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INTRODUÇÃO 

A III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 
Intolerâncias Correlatas ou, simplesmente, Conferência Mundial de Durban, ocorrida de 31 de 
agosto a 08 de setembro de 2001, representou um marco nos esforços internacionais pela 
promoção da igualdade. Organizada pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, ademais dos delegados governamentais, a Conferência contou com a presença 
massiva de representantes da sociedade civil – cerca de 3.000. Seu documento final, a 
Declaração e Plano de Ação de Durban, incorporou demandas históricas de grupos 
discriminados e estabeleceu um espectro amplo de políticas a serem adotadas pelos países. 

O processo da Conferência Mundial de Durban evidenciou as dificuldades de se lidar 
com temas complexos e polêmicos referentes ao respeito à diversidade no mundo. Temas 
como a situação dos afro-descendentes e as heranças do tráfico transatlântico de negros para 
fins de escravidão, o conflito no Oriente Médio, direitos dos povos indígenas, o holocausto, 
ademais da situação de ciganos, migrantes e refugiados geraram dificuldades de 
entendimento. Ao final, logrou-se obter um documento de consenso que reconhece o 
sofrimento das vítimas de intolerância e atende grande parte de suas demandas por medidas 
de superação das injustiças a que estão sujeitas. 

Os principais temas debatidos em Durban foram:  
• A escravidão e o tráfico de escravos; 
• Migrantes e refugiados; 
• O impacto das múltiplas formas de discriminação contra mulheres: gênero e 

racismo; 
• Discriminação baseada em castas; 
• Discriminação contra os Povos Indígenas; 
• Outros grupos discriminados: crianças, ciganos, portadores do HIV/AIDS, 

asiáticos, afrodescendentes. 
A Conferência Mundial de Durban foi precedida por quatro Conferências Regionais 

Preparatórias: na África, na Ásia, na Europa e nas Américas. A princípio, a Conferência 
Regional das Américas limitar-se-ia aos países integrantes do GRULAC, ou seja, aos países 
da América Latina e do Caribe, de forma que Estados Unidos e Canadá não teriam 
participação nela. Em 2000, por meio de um acordo, a Conferência Preparatória da América 
Latina e Caribe foi expandida para incluir também aqueles dois países. Pela conjuntura 
própria da região, a Declaração de Plano de Ação de Santiago, documento final da 
Conferência Regional das Américas adotado naquela ocasião, incorporou avanços superiores 
aos obtidos na Conferência Mundial1. 

Nos anos seguintes, a Declaração e o Plano de Ação de Durban influenciariam 
fortemente os países do continente, servindo de parâmetro para a adoção de políticas de 
redução das desigualdades raciais. Em cumprimento aos compromissos assumidos, mais de 18 
Países estabeleceram instâncias governamentais específicas para o tratamento das questões 
raciais, novos espaços de cooperação e diálogo foram criados e iniciou-se a discussão de um 

                                                 
1 O documento está disponível em espanhol na página eletrônica das Nações Unidas: 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.189.PC.2.7.Sp?Opendocument 
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ante-projeto de Convenção Interamericana Contra o Racismo e Toda Forma de Discriminação 
e Intolerância no âmbito da Organização dos Estados Americanos. 

Em 2008, a Conferência Regional da América Latina e Caribe será pioneira no 
processo de Revisão de Durban. Seu resultado possivelmente influenciará o processo de 
Revisão das demais regiões. As dificuldades políticas e a diversidade de interesses em relação 
a temas desta Conferência são muito grandes, o que tem acarretado constrangimentos para a 
efetivação do processo. Apesar de reconhecer os embaraços existentes e respeitando-se os 
constrangimentos internos de vários Estados, o Brasil considera fundamental empreender o 
processo de Revisão de Durban, a fim de renovar o compromisso assumido em 2001 e 
identificar oportunidades de superação dos desafios que se apresentam. 

A DECLARAÇÃO E PLANO DE AÇÃO DE DURBAN NO BRASIL 

No Brasil, a Declaração e o Plano de Ação de Durban exerceram forte influência sobre 
o tratamento conferido pelo Estado às políticas de igualdade. Inúmeras ações vêm sendo 
adotadas visando à efetivar em nível nacional e internacional as recomendações contidas 
naquele documento. 

Mesmo antes da Conferência Mundial de Durban, o Estado brasileiro já havia 
assumido o compromisso internacional de promover a igualdade. O País assinou a Convenção 
Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD) em 
07 de março de 1966 e a ratificou em 27 de março de 1968. Internamente, o documento foi 
aprovado por Decreto Legislativo de 1967 (DO de 23 de junho de 1967) e, em seguida, 
promulgado pelo Decreto nº 65.810, de 1969.  

Ademais da ICERD, o Brasil também é Parte dos principais Tratados Internacionais 
sobre direitos humanos, tendo ratificado a Convenção Internacional pela Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher2 em 1984, a Convenção Internacional Sobre 
Direitos das Crianças em 1991 e seus Protocolos Facultativos em 2004, o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos3 e a Convenção Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais4 em 1992, além da Convenção n° 169 da Organização Internacional do 
Trabalho Sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais em 2004.  

Um importante avanço recente, posterior a Durban e influenciado pela Conferência, 
foi a apresentação pelo Estado Brasileiro da Declaração Facultativa prevista no Art. 14 da 
ICERD, reconhecendo a competência do Comitê Internacional homônimo para receber e 
analisar denúncias de violação dos direitos humanos cobertos pela mencionada Convenção. 

Em 16 de outubro de 2003, o Brasil apresentou o 17º Relatório Periódico (referente a 
2002), em cumprimento ao Artigo 9º da Convenção. Este Relatório correspondia ainda aos 
Relatórios 14º, 15º e 16º devidos até aquela data (CERD/C/431/Add.8) e prepara-se para 
apresentar nova edição do Relatório, atualizada, ainda este ano. 

                                                 
2 Aprovada pelo Decreto Legislativo n°93, de 1983 (DCN-2, de 11 de novembro de 1983) e promulgada pelo 
Decreto n°89.460, de 1984. 
3 Aprovada pelo Decreto Legislativo n° 226, de 1991 (Do de 13 de dezembro de 1991) e promulgada pelo 
Decreto n°592, de 1992. 
4 Aprovada pelo Decreto Legislativo n°226, de 1991 (DO, de 13 de dezembro de 1991) e promulgada pelo 
Decreto n°591, de 1992. 
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O Brasil mantém convite aberto (standing invitation) a todos os Relatores Especiais 
das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos para que visitem o País e 
profiram suas análises e recomendações. Em outubro de 2005, o Relator Especial das Nações 
Unidas Sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerâncias Correlatas acedeu ao convite. Ele viajou a Brasília - DF, Salvador - BA, Recife - 
PE, Pesqueira - PE, Rio de Janeiro - RJ e São Paulo – SP e avaliou os fatores de 
discriminação que afetam a população afro-descendente, povos indígenas e estrangeiros, 
incluindo trabalhadores migrantes, refugiados e pessoas em busca de asilo. Encontrou-se com 
o Presidente da República, alguns Ministros e Ministras de Estado, com o presidente do 
Senado e membros do parlamento, com membros da Suprema Corte e outras esferas do 
judiciário, ademais de representantes de organizações não governamentais (ONGs), da mídia, 
membros de diversas religiões, comunidades envolvidas e oficiais das Nações Unidas. 

Inúmeras outras conquistas foram obtidas pela sociedade brasileira a partir da adoção 
da Declaração e Plano de Ação de Durban. Neste documento de posição, dedicamos espaço 
razoável à enumeração de algumas das consideradas mais relevantes e, em anexo, segue a 
ampla compilação das atividades desenvolvidas pelo Governo Federal para promover a 
igualdade e superar as injustiças decorrentes do racismo, da discriminação racial, da 
xenofobia e das intolerâncias correlatas. 

O PROCESSO DE REVISÃO DE DURBAN 

A Conferência Regional da América Latina e Caribe, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 
de junho do corrente ano, será pioneira no processo de Revisão de Durban. Esta posição 
confere particular importância ao evento, uma vez que ele poderá servir de modelo para as 
demais regiões interessadas em realizar a sua Revisão.  

O Brasil empenhou-se fortemente para impulsionar a Conferência de Revisão de 
Durban. Ademais de ser uma praxe consagrada, os encontros de avaliação das Conferências 
temáticas das Nações Unidas contribuem para fortalecer os compromissos assumidos, 
identificar os desafios à sua execução e manter temas relevantes sob constante escrutínio da 
comunidade internacional. Ao mesmo tempo, deve-se manter vigilância sobre os riscos de 
retrocesso em relação aos consensos logrados em eventos anteriores. 

A Declaração e o Plano de Ação de Durban consagram o patamar mínimo de proteção 
a ser oferecido pela comunidade internacional às vítimas e potenciais vítimas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. O processo de Revisão poderá 
ampliar o espectro de proteção, aprofundá-lo e fortalecê-lo, jamais reduzi-lo. Cabe aos 
Estados e às Nações Unidas zelarem pelo seu pleno acolhimento, identificarem as 
dificuldades de implementação e cooperarem entre si para a superação dos desafios existentes. 

Os países da América Latina e do Caribe encontram-se em condições favoráveis ao 
pleno cumprimento dos compromissos assumidos em Durban. Mais além, existem condições 
para a plena execução da Declaração e Plano de Ação de Santiago. É necessário dedicar 
especial atenção aos temas afetos à região e observar as especificidades destes países e de 
seus povos. A maior contribuição que a região poderá oferecer ao mundo será obter um 
documento final de consenso que incorpore a perspectiva regional do problema, ressalte as 
características do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas 
na América Latina e no Caribe, apresente caminhos para a sua superação e incentive a 
cooperação bi e multilateral sobre estas questões. 
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1. AVANÇOS OBTIDOS NO BRASIL A PARTIR DE DURBAN 

Já em 2002, por ocasião da celebração da data da abolição formal da Escravatura no 
Brasil, 13 de maio, a Presidência da República editou o Decreto nº4.228/02, instituindo o 
Programa Nacional de Ações Afirmativas. Este Decreto contemplava uma série de medidas 
iniciais visando à promoção da igualdade, dentre elas a “realização de metas percentuais de 
participação de afro-descendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no 
preenchimento de cargos em comissão” dentro do Poder Executivo. No ano seguinte, este 
Decreto seria superado pela criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR)5, pela adoção da Política Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (PNPIR) e pela criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(CNPIR)6. 

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criada em março 
de 2003, consiste de um órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República na 
formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade 
e a proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos vítimas de discriminação, com ênfase na 
população negra. É a primeira vez que o Governo Federal brasileiro institui um órgão com a 
competência específica de promover ações visando à garantia não apenas da igualdade 
jurídica, mas também da igualdade material para as populações tradicionalmente afetadas pelo 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas.  

Está a cargo da SEPPIR a execução e coordenação da Política Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial - PNPIR, instituída pelo Decreto no 4.886/03, que propõe ações 
exeqüíveis em longo, médio e curto prazo, com base em seis programas e ações 
programáticas: (1) implementação de um modelo de gestão da política de promoção da 
igualdade racial; (2) apoio às comunidades remanescentes de quilombos; (3) ações 
afirmativas; (4) desenvolvimento e inclusão social; (5) relações internacionais; (6) produção 
de conhecimentos.  

A PNPIR fundamenta-se em três princípios básicos: a transversalidade, a 
descentralização e a gestão democrática.  

A transversalidade diz respeito à inclusão da perspectiva de promoção da igualdade 
racial nas iniciativas de diversas áreas do Governo brasileiro, seja na economia, seja na 
promoção da saúde, da educação, cultura, justiça, etc. Este princípio tem conferido à SEPPIR 
uma função especial de órgão articulador, mais do que, propriamente, uma função de órgão 
executor de políticas de igualdade.  

A parceria com outros ministérios e órgãos da Administração Pública Federal permite 
à Secretaria induzir a identificação de demandas específicas dos grupos étnica e racialmente 
preteridos, buscando soluções conjuntamente com o órgão competente. Percebe-se então que, 
em muitas situações, não se trata de formular, planejar e executar novas políticas específicas 
para tais grupos, mas de se adotar uma perspectiva diferenciada de atendimento a suas 
necessidades nas políticas já existentes. 

A descentralização refere-se à inserção da política de promoção da igualdade racial 
na atuação de Estados, municípios e do Distrito Federal. Conforme determina a constituição 
brasileira, o Brasil constitui-se de uma República Federativa, de forma que cada ente federado 
responsabiliza-se pela oferta de determinados bens públicos à população. A descentralização 

                                                 
5 Medida Provisória nº 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº10.678, de 23 de maio de 2003. 
6 Decreto nº4.885, de 20 de novembro de 2003. 
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possibilita o pleno atendimento das populações excluídas nas áreas de competência específica 
destes entes federados e vem se concretizando pela adesão deles ao Fórum 
Intergovernamental de Promoção de Igualdade Racial (FIPIR). Todos os Estados brasileiros já 
aderiram ao Fórum, assim como cerca de 500 municípios (aproximadamente 10% dos 
municípios brasileiros) 

Por fim, a gestão democrática consiste no processo de legitimação da política de 
promoção da igualdade racial por meio da consulta e participação dos diversos atores sociais, 
em especial da sociedade civil organizada. O mais importante e regular mecanismo a 
viabilizar esta participação tem sido o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial – 
CNPIR que, ademais, realiza significativo trabalho de controle social das ações 
governamentais. Em 2005, ocorreu também a I Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – I CONAPIR, ocorrida nos dias 30 de junho e 01 e 02 de julho. A 
Conferência teve como tema central “Estado e Sociedade – Promovendo a Igualdade Racial” 
e logrou representatividade expressiva7, envolvendo mais de 90.000 pessoas ao longo do 
processo e 1.136 delegados no evento final. 

A partir dos subsídios oferecidos pela Conferência, foi elaborado o Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (Planapir), cuja adoção atende a um dos principais 
compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em relação à Declaração e Plano de Ação de 
Durban (parágrafo 167 do Plano de Ação). O Planapir estabelece comandos diretivos, metas e 
diretrizes nacionais orientadoras das políticas na matéria, alicerçado em um modelo de gestão, 
monitoramento e avaliação que tem por agenda estratégica oito eixos de ação: (1) saúde, (2) 
educação, (3) crescimento econômico, (4) assistência social e transferência de renda, (5) 
habitabilidade, (6) igualdade racial, democracia e cidadania, (7) ações específicas para 
população indígena e cigana e, por fim, (8) eqüidade de gênero. 

Todo esse desenvolvimento, declaradamente, decorre da forte influência exercida pela 
adoção da Declaração e Plano de Ação de Durban em 2001. O Estado brasileiro já havia 
reconhecido a persistência do racismo estrutural na sociedade brasileira e estava 
comprometido com a sua superação. Cabe lembrar que o Brasil conviveu quase quatro séculos 
com a vigência de um regime escravocrata sustentado por políticas estatais que avalizavam a 
discriminação racial, em especial – mas não unicamente – contra africanos, afro-descendentes 
e indígenas. A omissão prolongada do Estado em reverter os danos decorrentes deste processo 
consolidou uma situação altamente indesejável que afeta, ainda hoje, a capacidade de usufruto 
do direito à igualdade daquelas populações8. A III Conferência Mundial Sobre Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas fortaleceu esse compromisso com 
a superação da desigualdade e outras injustiças decorrentes da intolerância. 

                                                 
7 I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial: Brasília, 30 de junho a 02 de julho de 2005: 
Relatório Final. Brasília: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 2005. 
8 A persistência das desigualdades raciais tem sido mensurada e analisada por instituições oficiais de pesquisa 
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ver, por 
exemplo: Síntese de Indicadores Sociais 2007 (disponível em meio eletrônico em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2007
/indic_sociais2007.pdf), bem como BARROS, R.P; FRANCO, Samuel; MENDONÇA, Rosane. Discriminação e 
Segmentação no Mercado de Trabalho e Desigualdade de Renda no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2007.  
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1.2. POLÍTICAS NACIONAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

As iniciativas adotadas pelo Estado brasileiro para assegurar a efetividade da 
Declaração e do Plano de Ação de Durban abarcam diversos aspectos da vida social do País. 
Os principais órgãos do governo planejam suas ações levando em consideração a perspectiva 
étnico-racial e a importância da adoção de políticas afirmativas para a superação das 
desigualdades. Em princípio, a maior virtude desta política consiste exatamente em seu 
caráter transversal, o que implica uma progressiva e consistente mudança cultural na 
formulação de políticas públicas, tornando-as mais inclusivas. 

Neste sentido, apresentam-se a seguir as políticas que maior êxito obtiveram na 
incorporação desta perspectiva. 

1.2.1. PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA 

O Brasil possui, comprovadamente, mais de 3.500 comunidades de remanescentes de 
quilombos. Tais comunidades constituem valiosa herança e memória da resistência das 
populações negras à escravidão e encontram-se espalhadas em várias regiões do território 
nacional. Nesses locais, a cultura, a religiosidade e a história do povo negro encontram-se 
preservadas, apesar das constantes ameaças resultantes da falta de assistência e proteção por 
parte do poder público.  

As comunidades remanescentes de quilombos foram formadas plor afro-descendentes 
que resistiram à escravidão e se refugiaram no interior do País, geralmente em regiões 
isoladas e de difícil acesso. Em sua maioria, essas comunidades permaneceram alijadas do 
acesso a bens públicos e de contato regular com o restante da sociedade, de forma que sua 
situação sócio-econômica reflete esta exclusão. Há, em conseqüência, grande demanda por 
políticas públicas, em especial no que tange a serviços de saúde, educação, desenvolvimento 
local e titulação das terras.  

Em atendimento a esta demanda, o Governo brasileiro lançou em 2004 o Programa 
Brasil Quilombola (PBQ), cuja coordenação geral está a cargo da SEPPIR. Sua execução 
envolve 21 órgãos da Administração Pública Federal e dispõe de uma coordenação colegiada 
encarregada do seu monitoramento, ademais da constante parceria com a sociedade civil. Ele 
tem contribuído para a regularização fundiária das terras histórica e culturalmente ocupadas 
pelos quilombolas, bem como o desenvolvimento local, por meio de atividades que ampliam a 
capacidade de produção e geração de renda das comunidades. Aumentou-se, também, a oferta 
de assistência médica por meio do Programa Saúde da Família e Saúde Bucal em mais de 
trezentos municípios, ademais da previsão de oferta de saneamento básico em onze Estados 
onde há Quilombos. Integra estes esforços, ainda, o Programa de Educação Quilombola, que 
tem investido na formação de professores, produção de material didático, construção e 
estruturação de escolas, dentre outras medidas para elevar o nível educacional dessas 
populações. Por fim, cabe destacar a capacitação de lideranças para que participem, 
monitorem e acompanhem as ações desenvolvidas em suas comunidades; desta forma, 
procura-se fomentar a capacidade e a qualidade da participação e representação dos 
quilombolas. 

Desde o início do Programa, 1170 Comunidades foram certificadas pela Fundação 
Cultural Palmares do Ministério da Cultura, 585 processos de Regularização Fundiária 
instaurados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e 24 títulos de propriedade foram emitidos, beneficiando 31 
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comunidades. Ao todo, 3.562 comunidades remanescentes de quilombos estão identificadas 
em território nacional, superando-se largamente os dados oficiais disponíveis em 2003 que 
estimavam a existência de apenas 743 comunidades desta natureza. Ao todo, 112 
Comunidades Quilombolas possuem o título de suas terras. 

No que tange ao montante de recursos investidos nestas ações, observa-se ampliação 
progressiva do orçamento destinado às políticas para estas Comunidades: em 2004, quando o 
PBQ foi criado, não houve dotação orçamentária; em 2005, os recursos somaram R$ 
7.029.000,00; em 2006, o valor foi ampliado para R$ 13.397.968,00. Em 2007, o orçamento 
foi fixado em R$ 13.999.000,00, o que consolida paulatinamente o PBQ como mecanismo de 
atendimento às necessidades das comunidades, que também são crescentes. De acordo com as 
prioridades de ação do PBQ, foi destinada a cada ano parte do orçamento a outras esferas de 
governo ou a entidades da sociedade civil. 

1.2.2. SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 

O Governo brasileiro criou a Política Nacional de Saúde da População Negra, cujo 
principal propósito é promover a equidade e diminuir/eliminar as desigualdades no acesso aos 
serviços de saúde, por meio de medidas quem humanizem os serviços de saúde como uma 
política anti-discriminatória. Estão incluídas ações para ampliar de acesso da população negra 
ao SUS, promovendo a redução da morbidade e mortalidade precoce da população negra no 
País, estrutura para saneamento e atendimento das comunidades quilombolas, promoção de 
saúde nos espaços de culto das comunidades de terreiro e, finalmente, a adoção do Programa 
Nacional de Anemia Falciforme, prioritariamente nos estados com maior presença da 
população negra. 

A Política engloba uma ampla e variada gama de atividades, dentre as quais se 
incluem: 

- estabelecimento de mecanismos e estratégias para a inclusão de temas sobre as 
especificidades da saúde da população negra na formação acadêmica e técnica dos 
profissionais da área, na pesquisa e extensão universitária, a fim de comprometer, 
prioritariamente, instituições públicas – universidades, fundações, institutos de pesquisa, 
órgãos de fomento e escolas técnicas de saúde; 

- formação e capacitação com recorte étnico-racial e de gênero para todos os 
servidores da saúde e para as instituições de ensino; 

- fomento à criação de núcleos ou grupos de pesquisa sobre saúde da população negra 
nas instituições de ensino e pesquisa;  

- realização de pesquisas sobre a presença da população negra na força de trabalho no 
âmbito da saúde; 

- desenvolvimento de pesquisas junto às populações tradicionais, especialmente 
comunidades quilombolas e comunidades religiosas de matrizes africanas; 

- prioridade para pesquisas voltadas à saúde da população negra, com destaque para 
transtornos mentais, danos psíquicos, nutrição, doenças infecciosas e parasitárias, doenças e 
agravos mais prevalentes; 

- inclusão do recorte raça/cor como categoria analítica das pesquisas; estímulo à 
pesquisa de medicamentos mais efetivos no tratamento das doenças prevalentes na população 
negra, incluindo fitoterápicos; 

- implantação do quesito cor no sistema de saúde e monitoramento da informação; 
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- elaboração do caderno intitulado “A Saúde da População Negra e o SUS – Ações 
Afirmativas para Avançar na Eqüidade”, pela Secretaria Executiva do Comitê Técnico de 
Saúde da População Negra. 

- Pacto para a redução da Mortalidade Materna e Neonatal: inclusão do recorte étnico-
racial no Pacto Nacional pela redução da Mortalidade Materna e Neonatal. 

Eliminar as desigualdades existentes no acesso aos serviços de saúde haverá de 
contribuir para o paulatino aumento da expectativa de vida da população negra no Brasil, hoje 
muito aquém da média nacional. Trata-se, portanto, um fator de justiça social e de 
reconhecimento do valor da vida humana dessas pessoas tradicionalmente preteridas na 
formulação de políticas públicas. 

1.2.3. EDUCAÇÃO 

Na área de educação, o Governo brasileiro tem adotado amplo espectro de ações: 
- Incentivo às Universidades – públicas e privadas – para que promovam a Reserva de 

Vagas para negros e indígenas. Atualmente, instituições de nível superior em mais de 20 
unidades da federação brasileira adotam formas variadas de reservas de vagas para 
afrodescendentes e outros grupos marginalizados. 

- Revisão e inserção do quesito cor nos formulários do Censo Escolar desde 2005, e 
realização da Campanha “Assuma sua Raça, Declare a sua Cor”. 

- Realização do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, com a 
realização dos “Seminários Técnicos de Promoção da Igualdade Racial” visando à 
implementação da Lei no 10.639/03, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira 
nos níveis fundamental e médio.  

- Programa Universidade para Todos (ProUni)): Implementa ações afirmativas em 
instituições privadas de ensino superior, por meio de bolsas de estudos para alunos oriundos 
de escolas públicas, entre eles negros e indígenas, proporcionalmente à sua participação na 
população das respectivas unidades da federação (dados do IBGE). Entre 2005 e 2006, foram 
concedidas mais de 200.000 bolsas, sendo 81.287 para afro-descendentes e algumas centenas 
para indígenas. 

- Projeto Uniafro: oferece apoio e incentivo ao fortalecimento e à institucionalização 
das atividades dos Núcleos de Estudos Afro Brasileiros (Neabs) ou grupos correlatos das 
Instituições Públicas de Educação Superior. Com isso, pretende-se incentivar a produção e 
difusão de conhecimento sobre a temática étnico-racial e contribuir para o acesso e 
permanência da população afro-brasileira no ensino superior. 

- realização de Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-Racial, dos quais 
participaram profissionais de educação, representantes dos Núcleos Afro-Brasileiros (Neab), 
ativistas dos Movimentos Negros, entidades do Movimento Social, ONGs e representantes 
das Comunidades Quilombolas.  

- Projeto Gênero e Diversidade na Escola: coordenado pela Secretaria de Políticas para 
Mulheres, com o apoio da SEPPIR, Ministério da Educação e Cultura, British Council e o 
Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos/ UERJ (CLAM), este projeto 
contribui para a formação de educadores com base nos temas de gênero, relações raciais e 
orientação sexual. O Curso Gênero e Diversidade na Escola promoveu a capacitação de 1200 
professores do ensino básico da rede pública dos municípios, entre abril e setembro de 2006, 
com carga horária de 200 horas/aula e destinou-se à formação de profissionais da educação e 
professores da rede publica de ensino da 5ª a 8ª séries do ensino fundamental. 
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- Adoção do “Caderno das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, 
material didático pedagógico de apoio à implementação da Lei nº 10.639/03. 

As ações mencionadas orientam-se pelo objetivo de promover uma educação inclusiva 
do ponto de vista étnico-racial, pavimentando-se assim o caminho para a formação de uma 
população crítica e consciente da importância do respeito à diversidade. O sistema 
educacional brasileiro está sendo instado a exercer uma função pró-ativa pela construção de 
uma sociedade em que as clivagens e injustiças sociais baseadas em critérios étnico-raciais 
estejam efetivamente superadas. 

1.2.4. DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 

O Estado brasileiro também reafirmou o compromisso com a incorporação do recorte 
étnico-racial nos programas de inserção das populações discriminadas no mundo do trabalho. 
As iniciativas adotadas visam a atender, principalmente, à demanda da inclusão efetiva da 
população negra no mercado e nos programas de geração de emprego e renda. 

Em dezembro de 2003, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica Seppir/Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), que estabeleceu os parâmetros para a ação do Estado na 
matéria. As áreas de atuação contempladas foram a criação da Comissão Tripartite de 
Igualdade de Oportunidades de Gênero e Raça no Trabalho; o Programa Primeiro Emprego; o 
Programa de Qualificação e Requalificação Profissional; o Programa Brasil, Gênero e Raça; e 
o Plano Setorial de Qualificação de Trabalhadores Domésticos. Ademais, foi constituído o 
Comitê da Diversidade, que agrega empresas, instituições governamentais e não 
governamentais com o intuito de criar oportunidades e promover a diversidade étnico-racial 
no mercado de trabalho. 

Destaque-se as seguintes ações em andamento: 
Plano Nacional de Qualificação. Voltado para a inclusão e valorização da 

diversidade de gênero e raça no ambiente de trabalho, por meio do financiamento de ações de 
qualificação social e profissional para as populações mais vulneráveis ao desemprego. Em 
torno de 60% dos beneficiários dos cursos de qualificação entre 2004 e 2006 foram negros e 
índios. Outra categoria atendida foi a de empregados domésticos, composta por 
aproximadamente oito milhões de profissionais, sendo 95% mulheres e 57,4% negras9. Foram 
realizadas oficinas com representantes de organizações de trabalhadoras domésticas e 
instituições sociais em Salvador, Brasília e Recife. A fim de assegurar os direitos trabalhistas 
dessas profissionais, foi regulamentada a dedução do imposto de renda das contribuições 
feitas ao INSS do trabalhador doméstico, o que estimula a formalização e seu acesso a direitos 
constitucionais (férias e 13º) e previdenciários. 

Programa Brasil Gênero e Raça. Inspirado nos princípios e diretrizes das 
convenções nº 100 e nº111 da OIT, o programa estabeleceu Núcleos de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação nas Delegacias Regionais do 
Trabalho (DRTs), a fim de auxiliar a identificação e combate às práticas discriminatórias nas 
relações de trabalho. Esses núcleos são constituídos por representantes da comunidade, dos 
ministérios públicos, defensorias, conselhos estaduais e municipais, sindicatos, empresas, 
universidades, associações, organizações não governamentais representativas de mulheres, 

                                                 
9 Fonte: Retrato das Desigualdades (IPEA, UNIFEM) 
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negros, indígenas e portadores de deficiências. Fazem parte de suas atribuições: (1) instituir 
programas educativos que garantam aplicação das políticas de promoção da igualdade de 
oportunidades em matéria de emprego e profissão; (2) propor estratégias e ações que visem a 
eliminar a discriminação e o tratamento degradante e que protejam a dignidade da pessoa 
humana em matéria de trabalho; (3) acolher denúncias de práticas discriminatórias no trabalho 
buscando solucioná-las de acordo com os dispositivos legais e, quando for o caso, encaminhá-
las ao Ministério Público do Trabalho.  

1.3. A PROMOÇÃO INTERNACIONAL DA IGUALDADE RACIAL 

Racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas são fenômenos 
globais que afetam praticamente todas as nações. Não concernem apenas a um ou outro país, 
mas a toda a comunidade internacional. As formas, a intensidade e a ênfase com que se 
manifestam variam conforme o contexto sócio, político, histórico e cultural de cada sociedade 
e negá-los apenas contribui para aprofundar as cisões e conflitos deles recorrentes.  

O Estado brasileiro acredita que o comprometimento da comunidade internacional 
com a promoção da igualdade é fundamental para a superação destes fenômenos. Nenhum 
país conseguirá, isoladamente, lidar de forma adequada com o tema. É necessário assegurar a 
cooperação, a troca de experiências e o debate intergovernamental constante, razão pela qual 
o Brasil busca fomentar e apoiar as iniciativas internacionais de promoção da igualdade. O 
Estado brasileiro tem se empenhado para manter a discriminação e intolerância como temas 
de pauta das organizações internacionais pertinentes, além de assegurar e fortalecer o 
compromisso internacional com a superação das desigualdades. 

1.3.1. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

Desde a adoção da Declaração e Plano de Ação de Durban, o Estado brasileiro 
contribuiu para manter o tema do racismo e discriminação racial em pauta no âmbito do 
Sistema Interamericano. Os representantes da Missão Permanente do Brasil junto à OEA 
esforçaram-se para oferecer aos demais Estados Membros amplo panorama de reflexões sobre 
a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos regionais de proteção na matéria por meio de 
negociações que levaram à sucessiva aprovação de resoluções pela Assembléia Geral, de 
estudos técnicos realizados por distintas unidades da organização, de opiniões fundamentadas 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de organizações não governamentais, 
além de debates travados no Conselho Permanente e na Comissão de Assuntos Jurídicos e 
Políticos.  

O Brasil percebe o apoio dos Estados da região a tais iniciativas. As propostas de 
criação ou fortalecimento dos mecanismos existentes de proteção encontram respaldo nas 
delegações dos demais países, o que revela o comprometimento regional com a superação das 
desigualdades geradas pelas diversas formas de discriminação e intolerância.  

Destacam-se duas ações importantes no âmbito da Organização dos Estados 
Americanos: a criação da Relatoria Especial Sobre os Direitos dos Afrodescendentes e a 
criação do Grupo de Trabalho Encarregado da Elaboração da Convenção Interamericana 
Contra a Discriminação e Toda Forma de Discriminação e Intolerância, cuja presidência foi 
assumida pelo Brasil pela terceira vez consecutiva em setembro de 2007.  
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1.3.1.1. RELATORIA ESPECIAL SOBRE OS DIREITOS DOS AFRODESCENDENTES E 
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Em 2005, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu a proposta 
brasileira de criação da Relatoria Especial Sobre os Direitos dos Afro-descendentes e Contra a 
Discriminação. O Estado brasileiro ofereceu US$ 65.000,00 a título de contribuição 
voluntária para o desempenho das atividades do Relator e, em 2007, o aporte oferecido foi de 
US$100.000,00, o que resulta em um montante final de US$ 165.000,00 alocados pelo Estado 
brasileiro desde a instalação da Relatoria. O Brasil foi o primeiro país a receber uma visita do 
Relator Especial, por ocasião da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
realizada em 2005. 

O novo órgão ajuda a reverter a invisibilidade em que se encontra a maior parte da 
população afrodescendente do Hemisfério e contribui para a adoção de políticas públicas 
voltadas a promoção da igualdade. A presença do relator e os resultados de suas avaliações 
são parte de um esforço para fortalecer a consciência regional contra a discriminação racial.  

1.3.1.2. GRUPO DE TRABALHO ENCARREGADO DA ELABORAÇÃO DO ANTE-
PROJETO DE CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE RACISMO E TODA FORMA 
DE DISCRIMINAÇÃO E INTOLERÂNCIA 

Em 2005, a Missão Permanente do Brasil junto à OEA apresentou a Assembléia Geral 
o projeto de resolução que criou o Grupo de Trabalho encarregado da Elaboração do Ante-
projeto da Convenção Interamericana Sobre Racismo e Toda Forma de Discriminação e 
Intolerância10. O projeto foi co-patrocinado pelas Missões Permanentes da Bolívia, Chile, 
Guatemala, Peru, Uruguai e Venezuela, e acordado com a Comissão de Assuntos Jurídicos e 
Políticos daquela Organização. Aprovada a resolução em junho, o Grupo de Trabalho entrou 
em funcionamento ainda naquele ano, tendo a delegação brasileira assumido a sua presidência 
desde então.  

A adoção da Convenção Interamericana Sobre Racismo e Toda Forma de 
Discriminação e Intolerância atende a um compromisso assumido pelos Estados Americanos 
em 2001, por ocasião da Conferência Regional das Américas Preparatória para a Conferência 
Mundial de Durban: 

204. Call upon States to prepare, in the context of the Organization of American States, an 
Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance to widen the scope of existing international instruments, by including provisions on 
the new manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 
and establishing follow-up mechanisms; 

Uma vez terminadas as negociações e aprovado o texto da Convenção Interamericana 
Sobre Racismo e toda Forma de Discriminação e Intolerância, o documento suprirá uma 
lacuna de proteção do Sistema Interamericano, uma vez que ainda não existe, no plano 
regional, documento vinculante específico sobre este tema. 

A resolução aprovada pela Assembléia Geral da OEA estabelece o seguinte: 
Incumb[e] o Conselho Permanente de instituir um grupo de trabalho encarregado de receber 
contribuições das delegações dos Estados membros, da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Jurídica 

                                                 
10 AG/RES. 2126 (XXXV-O/05) 
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Interamericana, do Centro de Estudos de Justiça das Américas, de órgãos, organismos e 
entidades interessadas desta Organização, bem como das Nações Unidas e de organizações 
regionais, representantes dos povos indígenas, empresários e grupos trabalhistas e de 
organizações da sociedade civil, com vistas à elaboração, por parte do grupo de trabalho, de 
um projeto de Convenção Interamericana contra o Racismo e Toda Forma de Discriminação e 
Intolerância 

De acordo com a proposta brasileira, o documento deverá abranger amplamente todas 
as pessoas passíveis de discriminação, seja ela conhecida, seja emergente. O seu objetivo é 
oferecer proteção contra todas as formas de discriminação e intolerância, mesmo aquelas que 
ainda não estão manifestas, mas sobrevirão pelo desenvolvimento histórico das sociedades 
americanas. 

Esta compreensão ampla implica desafios ao processo de negociação do texto da 
Convenção Interamericana, mas tem recebido o decisivo apoio dos demais Estados 
americanos. O documento foi recentemente submetido a revisão técnica pela Comissão de 
Assuntos Jurídicos e Políticos da OEA, que apresentou sugestões de aperfeiçoamento ao 
texto. Todos os documentos referentes às atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho 
encontram-se disponíveis no Website da OEA11, inclusive a versão atual do Anteprojeto12. 
Espera-se que seja possível lograr um texto de consenso o mais brevemente possível. 

Dentre os temas e desafios a serem tratados no processo de negociação, destacam-se as 
formas múltiplas e agravadas de discriminação, os conflitos entre direitos humanos, sobretudo 
a limitação da liberdade de expressão frente ao direito ao não ser discriminado(a), a 
necessidade de conciliar flexibilidade do documento com a demanda por visibilização dos 
grupos vítimas de discriminação e intolerância e, por fim, o estabelecimento de mecanismos 
simples e eficazes de monitoramento e implementação. 

1.3.2. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

1.3.2.1. DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

O Estado brasileiro apoiou decisivamente a aprovação da Resolução que adotou, na 
primeira sessão do Conselho de Direitos Humanos, a Declaração das Nações Unidas Sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas. O documento estabelece diretrizes a serem seguidas na 
formulação de políticas indigenistas pelos Estados membros da Organização e normas 
tendentes a assegurar a preservação da cultura indígena. Em Declaração oficial, o Governo 
brasileiro deixou claro que a aprovação “revitaliza o princípio central da não discriminação, 
que inspira todo o sistema de direitos humanos das Nações Unidas”. O documento, fruto de 
longa e controversa negociação, reitera o compromisso internacional com a promoção da 
igualdade e representa importante conquista da comunidade indígena internacional. 

                                                 
11 http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP/racismo.asp 
12 http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/CP18667S04.doc 
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1.3.2.2. CONFERÊNCIA REGIONAL DAS AMÉRICAS SOBRE OS AVANÇOS E 
DESAFIOS NO PLANO DE AÇÃO CONTRA O RACISMO, A DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL, A XENOFOBIA E AS INTOLERÂNCIAS CORRELATAS.  

O Estado brasileiro foi sede da Conferência Regional das Américas Sobre os Avanços 
e Desafios no Plano de Ação Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as 
Intolerâncias Correlatas, evento ocorrido em julho de 2006.  

A Conferência insere-se no seguimento da Conferência Regional das Américas, 
Preparatória para a Conferência de Durban. Reuniu delegados e delegadas de vários países do 
continente, representando Estados, sociedade civil e organismos multilaterais, com a 
finalidade de avaliar a implementação de políticas de promoção da igualdade no continente, 
destacando as melhores práticas. Destaque-se a decisiva participação e apoio do Escritório do 
Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas (EACDH), da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), do DFID e do Grupo de Trabalho 
Interagencial de Gênero e Raça das Nações Unidas. O Relatório Final da Conferência, 
elaborado pelo Governo brasileiro em parceria com a Unidade anti-discriminação do 
EACDH, foi apresentado oficialmente, por ocasião da Reunião do Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas em março de 2007.  

A experiência contribuiu para impulsionar o processo preparatório para a Conferência 
de Revisão de Durban, o que fortalece a convicção brasileira de que o continente americano 
tem condições de oferecer significativos aportes para a vindoura Conferência de Revisão. 

1.3.2.3. CONVENÇÃO INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL (ICERD) 

O Estado brasileiro apresentou dois Relatórios ao Comitê pela Eliminação da 
Discriminação Racial (CERD). O primeiro, entregue em 1996, foi referente aos 10º ao 13º 
relatórios periódicos e o segundo, entregue em 2002, referia-se ao 14º até o 17º relatório 
periódico. Neste momento, o Estado brasileiro está engajado na elaboração de novo relatório 
sobre a situação da discriminação racial no Brasil, em que deverão constar as ações 
governamentais realizadas a desde 2003 até o presente.  

Por fim, O Brasil apresentou a declaração de aceitação da competência do Comitê para 
análise de comunicações individuais em junho de 2002 (Decreto 4.738/03). Essa aceitação 
permite ao Comitê conhecer e apurar situações específicas de grupos ou indivíduos em casos 
concretos de violação de seus direitos garantidos pela Convenção. Neste caso, o Comitê 
averigua os fatos e emite recomendações para assegurar a conduta correta do Estado em 
relação a suas obrigações internacionais. 

1.3.3. REFUGIADOS 

O Estado brasileiro apoiou a adoção da Declaração e Plano de Ação do México em 
2004, documento relevante que consagrou o instituto do reassentamento voluntário nas 
Américas. A prática já existia anteriormente no País em razão de um acordo entre o governo e 
o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 1999 e fortaleceu a condição 
de país emergente de reassentamento. 
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Atualmente, o Brasil abriga por volta de quatro mil refugiados de mais de 70 
nacionalidades diferentes. No País, mais de 70% da população refugiada e solicitante recebe 
capacitação apropriada, ao passo que a média nos demais países é de 10%. Os refugiados são, 
ainda, incluídos em programas de saúde e educação, bolsa família e cursos de capacitação 
profissional. Este ano, o governo federal destinou R$ 628 mil para assistência humanitária e 
integração dos refugiados no país. A política nacional de refúgio reconhece que estas pessoas 
necessitam do apoio de vários segmentos da comunidade internacional, do governo e da 
sociedade brasileira para uma integração segura e digna. 

A Lei Federal 9474/1997, que trata do tema, é considerada referência mundial. Ela 
assegura aulas de português para os refugiados e solicitantes de refúgio, vagas aos refugiados 
em cursos de formação profissional de nível médio e/ou universitário, acesso dos refugiados a 
assistência médica, psicológica e odontológica no âmbito dos departamentos de estágio e 
laboratório dos cursos de medicina, psicologia e odontologia, realização de estudos sobre os 
efeitos psíquicos, epidemiológicos e orgânicos de diversas situações relacionadas à 
perseguição e à fuga, assim como seu tratamento, ademais de uma série de outras garantias. 

O reassentamento de refugiados no Brasil, livre de conveniências geopolíticas, 
aplicado com critérios humanitários, universais e apolíticos, representa a contribuição do 
Governo Brasileiro para a difusão de uma ética humanitária no marco das relações 
internacionais.  

1.3.4. MIGRANTES 

O Brasil participou ativamente das negociações que resultaram na adoção pela Cúpula 
de Países Ibero-Americanos, reunida em outubro de 2005, da Declaração de Salamanca, a 
qual incorporou o tema das migrações internacionais como um dos assuntos centrais da 
Comunidade Ibero-Americana e abriu caminho para a definição de uma agenda fundada no 
princípio de que a migração seria um bem comum, parte do patrimônio da Comunidade e 
indispensável para o seu desenvolvimento e coesão social. 

A fim de aumentar os efeitos positivos da migração para os países de origem, o Brasil 
vem desenvolvendo um programa para facilitar e baratear o envio de remessas para 
familiares. Mais de 80% das transferências são feitas a um custo quase zero, por canais 
oficiais e contabilizados, com a vantagem adicional de favorecer a inclusão de cidadãos no 
sistema bancário. O Brasil também desenvolve programa exitoso com a diáspora brasileira no 
Japão, a qual recebe assessoramento para a aplicação de suas economias em atividades 
produtivas, quando de seu regresso ao País. 

Estas são algumas das idéias e propostas que o Brasil defendeu no Diálogo de Alto 
Nível sobre Migração e Desenvolvimento, realizado em Nova York, em setembro de 2006. O 
Brasil é chamado, hoje, a propor políticas públicas sobre a migração e o desenvolvimento 
inspiradas em nossa história de intercâmbio de idéias e culturas. Por sua tradição de relativa 
tolerância com relação aos imigrantes, o Brasil encontra um campo fértil para buscar 
respostas criativas e, sobretudo, humanas, ao impacto do deslocamento massivo de pessoas.  
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1.3.5. MERCOSUL 

O Brasil propôs a criação do Grupo de Trabalho Sobre Discriminação, Racismo e 
Xenofobia no marco das Reuniões de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias 
do Mercosul. A proposta foi aceita e o Grupo iniciou suas atividades em 2005. Por sugestão 
de organizações da sociedade civil da região, estabeleceu-se o Sub-grupo de Trabalho Sobre 
Diversidade Sexual. 

O Grupo de Trabalho tem se dedicado a discutir e harmonizar as posições dos países 
sobre o Ante-projeto da Convenção Interamericana Sobre Racismo e Toda Forma de 
Discriminação e Intolerância e sobre o processo de Revisão de Durban. Oportunidades de 
cooperação, em especial na área de educação também têm sido discutidas, com a finalidade de 
estabelecer uma plataforma subregional de eliminação da discriminação racial. 

1.3.6. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

O compromisso com o trabalho decente foi intensificado entre o governo brasileiro e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Durante a 91ª Conferência Internacional do 
Trabalho, em junho de 2003, foi assinado um Memorando de Entendimentos que gerou o 
Programa Especial de Cooperação Técnica para o desenvolvimento da Agenda Nacional de 
Trabalho Decente (ANTD). Assim, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial visando 
ao desenvolvimento da ANTD. Essa agenda estruturou-se a partir de três prioridades: gerar 
mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento; erradicar o 
trabalho escravo e o trabalho infantil, em especial em suas piores formas; e fortalecer os 
atores tripartites e o diálogo social. 

Como parte dessa parceria, foi criada a Comissão Tripartite de Igualdade de 
Oportunidades e Tratamento de Gênero e Raça no Trabalho, composta por representações de 
órgãos do governo federal, de sindicatos, de confederações de empregadores e do Instituto 
Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir). O papel da OIT de assessoria técnica 
permanente foi reconhecido no Regimento Interno da Comissão. 

2. DESAFIOS EXISTENTES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE DURBAN 

2.1. INDÍGENAS, AFRODESCENDENTES, MULHERES E DEMAIS 
GRUPOS VÍTIMAS DE DISCRIMINAÇÃO E INTOLERÂNCIA 

Discriminação e intolerância são fatores fundamentais na estruturação das 
desigualdades e injustiças sociais. Elas orientam a distribuição dos recursos materiais e 
simbólicos, a prestação dos serviços públicos, assim como influenciam o acesso às 
oportunidades de ascensão social e econômica. Dentre os tipos de discriminação e intolerância 
manifestas na atualidade, destacam-se, no caso brasileiro, o racismo e a discriminação racial 
contra indígenas e afrodescendentes, ao lado da discriminação de gênero, agravada no caso de 
mulheres negras e índias. 
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A sociedade brasileira é rica por sua diversidade cultural, pela variedade étnica, 
lingüística e religiosa; porém, há que recordar que essa sociedade foi constituída em grande 
medida com base no trabalho de índios e negros escravizados. A pura e simples abolição da 
escravatura não foi suficiente para assegurar cidadania para os afrodescendentes, que 
permaneceram segregados social, cultural e economicamente, enquanto os povos indígenas 
sofreram tentativas de aculturação e assimilação, mediante o massacre físico e cultural que 
lhes era imposto. Neste contexto, a subordinação sempre esteve presente de forma massiva 
também nas relações de gênero, relegando-se as mulheres ao desprestigio e à exclusão. As 
mulheres negras e indígenas são sem dúvida as mais afetadas, ocupando sempre as posições 
mais subalternas da escala social. 

A atual posição de inferioridade sócio-econômica de negros, indígenas e mulheres não 
se relaciona unicamente à sua condição no momento da abolição da escravidão ou a padrões 
passados de segregação, mas sim à sistemática e ininterrupta operação de princípios racistas e 
sexistas de seleção social, intervenientes nas desigualdades contemporâneas.  

Inúmeros outros grupos também sofrem com o fenômeno da discriminação e 
intolerância, destacando-se refugiados, migrantes, portadores de necessidades especiais, 
ciganos, pessoas com orientação sexual não majoritária e/ou em conflito com a sua identidade 
de gênero (LGBT), portadores do HIV/AIDS e outras doenças infecto-contagiosas 
estigmatizadas, judeus, árabes, seguidores de religiões afro-brasileiras, crianças e idosos. O 
Estado brasileiro tem envidado esforços para atender às necessidades de todos de forma 
adequada e democrática, oferecendo atenção especial àqueles fatores percebidos como os 
mais determinantes da desigualdade no País em razão do próprio processo de formação da 
sociedade nacional: as discriminações contra afrodescendentes, indígenas e mulheres. 

2.2. MANIFESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DE RACISMO 

2.2.1. SEGURANÇA PÚBLICA E ACESSO À JUSTIÇA 

A promoção da segurança pública e do acesso à justiça são desafios consideráveis para 
a sociedade e para os Governos no Brasil – seja em nível federal, seja nas unidades da 
federação. À complexidade intrínseca do tema agrega-se o fato de as mazelas da violência 
atingirem de forma desigual os diversos grupos populacionais, sacrificando em especial as 
populações vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. 

O Estado brasileiro tem sido reiteradamente instado a aperfeiçoar as suas políticas de 
controle da criminalidade, em razão de indícios de participação sistemática de agentes estatais 
em abusos de autoridade, torturas, execuções sumárias, corrupção e outras práticas que violam 
os direitos humanos. O Brasil mantém um convite permanente aos Relatores Especiais das 
Nações Unidas para que se visitem o País e emitam suas observações e recomendações. 
Vários destes relatores já atenderam ao pedido e apresentaram preocupações relativas à gestão 
da segurança pública. Destacadamente, em outubro de 2005, o Relator Especial sobre Formas 
Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial e Intolerância Correlata das Nações 
Unidas, Doudou Diène, visitou o Brasil. Entre as suas recomendações, destacam-se algumas 
relativas ao tema. Segundo o Relator, 



 18

A prevenção e repressão da violência contra os índios e os afro-brasileiros, particularmente os 
assassinatos, deveriam ser uma prioridade do Governo e tratados como matéria de urgência.  
Medidas apropriadas deveriam ser tomadas para punir de forma exemplar policiais e outros 
responsáveis por ataques e assassinatos de afro-brasileiros e índios. 

Em visita mais recente, o Relator Especial para Execuções Extra-judiciais e Sumárias, 
Sir Philip Alston, apresenta preocupação semelhante. Em suas palavras13: 

(...) the Government's invitation for me to visit reflects a clear commitment to transparency and 
to living up to its human rights obligations.  
(...) 
Homicide is now the leading cause of death for persons aged 15-44 years. For some time now 
there have been 45,000-50,000 homicides committed every year in Brazil. Victims are 
overwhelmingly young, male, black, and poor. (grifo nosso) 

Levando em consideração estas reiteradas observações, o Governo brasileiro lançou o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que articula políticas de 
segurança com ações sociais, prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à 
violência. Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais 
de segurança pública, a reestruturação do sistema penitenciário, o combate à corrupção 
policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para o desenvolvimento 
do Programa, o governo federal investirá R$ 6,707 bilhões até o fim de 2012.  

O Estado brasileiro reconhece a carência de dados oficiais confiáveis sobre a dimensão 
do impacto diferenciado das ações de segurança pública sobre as populações tradicionalmente 
vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. A falta de 
dados confiáveis tem sido um complicador para a formulação de políticas específicas de 
enfrentamento à possível prática de Perfil Racial (Racial Profiling) nas ações das autoridades 
encarregadas de fazer cumprir a lei. O Estado Brasileiro entende a prática de Perfil Racial, tal 
como definido pelo parágrafo 72 do Plano de Ação de Durban, que insta os Estados a 
desenvolverem, implementarem e aplicarem medidas efetivas para eliminá-lo, compreendido 
o fenômeno, como sendo: 

(...) the practice of police and other law enforcement officers relying, to any degree, on race, 
colour, descent or national or ethnic origin as the basis for subjecting persons to investigatory 
activities or for determining whether an individual is engaged in criminal activity; 

A Legislação brasileira proíbe terminantemente este tipo de prática. A Constituição da 
República garante tratamento igualitário a todas as pessoas sob a jurisdição do Estado 
brasileiro (Artigo 5°, caput):  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...) 

Ademais, a Lei de Tortura (Lei n° 9.455/97) reconhece como uma das motivações para 
a prática da tortura a “discriminação racial ou religiosa” (Art. 1°, inciso I, letra c). 

Neste sentido, o Estado brasileiro considera um desafio relevante ampliar a produção 
de dados oficiais sobre o tema em todas as esferas da aplicação da lei, desde a atuação das 
Polícias até o andamento e resultado final dos processos judiciais. É importante compreender 
melhor as manifestações do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas 
na prática cotidiana dos órgãos de justiça e segurança, assim como suas causas e 
especificidades a fim de fortalecer, aprofundar e expandir as atividades de prevenção a 
práticas de Perfil Racial.  

                                                 
13 United Nations Press Release sobre a visita do Relator Especial Sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou 
Arbitrárias, disponível em 
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/7F0F08340A31AC6FC1257394003B5D47?opendocument 
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2.2.2. AÇÕES AFIRMATIVAS 

A chancela estatal ao sistema escravocrata contra a população negra terminou em 
1888, com a assinatura da Lei Áurea. Em seguida, em dezembro de 1890, o Governo 
determinou a incineração dos documentos referentes à escravidão. Políticas de Estado 
subseqüentes continuaram a promover a discriminação racial por meio da criminalização da 
cultura e das religiões afro-brasileiras, da edição de leis e decretos que, explicitamente, 
preteriram a integração dos negros e indígenas em favor de imigrantes de origens européias e 
asiáticas, além da reiterada vitimação desses contingentes populacionais pela falta de acesso 
aos serviços públicos, da denegação de assistência e de meios de ascensão política, econômica 
e social. 

Esta situação mudou e o Estado brasileiro, que um dia assumira a função de algoz, 
vem adotando, de maneira coordenada e sistemática, um conjunto de medidas que visam não 
apenas a reparar as populações vítimas de discriminação racial, mas efetivamente promover a 
igualdade racial no País, de forma que tais violações não voltem a repetir-se. 

O Estado brasileiro compreende as políticas de promoção da igualdade racial como 
parte de uma política de reparações em prol dos afro-brasileiros e outras populações 
discriminadas pelas históricas injustiças sofridas. Tal abordagem deve levar em consideração 
que as reparações devem contribuir para o alcance de objetivos sociais legítimos e para a 
reafirmação dos valores ofendidos pelas práticas discriminatórias condenadas.  

As formas possíveis de reparação reconhecidas pelas Nações Unidas transcendem em 
muito as medidas de caráter estritamente pecuniário14. Incluem as reparações imateriais e/ou 
outros tipos de reparações materiais, tais como oferta de serviços públicos especialmente 
desenhados para o atendimento das necessidades das vítimas, mais adequadas à superação do 
racismo estrutural ainda presente na sociedade brasileira. As ações do Governo brasileiro 
correspondem aos princípios consagrados internacionalmente como parâmetros para a 
reparação por violações a direitos humanos: 

Reparações por Restituição: As políticas de ações afirmativas empreendidas pelo 
Governo Federal em diversas áreas – em especial no mercado de trabalho e na educação – 
têm, atualmente, o claro propósito de restabelecer uma situação semelhante à que vigeria na 
ausência de práticas discriminatórias contra a população afro-descendente. As ações 
afirmativas visam a ampliar as oportunidades de acesso dessa população aos meios de 
ascensão social, bem como ao prestígio político e econômico necessário à sua efetiva 
integração à sociedade. 

Reparações por Reabilitação: Com a criação da SEPPIR, este órgão passou a funcionar 
como propulsor e catalisador de políticas voltadas especificamente para as necessidades da 
população afro-descendente, baseando-se no princípio da transversalidade. Assim, as políticas 
de vários ministérios e órgãos da Administração Pública Federal começaram a adaptar suas 
políticas de modo a oferecer uma série de serviços especificamente desenhados para este 
público antes preterido. Outro aspecto importante tem sido a valorização da cultura e da 
religiosidade afro-brasileiras por meio de políticas contrárias à intolerância religiosa. Da 
mesma forma, a atenção especial conferida às comunidades quilombolas, inclusive pela 
criação de um programa, o Programa Brasil Quilombola (PBQ), tem funcionado no sentido de 

                                                 
14 Ver: BOVEN, Theo van. Estudio Relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las 
víctimas de violaviones flagrantes a los derechos humanos y libertades fundamentales. Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías – Comisión de Derechos Humanos – Naciones 
Unidas. E?CN.4/Sub.2/1993/8, 02 de julio de 1993. 



 20

resgatar a dignidade dos negros e das negras brasileiras. Este conjunto de medidas pode ser, 
com justiça, observado como parte de uma política de reabilitação das vítimas tradicionais da 
discriminação racial. 

Satisfação e garantias de não repetição: O Estado brasileiro tem avançado bastante na 
adoção de medidas de satisfação e na busca pelas garantias de não repetição. O Judiciário 
brasileiro tem reiterado, em inúmeras sentenças, a validade e constitucionalidade das políticas 
de ação afirmativa fazendo referência explícita, em inúmeras oportunidades, aos prejuízos 
auferidos para a população afro-descendente em razão da discriminação. A partir de esforços 
conjuntos da SEPPIR com o Ministério da Educação, já está em curso a incorporação do tema 
das relações étnico-raciais e da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos 
escolares. Por fim, têm sido fortalecidos, paulatinamente, os mecanismos de repressão à 
discriminação racial nas unidades de prestação de serviços públicos ou privados. Tudo isso 
contribui para o estabelecimento de um ambiente menos propício à proliferação e perpetuação 
das desigualdades decorrentes da discriminação racial. 

O Estado brasileiro considera um desafio a conquista do reconhecimento das políticas 
públicas de promoção da igualdade e eliminação do racismo, discriminação racial e 
intolerâncias correlatas como reparações às injustiças históricas sofridas pela população afro-
descendente. Na falta de uma associação explícita, ocorrem incompreensões por parte de 
setores da sociedade que percebem, equivocadamente, as políticas de promoção da igualdade 
como benesses injustamente instituídas. Ademais, dificulta a compreensão por parte da 
própria população atendida acerca da legitimidade e justiça dos benefícios auferidos. 

2.2.3. COMUNIDADES TRADICIONAIS 

A garantia e proteção dos direitos dos povos indígenas, das comunidades 
remanescentes de quilombos, assim como de outras comunidades tradicionais implica 
promover condições adequadas para o seu desenvolvimento sustentável, assim como o 
reconhecimento de seu direito coletivo à terra e a serviços públicos adaptados às suas 
necessidades.  

O próprio esforço governamental a fim regularizar a situação fundiária destes povos 
contribui para exacerbação – ainda que momentânea – dos conflitos agrários nas regiões por 
eles ocupadas. No caso dos indígenas, deve-se promover a demarcação (processo já 
praticamente concluído pelo Estado brasileiro) e, no caso das comunidades remanescentes de 
quilombos, deve-se concluir os processos de titulação das terras (ainda bastante incipiente, 
apesar dos significativos avanços). Em ambos os casos, há grande dificuldade de desintrusão 
de pessoas alheias à comunidade, em especial agricultores e grileiros, o que gera conflitos e 
animosidades. 

A rica diversidade cultural destas comunidades e as dificuldades de acesso aos seus 
locais de moradia também contribuem para dificultar o atendimento adequado a suas 
necessidades. O Estado tem buscado prover-se de meios para prestar-lhes atendimento 
satisfatório, que leve em consideração suas especificidades, o que demanda revisão 
permanente das formas tradicionais de planejar e executar o provimento de serviços sociais 
básicos. Nem sempre se tem logrado realizar este exercício reiterado e necessário na 
exigüidade desejada, acarretando prejuízos ao provimento de serviços a essas populações. 
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2.2.4. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

A plena democracia é incompatível com a persistência do racismo, da discriminação 
racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas. A participação política é simultaneamente 
um direito em si e um importante instrumento de promoção dos direitos humanos de grupos 
vulneráveis a estes fenômenos. Esta compreensão levou a adoção da resolução 2004/38, que 
trata da Incompatibilidade entre Democracia e Racismo, pela antiga Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas. A resolução surgiu como uma proposta brasileira e contou com 
o apoio decidido de vários países, em especial na América Latina e Caribe. 

A participação política pode assumir distintas formas, desde a representação direta em 
comunidades de base, até a ocupação direta de cargos públicos eletivos. As dificuldades de 
acesso às posições de poder evidenciam um processo mais amplo de desprestigio social e 
econômico. 

Em uma democracia representativa como a brasileira, é esperado que a composição da 
classe política reflita a diversidade existente no País. Essa ainda não é a realidade brasileira, o 
que demonstra a persistência desproporcional de obstáculos à ascensão política de 
representantes associados a grupos sujeitos ao racismo, à discriminação e à intolerância. O 
Congresso Nacional brasileiro ressente-se na presente legislatura da baixa presença de 
mulheres – menos de 10% – e negros e, destacadamente, da ausência de mulheres 
reconhecidamente afrodescendentes (apesar de elas corresponderem a um quarto da 
população do país)15. 

Ampliar as condições de acesso das populações marginalizadas, em especial das 
vítimas de racismo, discriminação e intolerância representa uma etapa fundamental para o 
aprofundamento da democracia. Ao mesmo tempo, as políticas implementadas com este 
objetivo também devem estar sujeitas ao escrutínio do respeito à soberania do voto popular. O 
Estado brasileiro está empenhado em buscar alternativas adequadas à promoção dos direitos 
políticos com equidade, tarefa ainda pendente de êxito. 

2.2.5. EDUCAÇÃO 

O sistema educacional pode ser um elemento de reprodução das desigualdades, 
preconceitos e discriminações historicamente enraizadas na vida social ou um elemento de 
libertação, promoção do apreço à diversidade e ao respeito aos direitos humanos. 
Reconhecendo este fato, o Governo brasileiro tem buscado converter as instituições de ensino 
em espaços estratégicos de discussão e aprofundamento sobre as questões raciais, acolhendo 
não apenas o tema, mas também representantes dos grupos tradicionalmente alijados desse 
processo. A política nacional de educação pauta-se, por conseguinte, tanto nos esforços pela 
elevação do nível seu educacional, assegurando-se o acesso e as condições para a 
permanência de afro-descendentes, indígenas e outros grupos vítimas de racismo, 
discriminação e intolerância nas escolas e universidades, como na efetivação da 
transversalidade da temática racial no sistema de ensino. 

                                                 
15 O Congresso Nacional brasileiro é composto por 81 senadores e senadoras, mais 513 deputados e deputadas 
federais. As informações apresentadas estão disponíveis nas páginas web da Câmara dos Deputados 
(www.camara.gov.br) e do Senado (www.senado.gov.br). 
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As políticas universalistas, apesar de necessárias, comprovaram-se insuficientes para 
reverter a situação de vulnerabilidade destes grupos. Estudos realizados pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) demonstram que o ambiente de ensino tem 
reproduzido padrões de exclusão que contribuem para o baixo desempenho e conseqüente 
evasão destes alunos. Ao observar as diferenças de desempenho entre alunos brancos e 
negros, os pesquisadores verificaram que os negros têm maior evasão mesmo após controle 
pelo nível sócio-econômico das famílias, o que sugere que a incidência de fatores de 
desincentivo dentro do próprio ambiente escolar, afetando desproporcionalmente estes 
estudantes por meio do racismo. O gráfico a seguir é elucidativo: 

Gráfico: Média de Anos de Estudo segundo cor ou raça e corte de nascidos entre 1900 e 
1965 e anos de estudo de negros segundo simulação de escolaridade dos pais16. 

 
Fonte: IBGE. PNAD, 1996. Elaboração DISOC/IPEA a partir dos microdados. 

Diante destas constatações, o Estado brasileiro considera um importante desafio 
encontrar meios não apenas para ampliar o acesso e permanência de negros e, por extensão, 
demais grupos vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas 
nas estruturas de ensino, mas também encontrar formas de promover ambientes educacionais 
livres destes fenômenos. É importante que crianças e jovens oriundos das populações 
marginalizadas tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial em condições de 
igualdade com os demais estudantes, o que demanda iniciativas específicas para este fim.  

2.2.6. SAÚDE 

A qualidade do provimento de serviços básicos de saúde pelo Estado pode ser 
gravemente distorcida pela incidência do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das 
intolerâncias correlatas. A despeito dos esforços governamentais pela universalização, 
dificuldades em identificar e interromper a reprodução de práticas baseadas nestes fatores têm 
o potencial de impor déficit desproporcional de acesso aos serviços às populações afetadas. 
Com freqüência, elas se encontram em posição desfavorável em relação à majoritária em 

                                                 
16 Soares, Sergei et alii. Diagnóstico da situação atual do negro na sociedade brasileira. Ipea, 2002. (Mimeo). 
Jaccoud, Luciana; Beghin, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da intervenção 
governamental. Brasília: Ipea, 2002. 
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diversos indicadores, desde o acesso a consultas médicas, taxas de mortalidade infantil até a 
própria expectativa de vida ao nascer17. 

A desigualdade nos serviços de saúde é favorecida pela reprodução de estereótipos 
que, usualmente de forma involuntária, afetam os processos, atitudes e comportamentos dos 
profissionais responsáveis pelo atendimento. Dessa forma, rotinas como a marcação de 
consultas e exames, realização de procedimentos de emergência, obtenção de medicamentos, 
dentre outros, podem ser prejudicados, ocasionando prejuízos à população. A propensão das 
populações vítimas de racismo, discriminação e intolerância a estarem submetidas a precárias 
condições de vida em termos de saneamento e alimentação também afeta sua condição geral 
de saúde. Este quadro gera um ciclo negativo e vulnerabilidade e desassistência que deve ser 
rompido. 

O Estado brasileiro tem o compromisso de prover serviços de saúde equitativos a 
todas as pessoas que dele necessitem. Este desafio implica a superação de padrões de 
discriminação muitas vezes não percebidos pelos próprios agentes do setor, mas relevantes 
para a realização do atendimento. É necessário desindividualizar e despersonalizar as 
discussões sobre o fenômeno, reconhecendo-o como um problema sistêmico, que deve ser 
tratado de forma consistente pelas instituições, pela sociedade e pelos governos. 

2.2.7. ACESSO AOS BENEFÍCIOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O Estado brasileiro reconhece que a distribuição dos benefícios do desenvolvimento 
econômico não ocorre de forma equitativa; ela é influenciada por diversos fatores, dentre eles 
o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as intolerâncias correlatas. As oportunidades 
de geração de renda e ascensão social, as condições de moradia, o acesso a saneamento 
básico, à água, além de outros indicadores de bem estar sofrem, em medidas variáveis a 
influência destes fenômenos. Os estudos elaborados pelos institutos de pesquisa oficiais 
brasileiros (IPEA e IBGE) revelam não apenas a dimensão da desigualdade como a sua 
persistência ao longo do tempo, a despeito da ampliação das políticas sociais universalistas.  

A população negra ainda é a mais vulnerável à pobreza e à segregação. Os indicadores 
sociais relativos às mulheres negras demonstram o efeito agravado da discriminação racial 
associada à discriminação de gênero. As famílias chefiadas por mulheres negras costumam 
estar sujeitas aos piores indicadores de qualidade de vida, bem estar e acesso a serviços 
públicos. Os homens brancos ocupam o topo da pirâmide dos trabalhadores com os maiores 
rendimentos e maior grau de formalização. Eles são seguidos pelas mulheres brancas, homens 
negros ou pardos e, finalmente, pelas mulheres pretas ou pardas – que recebem somente 
47,2% do rendimento-hora médio dos homens brancos.  

Na ausência de uma política estatal consistente de promoção da igualdade de 
oportunidades, esta situação dificilmente seria revertida. O compromisso do Estado brasileiro 
abrange a promoção da igualdade material, ao lado da igualdade jurídica entre as pessoas. As 

                                                 
17 De acordo com o Atlas Racial Brasileiro (IBGE), baseado em dados do CENSO de 1980, 1991 e 2000, 
mulheres brancas tinham, em 2000, uma esperança de vida ao nascer de 73,8 anos, enquanto as mulheres negras 
tinham, em média, 4,3 anos a menos - muito próximas da situação dos homens brancos (69,52 e 68,24, 
respectivamente). Quanto aos homens negros, eles alcançavam apenas 63,27 anos– média aquém da observada 
para os homens brancos cerca de dez anos antes.  
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políticas específicas de atendimento das populações sujeitas ao racismo e a toda forma de 
discriminação e intolerância têm o claro objetivo de reduzir as discrepâncias existentes e 
assegurar a redução das injustiças refletidas nos indicadores de desenvolvimento econômico 
dos diversos grupos populacionais presentes no País. 

2.2.8. DIFUSÃO DE MENSAGENS RACISTAS VIA OS NOVOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO; 

A difusão de mensagens discriminatórias pelos novos meios de comunicação, em 
especial a rede mundial de computadores, Internet, tem se mostrado cada vez mais 
preocupante. O Estado brasileiro utiliza-se dos recursos legais existentes – e busca 
desenvolver novos mecanismos – a fim de prevenir e reprimir este tipo de conduta, 
assegurando o respeito aos direitos humanos na gestão das comunicações via internet para que 
este seja um espaço de cidadania, livre de racismo e outras idéias, teorias e/ou ideologias 
baseadas na intolerância. 

O Estado brasileiro busca implementar um modelo de governança na Internet que 
efetive a participação da sociedade nas decisões relativas à implantação, administração e uso 
da rede, com base nos princípios de multilateralidade, transparência e democracia. O País 
estabeleceu o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br ) para coordenar e integrar todas as 
iniciativas de serviços, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos 
serviços ofertados. 

Para além dos esforços de estabelecimento de uma política da informação 
democrática, os órgãos de justiça brasileiros têm atuado para assegurar o respeito aos direitos 
de todos e o respeito à diversidade nas comunicações da rede. A jurisprudência brasileira já 
considerou alguns casos concretos relevantes relativos a este tema e uma diversidade de 
órgãos governamentais está agindo em conjunto ou separadamente, para a repressão de crimes 
de racismo na Internet, muitas vezes em parceria com segmentos do movimento social e da 
sociedade civil. Com estas ações, o Estado brasileiro busca estabelecer um modelo de gestão 
pública voltado à promoção da igualdade e eqüidade em todos os âmbitos da política nacional, 
inclusive nos novos meios de comunicação. 

Tendo em conta os avanços logrados, as instituições – sejam governamentais, sejam da 
sociedade civil – ainda não dispõem de recursos adequados e suficientes para lidar com a 
difusão de mensagens racistas e incitação ao ódio racial. Em especial a rede mundial de 
computadores rompe com as estruturas convencionais baseadas na territorialidade dos países, 
o que implica dificuldades relativas à jurisdição de determinados casos, ademais de outros 
constrangimentos. O Estado brasileiro considera a cooperação internacional fundamental para 
o estabelecimento de mecanismos adequados para uma solução duradoura para o problema. 

2.3. RESISTÊNCIAS DE SETORES DA POPULAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

A negação do racismo é aspecto constitutivo do racismo brasileiro. Setores influentes 
da sociedade brasileira compartilham a crença de que o País goza de relativa harmonia racial, 
uma vez que o racismo teria sido superado pelo processo de miscigenação entre europeus, 
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índios e africanos. Por esse ideário, a mistura racial seria um elemento estruturante da 
nacionalidade brasileira e prova cabal da tolerância vigente no País com relação à diversidade. 

De fato a miscigenação foi elemento positivo fundamental da formação do povo 
brasileiro e ofereceu inúmeros aportes à diversidade cultural do País; infelizmente, porém, ela 
não foi suficiente para superar a discriminação e a valoração estratificada sobre as 
contribuições oferecidas por aqueles povos à sociedade brasileira atual. Ela manteve intocadas 
as noções de superioridade e inferioridade atribuídas a cada grupo étnico/racial e não resolveu 
os conflitos existentes na distribuição de prestígio social e político, assim como do bem estar 
econômico.  

Esta realidade começou a ser verificada em meados do século XX, por estudos 
patrocinados pela Unesco. O intuito inicial era analisar a “democracia racial” brasileira para 
que constituísse de modelo para sociedades afetadas pelo problema do racismo, tais como 
Estados Unidos e África do Sul. Contrariando expectativas, os pesquisadores concluíram que 
o racismo não só estava presente no Brasil como afetava gravemente a qualidade de vida das 
populações negra e indígena. A partir de então, as inconsistências da tese da democracia racial 
brasileira passaram a ser identificadas e a Unesco passou a contribuir para o estudo das 
especificidades do racismo e da discriminação no País. 

Atualmente, parte da resistência ao debate sobre racismo e políticas de promoção da 
igualdade são ainda evidências do próprio racismo. Outra parte deve-se à crença efetiva de 
que o problema estaria resolvido, seria inexistente ou algo de pouca relevância e baixo 
impacto nas vidas das pessoas afetadas. Por fim, existe o receio de que o racismo brasileiro 
seja agravado por tais políticas, em vez de minorado. 

O discurso presente em amplos setores da mídia considera as políticas de promoção da 
igualdade como ameaças à estabilidade social e à harmonia racial da sociedade. Alega-se a 
incontestável inexistência de raças humanas do ponto de vista biológico para negá-las também 
sob o ponto de vista sócio-político. Por fim, defendem-se políticas de cunho universalista 
como alternativa para a superação das reconhecidas desigualdades sociais. 

O Estado brasileiro tem envidado esforços no sentido de esclarecer a população sobre 
a importância de superar a indiferença em relação às desigualdades raciais no País. 
Reconhecendo-se ser uma realidade incontestável o fato de não existiram raças humanas sob a 
perspectiva biológica, elas de fato existem como um construto sócio-político e, por vezes, 
cultural. Por fim, a universalização das políticas sociais continua a representar um objetivo 
social almejado pelo Estado brasileiro; não obstante, deve-se reconhecer que as políticas 
universalistas não atingem toda população de maneira equitativa e, paradoxalmente, em 
alguns casos podem até contribuir para a reprodução de desigualdades. 

Ampliar o debate com a sociedade, esclarecer os aspectos polêmicos da política 
brasileira de promoção da igualdade e oferecer a todos os setores interessados a oportunidade 
de manifestar suas preocupações, contribuições e críticas à política, de forma construtiva, são 
desafios importantes a serem enfrentados pelo Estado brasileiro.  

3. BOAS PRÁTICAS – OPORTUNIDADES DE COOPERAÇÃO 

A Cooperação Internacional promovida pelo intercambio de experiências, em especial 
daquelas já consolidadas e reconhecidas como boas práticas na promoção da igualdade, deve 
ser fortalecida e ampliada. O Estado brasileiro está disposto a, na medida dos recursos 
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disponíveis, oferecer cooperação técnica a outros Estados que tenham interesse em replicar 
quaisquer das políticas implementadas no Brasil. Igualmente, teria grata satisfação de 
conhecer boas práticas consagradas alhures e receber cooperação que auxiliasse o Governo a 
superar os desafios existentes para a superação das desigualdades.  

Com este espírito, o Estado brasileiro elegeu duas experiências tidas como exitosas 
para oferecer como exemplos caso haja países interessados em conhecê-las e adotá-las como 
parâmetro no desenho de ações específicas para suas realidades. A primeira refere-se a 
políticas de desenvolvimento local implementadas em uma comunidade predominantemente 
afro-brasileira, remanescente de quilombo; a segunda refere-se à prática do princípio da 
transversalidade nas ações de promoção da igualdade no Poder Executivo Federal. 

3.1. DESENVOLVIMENTO LOCAL - COMUNIDADE REMANESCENTE 
DE QUILOMBO IVAPORUNDUVA 

Iniciativa de grande êxito tem sido a atuação do Governo Federal em programas de 
apoio ao desenvolvimento local sustentável em algumas das comunidades remanescentes de 
quilombos. Dentre tais experiências, destaca-se a implantação de projeto de desenvolvimento 
local em Ivaporunduva, comunidade localizada no município de Eldorado, Estado de São 
Paulo. O projeto investiu na implantação de infra-estrutura e na capacitação de pessoas da 
comunidade, visando ao manejo agroecológico da cultura da banana, além do aproveitamento 
do potencial turístico local.  

Para viabilizar economicamente o manejo agroecológico sustentável da banana, foram 
comprados equipamentos como veículos automotores e caldeiras e construída um forno para o 
processamento da banana. A estrutura produtiva foi adequada às normas de segurança e 
vigilância sanitária e demais legislações vigentes, incluindo-se a construção de vestiários e 
casas de caldeira. Por fim, as áreas de produção e do galpão de armazenamento foram 
significativamente ampliadas. Como resultado, a Comunidade de Ivaporunduva tornou-se a 
primeira comunidade remanescente de quilombos a vencer uma licitação pública, no caso, 
para fornecimento de bananas à Prefeitura de Suzano. Ademais, 40 produtores locais lograram 
a obtenção do Certificado Orgânico, o que agrega valor à sua produção. 

Com relação ao aproveitamento do potencial turístico da comunidade, realizaram-se 
capacitações em gestão de empreendimentos, aquisição de materiais de dormitório, 
processamento de alimentos, além da construção de um Centro de Visitantes e organização de 
roteiros turísticos locais. Neste caso, a principal dificuldade refere-se à sazonalidade e à 
intermitência no fluxo de visitantes, o que prejudica as atividades. A capacitação busca 
ensinar a comunidade a gerir estas situações e ampliar os atrativos locais em todas as fases do 
ano.  

3.2. O PRINCÍPIO DA TRANSVERSALIDADE 

Transversalidade18 
Termo que, na educação, é entendido como uma forma de organizar o trabalho didático na 

                                                 
18 MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos."Transversalidade" (verbete). Dicionário 
Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002, 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=70, visitado em 11/6/2008. 
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qual alguns temas são integrados nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em 
todas elas. 

A política brasileira pela eliminação da discriminação racial, do racismo, xenofobia e 
intolerâncias correlatas transpôs o princípio da transversalidade – inicialmente aplicado à 
educação – para a gestão das políticas públicas de promoção da igualdade. Esta transposição 
implica um modo de trabalho que busca a reintegração de aspectos da vida social usualmente 
tratados de forma fragmentada. Buscam-se os possíveis pontos de convergência entre as 
várias áreas e sua abordagem conjunta, de forma a atuar sobre a realidade de maneira 
integrada. 

Implícito nesta abordagem está o reconhecimento de que a superação do racismo, da 
discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas não poderá ser tratada apenas 
como mais uma política pública, mas como uma questão pertinente a inúmeras atividades de 
Governo e nelas deveria estar circunscrita. A promoção da igualdade de oportunidades deve 
ser vista no mesmo plano do próprio desenvolvimento econômico e social, em um processo 
distributivo e equitativo, não inferior às demais políticas. 

Na prática, esta compreensão conduz à inclusão da perspectiva de promoção da 
igualdade racial em diversas políticas públicas, seja na economia, na promoção da saúde, da 
educação, cultura, justiça, etc. Isto permite ao Governo induzir a identificação de demandas 
específicas dos grupos étnica e racialmente preteridos sem necessariamente formular, planejar 
e executar novas políticas, mas apenas adotando uma perspectiva diferenciada de atendimento 
naquelas já existentes. 

A variedade de políticas implementadas para a promoção da igualdade em diversas 
áreas da vida social, freqüentemente baseadas na ação coordenada de órgãos governamentais, 
leva o Estado brasileiro a considerar esta abordagem adequada e exitosa. O Brasil teria 
satisfação em compartilhar esta experiência com os demais Estados da região por meio da 
cooperação técnica e da sensibilização de gestores para esta metodologia de trabalho.  

4. AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS EXISTENTES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO E PLANO DE AÇÃO DE 
DURBAN 

As Nações Unidas envidaram significativos esforços nos últimos anos visando à 
promoção e proteção dos direitos humanos, assim como à superação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas em nível mundial. Atualmente, há 
pelo menos sete órgãos cujas atribuições contribuem para o seguimento da Declaração e Plano 
de Ação de Durban: 

1. Comitê Sobre a Eliminação da Discriminação Racial; 
2. Relator Especial Sobre as Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas; 
3. Relator Especial Sobre Liberdade de Religião e Crença; 
4. Cinco Especialistas Eminentes Independentes para o seguimento da 

Implementação da Declaração e Plano de Ação de Durban; 
5. Cinco Especialistas em Padrões Complementares; 
6. Grupo de Trabalho Sobre a Efetiva Implementação da Declaração e Plano de Ação 

de Durban; 
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7. Grupo de Trabalho de Especialistas em Pessoas de Descendência Africana. 
O Brasil apóia que o processo em curso nas Nações Unidas de revisão/racionalização 

de mandatos seja extensivo a todos os mandatos existentes e busque reforçar a coerência e a 
eficiência dos mecanismos de procedimentos especiais, sem prejuízo do universo de direitos 
protegidos. Seria conveniente que a discussão privilegiasse o aumento da coordenação entre 
os mecanismos de monitoramento existentes, de forma a eliminar a superposição de funções. 
Parece adequado, ainda, o reforço de alguns mandatos, para aprofundamento de discussões 
sobre violações cometidas por novos meios de informação, como a internet, e para grupos 
vulneráveis, como comunidades tradicionais, LGBTs e deslocados internos.  

O Estado brasileiro mantém certa cautela em relação ao modo como as discussões têm 
ocorrido, pois parece que os países que inicialmente propuseram a apoiaram a criação de 
mecanismos como as Relatorias Especiais limitar-se-iam a propor a renovação desses 
mandatos, sem que se ocorresse debate abrangente sobre a eficácia e a visibilidade do 
conjunto de mandatos aprovados. 

Seria interessante, ademais, que o processo de revisão incorporasse a atribuição de 
encargos específicos a estes órgãos no sentido de promover a sensibilização, o diálogo e a 
capacitação de gestores públicos para a incorporação da temática em suas atividades. Estes 
órgãos deveriam promover encontros entre tais gestores, realizar um acompanhamento mais 
efetivo e detalhado das atividades implementadas, de forma a extrapolar o consagrado 
mecanismo de questionários e exames de relatórios.  

5. UM OLHAR PARA O FUTURO 

5.1. ÍNDICE / SISTEMA DE INDICADORES EM IGUALDADE RACIAL 

A produção de dados e indicadores confiáveis e desagregados sobre as condições de 
vida das populações vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 
correlatas é um dos instrumentos necessários à adoção efetiva de políticas de promoção da 
igualdade. Infelizmente, a comunidade internacional ainda padece da carência de dados e 
indicadores comparáveis sobre as condições de desigualdade e as injustiças vivenciadas por 
estas populações em todo o mundo.  Na ausência de dados e indicadores, torna-se difícil 
avaliar a efetividade e mensurar o progresso obtido nos esforços envidados contra a 
discriminação.  

O Grupo de Especialistas Eminentes na implementação da Declaração e Plano de 
Ação de Durban, em seu primeiro encontro ocorrido em setembro de 2003, recomendou à 
comunidade internacional que desenvolvesse mecanismos para mensurar as desigualdades 
raciais existentes, possivelmente por meio de um Índice de Igualdade Racial (IIR), semelhante 
ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). A recomendação foi apoiada pela Comissão de Direitos Humanos 
em sua resolução 2004/88, parágrafo 13, que solicitou do Escritório do Alto Comissariado de 
Direitos Humanos das Nações Unidas (EACDH) que avaliasse a possibilidade de 
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desenvolvimento do Índice de Igualdade Racial tal como sugerido pelo Grupo de 
Especialistas. 

O EACDH realizou um workshop consultivo (consultation workshop) entre os dias 
14-15 de novembro de 2005, que contou com a presença de importantes autoridades e 
especialistas, com a finalidade de discutir questões relativas às possibilidades e dificuldades 
de um índice desta natureza. Os participantes do encontro decidiram que a construção do IIR 
não apenas seria possível, mas também ofereceria um parâmetro científico e abrangente para a 
observação das desigualdades raciais. O principal obstáculo a ser superado seria exatamente a 
não disponibilidade de dados desagregados por raça, cor e etnia que sejam relevantes, 
confiáveis e comparáveis. 

O Estado brasileiro apóia a continuidade e o aprofundamento dos estudos e 
negociações visando a desenvolver mecanismos universalmente válidos de mensuração e 
comparação das desigualdades étnicas e raciais, bem como da discriminação19. Tanto a idéia 
de criação de um índice de igualdade racial, como a de um sistema de indicadores parecem 
promissoras, desde que permitam mensurar tanto as desigualdades, quanto a discriminação.  

A criação do Índice de Igualdade Racial e/ou de um sistema de indicadores serviria de 
incentivo para os países investirem na produção de dados desagregados sobre as condições de 
vida dos grupos étnicos e raciais existentes em seus territórios. Por outro lado, deve-se 
respeitar o direito à privacidade, assim como à auto-identificação, no processo de coleta dos 
dados. As populações pesquisadas não devem ser submetidas a quaisquer interferências 
indesejadas e as informações obtidas devem ser utilizadas unicamente com o intuito de 
identificar, mensurar, compreender e eliminar, caso existente, o fenômeno do racismo, da 
discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias correlatas.  

5.2. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE RACISMO E TODA 
FORMA DE DISCRIMINAÇÃO E INTOLERÂNCIA 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos carece de um 
instrumento vinculante, específico sobre a discriminação e intolerância, em especial sobre 
racismo e discriminação racial. Muito já se avançou com a adoção da Convenção 
Interamericana Sobre a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher 
(Convenção de Belém do Pará) e a Convenção Interamericana Sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra Pessoas com Deficiências, sem contar a consagração do 
princípio da não discriminação em todos os demais Tratados pertinentes a direitos humanos 
em vigor no âmbito da Organização dos Estados Americanos.  

A adoção de um documento regional de proteção contra o racismo e toda forma de 
discriminação e intolerância fortalecerá o compromisso com a questão, além de representar o 
cumprimento do compromisso assumido pelos Estados Americanos por ocasião da 
Conferência Regional das Américas ocorrida em 2001. A Convenção adotará um caráter 
amplo de proteção e estabelecerá mecanismos de acompanhamento para assegurar a sua 
implementação pelos Estados.  

                                                 
19 A mensuração das desigualdades raciais e da discriminação não são, necessariamente, equivalentes. A 
primeira pode ser feita por meio de indicadores de qualidade de vida, acesso a bens e serviços públicos, etc. A 
segunda, por meio de pesquisas de opinião e/ou percepção dos diversos atores relevantes ou, ainda, inferida a 
partir da análise dos fatores que geram as desigualdades. 
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O Estado brasileiro considera o processo de negociação da Convenção Interamericana 
Sobre Racismo e Toda Forma de Discriminação e Intolerância no âmbito do Grupo de 
Trabalho em atividade na Organização dos Estados Americanos uma das mais relevantes 
ações internacionais de promoção da igualdade em andamento na região. O País está 
integralmente comprometido com o êxito deste processo. 

5.3. INSTITUIÇÕES E PLANOS NACIONAIS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL 

A responsabilidade primária pela promoção da igualdade e execução dos 
compromissos internacionais assumidos pelos Estados cabe aos governos nacionais, em 
parceria com a sociedade civil local. O estabelecimento de instituições e planos nacionais de 
promoção da igualdade racial confere transparência, regularidade, previsibilidade e 
permanência às políticas nesta área, além de serem recomendações expressas constantes do 
Plano de Ação de Durban (parágrafos 90 e 167). Este é um passo necessário e importante para 
o processo de eliminação da discriminação e intolerância na região. 

Vários Estados americanos já avançaram neste sentido. Estas instituições e planos 
precisam estar imbuídas dos princípios democráticos que têm norteado o desenvolvimento da 
região, inclusive no que se refere à manutenção e ampliação dos espaços de diálogo com a 
sociedade civil. Será uma conquista considerável para toda a América Latina e Caribe lograr 
que todos os Estados efetivamente estabeleçam instituições e planos de promoção da 
igualdade em seus territórios. 

5.4. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

O Brasil tem buscado pautar uma agenda de interesses para a cooperação internacional 
em matéria de direitos humanos, seja nas modalidades recebida, seja na prestada, assim como 
nas esferas bilateral, trilateral e multilateral. Tais ações visam a fortalecer a capacidade do 
País para enfrentar desafios ainda existentes nessa área, bem como envolver o Brasil em ações 
para o fortalecimento dessa capacidade em outros países, mediante a replicação de 
experiências brasileiras exitosas.  

O fenômeno do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das intolerâncias 
correlatas interfere na formulação das políticas públicas pelos Estados. A cooperação 
internacional deve promover o intercâmbio de experiências, a difusão de boas práticas, a 
assistência técnica internacional e potencializar a atuação dos Estados como agentes de 
promoção da igualdade. A maioria dos países americanos compartilha aspectos importantes 
da sua história, em especial no que tange à formação estratificada e excludente de suas 
sociedades, baseada na discriminação como elemento de manutenção das desigualdades 
econômicas, sociais de políticas. Os dilemas e desafios existentes para a superação das 
injustiças, consideradas as especificidades naturais, apresentam semelhanças consideráveis. 

O Estado brasileiro está convencido de que Organismos internacionais, Estados e 
sociedade civil devem atuar conjuntamente para incitar as diversas formas de cooperação 
internacional na matéria como importante instrumento de promoção da igualdade. O maior 
engajamento do país em ações de cooperação internacional reflete expectativas no sentido dar 
tratamento mais construtivo e menos politizado ao tema. A definição de uma agenda para a 
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cooperação internacional na área dos direitos humanos e promoção da igualdade permitiria, 
além disso, conferir tratamento positivo a uma questão pela qual os países da América Latina 
e do Caribe são usualmente demandados, de modo por vezes incompatível com o grau de 
compromisso demonstrado pela região em foros internacionais que lidam com o assunto.  
 


