
CONVOCAÇÃO 
 
Foram quase 20 anos de construção e consolidação de políticas de ações afirmativas. Os últimos 15 
anos foram de total efervescência ede rupturas profundas nas políticas públicas universalistas 
voltadas à população brasileira e um avanço num círculo virtuoso, de uma política que sinalizava o 
reconhecimento do RACISMO e de medidas para sua superação. Essa construção é política e tem 
o movimento negro brasileiro como maior protagonista. 
 
Infelizmente, hoje vivemos o desmonte das agendas de Promoção da Igualdade Racial, que a cada 
dia mais se articula em teias que detonamos diferentes segmentos étnicos brasileiros: 

 
VENDA DO PATRIMONIO PUBLICO: a gana privatista do governo federal entrega a 
Petrobras e o Pré-Sal, aprofundando a crise econômica; 
SOBERANIA POPULAR: A busca pela democracia plena passa pela garantia do povo de 
escolher seus governantes; o direito ao voto está ameaçado; 
INTERVENÇÃO: A execução de Marielle Franco escancara a farsa da intervenção, por enquanto no 
RJ.A vida não é uma jogada política e eleitoral.Em nome da “segurança” nos matam. Para nós UPP 
sempre foi a redução da favela a três letras; 
INTOLERANCIA RELIGIOSA: O Brasil revive uma cultura de massa das intolerâncias 
religiosas, marcada pela a desassistência da pluralidade que nos colocam situação de enfretamento 
corpo a corpo e destruição dos diferentes patrimônios culturais religiosos (matriz africana, islâmicas, 
judaicas) 
GUERRA AS DROGAS E ENCARCERAMENTO: fim da política de segurança publica que 
controla nossos corpos e territórios para manutenção das hierarquias raciais e assegurar os 
privilégios das elites, resultando na 3ª maior população carcerária do mundo e um jovem negro 
morto a cada 23 minutos;  
TETO DE GASTOS PÚBLICOS: gastos congelados por 20 anos que atingem diretamente 
saúde, assistência social e educação pública. Ora, quem são os usuários majoritários destes sistemas 
e serviços públicos? 
REFORMA DO ENSINO MÉDIO: Esta proposta novamente gerou polêmica, tanto pelo teor 
das medidas, quanto pelo fato de ter sido apresentada via medida provisória (ou seja, já tinha força 
de lei assim que foi publicada). Um dos pontos mais criticados é o fato de que as escolas não 
precisarão oferecer todos os conteúdos formativos, o que pode limitar a escolha dos estudantes; 
PRECARIZAÇÃO DA PREVIDÊNCA – ATAQUE AS PERSPECTIVAS DE 
FUTURO:Apresentada em dezembro, a proposta do governo tornava muito mais rigorosas as 
condições para o trabalhador brasileiro se aposentar. Idade mínima de 65 anos para homens e 
mulheres, tempo mínimo de contribuição de 25 anos e 49 anos de contribuição para receber o 
benefício integral foram algumas das medidas apresentadas pelo governo. Estando nos postos mais 
vulneráveis de trabalho, conseguiremos nos aposentar? 
REFORMA TRABALHISTA: Mais de uma centena de pontos da CLT podem ser alterados. A 
reforma privilegia as negociações coletivas em detrimento da legislação em diversos 
assuntos, como férias, jornada de trabalho, intervalos de trabalho. Também estão envolvidas 
questões como terceirização, contrato temporário, acesso à justiça trabalhista e trabalho 
intermitente. Toda a reforma subalterniza os trabalhadores e dá poderes quase absolutos aos 
empregadores; 
 
Em meio a essa atmosfera que nos revolta, e que alguns pensam nos deveria paralisar, é que a 
Sociedade Civil (mulheres e homens comprometidos com os seus segmentos sociais) resiste e chega 
até a IV CONAPIR. Essa é uma atitude contra hegemônica. Apesar desta conjuntura, estamos 
aqui;apesar do desmonte,estamos aqui. Resistimos e nos reinventamos na prática do 
aquilombamento. 

 
A administração política do nosso país insiste em se vangloriar por uma falsa retomada do 
crescimento econômico. Porém, nossas comunidades continuam a sofrer com os índices de 
desemprego típicos de depressões econômicas, mas que tem alvo específico e direcionado, as 
minorias étnicas brasileiras: negrxs, quilombolas, ciganos, judeus, palestinos e indígenas. Esse 
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contexto político nos afeta profundamente, promove um ataque generalizado ao movimento 
trabalhista e reverte importantes conquistas da sociedade civil, em especial do movimento negro, 
fomentando ainda mais o extermínio da juventude negra. 

Por isso defendemos nesta IV CONAPIR: 

SOBRE RECONHECIMENTO e JUSTIÇA 

1. Primeiramente, Fora Temer! 
2. A revogação da Reforma Trabalhista e da Lei de Terceirização; 
3. O arquivamento da Reforma da Previdência; 
4. A revogação da PEC 55, que congela os investimentos, e plena implementação do Plano 

Nacional da Educação; 
5. A Revogação da Reforma do Ensino Médio e a retomada da implementação das leis 10639-

03 e 11465-08; 
6. Contra qualquer tipo de intervenção militar; 
7. Por uma política efetiva e permanente de reconhecimento e titulação dos territórios 

quilombolas; 
8. Aperfeiçoamento do sistema jurídico de controle e combate às fraudes e penalização dos 

fraudadores das cotas raciais; 
9. Retomada das bolsas de permanência universitária dos quilombolas e indígenas. 
10.  

SOBRE DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE DIREITOS  

11. Instalação de política pública de combate ao feminicídio e ao extermínio da juventude 
negra eretirada da PEC da redução da maioridade penal; 

12. Uma política de investimentos na indústria nacional e nos pequenos e micro 
empreendimentos das minorias étnicas, que garanta crédito e escoamento da produção; 

13. Criação do fundo de financiamento das políticas de PIR;  
14. Reforma tributáriaprogressiva com taxação de heranças e grandes fortunas, e garantia de 

melhor distribuição de renda do país. 
15. Com sentimento Panfricanista estamos irmanados na luta pela consolidação da democracia 

nos países africanos; 
16. Valorizar a presença negra no campo da ciência e tecnologia como elementos essenciais de 

um processo de desenvolvimento;  

Nós – a sociedade civil – ALERTAMOS: Não se deixem paralisar por uma crise democrática que 
avança sobre nós. Somos convocados à agência! É preciso reconhecer, qualificar e proteger os 
patrimônios culturais como parte dos direitos sociais de todas/os nós. Importa construir uma 
agenda deliberativa e propositiva. Vamos à construção de nossa história, pois todas as tentativas de 
nossa subalternização falharam e por isso nós aqui estamos. 

Convocamos a todxs a darmos nossa resposta a esses desgovernos.  Que a IV CONAPIR seja 
espaço de resistência e emancipação.  

Sejam todas/os bem-vindas/os a VI CONAPIR. 
  

União de Negros pela igualdade - UNEGRO / Central Única dos Trabalhadores  - CUT / 
Coletivo Nacional de Juventude Negra – Enegrecer /Movimento Negro Unificado – MNU / 
Centro de estudos e discussões Romani -  CEDRO / Confederação Nacional Quilombola – 
CONAQ / Federação Árabe Palestina – FEPAU / Centro de Artesanato Indígena Ticuna 
Içaense – CATI / União Nacional dos Estudantes -  UNE / Associação Brasileira de 
Pesquisadores Negros/as – ABPN / Grupo de mulheres negras DANDARA NO CERRDO / 
EDUCAFRO / Rede Afro LGBT / Agentes Pastorais Negros – APNs / Conselho Federal de 
Psicologia / Casa de Cultura Ilê Asé D’Osoguiã – IAO / Confederação Nacional de 
Trabalhadores em Educação – CNTE / Fórum Nacional de Mulheres Negras 


