
 
 

CARTA DOS PESQUISADORES/AS NEGROS/AS AO POVO 
BRASILEIRO 

 

O Consórcio Nacional dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e grupos 
correlatos – CONEAB e a Associação Brasileira de Pesquisadores/as 
Negros/as - ABPN, reunidos no X Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores/as Negros/as, X COPENE, na Universidade Federal de 
Uberlândia, manifestar publicamente profunda preocupação com o 
contexto atual da política brasileira, neste segundo turno da eleição de 
2018 para a presidência da República, frente aos riscos ao Estado 
democrático de direitos e ameaças à pluralidade de idéias, às 
liberdades fundamentais e de expressão e o respeito às diferenças 
étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual, na sociedade 
brasileira.  

 

Contexto marcado por atos de racismos, hostilidades, criminalização 
de grupos específicos e várias formas de violências retratando um 
quadro de ódio e intolerância a partir de divergências políticas, como o 
assassinato covarde no domingo de eleição do primeiro turno, do 
mestre de capoeira Moa do Katendê, compositor e dançarino baiano, 
de 63 anos, na Bahia. Sabemos que tal quadro é estimulado por 
narrativas de discursos de um dos candidatos nesta eleição ao cargo 
máximo de condução da nação brasileira e que se notabilizou 
politicamente por posições de racismos explícitos contra o povo negro, 
especialmente os quilombolas, machismos e lgtbfobia. 

 

Nós, negras e negros, filhos da diáspora africana, repudiamos essas 
atitudes e qualquer tentativa de reduzir direitos conquistados 
historicamente como nunca houve na história deste país, como 
políticas públicas de promoção da igualdade racial, sobretudo, políticas 
de ação afirmativa na área da educação, em especial no ensino superior 
brasileiro.  

 



 
A partir do ativismo e das demandas colocadas pelo movimento negro 
nacional foi possível reconhecer os danos e prejuízos históricos, 
psicológicos, econômicos e materiais causados aos africanos 
escravizados e seus descendentes, pelo perverso processo dominação 
colonial dos povos europeus. Mais do que isso, nos últimos anos foi 
possível pensar em ações concretas de combate ao racismo (individual 
e institucional) e todas as formas de preconceitos e discriminações, 
num ambiente de negociação com o Estado brasileiro em suas várias 
estruturas. Re-existimos com as forças da nossa ancestralidade! 

 

Portanto, continuaremos nossa luta pela construção de uma efetiva 
base social contra o racismo e todas as formas de opressão, exploração 
e violência, conduzida pelo movimento social negro em prol de uma 
sociedade justa, plural, que respeite à diversidade e repudia qualquer 
forma de discriminação de etnia, cor, gênero e classe. Em outras 
palavras, uma sociedade comprometida com os valores da democracia 
popular. Neste sentido, não temos dúvida que dentre os projetos 
políticos apresentados pelos dois candidatos para o futuro da nação 
brasileira, o do candidato Fernando Haddad, do Partido dos 
Trabalhadores, e sua vice Manuela D’Ávila, do PCdoB, é o que mais se 
aproxima como opção eleitoral dos afro-brasileiros. 

 

Uberlândia, X COPENE, outubro de 2018   

 

 

 

 


