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No próximo dia 13/05, o calendário festivo brasileiro celebra 133 anos da 

abolição da escravatura em nosso país. Entretanto, para a maioria dos 

movimentos negros organizados, não há motivos para se comemorar, uma vez 

que a abolição até hoje está inacabada. 

Em 1888, após a lei áurea, toda a população escravizada foi liberta em 

papel, mas a elite dominante e escravocrata não criou condições para que os 

negros e negras pudessem ser inseridos de forma digna na sociedade brasileira. 

Após o fim da escravidão, de acordo com o sociólogo Florestan Fernandes 

(1920-1995), em sua obra "A integração do negro na sociedade de classes", de 

1964, as classes dominantes não contribuíram para a inserção dos ex-

escravizados no novo formato de trabalho. 

Engana-se quem acredita que a escravidão no Brasil foi aceita de forma 

passível. embora a elite escravocrata tente apagar de toda forma esses registros. 

temos inúmeros relatos de resistência dos africanos escravizados no século XVI 

ao XIX. Se é verdade que o passado do nosso país conta com a marca de quatro 

séculos de sequestro, tortura, estupros, trabalho forçado e maus tratos, também 

é verdade que este solo é marcado por coragem, organização popular, luta e 

combatividade do povo negro 

No dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e que coincide com a 

morte de Zumbi dos Palmares, é quando a grande parte dos movimentos 

verdadeiramente celebram a luta dos que vieram antes de nós. A liberdade 

nunca foi dada por princesa, a liberdade foi tomada na marra depois de muita 
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luta e muita dor. Se a elite branca se preocupasse com vidas negras, por qual 

motivo os negros teriam sidos excluídos do processo social? 

No Brasil, sem acesso à terra ou a qualquer tipo de indenização pelo 

tempo de trabalho forçado, muitas vezes analfabetos e vítimas do preconceito 

racial, muitos escravizados tiveram que permanecer nas fazendas que viviam 

em troca de subsídios que mal pagavam a própria alimentação. Aos que 

migraram para cidades, só restaram os subempregos, a informalidade e 

artesanatos. Os que não dormiam nas ruas passaram a dormir, quando 

conseguiam teto era em um cortiço, uma favela. Um novo estigma era criando 

em cima dessa população, o racismo estrutural afirmava que a negritude só 

servia para serviços braçais e pesados, estigma que se perdura até hoje em dia. 

Em nossa sociedade atual, o racismo continua a existir de maneira 

perversa. A composição étnica no brasil aponta que, aproximadamente, 55% da 

população é formada por negros e pardos. Porém, vejamos alguns dados sobre 

esta população: 71% das pessoas vítimas de assassinato são negras; 70% dos 

cargos de gerencia são ocupados por brancos; 76% das pessoas mortas em 

ações policias são negras; dos deputados federais eleitos somente 24% são 

negros, em Mogi das Cruzes somente 17% dos vereadores eleitos são negros 

ou pardos; 64% da população carcerária é negra, mas somente 9 % dos juizes 

de tribunais superiores são negros e pardos. 

De acordo com o filósofo e jurista Silvio Almeida, presidente do 

Instituto Luiz Gama (ONG que atua pela igualdade racial) e professor da 

Universidade Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas, quando se admite a 

existência do racismo, cria-se automaticamente a obrigação moral de agir contra 

ele: "A negação é essencial para a continuidade do racismo. Ele só consegue 

funcionar e se reproduzir sem embaraço quando é negado, naturalizado, 

incorporado ao nosso cotidiano como algo normal. Não sendo o racismo 

reconhecido, é como se o problema não existisse e nenhuma mudança fosse 
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necessária. A tomada de consciência, portanto, é um ponto de partida 

fundamental." 

Um pedido de desculpas pode não adiantar, mas talvez o reconhecimento 

da barbárie ocorrida com este povo, possa semear um novo olhar para fortalecer 

as lutas por igualdade e justiça social. E assim, sinalizar um gesto para o fim do 

preconceito e do genocídio da população negra, que é maioria numérica da 

nação, porém minoritária em direitos. 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com fundamento na Lei 

Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Casa e uma vez 

apresentado os motivos e razões da presente propositura, sugere a presente 

MOÇÃO DE APOIO à luta antirracista dos movimentos negros organizados da 

cidade de Mogi das Cruzes, que continua resistindo através de luta, cultura e 

religião. 

Solicitamos que, após a deliberação neste Colendo Plenário, seja 

encaminhada cópia desta Moção à Ilm. Sr. Presidente do Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial. 

Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 11 de Maio de 2021. 
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Mogi das Cruzes, em 13 de maio de 2021. 

OFÍCIO GPE N. 131/21 
Ref. MOÇÃO n.2 72/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

72/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria dos Nobres Vereadores Inês Paz e Iduigues 

Martins. 

Atenciosamente, 

2 
OTTO FÁBIO FLORES DÉREZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Lindemberg Aguimar Alves 
Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
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