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Valores Civilizatórios das Comunidades Tradicionais e as Políticas Públicas para a 
Igualdade Racial.  

 

Roberto José Nery Moraes. 

Mestrando do Curso de Direito Ambiental e Políticas Públicas da UNIFAP, professor da Universidade Federal 
do Amapá, membro da Academia Amapaense de Letras Jurídicas – AALJ, membro da FEUCAB, Psicólogo e 
advogado militante. 

 

1- Introdução. 
 

Toda ação humana é fundamentada em valores, que a operacionalizam e 
fazem delas um modo de vida, de sentir, agir, pensar, fazer, portanto, de se relacionar 
com o outro e meio circundante, incluindo o meio ambiente. 

Este processo de construção, esta mais expresso na forma de como 
determinada comunidade, interage com o absoluto - Deus - e como nenhum outro 
aspecto, dá os contornos de sua civilização, e dos valores que são reforçados e que lhe 
empresta forma peculiar, que a caracteriza. 

Discorreremos sobre os valores civilizatórios, presentes nas comunidades 
tradicionais, relacionando com a racionalidade ambiental, presente no modo de vida 
coletiva destas e as políticas públicas para a igualdade racial. 

Não temos o objetivo de esgotar o assunto, mas iniciar um estudo, sobre os 
valores nestas presentes, e da opção que temos em escolher os mais adequados com a 
presente proposta de filhos da terra, para a preservação de GAIA, construindo uma 
civilização mais aberta ou mais fechada para conviver com as diversidades culturais, 
com as diferenças, com os valores do outro. 

 
 

2- Valores Civilizatórios das Comunidades Tradicionais.  
 
Estas comunidades tradicionais funcionam de forma orgânica, não podendo 

sofrer, interferências desagregadoras na sua relação cultural, e quando são atingidas em 
seus valores ou estes ameaçam a natureza, procuram estabelecer um novo arranjo de sua 
existência, mantendo sua sobrevivência, pelo que, são comunidades de resistência 
cultural, como ensina Antonio Carlos Diegues (2000): 

 
“Comunitários conseguem recriar modalidades de reprodução material, 

social e simbólica quando percebem que seus meios usuais de apropriação dos 
recursos naturais estão ameaçando o meio ambiente.” 

 
Esta forma orgânica, também tem sua justificativa no plano psicológico, 

como explica (Santos, 1965), quando aborda a Escola Gestaltista: 
 
 “Para os gestaltistas, representados, principalmente, por Wertheimer, 

Koffka e Köhler, não existem, na consciência, sensações elementares, imagens parciais 
ou sentimentos isolados, mas somente um conjunto de experiências totais. Esse caráter 
sintético e global reveste todos os domínios do espírito, em consonância com a 
estrutura unitária do universo.”  

 



 

Possui estas comunidades tradicionais uma economia pouco impactante, 
como no extrativismo tradicional, integrada com o meio ambiente, pois do 
conhecimento tradicional, tiram a subsistência, sendo coletivo o uso da terra e seus 
recursos, havendo uma partilha socialmente justa, trabalho com cooperação comunitária 
e definição precisa dos papeis sociais. 

Não há neste modelo uma sujeição ao mercado, predominando uma 
economia solidária, buscando como principal objetivo a valorização da dignidade da 
pessoa humana, o lucro não é o principal, mas o bem estar da coletividade (Moraes. 
2004). 

 
 Disto decorre que possuem as seguintes características, que demonstram a 

existência do valor da organização comunitária, da democracia participativa - 
participação popular - e dos valores compatíveis com a racionalidade ambiental e a 
convivência com as diversidades.  

São estes, assim explicitados: 

a- “Sistemas abertos, plurais, evangélicos, ecumênicos, não codificados, com 
racionalidade ambiental, evolucionistas, não reducionistas. 

 
Significa que, acolhem todas as diferenças existentes, na sua múltipla 

pluralidade, a pessoa humana na sua identidade própria, não rotula, não discrimina.  
Os valores universais do cristianismo estão presentes nos valores de respeito 

à vida e a dignidade da pessoa humana, adotando e norteando-se pela ética cristã, por 
isso é também evangélica. 

Não limita a perspectiva da evolução com parâmetros rígidos, que não 
aceitasse a diferença do outro, levando a um reducionismo, pelo que, adotam a postura 
do homem ser em permanente evolução como parte do Universo, do cosmo. 

Todo o conhecimento da natureza e do absoluto, não esta codificado em um 
livro, faz parte do patrimônio ancestral, transmitido pelos mais velhos e sem o qual não 
se faz a conexão do homem com a espiritualidade. 

A racionalidade ambiental se manifesta, em todo o sistema filo-religioso, 
fazendo com que, todos adotem um comportamento não dicotômico com a mãe natureza 
e o absoluto – a espiritualidade – sem folha não há Orixá, diz o fundamento do viver 
africano, demonstrando a dependência indissociável com a natureza e suas forças 
cósmicas, da qual o homem faz parte. 

 Homem e meio ambiente são parte de um todo, onde a energia da vida 
retorna ao seio da mãe terra - GAIA- onde temos os ciclos de aproveitamento bio-geo-
químicos (Lutzenberger, 1986), e como delineia Marcos (2002). 

 
 “Para o africano o homem é imortal. A morte física promove a dissolução 

da união vital em que se encontram os elementos que compõe o ser humano, é fator de 
desequilíbrio à comunidade a qual ele pertence, este desequilíbrio deverá ser superado 
pelos ritos fúnebres. Os ritos fúnebres fazem ver aos afro-descendentes os elementos 
que extrapolam a própria morte, a participação do indivíduo morto no plano do 
sagrado, no seio dos ancestrais. Toda a comunidade participa e é testemunha da 
distribuição da força vital da pessoa que morreu para os elementos naturais, como a 
terra que abriga seu corpo. A vitalidade da pessoa morta é transferida para os 
elementos naturais que vão contribuir para a vida da comunidade. A morte de um 
indivíduo é o aumento da força da comunidade já que sua energia volta-se para ela do 



 

grupo. Quanto ao indivíduo que morreu, ele passa por causa da imortalidade a fazer 
parte de um plano onde estão os ancestrais.” (Grifo nosso). 

Lutzenberger (1986) demonstra esta lei da natureza, quando comenta. 

 “E os milhões de espécies de bactérias, cada uma com sua função 
específica? Sem elas não haveria digestão nem decomposição, não funcionaria a 
reciclagem dos nutrientes minerais. Plantas e animais, quando mortos, ficariam como 
múmias, a obstruir o espaço dos vivos. Sobre o solo estragado, a fome mataria os 
sobreviventes. As plantas também não teriam acesso ao nitrogênio do ar, indispensável 
para a síntese das proteínas. Mas, assim como existem bactérias que ajudam as plantas 
obter nitrogênio, há as que devolvem nitrogênio ao ar, mantendo, assim, um equilíbrio 
de fluxo estável. Outras bactérias, também no solo, dão à planta acesso ao fósforo e 
demais nutrientes minerais, especialmente os micronutrientes, indispensáveis à saúde 
das plantas. O fósforo é indispensável no código genético, aquela genial escrita 
bioquímica que, em nível molecular, fixa, registra, perpetua e, pelas mutações, 
enriquece a Sabedoria da Evolução Orgânica e que, em cada indivíduo vivo, desde o 
óvulo fecundado até a morte, comanda o desenvolvimento e o funcionamento do 
organismo.” (GAIA, p.4).  

Esta racionalidade ambiental se torna fator importante, para a 
sustentabilidade da diversidade biológica, como esclarece Pimbert e Pretty (2000).  

“Sistemas locais de conhecimento e manejo são geralmente voltados para 
as necessidades da população local e, freqüentemente, aumentam sua capacidade de se 
adaptar às circunstâncias sociais e ecológicas dinâmicas. 

 Sistemas locais de conhecimento e manejo são algumas vezes enraizados 
em religiões e sistemas de crença. Bosques sagrados, por exemplo, são porções de 
florestas que são preservadas por razões religiosas. Eles podem homenagear uma 
divindade, oferecer um santuário para os espíritos, ou proteger contra exploração um 
lugar santificado: alguns derivam o caráter sacro de fontes de água por eles 
protegidas, dos rituais e propriedades medicinais de suas plantas, ou de animais 
selvagens que eles amparam (Chandrakanth e Romm, 1991). Esses bosques sagrados 
são comuns por todo o sul e sudeste da Ásia, África, Ilhas do Pacífico e América Latina 
(Shengji, 1991; Ntiamo-Baidu et al, 1992.). A rede de bosques sagrados em países 
como a Índia tem sido, desde tempos imemoriais, o lócus e o símbolo de um meio de 
vida em que a maior diversidade biológica ocorre onde humanos interagem com a 
natureza. Um bosque sagrado é preservado por comunitários, não porque representa a 
antítese de suas atividades produtivas, mas porque protege seu meio de vida e a 
continuidade de sua existência. 

 (....) Claramente esses bolsões de diversidade biológica podem ser o foco 
da conservação e regeneração da cobertura vegetal, talvez formando, então, bases 
culturalmente mais apropriadas para áreas protegidas. 

Apesar das pressões que crescentemente debilitam os sistemas locais de 
conhecimento e manejo, os planos de manejo de áreas protegidas devem começar com 
o que as pessoas já conhecem e fazem bem, assim como devem assegurar o seu modo de 
vida e sustentar a diversidade de recursos naturais de que dependem.” 



 

Neste a ética ambiental, se manifesta em uma racionalidade ambiental 
compartilhada em comunidade, perpassando todas as atividades desta. O ideário 
ambientalista tem gênese nesta forma de racionalidade primitiva das comunidades, 
como informa Roberto Santos (1999). 

 “A evolução do ideário ambientalista parte dos animismos cósmicos muito 
antigos, como o dos mitos belíssimos de Gaia ou Géa, a mãe-terra, dos velhos cultos de 
fertilidade e outras expressões de reverência, temor e amizade pela natureza, que 
perduram ainda sob várias formas em sociedades agrárias ou indígenas. Há, porém, 
um momento em que, há muitos milênios, as crenças ambientalistas rompem o idílio ou 
o terror da natureza, e o homem assume diante dela um propósito de dominação. 
Segundo Lynn White Jr. esse momento pertence ao primeiro marco da concepção 
judeu-cristã, que, ao instaurar o homem no centro do universo, teria deslocado de sua 
posição a natureza e propiciado o assalto desordenado e destruidor da humanidade à 
vida animal e vegetal, com todas as suas conseqüências perversas. White Jr. evoca a 
passagem heróica ou mítica do Gênesis em que Deus outorga ao homem um título de 
propriedade sobre a natureza”...e domine – o homem sobre os peixes do mar, e sobre 
as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move 
sobre a terra....(Gên.,1-24/28.).”  

b-  Promovem a cultura da paz, da tolerância, do respeito mútuo entre os 
indivíduos, da convergência, da solidariedade, das liberdades, da irmandade humana. 
 

Significa que não é propagado, ensinado e aceito, a intolerância, a violência, 
com as diferenças. 

Converge para estas todos os valores de outras culturas, que sem perder a 
comunidade sua identidade, é absorvida ao sistema de valores tradicionais, recepciona a 
todos, e não promove o ódio pela diversidade. 

Neste sentido a OICD (Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino) informa que,  
as bases da paz mundial. 

 
 “Será o retorno ao processo evolutivo natural destinado ao planeta terra. 

As guerras constantes não são atributos intrínsecos do homem ou do planeta (....) 
sofremos um processo dissociativo em nosso ser, apresentando como conseqüência uma 
visão fragmentaria da realidade. A partir daí surgiram os conflitos devidos às 
oposições entre sujeito e objeto, entre as dualidades várias, entre o interno e o externo, 
entre o espírito e matéria. A consciência de si mesmo tornou-se eclipsada e os conflitos 
internos se manifestaram como conflitos externos. Enfim, as guerras se instalaram 
primeiramente no interior do ser e se refletiram na sociedade que construímos, no 
planeta e no conhecimento humano.” (OICD, Escola de Síntese – Informativo, p.13). 

 
c- Possuem na relação com o absoluto, teologia, liturgia, corpo sacerdotal 
formado por um aprendizado baseado na tradição oral, valorizam os antepassados, a 
ancestralidade e toda a herança do capital cultural herdado. 
 
d-  Se fundamentam seus comportamentos e agir na ética da universalidade e do 
acolhimento, objetivando o aumento consciencial da coletividade planetária para o 
pleno exercício da cidadania espiritual, opondo-se às desigualdades gêneses de 
injustiças. 
 



 

e-  Não promovem a discriminação, a intolerância ou a morte de indivíduos por 
motivos de fé, aceitasse o indivíduo em sua individualidade e totalidade, sem restrições, 
condicionamento, sem exigência de se moldar a um modelo reducionista. 
 
f-  São espaços democráticos nos diversos níveis de realidade; sacros, litúrgicos e 
de resistência cultural, orientadas para a prática do bem, da promoção do homem, da 
sua evolução espiritual, moral e material. 

 
 A respeito deste valor, temos as declarações do 6º Locutório, realizado em 
29/06/2005 na F.T.U (R.E.U., nº 11), que assim expressa que: 
            
 “O Brasil e a Umbanda se confundem; ambos têm o estigma de universalidade, 
consolidada na democrática diversidade cultural, que na Umbanda se expressa nas 
várias escolas ou segmentos, que são formas de pensar e praticar a Umbanda. E a 
unidade umbandista, construída não sobre a unanimidade que suprime a diversidade 
democrática, mas sob o manto da convivência pacífica e respeito com as diferenças.”  
 
g-  Promovem a harmonia entre o homem, a natureza e o absoluto. Apesar da 
diversidade de ritos, de forma de aquisição dos conhecimentos e dos seus adeptos, são 
unidas pelo objetivo comum de fazer o bem, a caridade, servir ao outro. 
 
h-   Possuem as dimensões de filosofia, ciência, arte, religião e cosmológica, 
significando o homem como parte do universo, não sendo sua religião, somente um 
fenômeno de prática religiosa, mais sim, um sistema filo-religioso complexo e 
completo; 
 
i- Adoram o absoluto – Deus - com alegria. Seus fundamentos teológicos são 
milenares, são espaços de preservação dos valores culturais e de resistência contra 
todas as formas de discriminação, perseguição, opressão e preconceitos; 
 
j-  Não são sua transcendentalidade religiões pagãs, demoníacas ou baixo-
espiritismo. Nem são igrejas, nem seitas, mas se constitui uma missão de serviço a ser 
cumprida pelo eleito da comunidade, para o bem da coletividade, sob a qual exerce 
uma autoridade como líder e modelo de conduta, não podendo dissociar sua ação 
sacerdotal da vida civil;  
 
k-  Outrora, perseguidas pela polícia e pela Igreja Católica e atualmente pelas 
Seitas Protestantes, que de forma criminosa fazem a demonialização de seus valores 
civilizatórios – Brasil.” – Moraes – 2007. 

 
A este aspecto Pandim, citando Mariano (1995), nos informa que: 
 
”Algumas denominações pentecostais de origem muito recente e grande 

sucesso junto às massas, como as seitas Igreja Universal do Reino de Deus, Deus é 
amor e a Casa da Benção, atraem boa parte de sua clientela pregando contra a 
Umbanda e o Candomblé, identificados como fonte do mal.” 

 
 Valores civilizatórios judaico-cristão protestante, fechados e de intolerância 

com as diversidades. 
 



 

Dr. Hédio Silva Júnior, doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) confirma esta assertiva declarando que: 

 
“Pela lei toda e qualquer organização que se autodenomine uma 

associação religiosa é uma religião. Para o Direito, não existe a noção de autêntica ou 
falsa. Todas elas devem receber o mesmo grau de respeito, embora saibamos que, na 
prática, não vigore esta igualdade”. (.....) “Nos últimos anos, no entanto, nenhuma 
religião obteve tantas vitórias nos tribunais como aquelas de matriz africana.” 
(www.acordacultura.org.br - Canal Futura). 

 
 
Temos assim o seguinte quadro de Valores Civilizatórios: 
 

1- Valores civilizatórios – matriz espírita (comunidades tradicionais) e matriz 
judaico-cristã (católica e protestante) – tolerância significando a capacidade e aptidão de 
conviver e se relacionar com as diversidades humanas (cultura e valores civilizatórios). 
 
Resiliência – direitos inter-geracionais + intra-geracionais. 
 
2- A matriz intolerante gera pré-conceito, discriminação por ser simplesmente 
diferente, a injustiça e estas a exclusão, que, por conseguinte causa da pobreza fonte da 
degradação ambiental – modelo de civilização intolerante capitalista – Protestante. 
 
Individualismo + capitalismo + filosofia da avareza + racionalidade econômica (Max 
Weber – A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, p. 21 e 27). 
 
3- Modelos Civilizatórios: 

a- Espírita – Sistema aberto, tolerante, universalista-coletivo, a racionalidade 
ambiental faz parte do sistema filo-religioso, centro de resistência e depósito da 
cultura dos povos tradicionais. 
 

b- Católico – Sistema semi-aberto, parcialmente tolerante, coletivo e solidário, adotou 
a racionalidade ambiental de base cultural em 1999. 
 

c- Protestante – Sistema fechado, intolerante, individualista, capitalista como 
característica intrínseca do sistema – racionalidade econômica - não adota a 
racionalidade ambiental. 

 
Assim temos que, a sociedade dominante realiza de forma sistemática uma 

desconsideração da existência, da contribuição, do valor civilizatório da racionalidade 
ambiental dos índios e negros – África – é como se a sociedade brasileira fosse somente 
formada pela influência européia, não existisse outro paradigma na nossa formação 
histórica da cultura e sociedade.  

 
A exclusão da contribuição destes atores sociais é excluída, marginalizada 

de forma proposital, porque, foi sempre assim feito pelo colonizador, fazendo com que 
não haja compreensão do conjunto desta contribuição e o valor enquanto patrimônio 
cultural da nossa civilização. 

 



 

Sendo, portanto, as comunidades tradicionais sistemas abertos, com 
racionalidade ambiental intrínseca, o processo de participação democrática nas decisões, 
torna-se uma parte peculiar do processo de organização e funcionamento comunitário. 

 
Esta participação popular esta consagrada na nossa Constituição, que 

consagrou o Estado Social Democrático de Direito, como corolário do art. 225, caput, 
assim versando: 

“Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.” 

Aurélio Virgílio Veiga Rios (Curso da EAD, p. 21) esclarece que, esta é 
expressão genuína da democracia, pois possibilita a integração e participação efetiva 
dos atores sociais, nas decisões de governo. 

Em razão deste, as informações sobre as atividades empreendedoras, 
potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, devem ser conhecidas da 
comunidade, como direito e não como faculdade.  

O agente econômico tem que submeter sua atividade à participação popular, 
para a tomada de decisão quanto à aceitação ou conveniência da execução de sua 
atividade degradadora. 

Toda restrição ao controle social deve ser repelida (Rios, Curso da EAD, p. 
22), pois ao meio ambiente é dada a qualidade de bem de uso comum, a ser protegido 
por uma cidadania efetiva, assim entendida: 

 
 “(...) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado atribui-se a qualidade 

de bem de uso comum do povo, e qualquer intervenção que possa significar privação, 
alteração ou restrição dos recursos naturais, legítima a participação efetiva da 
comunidade e a busca de informações adequadas e precisas, junto ao Estado ou ao 
empreendedor responsável pela ameaça a bens ambientais, sendo direito de cada 
cidadão não ser excluído do processo de tomada de decisão a respeito de obra ou 
atividade que possa causar significativo impacto ambiental.” 

   
O acesso à informação deve ser amplo e com grau alto de resiliência, 

afastando toda forma de restrição ao controle social sobre as atividades, como resultado 
da cidadania de cada ator social. 

 
 

3- Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. 
  

 Os tempos modernos caracterizam-se pela adoção de uma postura do 
homem como um ser autônomo, valendo a si mesmo, dono do seu destino, da sua 
história, frente a qualquer elemento externo determinante, rompendo com todos os 
condicionantes pré-estabelecidos.  

 
Agostini (1993) mostra que, “isto se constrói na lógica interna da 

modernidade” e citando Descartes, mentor da modernidade, afirma que, “com o pensar 
(cogito – eu penso) nós poderíamos chegar à certeza e garantir a verdade, ouse pensar 
por ti mesmo, chegou a ser o princípio da corrente iluminista.” 

 



 

E citando, “Emmanuel Kant, por sua vez, foi mais longe, e teve a pretensão 
de enunciar toda a verdade sobre o homem, unicamente, a partir do homem. Quando 
falamos assim, estamos afirmando que toda e qualquer heteronomia cai por terra e que 
nós nos orientamos a partir de nossa própria razão, sem precisar recorrer a leis 
externas. Até a própria lei moral brotaria desta razão.”  

 
Esta era do homem da razão foi questionada por Karl Marx, Sigmund Freud, 

Friedrich Nietzsche e Claude Lévi-Strauss. 
 
Agostini (1993), assim sintetiza, as suas idéias em oposição: 
 
“Karl Marx (1818-1883) traz à luz o papel das forças sociais profundas  

que marcam todo o ser humano. (...) chega a afirmar que “ não é a consciência dos 
homens que determina a sua existência, mas o contrário, é sua existência social que 
determina a sua consciência.” 

 
“Sigmund Freud (1856-1939) lembra-nos, por sua vez, toda a força dos 

instintos e suas repercussões sobre o agir do homem. Ressalta igualmente o papel dos 
interditos, através dos quais a sociedade busca fazer frente a esses instintos. Os 
interditos condicionam nosso sistema de reflexos formando assim o que seria a 
consciência, o superego.” 

 
“Friedrich Nietzsche (1844-1900) nega a existência de princípios ético-

políticos gerais para a conduta humana, chegando a negar o próprio Deus como 
princípio. Numa crítica à sociedade existente, ele mostra as disparidades sócio-
culturais das morais e dos costumes em vigor, rejeita a moral existente e nega a 
validade de toda organização política É o niilismo proclamado; chega-se a falar até da 
morte de Deus.” 

 
“Claude Lévi-Strauss, (....) mostra que o cogito funciona no interior de uma 

cultura da qual ele é reflexo. (...) não se situa no sujeito, mas numa reciprocidade onde 
o centro é o outro, numa exigência lógica da vida coletiva.” 

 
Assim, temos que o homem moderno esta na realidade, na dimensão 

temporal e espacial, sujeito a condicionamentos para a formação da própria consciência, 
ou seja, sujeito a manipulação contínua das ideologias. 

 
Apesar da manipulação das ideologias, determinando o ser, o homem atual, 

busca sua dignidade e ampliação de sua dimensão política, através do exercício 
conflitivo de uma cidadania efetiva, real, que pela pressão sob o Estado Nacional, o faça 
agir com políticas públicas que satisfaçam as necessidades dos atores sociais 
envolvidos. 

 
De Castro (Curso da EAD, p. 11), afirma que essa cidadania é: 
 
 “(...) entendida aqui como uma qualidade conquistada na prática e o 

fundamento da construção de uma democracia participativa. A cidadania não pode ser 
entendida com um dom do Estado, pois a realidade mostra que ela é conquistada pela 
sociedade através de processos que têm a característica de serem conflituosos, pois 
lidam com uma questão crucial nas sociedades capitalistas que é a desigualdade social. 



 

Esse ponto de vista restabelece a separação entre a sociedade civil e o Estado já que se 
trata de uma lógica que se refere a espaços diferenciados de poder.” 

 
“A garantia e o exercício dos direitos se inscrevem na dinâmica particular 

de cada sociedade. Isso implica apreender a cidadania como resultado da dinâmica 
participativa dos grupos antagônicos, como campo de forças em que direitos e deveres 
são ligados por lutas sociais. A análise desses direitos é importante porque permite a 
avaliação da natureza das mudanças ocorridas e do papel que as políticas públicas 
podem desempenhar para regular o contrato social.” 

 
Os movimentos sociais nesta dinâmica de luta antagônica de interesses 

visam pela cidadania, à satisfação de serviços de base, rompendo com as estruturas 
antigas de poder, definindo uma nova relação entre os atores sociais com ampliação das 
formas de controle social do Estado, ampliando os espaços democráticos e autônomos 
do poder do Estado Nacional, do capital e do mercado. 

 
 De Castro (Curso da EAD, p. 11), nos informa o papel dos movimentos 

sociais, na América Latina e no Brasil. 
 
“(....) nas últimas décadas mostraram ter comum a orientação das lutas 

para a construção da cidadania através da demanda social de prestação de serviços de 
base – escola, trabalho, saúde, redução de encargos sociais – até o envolvimento nos 
processos políticos mais gerais (formação de partidos políticos, eleições, moralização 
dos aparelhos de Estado) e mesmo políticas públicas, a exemplo da política ambiental. 
Esses movimentos vão bem além de simples demandas econômicas. Sua participação 
tem sido fundamental na reorganização das estruturas políticas, sociais e culturais 
anteriores, revitalizando a organização societal. Os movimentos sociais não defendem 
a restauração das formas de solidariedade postas em perigo pela racionalização 
sistêmica. Disputam espaços autônomos e democráticos, para reprodução cultural, de 
identidade e de solidariedade, muitas vezes com grandes corporações capitalistas e um 
Estado-providência, que tende a se substituir aos movimentos sociais e, por conseguinte 
a limitar o campo de ação autônoma.” 

 
Entretanto, esta luta social por cidadania e políticas públicas referenciadas 

com as necessidades básicas dos grupos, se desenvolve em um combate, que tem como 
arena o neoliberalismo, que redefiniu o papel do Estado, se originando do clássico 
liberalismo, significando uma perversa ideologia racionaria de retorno a este.  

 
Para Ferraro (1999) “o nascimento do liberalismo data do final dos anos 

30” e que “os liberais entendem que é necessário retornar ao laissez-faire, ao livre 
mercado do fim do século XVIII e do século XIX, pela simples razão de que, segundo 
eles, a liberdade é o meio mais efetivo de promoção da igualdade e do bem-estar. 
Rejeitam a interferência do Estado, tanto na produção, quanto na distribuição.” 

 
E acrescenta, “o que os neoliberais propõem, é a entrega do social às leis 

do mercado, do laisserz-faire. Entende-se, assim, que Robert Kurz (1996), veja no 
neoliberalismo a naturalização da economia, a biologização do social e um retorno ao 
darwinismo social, com a decorrente bestialização das relações sociais.” 

 



 

E citando Kurz, afirma “os mentores neoliberais não respondem apenas 
pelo advento do fundamentalismo, mas também pelo atual regresso ao darwinismo 
social e ao anti-semitismo.” 

 
Neste contexto de globalização e valores, foi convocado a 1ª Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial, marco histórico do debate sobre as questões 
raciais a nível interno em consonância com as convenções internacionais, da qual o 
Brasil é signatário. Dando origem ao texto base: Estado e Sociedade – Promovendo a 
Igualdade Racial, instrumento formal das ações de políticas públicas a serem 
implementadas. 

 
O Estado buscou ouvir a sociedade civil para superação das desigualdades 

raciais, resultante de um modelo social excludente e discriminatório, objetivando 
adoção de políticas públicas capazes de modificar o quadro existente. Foi o resultado da 
pressão organizada dos movimentos negros espalhados pelo país, que romperam com o 
isolamento do século XX.  

 
O fim formal e legal da escravidão não trouxe a inclusão dos antigos 

escravos e descendentes na sociedade brasileira, sendo explicitado no texto base (p. 14) 
que: 

 
“O fim do sistema escravagista no Brasil impôs a alteração do regime 

jurídico dos antigos escravizados, abrindo caminho para a construção do 
reconhecimento da sua igualdade formal diante dos demais cidadãos brasileiros. 
Entretanto, a abolição da escravatura no Brasil, embora necessária e constituída por 
muitos, da forma como se deu, foi um verdadeiro golpe às aspirações da população 
afro-descendente.”  

 
E acrescenta este documento base, destacando os dois aspectos em que se 

tornou a declaração da abolição formal da escravidão. 
 
“(...) A abolição enquanto uma medida institucional teve seu conteúdo 

resumido a dois parágrafos que simplesmente decretava extinta a escravidão, 
revogando as disposições em contrário. Esta abolição não trouxe consigo a perspectiva 
de libertação com plena inserção dos descendentes de negros escravizados na 
sociedade como um todo, isto é, no mercado de trabalho, no sistema educacional, no 
acesso à moradia digna, à posse da terra, entre outras.”  

 
A desigualdade racial no Brasil se sustentou sobre um falso paradigma, o da 

democracia racial, utilizada para a consolidação dos papeis sociais das diversas raças. 
 
A partir de 1930, com a modernização do país, os problemas raciais negros 

passaram a serem encarados como resultantes das desigualdades sociais ou um caso de 
polícia, afastando a real gênese da causa, o Racismo e suas metamorfoses, texto base (p. 
14 e 15 

“Uma das principais idéias forjadas pelos intelectuais do país foi o mito da 
democracia racial. Segundo ele, a formação da sociedade brasileira sofreu a influência 
genética e cultural de três grupos diferentes: portugueses, indígenas e negros, 
resultando numa sociedade mestiça. Tal origem explica a tolerância ao convívio 
aparentemente pacífico entre os brasileiros, desconsiderando-se os conflitos inerentes 



 

às relações inter-raciais marcadas pela supremacia da população branca.” (grifo 
nosso). 

 
“O mito da democracia racial serviu ainda como meio de naturalização de 

tradicionais papéis raciais ocupados pelos distintos grupos de raça/cor em nossa 
sociedade. Configurando um modelo de relações sociais pronunciadamente desiguais, 
em cuja pirâmide social os negros, negras, índios e índias permanecem ocupando as 
piores posições.” 

 
A democracia racial possui como paradigma uma “visão ideológica de uma 

escravidão benigna e de uma sociedade harmoniosa do ponto de vista do contrato 
inter-racial, não correspondendo à realidade social e histórica. No passado, ao 
contrário de modelo de escravidão suave, tivemos um sistema escravista extremamente 
perverso, violento e rude.” 

 
Um exemplo desta falsa democracia racial, e da perversa intolerância 

ideológica impetrada, contra estes libertos e seus descendentes, são a atual demonização 
das religiões de matriz africana, realizado pelo segmento branco protestante – Valores 
civilizatórios judaico-cristãos protestantes, fechados e de intolerância com as 
diversidades.  

 
Assim se manifestou a respeito o 6º Locutório da FTU, realizado em 

29/06/2005, esclarecendo que a manifestação desta intolerância, se tornou mais 
profunda – pois sempre existiu por parte de todas as Seitas Protestantes - quando “os 
neopentecostais atacaram a Umbanda como se ela fosse a própria manifestação do 
demônio.” Iguais acusações criminosas fazem contra o Candomblé, seus membros, sua 
liturgia e teologia, com total violação dos direitos humanos destes. 

 
E acrescenta, mostrando a perversidade desta ideologia da falsa 

prosperidade e de ataque aos valores civilizatórios dos libertos da escravidão.  
 
“O que se lamenta é que atacaram as camadas mais sofridas da tão 

desigual sociedade brasileira (suas classes C, D e E), que hipoteticamente 
encontrariam fim aos seus males (miséria, que como é óbvio não acabou).” 

 
É uma forma moderna e tecnológica de racismo, de discriminação, análoga 

ao anti-semitismo alemão e às praticas fascistas. Prostitutos da fé, travestidos de 
sacerdotes, com títulos pomposos roubados de religiões legitimas, com práticas 
criminosas, proselitistas, de fundo unicamente de lucro, totalmente negativas ao 
propósito do ideal constitucional de construção de uma sociedade livre, democrática, 
justa, igualitária, solidaria, sem preconceito e discriminações de qualquer espécie, como 
propõe os objetivos das políticas de igualdade racial.   

 
Hoje o combate a todas as formas de racismo, digo melhor, das formas 

diretas e veladas de discriminação, estão na ordem do debate político atual das 
organizações negras, como: 

 
 “(....) a CONEN (Coordenação de Entidades Negras); o MNU (Movimento 

Negro Unificado); a Coordenação Nacional de Remanescentes de Quilombos, dentre 
outros, e em diversos campos de atuação, como, por exemplo, juventude negra, 



 

religiões de matriz africana, mulheres negras, artístico-cultural, político-partidário, 
sindical, dentre outros, e de setores expressivos do movimento social brasileiro. 
Reunidos em grupos, entidades e organizações não governamentais, os integrantes do 
Movimento Negro estruturaram fóruns locais, regionais e nacionais que visam, em 
última instância, a efetiva organização da população negra.” (Texto base, p.15). 

 
O objetivo desta política pública de igualdade racial, consubstanciado no 

texto básico, e no decreto presidencial nº 4.886, de 20 de novembro de 2003, marco 
legal e histórico, do resgate efetivo da divida social com os afro-descendentes do Brasil. 

 
Em relação à defesa de direitos, foram consagrados, tendo por referencial a 

Constituição Federal de 1988, os seguintes: 
 
• Afirmação do caráter pluriétnico da sociedade brasileira. 
 
A proposta propõe a “reavaliação do papel ocupado pela cultura indígena e 

afro-brasileira, no passado e no presente, como elementos fundadores da 
nacionalidade e do processo civilizatório nacional, ao lado, naturalmente, da matriz 
européia.” 

• Terras para os quilombolas. 
 
Propõe destaque especial ao “preceito constitucional que determina o 

tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos, bem como o que assegura aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos a propriedade de suas terras.” 

 
• A criminalização do racismo. 
 
Tornar o racismo um crime, onde sua “prática passa a ser considerada 

como crime imprescritível e inafiançável, sujeitando o discriminador a mais severa das 
penas privativas de liberdade – a reclusão.” 

  
• Ação afirmativa. 
 
Estabelece a política pública que, “(...) numa sociedade como a brasileira, 

desfigurada por séculos de discriminação generalizada, não é suficiente que o Estado 
se abstenha de praticar a discriminação em suas leis. (.....) cabe ao Estado esforçar-se 
para favorecer a criação de condições que permita a todos se beneficiarem da 
igualdade de oportunidade e eliminar qualquer fonte de discriminação direta ou 
indireta.” 
 

• Ação temática de raça e gênero. 
 
Define que as questões de raça e gênero estão relacionadas com a “violação 

dos direitos humanos, (....) afetando diretamente as mulheres negras e demarcando um 
cenário de desagregação social e de redução da qualidade de vida.”  

 
 
 



 

Esta política é regida pelos seguintes princípios: 
 
• Transversalidade. 
 
Define que a promoção da igualdade racial deve ser considerada de forma 

ampla, não restrita a uma área do governo, mas “que o combate às desigualdades 
raciais e a promoção da igualdade racial passam a constar como premissas, como 
pressupostos a serem considerados no conjunto das políticas de governo.” 

 
• Descentralização. 
 
Descentralizar as ações, sendo que implica “num modo de gestão que 

comprometa os demais entes da Federação. Nesse sentido, convém ressaltar que, 
segundo o enunciado do art. 23, inciso X, da Constituição Federal, é da competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios combaterem os 
fatores de marginalização e promover a integração social dos setores desfavorecidos.” 

 
• Gestão Democrática. 
 
Fazer com que as instituições da sociedade civil organizada tenham, efetiva 

participação na elaboração das ações, ampliando o diálogo, não sendo estas simples 
interlocutoras das demandas sociais, explicitando que: 

 
 “Pretende-se que as instituições da sociedade civil sejam mais do que 

simples interlocutores de demandas sociais, espera-se que assumam um papel ativo, de 
protagonista na formulação, implementação e monitoramento da política.” 

 
Adotou como diretrizes para alcançar seus objetivos: 
 

• Fortalecimento Institucional. 
 
Dotar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial –

SEPPIR – de estrutura, para que possa atingir seu fim institucional, fortalecendo esta 
como instrumento de ação de governo. 

 
• Incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental. 

 
Define que “garantir a inserção da perspectiva da promoção da igualdade 

racial em todas as políticas governamentais.”  
 
• Consolidação de formas democráticas de gestão das políticas de 

promoção da igualdade racial. 
 
 Estabelece que para ser exitosa “buscará aumentar os níveis de informação 

da população brasileira acerca dos problemas derivados das desigualdades raciais. 
 
 
• A melhoria da qualidade de vida da população negra. 
 



 

Esclarece que o objetivo de melhoria das condições de vida da população 
negra, passa pela “efetividade das políticas na eliminação dos indicadores de 
desigualdade racial, (....) combinará duas grandes estratégias de promoção da 
igualdade racial: a inclusão social e as ações afirmativas.” 

• Inserção da questão racial na agenda internacional do governo brasileiro. 
 
Nas relações internacionais, não poderá ser desconsiderado as questões 

raciais, por ser o Brasil consiguinatário da Conferencia de Durban, contra as 
desigualdades, o que faz com que seja “em relação aos outros países, coloque na 
agenda internacional a questão racial.”   

 
 
Esta política de igualdade racial, não pode desconsiderar os condicionantes 

dos valores civilizatórios tradicionais, abrangendo negros e índios, e a realidade cruel do 
neoliberalismo, que reforça as atitudes de excessos fundamentalistas e o aumento do 
fosso entre ricos e pobres.  

 
Para conseguir seu intento, terá que impor os valores civilizatórios 

peculiares destas, protegendo-os das agressões externas, para construir alternativamente 
um modelo ao neoliberalismo, repelindo e punindo fortemente e por meios 
institucionais do Estado, a violação dos direitos humanos destas comunidades.       

 
  

4- Conclusão. 
 
 

Ao final se chega às seguintes assertivas: 
 

a-  Conflitos oriundos da falta de desapropriação das terras das populações 
tradicionais, ao que as mesmas reagem, sendo tiradas voltam com ferocidade de uso, 
visto não serem mais gestoras do meio, cessa o compromisso de conservadores, este 
passa para o Estado. Medidas coercitivas que o Poder Público impõe, acirram os 
conflitos ambientais, este é ineficiente na gestão ambiental; 

 
b- Torna-se imprescindível, o reconhecimento e valorização pela sociedade, 

da existência, da contribuição, do valor civilizatório da racionalidade ambiental dos 
índios e negros, que formou a nossa identidade como Nação, como resgate da 
vitimização em que estas culturas foram sujeitas pela sociedade dominante e o modelo 
civilizatório judaico-cristã;  

 
c- Não se pode pensar no ecossistema sem o homem, e o homem sem ser 

parte do ecossistema. Excluindo-o não temos visão concreta da relação total meio 
ambiente e homem- Gestalt; 

 
d- Ampliar o controle social, com mudança dos paradigmas de civilização, 

reforçando os valores civilizatórios das comunidades tradicionais, abertos, tolerantes a 
convivência pacifica com as diversidades; 

 



 

e- As políticas públicas devem ser elaboradas levando em conta os valores 
civilizatórios das comunidades tradicionais, com a participação efetiva destas em sua 
elaboração, implementação, execução, gerenciamento estratégico e avaliação, para que 
alcance seus objetivos, não violem a sobrevivência destas, assim como devem assegurar 
o seu modo de vida e sustentar a diversidade de recursos naturais de que dependem. 
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