consciência Negra, com pessoas fundamentalmente ligadas às práticas da 

igreja católica no Brasil (SANTOS, 2001, p. 45, 46 e 48).                        

 

 

Assim, o GRUCON tornou-se o primeiro grupo estruturado a nível local com um 

modelo político-social orientado e submetido por uma instituição poderosa tanto no 

plano nacional como internacional: à Igreja Católica. Dentre os objetivos principais do 

GRUCON está o desenvolvimento do processo de união e consciência negra em 

confronto com a conjuntura social, política, econômica, cultural e religiosa.  

  Ao colocar essas questões citadas acima como principais plataformas, o 

GRUCON acreditava que poderia levar para a maioria dos negros/as uma ação 

afirmativa mais consistente da luta contra a exclusão racial e social. De acordo com um 

de seus principais articuladores na atualidade, Marcos Erlan dos Santos, 41 anos, 

jornalista, também militante da entidade desde sua fundação e filiado ao PT, o 

GRUCON defende essas bandeiras de luta porque foi constituído com uma orientação 

política mais de “esquerda”, contra qualquer relação de clientelismo com as elites 

brancas, governantes e tradicionalistas da cidade de Uberlândia (MG). Ainda segundo 

Marcos Erlan, o GRUCON apresenta-se como entidade de povo da raça negra como 

pessoa e cidadã. 

 Contudo, no plano da práxis, ao contrário do MONUVA, não catalogamos 

documentos consistentes que apresentassem alguns resultados de ações afirmativas 

desenvolvidos por essa entidade favorável às políticas públicas de promoção da 

igualdade racial para a comunidade negra uberlandense.  

Ao indagarmos a militante Neli Edite dos Santos se a entidade elaborou e 

apresentou alguma proposta sobre alguma demanda da comunidade negra para o poder 
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público local e que essa proposta tornou política pública de promoção da igualdade 

racial, ela nos deu a seguinte resposta: 

 

 

olha o que a gente tinha em alguns momentos mais e outros menos, era uma 

articulação estadual e nacional. Então, nós participamos de algumas pautas de 

lutas nacionais. Agora assim formular para a população de Uberlândia (MG) 

especificamente não (Entrevista com Neli Edite dos Santos gravada em 26 de 

janeiro de 2009). 

 

 

Em síntese, para conduzir a luta contra o preconceito e discriminação racial, 

metodologicamente, tudo leva entender que o GRUCON no decorrer de sua existência 

prioriza mais o trabalho diocesano. Percebe-se também certo distanciamento da 

entidade com a base da comunidade negra uberlandense como os agrupamentos da 

congada, das escolas de samba, das casas de orações de religiosidade de matriz africana, 

e, sobretudo, uma dificuldade de unidade na ação com as outras entidades do 

Movimento Negro de Uberlândia em prol das políticas públicas de promoção da 

igualdade racial. Em resumo, é uma entidade que expressa um exacerbado sectarismo.  

Na temporalidade que surgiu a entidade, existia uma conjuntura que exigia muita 

unidade na ação por parte das entidades representativas do movimento negro 

uberlandense. Inclusive, naquele momento, existia uma grande mobilização que 

envolvia a sociedade uberlandense nos debates sobre as eleições diretas para Presidente 

da República, o pacto social, a Constituição de 1988 e movimento separatista pela 

separação do Triângulo Mineiro. Ao perguntarmos se houve diálogo e ações entre o 

GRUCON e outros grupos, Neli Edite dos Santos fez seguinte relato: 

 

 
muito pouco. Porque pode até que seja que hoje esses grupos GRICONEU – 

Grupo Integração de Consciência Negra de Uberlândia - e MONUVA talvez 

se vejam como perspectiva de esquerda, mas eu entendo que não. Nós 

entendíamos que eram grupos totalmente de direita. Atrelado mesmo aos 

poderes de direita sempre vigorante aqui de Uberlândia. Então ele (o 

MONUVA) era um grupo que, por exemplo, nunca foi para rua chamar para 

diretas (Campanha pelas Eleições Diretas). Nunca vestiu camiseta, sabe de ir 

para avenida e gritar. Pleitear o empoderamento (poder) transformador. Não 

empoderamento de ocupar cargos. Porque a perspectiva nossa assim 

enquanto conquista de espaço, sobretudo, da característica de Uberlândia e 

região foi na característica de confronto (Entrevista com Neli Edite dos 

Santos gravada em 26 de janeiro de 2009). 
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Ainda sobre a possibilidade de unidade na ação para lutar pela criação de “espaços 

públicos” como “ampliação e democratização da gestão estatal” (DAGNINO, 2002), 

tais como os órgãos governamentais que começaram a surgir na cidade a partir dos anos 

1990 como a Seção Afro-racial dentro da Secretaria Municipal de Cultura, visando à 

luta pela disputa de hegemonia entre sociedade civil e Estado, os militantes do 

GRUCON pensam diferente com relação ao MONUVA.  

 

Não havia e nem há quem tem perspectiva de ação revolucionária e de 

divisão de poderes, não há possibilidade de conciliação. Ainda mais 

agregando perspectiva de raça e de classe. Você pode até vê, acredito que há 

quadros de hoje do movimento negro que ainda aceita isso. Que é 

participação subordinada. Olha você vem, para não falar que não tem negro, 

nós vamos colocar, nós vamos dá uma pasta (foi o caso Seção Afro na 

Secretaria Municipal de Cultura em 1992), mas não faz barulho não. Fiquem 

aí quietinhos, no máximo batem um tambor. Mas vir participar das decisões, 

questionar, exercer poder não. Isso acredito que, nós movimento negro aqui 

em Uberlândia enquanto ação radical de mostrar que viemos ainda estamos 

longe. Muito já foi conquistado, mas ainda estamos longe. Justamente por 

isso. Os anos vão passando as experiências aí vão sendo colocadas. Mas o 

pessoal que chegou ao mais próximo do poder resiste ainda. A se colocar, 

aliar a perspectiva de raça e classe a favor da raça. Porque até aliam raça e 

classe. Mas com esse desentendimento de que há possibilidade de 

conciliação. Em Uberlândia eu acredito que não (Entrevista com Neli Edite 

dos Santos gravada em 26 de janeiro de 2009). 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Contudo, avaliamos que esse comportamento sectário, estreito, inseguro e até 

certo ponto intolerante, do GRUCON de Uberlândia (MG) inviabiliza uma unificação 

mais consistente do movimento negro uberlandense. Nesse contexto, a questão da 

“partilha pelo poder” (DAGNINO, 2002), ainda se torna cada vez mais difícil para 

inserir a questão racial e gestores no poder público para implementar políticas públicas 

de promoção da igualdade racial.     

 

 

3.1.5 ASSOSAMBA 

 

 

Na cidade de Uberlândia (MG), do ponto de vista das manifestações afro- 

culturais, além da Igreja do Rosário ser ponto marcante do território referencial da 

comunidade negra através dos agrupamentos de congada oriundos de vários bairros da 

cidade, outro aspecto que chama atenção na demarcação territorial entre negros e 

brancos são os festejos carnavalescos. A realização desse evento é caracterizada por um 
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forte conflito racial e social. A existência dos blocos e escolas de samba que foram 

desenvolvidos a partir de 1928 incomoda tanto representantes do poder público, da 

classe dominante, como os de classe média.  

As manifestações carnavalescas na cidade foram iniciadas a partir do ano de 1907, 

porém, segundo registros jornalísticos, a participação da comunidade negra só 

aconteceu duas décadas mais tarde.  O memorialista Antônio Pereira da Silva (2007) ao 

descrever o desenvolvimento do carnaval de uberlandense, registrou que: 

 

 

nesses vinte anos, a cara do Carnaval foi a cara da elite. O vai-vem da 

avenida, o corso, os bailes, os blocos e cordões, tudo era feito por ela. [...] As 

classes proletárias deviam ter, também, as suas festas, mas não se tem notícia 

delas. A primeira nota da Imprensa sobre as mesmas foi dada em 1928, 

quando o clube de negros, “Flor de Maio”, começou a dar bailes 

carnavalescos. E o toque da audácia foi na terça-feira gorda: um grupo de 

negros, do Flor de Maio, alugou um automóvel e entrou no corso, reduto 

exclusivo de brancos ricos até então (SILVA, 2007, p. 21-22).   

 

 

Por conseqüência, a partir dos anos 1950, surgiram as primeiras escolas de samba 

como agrupamentos organizados institucionalmente (com estatuto, registro em cartório 

e alvará de funcionamento) na esfera pública uberlandense.      

A ASSOSAMBA
26

 – Associação das Escolas de samba e Blocos Carnavalescos de 

Uberlândia – foi criada em 24 de junho de 1991. A entidade é sucessora da extinta Liga 

das Escolas de Samba de Uberlândia – LESU
27

 –. Assim como a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário de São Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia, essa entidade 

passou a cumprir um papel relevante para a organização da população negra 

uberlandense no âmbito político-cultural. Entretanto, a ASSOBAMBA, desde quando 

surgiu nesse cenário, em muitos momentos foi mais caracterizada como uma 

                                                 
26

 A ASSOSAMBA surgiu com chegada de Pedro Barbosa, carnavalesco originário da Garotos do Samba, 

membro da família do Bolo. (O termo utilizado aqui pelo autor referindo a Pedro Barbosa como membro 

da família do Bolo [Otavio Afonso: Mestre Bolo], presidente e líder da agremiação supracitada não é 

biológico. È o de pertencimento social). Ele morou algum em São Paulo e notou que lá se fazia a tentativa 

melhor o Carnaval copiando o carioca. Infiltrado nos meios carnavalesco, Pedro conseguiu uma cópia do 

Estatuto que trouxe para Uberlândia e fundou a ASSOSAMBA. (DA SILVA, Antonio Pereira. História 

do carnaval de Uberlândia. De 1901 a 2000: 100 anos de folia. Uberlândia/MG: Editora Leiditathi, 2007, 

p. 87). 

  
27

  A LESU foi criada sob a intervenção do poder público. Segundo o memorialista Antonio Pereira, “Em 

1979, talvez aborrecido com tantas irregularidades, o Prefeito Virgílio Galássi divulgou que, em virtude 

da exigência de obras prioritárias propunha um Carnaval reduzido, com verbas menores. O jornalista Luis 

Fernando Quirino foi nomeado presidente da Comissão Executiva para organizar a Liga das Escolas de 

Samba de Uberlândia (LESU).   (DA SILVA, Antonio Pereira. História do carnaval de Uberlândia. De 

1901 a 2000: 100 anos de folia. Uberlândia/MG: Editora Leiditathi, 2007, p. 83) 
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organização com preocupações político-raciais extrapolando o limite da representação 

carnavalesca. 

Até o final dos anos 1970, as escolas de samba de Uberlândia (MG) não tinham 

uma organização que agregasse todas em uma só representação. Mesmo assim essas 

entidades já apresentavam grande potencial de mobilização nos setores populares da 

cidade, sobretudo o de reunir a maioria de negros/as. Percebendo o poderio dessa 

mobilização, o poder público se encarregou de criar a Liga das Escolas de Samba de 

Uberlândia (LESU) com claras intenções de controlá-las. A LESU foi criada sob as 

manobras e intervenções intencionais da elite e do poder público municipal. Assim, no 

ano de 1979, o então Prefeito Virgílio Galássi
28

 (PP) nomeou o saudoso jornalista Luiz 

Fernando Quirino para presidir uma Comissão Executiva para organizar os desfiles de 

carnaval de rua e a LESU. Foi literalmente uma intervenção branca no mundo do 

samba.  Ou seja, o interventor nomeado pelo poder público, além de ser um homem 

branco, de classe média, sem vínculo orgânico com a comunidade carnavalesca, 

apareceu justamente para atender os interesses da elite e do poder público.     

A articulação para a criação da ASSOSAMBA produziu uma discussão acirrada e 

conflituosa entre o poder público e as entidades carnavalescas. Em outras palavras, 

quando essa entidade surgiu como representante legítima das agremiações carnavalescas 

no cenário social uberlandense, passou a ser colocado em questionamento quem seria 

realmente os verdadeiros donos daquele que foi considerado há décadas o maior 

espetáculo cênico (concurso do desfile das escolas de samba) de rua de Uberlândia 

(MG). Na verdade, os autores sociais que criaram a entidade, mesmo de modo 

inconsciente, se colocaram como segmento da “sociedade civil”, pois a questão aqui era 

uma “oposição ao Estado autoritário” (DAGNINO, 2002), manifestado através do 

caráter de oficialidade da LESU.  

 

Considerada o único núcleo possível de resistência a um Estado autoritário, a 

sociedade civil se organizou de maneira substancialmente unificada no 

combate a esse Estado, desempenhando papel fundamental no longo processo 

de transição democrática (DAGNINO, 2002, p. 9).     

                                                 
28

 Virgílio Galássi (1923-2007), segundo interpretações de partidos políticos progressistas e da esquerda 

da cidade de Uberlândia, foi um dos últimos “coronéis da política” uberlandense. Com um currículo 

extenso na vida pública, com quase 30 anos de atividades, ele foi quatro vezes prefeito de Uberlândia, 

sem contar os mandatos de deputado federal Constituinte e o de vereador, no início da carreira política. 

Afastado da linha de frente da política local desde seu último mandato como prefeito (1997 a 2000), ele 

ainda atuava nos bastidores antes de sua morte em 2007. 
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No tocante à formação inicial da ASSOSAMBA, vale dizer que esta aconteceu a 

partir de uma articulação entre os presidentes, alguns componentes e simpatizantes de 

dez escolas de samba e três blocos carnavalescos de Uberlândia, que se uniram 

objetivando compor uma nova associação independente do poder público.  

A decisão final foi tomada após uma audiência para atender ao juiz da Vara de 

Infância e Juventude, que almejava proibir a participação de menores nos desfiles das 

escolas de samba. Uma comissão provisória foi formada e a ASSOSAMBA passou a 

promover uma série de eventos culturais em praça pública, como o Projeto “Kizomba
29

” 

a fim de divulgar a nova entidade e arrecadar fundos para que as escolas 

complementassem seus orçamentos. Depois disso, as escolas de samba passaram a usar 

e abusar do largo espaço conquistado na mídia uberlandense. Isso é perceptível nos 

fragmentos abaixo:  

 

blocos e escolas formam associação independente: dez escolas de samba e 

três blocos carnavalescos de Uberlândia se uniram com a proposta de formar 

uma associação independente. O objetivo da associação, segundo Pedro 

Barbosa, membro da comissão provisória, é organizar definitivamente o 

carnaval uberlandense. Para isso, encaminhou à Secretaria Municipal de 

Cultura proposta para o carnaval de 1992. [...] Participação das escolas na 

bilheteria do carnaval, subvenção do município baseado no salário-mínimo 

do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos [...] participação das escolas na comissão carnavalesca, até 

então, indicada apenas pela Prefeitura. E ainda, participação das escolas na 

escolha dos jurados, inclusive, ministrar cursos para eles; bilheteria das 

arquibancadas com preços populares; criação da concentração e da dispersão 

com toda segurança; e gravação do disco de samba-enredo.   

   

Sem verba, escolas de samba não farão carnaval de rua: Não haverá carnaval 

de rua em Uberlândia caso a Secretaria Municipal de Cultura não repasse a 

verba prometida para as escolas de samba até o dia 20 deste mês. A promessa 

é da União das Escolas de samba e foi feita ontem pelo presidente da 

entidade, Pedro Barbosa. Munidos do argumento de pressão, os presidentes 

das escolas de samba estiveram ontem pela manhã na Secretaria Municipal 

de Cultura para pedir à secretária Terezinha Magalhães uma posição sobre o 

assunto (Correio do Triângulo. Sexta feira, 13 de setembro de 1991). 
 

 

O espaço conquistado na mídia não veio de forma espontânea, pois conforme 

citado anteriormente, a criação da ASSOSAMBA foi o resultado de muita mobilização 

                                                 
29

 Sugestivamente, aqui, Kizomba foi uma homenagem às festas do povo negro que resistiu bravamente à 

escravidão. Era congregação, confraternização e resistência. Um chamado à luta por liberdade e por 

justiça. Ou seja, festa de resistência cultural de um povo que procura exaltar a vida e da liberdade. 
 

 



 

 

105 

 

contra as pressões coercitivas sofridas pelos presidentes das entidades carnavalescas 

exercidas por representantes de um poder elitista, preconceituoso e discriminatório no 

sentido de coibir e liquidar paulatinamente com as entidades e os espaços de convívio 

sociocultural da comunidade negra uberlandense. Talvez por ter sido construído nas 

condições de um conflito com o poder judiciário e com a experiência não muito 

promissora da LESU, a ASSOSAMBA tenha, a princípio, demonstrada certa forma de 

organização política diferenciada da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São 

Benedito dos Homens de Cor de Uberlândia e, em muitos aspectos com as demais 

entidades representativas da comunidade negra.  

A comissão provisória
30

 criada para representar as escolas e blocos carnavalescos 

perante os poderes públicos da cidade e responsável pela elaboração de seu primeiro 

estatuto, não contou com a participação direta de nenhum presidente das agremiações 

carnavalescas. Essa comissão foi constituída por um grupo de sete pessoas oriundos da 

base de cada agremiação. Desse modo, a comissão teve o papel de orientar, dirigir os 

trabalhos nas reuniões, encaminhar propostas votadas em assembléias gerais com 

participação dos presidentes e das diretorias de cada agremiação e redigir o primeiro 

estatuto e o regimento da ASSOSAMBA (ver Anexo: 4). 

Mediante essa formação, a comissão provisória manifestou um conjunto de idéias 

inspirado na democracia participativa (AVRITZER, 2002), regida pelas ações dos 

movimentos sociais de base muito característico dos finais dos anos 1970 e início dos 

anos 1980.  

 

No caso do Brasil, o processo de luta contra o autoritarismo e de transição 

para a democracia foi marcado pelas seguintes características: a construção 

de uma esfera de práticas sociais mais democráticas, em que práticas 

dominantes e excludentes foram questionadas (ALVAREZ, DAGNINO e 

ESCOBAR, 1998); a reavaliação de uma tradição cultural ambígua em 

relação à democracia (WEFFORT, 1998); e a defesa de um campo de 

                                                 
30

 A Comissão foi formada pelas seguintes pessoas:  

Aloísio Aparecido de Oliveira (o Boina), componente da Escola de Samba Tabajara do bairro Patrimônio 

desde criança. Sua família foi uma das principais articuladoras dessa escola, a mais antiga da cidade; 

Maria da Conceição Pereira Leal, militante das causas raciais e uma das articuladoras do Movimento 

Negro Visão Aberta de Uberlândia – MONUVA; Maria dos Santos Ramos, comerciante, diretora da 

Escola de Samba Última Hora. Proprietária de um restaurante na época na Rua Tiradentes, n. 142 – região 

central da cidade, onde ocorreram as reuniões para a criação da comissão provisória e elaboração do 

primeiro estatuto da ASSOSAMBA; Pedro Barbosa, ex-militante sindical metalúrgico na cidade de São 

Paulo, componente da Escola de Samba Garotos do Samba do bairro Martins; Sérgio Araújo Carvalho, 

comerciante, membro da diretoria da Escola de Samba Tabajara, diretor do Clube de Diretores Lojistas de 

Uberlândia (CDL) e o primeiro presidente da ASSOSAMBA. Valter José Prata (o capela), ex-presidente 

da extinta Escola de Samba Unidos do Capela e militante do MONUVA; Vitor Hugo de Oliveira, 

radialista e apresentador do programa semanal “Roda de Samba”, veiculado pela Rádio Universitária FM.  
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demarcação entre sociedade civil e Estado (AVRITZER, 1994; 1998). Desse 

modo, novos potenciais culturais de construção democrática emergiram e 

novas práticas, movimentos e instituições tronaram-se possíveis 

(AVRITZER, 2002, p. 17)
31

.       

 

Logo, conclui-se que após a leitura dos objetivos do primeiro estatuto da 

ASSOSAMBA, o modo de organização política buscado por essa entidade orientou-se 

pela estrutura organizativa extremamente horizontal. Ou seja, pelo fortalecimento das 

agremiações de base a ela filiadas motivando sua liberdade e autonomia organizativa 

perante o poder público. Nesse sentido, além dessas atribuições, do mesmo modo, 

percebemos que os princípios das idéias de democracia participativa tanto interna como 

externa defendida pela Comissão Provisória da ASSOSAMBA na plenitude de sua 

criação, foram norteados naquele momento pelos princípios dos modos de organização 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Entendia a Comissão que a entidade, além 

de ter a incumbência de ser representante das agremiações carnavalescas deveria 

também atuar no movimento negro uberlandense. Assim, como essa entidade reunia 

muitas agremiações carnavalescas poderia igualmente funcionar com instrumento de 

frente única para o movimento negro uberlandense. Desse modo, a Comissão entendia 

que por sua característica plural, a ASSOSAMBA poderia ser uma organização para 

todos/as os/as negros/as e não somente para os que defendiam ideologias de direita ou 

de esquerda. Nesse desafio, estava inclusa a tarefa de “dialogar” (HABERMAS, 1997)  

com aqueles(as) que ainda estavam sob hegemonia (GRAMSCI, 1989) das idéias 

elitistas de exclusão racial e social. 

 

 

3.2 Resultados dos modos organizativos  

 

 

As três últimas décadas (1980, 1990 e 2000) têm significado um momento 

importante de mudanças expressivas sobre os modos de organização do movimento 

negro brasileiro e seu enfretamento quanto à questão racial, o Estado e o diálogo 

(HABERMAS, 1997) com o conjunto da sociedade civil. Esse período também é 

marcado por uma ampla implementação de organismo de combate ao racismo no 

                                                 
31

 AVRITZER, Leonardo. O Orçamento Participativo: as experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte. 

In: Sociedade Civil e espaços públicos no Brasil / Evelina Dagnino (Organizadora). São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 
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aparelho do Estado, no sentido de desenvolver políticas de promoção da igualdade 

racial, considerando suas relações com o conjunto da administração pública (União, 

Estado e Municípios), a partir dos necessários canais comunicativos para o 

fortalecimento da democracia, sobretudo a democracia que visa realmente a 

“capacitação e igualdades de oportunidades” (SEN, 2000). 

Neste contexto, apresentamos neste terceiro capítulo a importância histórica da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens de Cor de 

Uberlândia (MG), para formatação política do Movimento Negro Uberlandense Visão 

Aberta (MONUVA, 1984); o Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia 

(GRUCON, 1986) e a Associação das Escolas de Samba de Uberlândia 

(ASSOSAMBA, 1991).  

Como resultado disso, apesar das diferenças e complexidades existentes nessas 

organizações, assistiu-se muitas conquistas no campo institucional na cidade de 

Uberlândia (MG).   

 

 

3.2.1 A Seção Afro-Brasileira 

 

 

As ações afirmativas promovidas pelas entidades supracitadas no tópico anterior 

para consolidar política institucional para implementação de organismo de combate ao 

racismo no aparelho público municipal foi inaugurada em 1993, no Governo Paulo 

Ferolla da Silva (PFL 1993-1996), com a criação da Seção Afro-Brasileira vinculada à 

Secretaria Municipal de Cultura.  

A conquista da Seção Afro-Brasileira significou o resultado de dezenas de anos 

de luta do movimento negro uberlandense e, essencialmente, a unidade política na ação 

de diferentes setores e agrupamentos (ASSOSAMBA, MONUVA, GRUCON, das 

Casas de Terreiros de Religiosidade de Matriz Africana, dentre outros) que tinham a 

bandeira comum de institucionalizar o combate ao racismo no aparelho do Estado.  

A articulação do processo para constituição da Seção Afro-Brasileira aconteceu 

após as eleições municipais de 1992. A maioria dos candidatos a vereadores/as 

negros/as que não se elegeram nas eleições se reuniram com as entidades mencionadas 

acima no “Black Chic” (clube de bailes da raça negra da cidade na época), redigiram um 

documento solicitando aos dois candidatos a prefeito no segundo turno (Paulo Ferolla 
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PFL e Geraldo Rezende PMDB) a criação de uma Pasta Afro-Brasileira na 

administração municipal. Mostrando muito amadurecimento político dentro do espírito 

democrático, além do documento contendo a proposta reivindicatória para criação desse 

órgão, o encontro indicou uma lista de seis (06) nomes de lideranças do movimento 

negro para que o vitorioso a Prefeito nas eleições daquele ano escolhesse um deles e o 

nomeasse como Diretor.               

Atendendo a forte pressão do Movimento Negro naquele momento, o prefeito 

Paulo Ferolla da Silva (PFL 1993-1996), nomeou o militante do MONUVA, Valter José 

Prata (o Capela) como o primeiro gerente da Seção Afro-Brasileira. Apesar de seu 

grande poder simbólico e da euforia que tomou conta de boa parte do Movimento Negro 

de Uberlândia por ter conquistado um órgão de representação institucional da 

comunidade negra na esfera pública uberlandense pela primeira vez, a Seção Afro-

Brasileira ainda não representou de fato a demanda política do Movimento Negro. Com 

vinculação e submissão à Secretaria Municipal de Cultura, esse órgão se limitou apenas 

ao cumprimento de uma gestão voltada para uma agenda mais focada para política 

cultural. Além disso, instalada numa mesinha dentro da Secretaria da Cultura, a Seção 

Afro-Brasileira não teve sequer uma sala no prédio público e tampouco dotação 

orçamentária própria.  

Contudo, apesar dessa limitação, o Movimento Negro uberlandense não perdeu 

o fôlego político e a sintonia com as lutas nacionais.  

Num processo diferenciado do que nos ocorreu com o movimento negro 

brasileiro entre os finais de 1970 e início de 1980, onde seus parceiros de luta não 

entendiam a discussão racial como uma questão de disparidade social, entre 1990 e 

1995 houve uma mudança radical de valores. As centrais sindicais e os principais 

sindicatos brasileiros passaram a incluir a temática das relações raciais em sua pauta de 

reivindicações, o que se refletiu não apenas na promoção de seminários, encontros, 

cursos e publicações, como também no aparecimento de órgãos internos específicos 

sobre o tema, como a Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento da Igualdade Racial da 

Força Sindical ou a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT). Ainda para coroar essa mudança de valores e 

amadurecimento político da questão racial na esfera pública, o ano de 1995 assistiu a 

primeira Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida, que 
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mobilizou o país em torno de uma pauta de reivindicações
32

. No bojo conjuntural dessas 

mudanças radical de valores, apesar de fragilizadas estruturalmente, as entidades 

representativas da comunidade negra uberlandense a duras penas fizeram parte desse 

cenário. Muitos militantes, mesmo que individualmente, participaram desses eventos.           

Por consequência, na década subseqüente, percebendo a forte pressão do 

movimento negro brasileiro e simultaneamente a persistência organizativa das entidades 

do movimento negro uberlandense, alguns partidos políticos da cidade e Uberlândia 

(MG), mesmo tardiamente
33

, seguindo uma orientação programática nacional adotaram 

em seus programas de campanha eleitoral na disputa ao pleito das eleições municipais 

do ano 2000, conteúdos sobre a questão racial. Vencedor nas eleições para o executivo, 

o Prefeito Zaire Rezende (2001-2004), do PMDB, cumpriu o que estava prescrito
34

, 

criou em seu governo a Coordenadoria Municipal Afro-Racial (COAFRO – 2001-

2009).  

 

 

3.2.2 A Coordenadoria Municipal Afro-Racial/COAFRO 

 

 

Ao contrário de sua antecessora, a Seção Afro-Brasileira (1993-2001), a 

COAFRO nasceu numa perspectiva estruturalmente voltada para questões de políticas 

públicas de promoção da igualdade racial. Isto é, com espaço físico próprio, vinculado à  

Secretaria Municipal de Governo e composição de cargos de provimento: (I) 

Coordenador Municipal Afro-Racial; (II) Assessor Especial; (III) Assessor Técnico; 

(IV) Diretor da Divisão Afro-Cultural; (V) Chefe de Seção administrativa e (VI) Chefe 

                                                 
32

 Ver, “Por uma política nacional de combate ao racismo e à desigualdade racial: Marcha Zumbi contra o 

racismo, pela cidadania e a vida. Brasília, Cultura Gráfica e Editora LTDA., 1996.  

   
33

 Segundo Ivair Augusto Alves dos Santos, “um balanço dos estudos sobre a questão racial e os partidos 

políticos indicou que, na história recente, no período de 1979-1985, houve elevação do nível de 

participação do movimento negro na vida político- partidária. Ver “Os partidos políticos e a questão 

negra”, In: SANTOS, Ivair Augusto Alves. O Movimento Negro e o Estado (1983-1987): o caso do 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Governo de São Paulo. São 

Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p.51.    
 
34

 Ver Plano de Desenvolvimento Social (Políticas Sociais, Direitos Humanos e Cidadania), Questão 

Afro-Racial. In: “Uberlândia de Cara Nova”. Programa de Governo, Coligação O Povo em 1º- Lugar 

(PPB, PSDB, PSDC, PTB, PDT, PTN, PRTB, PRN e PSC). Uberlândia/MG 2000, p. 16. 
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da Seção de Eventos
35

. Sobre tal processo, o militante, escritor e historiador Jeremias 

Brasileiro, ocupante por muitos anos de cargo comissionado na COAFRO, deu-nos o 

seguinte depoimento: 

 

na realidade eu participo da Secretaria de Cultura desde o ano de 2001. Na 

época quando eu fui convidado pelo então Gilberto Neves (ex-coordenador 

da COAFRO) para fazer parte do quadro da COAFRO, naquela oportunidade 

eles tinham me convidado especificamente para realizar um trabalho de 

biblioteca. Seria um trabalho de pesquisa. Nesse trabalho eu iria contribuir 

para construção de uma biblioteca. Trabalhar na parte cultural. Mas, por 

causa de um processo político minha função foi desviada. De repente eu me 

transformei num administrador. Numa pessoa para mexer com finanças na 

qual eu não tinha nenhum conhecimento. Tive que me adaptar à realidade da 

época. Deixar de fazer um trabalho de divisão cultural de bibliotecário que 

era proposta naquele momento e me transformei num administrador de 

finanças. Uma situação totalmente inesperada. Mas depois eu percebi que 

isso foi importante, porque foi um aprendizado que tive. E a COAFRO então 

foi uma dimensão da Pasta-Afro. Essa Pasta era voltada especificamente para 

trabalhar com questões culturais. A COAFRO era vinculada à Secretaria de 

Governo tinha toda uma dinâmica cultural, mas também política que tinha 

como meta especificamente trabalhar com Políticas Públicas. (Entrevista feita 

com Jeremias Brasileiro, funcionário de cargo comissionado da 

COAFRO/DIAFRO de 2001 a 2010). 

 

 

Vale destacar que em seus primeiros anos de gestão o órgão tinha status de 

Secretaria e recursos orçamentários próprios. Entretanto, com a passar do tempo, devido 

aos encontros e desencontros políticos administrativos da gestão que a criou, dos 

problemas estruturais e até em certo sentido político ideológico caracterizado pelos 

fluxos e refluxos do movimento negro uberlandense que não interagiu diretamente nesse 

órgão como deveria, a COAFRO começou a perder força dentro do próprio governo 

democrático popular de Zaire Rezende (PMDB, 2001-2004) 
36

.  

Hoje, no atual governo de Odelmo Leão Carneiro (PP, 2005-2012), o órgão foi 

pouco a pouco perdendo sua vinculação com a Secretaria Municipal de Governo e 

posteriormente transferido para a Secretaria Municipal de Cultura. Por consequência, 

mais uma vez, a questão racial em Uberlândia (MG) se viu reduzida aos limites da 

questão folclórica cultural. Jeremias Brasileiro acompanhou essas mudanças de perto e 

conclui:                         
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e desde então eu estou fazendo parte da administração posteriormente com a 

entrada de outra administração que eu continuei com o Odelmo (Prefeito) a 

Secretária Mônica (da Secretaria Municipal de Cultura) e a COAFRO então 

deixou de ser COAFRO vinculada à Secretaria de Governo. Transformou sim 

em uma Diretoria de Assuntos Afro-Raciais retornando então para a 

Secretaria de Cultura. (Entrevista feita com Jeremias Brasileiro, funcionário 

de cargo comissionado da COAFRO/DIAFRO de 2001 a 2010). 

 

 

A partir de uma reforma administrativa promovida pela atual gestão municipal 

citada acima, a COAFRO foi transformada em Divisão de Assuntos Afro-Raciais 

(DIAFRO) com acento na Secretaria Municipal de Cultura sob as mesmas condições da 

extinta Seção Afro-Brasileira. Portanto, infelizmente, isso significou um retrocesso 

político nos termos da representação e ações afirmativas para o Movimento Negro de 

Uberlândia (MG) no plano de institucionalização para implementação de organismo de 

combate ao racismo no aparelho público municipal. 

A perda de status da COAFRO, primeiramente de Secretaria e posteriormente a 

de Coordenadoria Municipal de Administração Pública tornando-se uma simples 

divisão de Assuntos afro-racial dentro da Secretaria de Cultura, inevitavelmente trouxe 

muitas perguntas para reflexão. A primeira delas, e mais importante, é se o órgão foi 

constituído estruturalmente seguindo as deliberações políticas do Movimento Negro de 

Uberlândia (MG). Segundo é se as entidades organizadas politicamente do movimento 

negro participaram ativamente de forma autônoma dentro da COAFRO. Terceira e 

última é se o próprio movimento estava eficiente amadurecido, fortalecido, estruturado 

e preparado para atuar politicamente nesse órgão da esfera pública de forma livre e 

independente (não só como ator consultivo, mas também deliberativo). Resumidamente, 

esses questionamentos, inferem o entendimento sobre “representatividade” 

(DAGNINO, 2002).  

Refletindo sobre as particularidades e desempenho desse processo, de acordo 

com Evelina Dagnino, a questão da representatividade nos espaços públicos é um 

grande desafio.  

 

A representatividade nos espaços públicos de interlocução com o Estado 

constitui um desafio cujas proporções têm provocado um amplo debate, 

mencionado acima, não apenas sobre as formas de assegurá-la como também 

sobre a avaliação do funcionamento desses espaços. A necessidade de 

articulação da sociedade civil tem sido apontada como uma forma de 

assegurar representatividade maior. A enorme emergência de redes de vários 

tipos, assim como de fóruns temáticos como FNRU, responde a essa 
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necessidade de tornar mais densa a representatividade da sociedade civil, de 

modo a assegurar uma interlocução eficaz com o Estado, tanto nos processos 

concretos de negociação como na inclusão de questões específicas da 

constituição da agenda estatal (DAGNINO, p. 292).                        

 

 
Atualmente, talvez, nesse balanço, uma das hipóteses que poderia nos levar a 

compreender esses questionamentos seja avaliar os caminhos políticos que foram 

traçados para a constituição da COAFRO antes mesmo da assinatura do Decreto № 

8439, de 20 de março de 2001, sancionado pelo governo do Prefeito Zaire Rezende 

(PMDB, 2001-2004).  

Curiosamente a COAFRO surgiu mais sob influência da efervescência nacional 

e internacional dos debates da necessidade da institucionalização da temática racial na 

esfera pública do que através do diálogo (HABERMAS, 1997) mais estreito com as 

representações políticas do Movimento Negro de Uberlândia. Ou seja, “nos anos 2000, 

na esteira dos períodos anteriores, despontam como um momento indispensável para 

que o Estado tenha papel fundamental na criação e desenvolvimento de políticas 

públicas
37

”. Assim, os atores sociais que legitimaram a COAFRO evidentemente 

sabiam dessa conjuntura. Ou seja, apesar de o governo do prefeito Zaire Rezende 

(PMDB, 2001-2004) se orientar pelo princípio “democrático popular”, não houve 

nenhuma consulta ou negociação com as entidades representativas da comunidade 

negra. Na totalidade, todas foram totalmente ignoradas no processo. Então se conclui 

que a COAFRO foi criada de cima para baixo. O que ocorreu na verdade foi um arranjo 

político costurado entre o prefeito Zaire Rezende (PMDB) e o deputado federal Gilmar 

Machado (PT).  

Na época, o prefeito organizou um governo de coalizão composta por partidos 

que lhe apoiaram no segundo turno das eleições. Assim, houve distribuição de 

secretarias para todos os aliados. No PT houve uma acirrada disputa entre as tendências 

internas do partido quanto à indicação de nomes para compor o secretariado. No final, 

depois do embate entre as tendências, para surpresa geral a tendência Democracia (DS) 

do deputado federal Gilmar Machado saiu derrotada e não emplacou nenhum nome da 

cota do partido. 

    Entretanto, a DS tinha dois triunfos em mãos. O próprio e único deputado 

federal aliado politicamente ao prefeito na cidade e capaz de estabelecer a ponte com 
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Brasília e o primeiro suplente de vereador do PT, Gilberto Neves, com real 

possibilidade de futuramente assumir o cargo na câmara municipal. Afinal, dentre os 

dois vereadores eleitos do PT naquela legislatura estava o atual deputado estadual 

Welinton Prado que fora recordista de votos naquela eleição e tinha tudo para sair 

vitorioso como candidato a deputado estadual dentro de dois anos. Assim, para ficar 

bem com Gilmar Machado e seu agrupamento político, Zaire Rezende procurou 

contemplar e acomodar politicamente o suplente de vereador a Coordenador Municipal 

Afro-Racial. Posteriormente, coube ao escolhido e sua tendência a negociação com 

outros partidos para complementação dos restantes de cargos comissionados da 

COAFRO.  

Portanto, sendo construída de cima para baixo e usando métodos de 

negociatas políticas, clientelismo e desprezando a participação das entidades 

representativas do Movimento Negro de Uberlândia nas negociações para composição 

dos cargos comissionados do órgão, a COAFRO não poderia sobreviver como instância 

institucional real de representação da comunidade negra na esfera pública por muito 

tempo. Ora, “As relações clientelistas, por exemplo, envolvem permuta interpessoal e 

obrigações recíprocas, mas a permuta é vertical e as obrigações assimétricas”. 

(PUTNAM, 1996, p.184).  Por outro lado, isso também não inocenta as entidades do 

Movimento Negro de Uberlândia. A bem da verdade, o movimento negro através de 

suas representações MONUVA, GRUCON, ASSOSAMBA, dentre outros, que se 

declaram pertencentes ao movimento poderiam sair da omissão e interferir no processo. 

 

 

3.2.3 O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

As tentativas do Movimento Negro de Uberlândia (MG) para consolidar a 

bandeira de luta comum de institucionalizar politicamente o combate ao racismo no 

aparelho do Estado na sociedade uberlandense apesar dos percalços tornaram-se uma 

obstinação. Se por um lado as tentativas no município desaguavam para o fracasso, por 

outro lado, a estratégia poderia se desenvolvida em outra esfera. Nesse caso, intervir na 

Universidade Federal de Uberlândia seria essencialmente providencial, até porque já 

existia em curso nas instituições de ensino superior um amplo debate nacional sobre 

ações afirmativas. Dentre essas, além da política de cotas raciais que visa promover o 
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acesso de estudantes negros/as nas universidades, também havia ocorrido o I Congresso 

Brasileiro de Pesquisadores Negros no ano de 2000, realizado na Universidade Federal 

de Pernambuco, organizado com a participação efetiva de militantes do Movimento 

Social Negro de Pernambuco e, sobretudo, a criação da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros (ABPN) no mesmo evento.  

A criação da ABPN, em 2000, é parte de um processo mais longo de 

crescimento da presença de intelectuais orgânicos negros/as nas universidades 

brasileiras. Essa presença pode ser concebida a partir da constituição dos núcleos, 

centros e grupos de estudos afro-brasileiros enquanto espaço de produção acadêmica em 

várias universidades públicas federais e estaduais. O processo teve início em 1959, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do surgimento do primeiro Centro de 

Estudos Sobre o Negro no Brasil (CEAO/UFBA). Em 1975 foi criado o Centro de 

Estudos Afro-Orientais da Universidade Cândido Mendes. Em 1981 o Centro de 

Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que 

posteriormente passou a ser chamado de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro 

NEAB/UFAL. Depois, teve a criação do NEAB da Universidade Federal do Maranhão, 

o NEAB da Universidade Federal de Sergipe, o da Universidade Federal de São Carlos 

(SP), entre outros, nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil.   

Por conseqüência, as pesquisas, os estudos e as atividades de extensão 

desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros contribuíram com o 

desenvolvimento e a ampliação do campo temático das relações étnico-raciais nas 

universidades. Podemos afirmar que o espaço acadêmico dos Núcleos de Estudos Afro-

brasileiros contribuiu de forma significativa na elaboração de alternativas de 

intervenção social e reflexão acadêmica referente à história da população negra na 

sociedade brasileira. Contudo, a configuração e articulação institucional dos Núcleos 

têm se caracterizado e se constituído num cenário distinto.  

Assim, no bojo de processo, após muitas reuniões e articulações entre 

militantes do movimento negro uberlandense e negociações com o magnífico Reitor da 

UFU, nasceu o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de 

Uberlândia (NEAB/UFU), no ano de 2006. 

O NEAB/UFU foi formalmente instituído em 2006, porém antes disso já 

existia uma movimentação para sua articulação e criação nos bastidores da UFU entre 

alguns professores. Dentre esses, estava o antropólogo e professor do Curso de Ciências 

Sociais, José Carlos Gomes Silva e o professor Guimes Rodrigues Filho, do Instituto de 
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Química, que já trabalhavam a temática racial com seus alunos. Entre os técnicos 

administrativos, Conceição Pereira Leal e Cristina Perón movimentavam o restante da 

universidade e a comunidade negra uberlandense em termos de movimento negro.  

Finalmente, no ano de 2005, com o primeiro seminário em projeto de 

extensão organizado pelo Historiador Benjamim Xavier de Paula, então na época 

professor substituto da Faculdade de Educação, e Cristina Perón, lotada na mesa 

faculdade, é que o NEAB começa a ser pensado em termos de institucionalização. 

Paralelamente a isso, uma comissão do Movimento de Articulação e Integração Popular, 

formada pelos técnicos administrativos da UFU José Amaral Neto, José Divino, 

Conceição Leal, no corpo discente o aluno do Curso de Ciências Sociais da UFU Pedro 

Barbosa, externa a UFU, o jornalista da TV Cidadania Heli Fidelis e o profissional 

liberal e produtor de eventos Jorge silva, participaram de uma reunião com o Reitor, na 

sede da Reitoria, para discutir, legitimar a reivindicação e encaminhar a consolidação do 

NEAB/UFU. (Ver Anexo: 5).   

No ano seguinte, através da Portaria № 277, de 17 de março de 2006, o 

Magnífico Reitor Arquimedes Diógenes, nomeou por um mandato Pro-tempore de um 

ano, os membros que comporiam a primeira Coordenação Executiva do NEAB/UFU. 

Essa composição teve as atribuições e seguintes nomeações: (1) coordenador executivo 

o Professor Guimes Rodrigues Filho (Instituto de Química); (2) vice-coordenador 

executivo a Técnica-administrativa Cristina Mary Ribeiro Perón (Faculdade de 

Educação); (3) coordenador científico o Professor Benjamim Xavier de Paula 

(Faculdade de Educação) (4) vice-coordenador científico Luciane Ribeiro Dias 

Gonçalves (Pesquisadora do Grupo Racismo e Educação da Faculdade de Educação); 

(5) secretário o técnico-administrativo Ramom Rodrigues (6) representante discente o 

aluno Pedro Barbosa (Curso de Ciências Sociais da UFU).   

Em linhas gerais, desde quando surgiu, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

da Universidade Federal de Uberlândia (NEAB-UFU), vem atuando no sentido de 

promover as ações afirmativas na educação. Dentre essas, se destaca a formação 

continuada de docentes da rede pública de Educação Básica do Município de 

Uberlândia e da região do Triângulo Mineiro, que teve início em 2006, através do 

Programa de Formação Continuada de Docentes da Educação Básica da Pró-Reitoria de 

Extensão da UFU. Esse Programa contempla um eixo de formação cuja temática é 

gênero, raça e etnia e é desenvolvido pelo NEAB-UFU.  Esse eixo temático de 

formação tem como base o cumprimento da lei federal N 10639/03, que obriga os 
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estabelecimentos de educação básica públicos e privados a ensinar história e cultura 

africana e afro-brasileira. Em 2006 o NEAB-UFU aprovou no Edital 

UNIAFRO/MEC/SESu/SECAD um projeto de curso de aperfeiçoamento para docentes 

da rede pública, envolvendo também os discentes em formação nos cursos de graduação 

das universidades públicas e privadas, convênio DIPOC-UFU-323/06. 

Assim, por excelência, propositadamente o núcleo vem cumprido um papel 

além do acadêmico.  Através do Programa de formação continuada da PROEX-UFU 

estabeleceu parcerias com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de 

Uberlândia, através do Centro Municipal de Estudos e Pesquisas Educacionais e da 

Diretoria Afro-Racial (Órgão da Secretaria Municipal de Cultura); e da 

Superintendência Regional de Ensino (Órgão da esfera Estadual). Mesmo que essas 

ações sejam realizadas sob orientações para fins mais acadêmicos o NEAB/UFU tem 

feito um extraordinário preâmbulo político entre as instituições públicas e o movimento 

negro. Inclusive, muitas lideranças das entidades e do movimento uberlandense têm 

ministrado cursos no programas do NEAB/UFU. 

A parceria entre NEAB-UFU e Município ocorreu de forma mais consistente 

a parir do ano de 2007, na segunda edição do Programa de Formação Continuada, 

quando parte dos recursos financeiros para o desenvolvimento do Programa foi oriunda 

da Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento de um dos módulos do 

Programa. Esse módulo teve um foco especial sobre a Geopolítica Brasil-África.   

Em 2008, o NEAB-UFU, em parceria com o Instituto de Química da UFU, 

aprovou no Edital UNIAFRO/2008 do MEC/FNDE/SECAD, convênio DIPOC 

478/2009, o I Curso de Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

da UFU, disponibilizando 60 vagas. Esse curso tem permitido o fortalecimento da 

interface com a rede pública de ensino da seguinte forma: (1) pela formação dos 

docentes e gestores das redes municipais e estaduais de ensino para o cumprimento da 

Lei n° 10.639/03); (2) pela formação adequada dos profissionais da educação recém-

graduados pela Universidade Federal de Uberlândia que não tiveram a formação 

desejada para o cumprimento da Lei n° 10.639/03 nos seus distintos cursos de 

graduação, particularmente nas licenciaturas, e estarão em atuação na educação pública 

e privada; (3) através da produção de monografias, onde poderá ocorrer uma ampliação 

da produção bibliográfica para contribuir com a implementação da Lei nos 

estabelecimentos de ensino da Educação Básica, sendo que estas produções terão um 
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caráter de originalidade por serem realizadas por docentes e gestores da rede pública de 

ensino.  

O curso de especialização é uma das estratégias interessantes de pressão 

política.  Desde que a Lei n° 10.639/03 foi sancionada, nem o Município de Uberlândia, 

nem tampouco o Estado de Minas Gerais alteraram os seus projetos pedagógicos para a 

inserção dos conteúdos a que a mesma se refere. Desse modo, o curso de especialização 

(UNIAFRO/2008) serve para fortalecer o trabalho que tem sido desenvolvido pelo 

núcleo. Sobretudo como interlocução entre o NEAB-UFU e a Prefeitura de Uberlândia 

(através do CEMEPE) para a proposição de um novo projeto pedagógico para o 

Município de Uberlândia que contemple o disposto na Lei n° 10.639/03. 

As ações promovidas pelo o NEAB/UFU até aqui no campo educacional, 

citando a fala de Edson Santos, Ministro da SEPPIR, é  

 

uma oportunidade ímpar para fortalecer o diálogo e a cooperação entre 

órgãos e entidades governamentais e não governamentais de promoção da 

igualdade racial, no qual deverão ser apontados possíveis ajustes nas políticas 

de igualdade racial ora em curso, fortalecidas as relações das mesmas com as 

políticas sociais e econômicas 
38

.  

 

 

Contudo, para alguns atores existem preocupações quanto ao melhoramento 

do nível político do Movimento Negro de Uberlândia e do próprio NEAB/UFU. Nesse 

contexto, por exemplo, o coordenador geral do núcleo, Guimes Rodrigues Filho, 

falando da estrutura política do movimento negro e da correlação do NEAB/UFU com 

as instituições públicas externa a UFU, sociedade civil e a própria universidade, adverte 

que:  

 

então, vou tentar falar de forma generalizada dos contatos que tenho e tive 

com as distintas partes do Movimento Negro. O que entendo é que o 

Movimento Negro precisa de uma reorganização. Aí dentro do Movimento 

Negro eu incluo o NEAB/UFU porque ele é fruto dessa luta do Movimento 

Negro aqui de Uberlândia. Eu falo da reorganização porque eu entendo que 

os movimentos precisam avançar no sentido político e de capacitação de seus 

próprios dirigentes. No sentido político porque nós temos hoje um marco na 

história do Brasil, fruto da luta do Movimento Negro nas suas várias faces, 

que é uma mudança radical que tem ser feita na educação. E vem aí com a 

Lei federal 10639/03, que aqui em Uberlândia, por exemplo, existe na Lei 

Orgânica do município desde 1992, que é a instituição da obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E eu acho 
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que é pela educação que passa a nossa maior luta. A luta tem que ser travada 

no campo da educação. Porque no Brasil, a educação e principalmente a 

educação superior, é que faz a diferença em termos quadros e inserção em 

lugares políticos que possibilita essa transformação. E nesse sentido, eu acho 

que o Movimento Negro não só da região, mas de forma geral vem lutando. 

Mas eu entendo que tem que ter ações mais efetivas. Como, por exemplo, 

ações na justiça de forma coletiva que possa cobrar do poder público a 

implementação dessa legislação e de outras. E a gente não tendo esse tipo de 

movimento, as Leis não são cumpridas. Quando o movimento é feito tem 

sido com timidez. Para se ter um exemplo, a gente hoje tem todos os 

municípios do Brasil e, conseqüentemente, os estados que foram denunciados 

pelo Instituto de Advocacia Afro-racial e Ambiental do Rio de Janeiro. De 

qual o ouvidor da SEPPPIR Dr. Adami Fazia parte e, que atualmente está 

licenciado porque está na SEPPIR. E essa foi uma ação política de um 

instituto que provocou aí as denúncias dos Estados e seus devidos municípios 

em relação ao descumprimento da Lei 10639. A Lei é de 2003, século XXI. 

Já faz sete anos que existe a Lei. Ela não vem sendo cumprida. Então, caberia 

ao Movimento Negro se organizar em torno de que eu chamo de ações 

macros. E essa é uma ação macro que acho que hoje seria a mais relevante 

em termos de luta do Movimento Negro. Então aí eu acho que não é só uma 

particularidade de Uberlândia ou da região, mas de caráter geral. A gente 

tem, por exemplo, o consórcio dos NEABs, mas assim, mesmo com a 

formação de consórcio, ainda estamos praticando ações tímidas em relação a 

essa questão da legislação. Então eu acho que nesses termos o Movimento 

Negro, ele ainda precisa ser organizado. Em torno de aspectos que eu chamo 

de macro, temas relevantes, eu acho que a gente está caminhando devagar. 

Nós precisamos agora, nesse momento, passar por um processo de 

capacitação mesmo das lideranças, capacitação política que acho que é o 

mais relevante. Porque ainda eu acho que pelo menos aqui em Uberlândia as 

ações realizadas pelos grupos dos distintos movimentos são ainda limitadas. 

E basicamente aí com questões que eu chamo de assuntos, que eu diria não 

diminuindo a importância deles, mas assuntos menores, com uma 

organização em termos assistencialista para atender uma determinada 

comunidade, porque eles reorganizam em torno de comunidade, e ainda o fio 

condutor geral da luta não foi enxergado. (Entrevista realizada com Guimes 

Rodrigues Filho, em 19 de maio de 2010). 

   

 

Em síntese, no plano geral, entendemos que o Coordenador do NEAB/UFU 

avaliou que, embora até o momento o NEAB tenha funcionado em caráter de mandato 

Pro-tempore, suas ações têm significado um extraordinário valor para a comunidade 

negra uberlandense e região do Triângulo Mineiro. Essencialmente, como instrumento 

político de implementação de organismos de combate ao racismo no aparelho do 

Estado. No caso específico de Uberlândia (MG) e da região do Triângulo Mineiro, é 

notório que uma instituição responsável pela produção de conhecimento científico como 

a UFU consegue agregar inserção de políticas públicas no âmbito do Estado e da 

sociedade civil nas instâncias municipais, estadual e federal. Contudo, nesse viés, para a 

amplitude dos interesses e objetivos do projeto político (DAGNINO, 2002) da 

comunidade negra uberlandense e região, também é importante e urgente que o 

NEAB/UFU saia dessa atual condição de temporalidade que ainda persiste e se 

institucionalize de vez como órgão federal público dentro dessa poderosa instituição. 
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Assim, ele poderá reacender e revigorar, estimular e motivar as entidades 

representativas do movimento negro uberlandense citado neste trabalho rumo a uma 

reorganização política mais elaborada, sobretudo na requalificação, formação 

continuada e capacitação de velhos e novos militantes do Movimento Negro de 

Uberlândia (MG).  

Nessa perspectiva, já está em curso à existência da Comissão da Igualdade 

Racial da OAB; a Comissão Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial da Câmara 

Municipal e, sobretudo, o Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que tem 

agregado várias entidades do Movimento Negro, de entidades de manifestações 

culturais naturais e da religiosidade de Matriz Africana e uma infinidade de outras 

entidades democráticas da sociedade parcerias na luta pelas implementações de políticas 

públicas de promoção da igualdade racial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho buscou realizar um estudo empírico qualitativo sobre os modos de 

organização e institucionalização do Movimento Negro de Uberlândia (MG) na esfera 

pública (HABERMAS, 1995). Nesse contexto, consideramos que o Movimento Negro 

organizado de Uberlândia (MONUVA, GRUCON, ASSOSAMBA e os órgãos públicos 

DIAFRO e NEAB/UFU) representam a institucionalização política e social da 

comunidade negra uberlandense. Contudo, o que perguntamos é se de fato 

ocorreu/ocorre uma participação politizada do Movimento Negro de Uberlândia (MG) 

na esfera pública e em que grau essa participação se configura na via institucional como 

capacidade de proporcionar uma construção realmente de liberdade e igualdade para o 

desenvolvimento e formação de uma comunidade cívica (PUTNAM, 1996) dos 

negros/as no município? 

Iniciando pela primeira questão, em linhas gerais, até certo ponto, pudemos 

considerar que houve uma participação política, sobretudo quanto à questão da tentativa 

de buscar politizar o debate sobre a problemática racial no âmbito da esfera pública 

municipal. Afinal, depois da organização política institucional das entidades 

representativas das comunidades negras uberlandenses citadas acima, os temas da luta 

contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas de intolerâncias 

correlatas, essencialmente a religião de matriz africana, começaram a ganhar 

visibilidade no espaço público (DAGNINO, 2002).  

No conjunto desse processo notamos que o Movimento Negro uberlandense 

tornou-se um novo sujeito político coletivo (SADER, 1988, DAGNINO, 2002), na 

maioria das vezes independente dos partidos políticos. Observamos ainda que o 

processo de ampliação do diálogo (HABERMAS, 1995) no âmbito da sociedade civil e 

do Estado tem contribuído para que o Movimento Negro uberlandense alcance mais 

espaços nos órgãos do aparelho do estado, tanto municipal, estadual e federal.  

Nesse processo de amadurecimento político, nota-se o esboço de uma 

configuração metodológica hegemônica (GRAMSCI, 1990) no sentido de buscar a 

ocupação dos espaços na esfera pública. Ou seja, conforme já abordamos no terceiro 

capítulo deste trabalho, utilizando-se do “capital social” (PUTNAM, 1996) que no caso 

da comunidade negra uberlandense normalmente se manifesta através da identidade 

cultural, as entidades representativas do movimento negro buscaram unificar e 
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consolidar um bloco social, não mais apenas como fator cultural, moral, de concepção 

do mundo, mas igualmente vislumbrando o aspecto político na sua conexão entre 

sociedade civil e o Estado. Aqui, no caso estudado, significa a “construção de uma nova 

cidadania” (DAGNINO, 1994-2002). Uma cidadania que vise políticas públicas de 

promoção da igualdade racial.   

Por consequência, no decorrer das ultimas três décadas (anos 1980, 1990 e 

2000) catalogamos algumas ações afirmativas que formam constituídas nesse sentido. 

Assistimos a criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra (CMPDCN, 1985); a aprovação do Artigo 165, da Lei Orgânica do 

Município de Uberlândia (1992); a Seção Afro-Brasileira vinculada à Secretaria 

Municipal de Cultura (1993); a Coordenadoria Municipal Afro-Racial (COAFRO – 

2001); o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia 

(NEAB/UFU – 2006); a Comissão da Igualdade Racial da OAB (2009); a Comissão 

Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial da Câmara Municipal (2009) e, 

sobretudo, a articulação do Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial (2009). 

Logo, se conclui que, empiricamente, no quesito participação politizada 

dentro de todos os limites pudemos considerar satisfatória a atuação do Movimento 

Negro uberlandense, principalmente se levarmos em conta o balanço feito por um dos 

gestores da COAFRO/DIAFRO no campo temático envolvendo a educação.        

 

Dentre de todas as ações que a gente tem desenvolvido a que eu considero 

mais pertinente e ainda continuo considerando, há momento que a gente 

avança mais há momentos que a gente recua mais, mas eu acredito que a 

nossa inserção e nosso trabalho dentro da educação. Da difusão da Lei 10639 

dentro das escolas municipais, da estadual, nas faculdades para mim tem sido 

o trabalho mais relevante. Haja vista que só no ano passado eu cheguei a 

trabalhar com mais de 19 mil alunos em 55 instituições durante todo o ano 

tentando não só quebrar os preconceitos, as discriminações, mas fazendo com 

que essa questão étnico-racial faça parte do cotidiano das escolas e não 

somente em datas especificas como maio ou novembro. (Entrevista feita com 

Jeremias Brasileiro, funcionário de cargo comissionado da 

COAFRO/DIAFRO de 2001 a 2010). 

 

 

Entretanto, paralelamente a isso, tomando a fala do coordenador geral do 

NEAB/UFU como referência, notaram também um princípio de tomada de consciência 

de muitos integrantes do Movimento Negro uberlandense que se tornaram gestores 

quanto às limitações do poder público municipal, estadual e federal e, 

conseqüentemente, do próprio Movimento Negro em lidar com a problemática das 

demandas das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Isto é, apesar desses 
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gestores reconhecerem os muitos avanços que aconteceram, do mesmo modo, eles 

verificaram que teve uma grande tensão entre a gestão desses órgãos de governos com 

os interesses de projetos políticos (DAGNINO, 2002) do Movimento Negro.  

 

Nesse sentido eu acho que o NEAB/UFU com relação à interação com os 

movimentos negros, na verdade ainda não está fazendo seu trabalho. Esse é o 

fato. A gente tem uma coordenação de movimentos sociais, que é para fazer a 

interlocução e isso não foi feito de forma adequada.  Em minha opinião nem 

foi iniciado. E o papel do NEAB/UFU é sim de orientação, de apresentar 

essas temáticas macros para contribuir com a organização. Não que o 

NEAB/UFU vai ser o carro chefe. Mas ele tem que participar politicamente. 

Ele não vem fazendo isso. Eu acho que por uma série de fatores. Porque o 

NEAB/UFU é núcleo novo na universidade. Ele só tem quatro anos. 

Concentrou suas ações na formação continuada de professores da educação 

básica. E agora entrando também na graduação. Lutando aí para questão de 

implementação da Lei (10639) dentro da própria universidade. Mas ainda a 

interlocução com o movimento negro é muito falha. O NEAB/UFU deveria 

fazer isso com mais propriedade. Para poder realmente, essa é minha posição, 

mas assim em termos de diretoria levar alguns aspectos mais importantes 

para luta. Por exemplo, aconteceu, há um tempo atrás, uma questão em 

relação à prova do vestibular aqui da UFU. O núcleo entendeu que a prova 

tinha conteúdo racista. Aí sim acho que foi uma ação importante. Porque foi 

apresentada pelo movimento negro. O movimento negro se organizou levou 

isso ao ministério público. Apesar que o Ministério Público Federal entendeu 

que a prova não tinha racismo. Arquivou o processo. A universidade não 

tinha cometido nenhum ato nesse sentido. Eu acho que foi uma ação coletiva. 

Auxiliada pelo NEAB, mas que depois disso  também não deu continuidade. 

Eu acho que falta, nesse sentido, no NEAB uma falta de formação dessas 

lideranças para contribuir. Eu acho que não tem um recorte mais específico. 

Acho que uma ação importante do núcleo. Mas ele vem aos poucos se 

consolidando. Claro com seus defeitos e suas virtudes. Mas no sentido do 

movimento negro eu ainda acho que tem construir esse diálogo. E aí nós 

precisamos achar a forma mais adequada. Ainda não sei se essa coordenação 

que existe no NEAB é suficiente. Infelizmente essa coordenação não pode ser 

exercida por alguém da comunidade externa. Tem que ser da universidade. 

Isso dificulta um pouco também. Mas eu acho que essa a grande falha do 

NEAB que tem que se resolver para contribuição do Movimento Negro. 

(Entrevista realizada com Guimes Rodrigues Filho, em 19 de maio de 2010). 

 

 

Assim, a reflexão desse depoimento nos leva imediatamente à segunda 

questão. Ou seja, em que grau essa participação se configurou na via institucional como 

capacidade de proporcionar um desenvolvimento realmente de liberdade e autonomia do 

Movimento Negro na sua correlação de forças tanto como agente político na sociedade 

civil como perante o Estado? 

 Do ponto de vista quantitativo, o balanço é realmente positivo quando nos 

referimos às conquistas das políticas públicas de promoção da igualdade racial que 

Movimento Negro uberlandense obteve nas três últimas décadas (anos 1980, 1990 e 

2000). Contudo, o qualitativo político ainda está longe de um modelo ideal. Ou seja, o 
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movimento se mobiliza, reivindica, conquista, porém não consegue realizar a 

manutenção e encaminhamento de seu projeto político.  

Ora, dentre tantas mudanças institucionais ocorridas enquanto legislações e 

conseqüentemente muitas em forma de leis, como por exemplo o Artigo 165 da Lei 

Orgânica do Município de Uberlândia (de 1992), a Lei n° 10.639/03 que já foi 

sancionada pelo Governo Federal, ainda não chegou para maioria das escolas 

municipais e estaduais. O descaso com essas leis ocorre tanto na Universidade Federal 

de Uberlândia como na maioria das instituições de ensino superior particulares. E, para 

fechar, as Cotas Raciais ainda não vingaram na UFU. 

 Portanto, depois de tudo que abordamos teórica e empiricamente, 

percebemos uma ausência de formação política e técnica entre a maioria dos quadros 

dirigentes das entidades mencionadas neste trabalho. O que resulta como fator 

preocupante disso é que as entidades não possuem nenhum recurso material para 

requalificar seu quadro funcional e nem projeto mais consistente para superação dessa 

carência. E, para agravar ainda mais essa desqualificação política, percebemos também 

que a maioria das entidades está relativamente desestruturada material e juridicamente. 

Inclusive a inadimplência em relação ao poder público, ao ponto de sofrer sanções 

jurídicas.    

Contudo, quanto ao nível da participação (AVRITZER, 2000) do Movimento 

Negro de Uberlândia (MG), no sentido de aplicar, fortalecer, dar continuidade e integrar 

as políticas públicas de promoção da igualdade racial a um plano sistêmico no âmbito 

da sociedade civil e do Estado continua sendo um grande desafio que está para ser 

enfrentando.  Ou seja, de consolidar institucionalmente o tratamento das questões 

raciais tendo como objetivo principal incentivar políticas afirmativas no sentido de 

proteger os direitos de indivíduos e de grupos sociais, raciais e étnicos sujeitos à 

exclusão social.  
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ANEXO (1) - Estatuto da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

de Uberlândia – Minas Gerais, 05 páginas. 
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ANEXO (2) - Estatuto do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta 

(MONUVA, 08 páginas) 
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ANEXO (3) - Estatuto do Grupo União e Consciência Negra de Uberlândia 

(GRUCON, 07 páginas)  
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ANEXO (4) - Estatuto da Associação das Escolas de Samba de Uberlândia / MG 

(ASSOSAMBA, 12 páginas)  
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ANEXO (5) - Realise da Reunião na Reitoria da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU, 01 página) 
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