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  RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo investigar as tentativas de construção de partidos negros 

no Brasil contemporâneo.  Trata-se de um trabalho que analisa a relação entre movimento 

social e partidos, levando em consideração as transformações sociais e políticas do país 

na segunda década do século XXI.   Tendo como referencial teórico a sociologia política 

e das relações raciais, a pesquisa busca dar conta da produção sobre ativismo negro no 

país, em particular sobre a história da ação coletiva voltada para a formação de partidos 

políticos.  O estudo empírico compreende os seguintes casos selecionados para análise: 

Unidade Popular pelo Socialismo, Frente Favela Brasil e Nova Frente Negra. 

Palavras-Chaves: Partidos Negros, Periferia, Movimento Negro e Democracia  
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ABSTRACT 

This work aims to investigate the attempts to build black parties in contemporary Brazil. 

This work analyzes the relationship between social movement and parties, taking into 

account the social and political transformations in the country in the second decade of the 

21st century. Using political sociology and race relations as a theoretical framework, the 

research seeks to account for the production of social movements in the country, in 

particular on the history of black collective action focused on the relationship with 

political parties. The empirical study comprises the following cases selected for analysis: 

Popular Unity for Socialism, Brazil Favela Front and New Black Front 

 

Key words: Black Parties, Periphery, Black Movement and Democracy 
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Introdução 

 

Ingressei no mestrado no ano de 2019 e tinha como objetivo estudar a relação dos 

movimentos sociais com a ruptura da democracia com o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff e posteriormente a ascensão da extrema direita ao poder.  As 

manifestações de 2013 deram origem a novos movimentos sociais e surgimento de atores 

políticos - de esquerda e de direita - com vontade de participar das instâncias 

institucionais. O meu objetivo nesta pesquisa é analisar e compreender o porquê dessas 

agremiações estarem pleiteando espaços na política partidária quando já possuímos um 

leque abrangente de partidos políticos. 

Desde então, venho me debruçando sobre o assunto, frequentando disciplinas que me 

ajudaram a pensar nos seguintes temas da sociologia: ação coletiva, mobilização, 

democracia e desigualdades raciais na política. Durante meu percurso de mestrado, 

frequentei o grupo de estudos de pós-graduação e graduação, o Negra, onde li trabalhos 

de colegas minhas do PPGS/UFF, como Dandara Vicente e Charlene Soares. Além disso, 

tive a oportunidade de discutir outros papers de pesquisadoras que faziam sanduíche e 

frequentavam o mesmo grupo, como a Carly Rogers e Nicole Ballesteros Albornoz . 

A metodologia desta pesquisa foi qualitativa. Esse método se preocupa com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais e políticas. O trabalho foi realizado com duas técnicas. O 

primeiro passo foi o seguinte: analisei páginas de redes sociais, páginas de jornais e grupo 

que investigava, com o objetivo de obter mais informações acerca dos casos estudados, 

também obtive algumas informações e dados na Internet principalmente em sites 

vinculados ao governo e um levantamento bibliográfico sobre a questão racial no Brasil, 

movimentos sociais, movimentos antirracistas e representação política. E o segundo 

passo envolveu contato com os agentes sociais: realizei entrevistas com 8 pessoas, de 

abril de 2020 a junho de 2021 onde eu fiz um roteiro com 21 perguntas para os 

entrevistados. As entrevistas foram em formato virtual e gravadas, com o consentimento 

dos entrevistados. 

Essa dissertação é composta por três capítulos. No primeiro, faço um apanhado histórico 

da organização dos negros no Brasil, tratando brevemente sobre a algumas mobilizações 

surgidas ao longo da História nacional e os mecanismos de articulação dentro do contexto 
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do pós-abolição e como se deu paralelamente o trabalho da imprensa e das organizações 

negras, que que tiveram um papel fundamental na luta contra a discriminação. Na 

sequência, passo, em breves linhas, pelo Teatro Experimental do Negro até a 

redemocratização e o retorno da atuação dos movimentos sociais no Brasil e das ações 

implementadas por movimentos socais negros para implementação de cotas e formação 

educacional. 

No segundo capítulo, realizo discussão teórica sobre movimentos sociais e ação coletiva 

que deram origem a toda mobilização global que teve seu marco a partir dos anos 60, que 

serviram de inspiração para a mobilização dos movimentos aqui no Brasil, e logo após 

discuto os novos atores políticos de 2013, que nascem nos pós manifestações de junho. 

No terceiro e último abordaremos os casos dos movimentos sociais que se 

institucionalizaram, ou que tentaram se institucionalizar como organizações mais 

cristalizadas, como os partidos políticos. Por ser uma experiência de grande agitação 

política, debates sobre representação social, desconfianças acentuadas sobre as formas 

tradicionais de agir dos políticos e partido, pareceu-me interessante investigar como os 

negros e grupos periféricos se responderam à esse contexto, mobilizando formas 

organizacionais partidárias como um horizonte de ação política. Sendo assim, neste 

capítulo, analiso os casos da Frente Favela Brasil, o Unidade Popular e o Nova Frente 

Negra Brasileira, suas dificuldades e enfrentamentos nesse cenário polarizado e marcado 

pelo racismo institucional. 
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CAPÍTULO I 

 

Relação entre movimento negro e partido: 

Do século XX à primeira década do XXI 

 

  A luta dos negros no que se refere à mobilização e organização vem de longa data. É sabido 

que no Brasil a escravidão perdurou por mais de 300 anos, sendo que o país foi o último do tráfico 

atlântico a abolir o sistema de trabalho compulsório. Isso revela não apenas o enraizamento da 

escravidão em todo território nacional, como também mostra as dificuldades de superar esse sistema 

econômico, político e cultural de dominação e exploração dos corpos negros. Ainda assim, durante toda 

a escravidão, sempre houve insurgências, revoltas, motins, formações de quilombos e outras tentativas 

de se organizar para fugir à escravidão opressora. Arthur Ramos (1971) afirma que tem sido um 

equívoco falar que os negros foram elementos pacíficos durante o processo escravagista. Esses 

movimentos, conforme indica a historiografia mais recente sobre a escravidão, destacaram espírito de 

liderança, organização e coletividade entre as pessoas negras escravizadas, libertos e negros livres. Tais 

mobilizações deram origem a organização mais expressiva  do período escravista brasileiro, que foi o 

Quilombo de Palmares1 . 

 Beatriz Nascimento (2018) afirma que o que singularizou e estruturou o quilombo foi o 

agrupamento de negros que para além das suas batalhas, organizações internas, manteve a sua 

capacidade de se reinventar. Desde o século XVI até o século XIX o quilombo teve uma 

expressão enorme na sociedade brasileira como forma de organização. Nascimento se 

questiona como uma história como essa que durou quatro séculos pode ter desaparecido da 

história oficial. As conclusões a que a autora chega depois de profundas pesquisas e 

levantamentos é que os quilombos acabaram se fragmentando e tomando áreas geográficas 

onde ficam muitas favelas. A historiografia retratou o Quilombo como um lugar de negros 

fugidos que iam embora pelos castigos sofridos, mas o quilombo era um espaço onde os 

negros procuravam encontrar a si mesmo e se organizar, estabelecer suas vidas, defende 

Nascimento, contrapondo-se à produção historiográfica de sua época. Quilombo é 

fundamentalmente uma organização de negros, que empreenderam nessa organização 

paralelamente durante a escravidão e se recriaram no tempo. Essa organização social se 

                                                
1 O Quilombo dos Palmares (localizado na atual região de União dos Palmares, Alagoas) era uma comunidade 

auto-sustentável, um reino (ou república na visão de alguns) formado por negros que haviam escapado das 

fazendas, prisões e senzalas brasileiras. Ele ocupava uma área próxima ao tamanho de Portugal e situava-se onde 

era o interior da Bahia, hoje estado de Alagoas. Naquele momento sua população alcançava por volta de trinta mil 

pessoas. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas, livre, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue a um 

missionário português quando tinha aproximadamente seis anos. Batizado ‘Francisco’, Zumbi recebeu os 

sacramentos, aprendeu português e latim, e ajudava diariamente na celebração da missa. Apesar destas tentativas 

de aculturá-lo, Zumbi escapou em 1670 e, com quinze anos, retornou ao seu local de origem. Zumbi se tornou 

conhecido pela sua destreza e astúcia na luta e já era um estrategista militar respeitável quando chegou aos vinte 
e poucos anos. Informações retiradas do site Geledés. Disponível em :https://www.geledes.org.br/zumbi-dos-

palmares/?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs_FveNaRjTz-  

http://www.geledes.org.br/zumbi-dos-palmares/?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs_FveNaRjTz-
http://www.geledes.org.br/zumbi-dos-palmares/?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs_FveNaRjTz-
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projetou no século XX como uma forma de vida dos negros, então o Quilombo é uma 

organização social que tinha uma economia própria, que tinha relações próprias e que 

fundamentalmente era não só a soma da necessidade de resistência cultural, mas também 

mais resistência racial do negro. 

Nascimento ainda afirma que, a partir de 1808, houve várias revoltas, e os ex-

escravizados formaram uma sociedade secreta chamada Ognoni, que teve profundo impacto 

no combate a escravidão. Por meio dos estudos da historiadora Beatriz Nascimento é possível 

indicar que os quilombos são exemplos importantes de organizações sociais duradouras da 

população negra em um contexto de grande opressão e objetificação dos corpos negros. 

Se a escravidão tem uma história longa e com ela um longo caminho de resistência e 

organização dos negros, a abolição da escravatura muda não apenas o regime legal, mas deixa 

uma série de problemas sociais, impactando decisivamente a vida da população negra no novo 

regime econômico que se estabelecia. O pós-abolição é bastante estudado pela historiografia 

brasileira atual. Essa produção, em comum, indica elementos já apontados pelas análises de 

Beatriz Nascimento, segundo a qual, o fim da escravidão inseriu o negro na sociedade brasileira 

com vários problemas sociais, econômicos e psicológicos. O processo de liberdade deveria ser   

elemento de integração e inserção dos negros na sociedade, mas na prática, serviu mais como 

a tentativa satisfatória de eximir pessoas brancas de qualquer responsabilidade social com a 

população negra (NASCIMENTO,1989, p.63). 

Milhares de homens e mulheres libertos passaram a ser lidos como cidadãos, mas não 

gozavam dos benefícios de serem pessoas livres. Muito pelo contrário, tornaram-se 

indesejados, excluídos, socialmente e marginalizados no mercado de trabalho, conforme 

mostrou Florestan Fernandes em seus estudo clássico sobre a Integração do Negro na 

Sociedade de Classes. Iniciava -se no país o processo de industrialização e esperava-se com 

isso que os negros, egressos da escravidão, viessem a ser a mão de obra que se inseriria de 

forma majoritária na formação capitalista; contudo, na prática, as áreas de maior investimento 

industrial passaram a investir na mão de obra imigrante, levando à um processo ativo de 

discriminação racial contra a população negra, que não só conseguia postos de trabalhos 

formais, como era vista como população ociosa, vadia, precisando valer-se de trabalhos 

esporádicos e precarizados para garantir sua sobrevivência. Essas indústrias se estabeleceram 

principalmente em São Paulo com oferta ampla de empregos para a população vinda da 

Europa, com subsídios do Estado Brasileiro e com forte interesse das elites nacionais. A 

população negra ficou, então, marginal ao preenchimento dessas vagas de trabalho, as 

indústrias não absorveram pouco o trabalhador negro. Assim, mais uma derrota na sua 
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estabilidade desse segmento social no momento de massificação e ampliação do mercado de 

trabalho capitalista (NASCIMENTO ,1980, p.65). 

  A discriminação racial no mercado de trabalho e o desejo de melhoramento da nação 

brasileira são duas marcadas excludentes do processo do pós-abolição brasileiro. O processo 

de embranquecimento marca um conjunto de ações - que vão das movimentações do Estado 

em favor da política imigratória privilegiando os europeus até a supervalorização da cultura 

europeia (artes, literatura, indumentária, etc) e ainda o desejo de se assemelhar fisicamente aos 

brancos, num processo de “purificação” da raça. A elite dominante brasileira queria uma nova 

roupagem na construção nacional do país, com isso tornar a população mais clara, mais 

próxima dos padrões europeus. Imigrantes brancos recém-chegados tiveram predileção em 

vários aspectos e restaurando suas vidas econômicas e sendo empregadas na agricultura e 

indústria, enquanto o negro padecia em dificuldades básicas de emprego, moradia, 

escolarização (FERNANDES, 2008). 

Além do incentivo à vinda de europeus, a elite dominante, alicerçada por ideias de 

intelectuais brasileiros, difundiria no imaginário social da população brasileira o “mito da 

democracia racial” que assegurava que no Brasil não havia preconceito ou práticas 

discriminatórias, e sim questões relativas à desigualdade de classe. Com isso o mito da 

democracia configurou longos entraves para o debate acerca da discussão sobre desigualdades 

raciais, mascarando, assim, os reais motivos da criação desse mito. Florestan Fernandes um 

dos principais críticos dessa ideia de democracia racial propagada pelas elites intelectuais, 

artísticas e políticas brasileiras, afirma que: 

O mito em questão teve alguma utilidade prática, no mesmo 

momento que emergia historicamente. Ao que parece tal utilidade 

se evidencia em três planos distintos. Primeiro generalizou um 

estado de espirito farisaico, que permitia atribuir à incapacidade ou 

a irresponsabilidade do negro os dramas humanos da população de 

cor da cidade, com o que eles atestavam como índices 

insofismáveis de desigualdade econômica, social e política na 

ordenação das relações raciais. Segundo, isentou o branco de 

qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedade morais de 

alcance social e de natureza coletiva, perante os efeitos 

sociopaticos da espoliação abolicionista e da deterioração 

progressiva da situação socioeconômica do negro e do mulato 

Terceiro revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as relações 

entre negros e brancos através de exterioridades ou aparências dos 

ajustamentos raciais, forjando uma consciência falsa da realidade 

racial brasileira. (FERNANDES, 2005, p. 322) 
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A disseminação dessa ideia por intelectuais brasileiros no século XX não serviu apenas 

para manter o negro num lugar social destinado a ele pela elite dominante, mas serviu também 

para minar qualquer tentativa de ascensão e evolução financeira e revoltas por condições de 

vida melhores ou revoltas por tantos obstáculos no cotidiano. A ideia de que seríamos todos 

iguais e que as desvantagens seriam apenas de caráter social funcionou como um plano 

assertivo da elite da época.
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2.1 Formações políticas negras a partir da década de XX 
 

Conforme apresenta Abdias do Nascimento, em O Quilombismo, a partir de 1910 as 

organizações negras estavam se solidificando no país. Um dos marcos foi protagonizado pelo 

marinheiro João Cândido, liderança na rebelião entre oficiais e marinheiros. De acordo com 

Nascimento, depois das inúmeras punições deferidas aos oficiais negros, o governo à época 

acordou em não punir os envolvidos, porém não cumpriu, punindo severamente os 

participantes da rebelião. A partir desse episódio marca-se o intenso uso da imprensa para 

denunciar violências e outros problemas vivenciados pela população negra, segundo 

Nascimento. Os periódicos negros foram um instrumento muito poderoso para mobilizar 

pessoas negras e uni-los através das suas denúncias. Ela mostrava também, violência policial, 

desemprego, falta de acesso à educação, e todos os problemas cotidianos vivenciados por essa 

população. Além de todos os movimentos surgidos para organização até mesmo antes da 

abolição, ela serviu para mobilizá-lo no quando libertos e articulou aproximação das pessoas 

negras (MOURA,1983, p.46).  

No auge da imprensa negra, surgiram várias personalidades negras, que passam a 

discutir o tema do preconceito de cor na imprensa produzida e divulgada por intelectuais negros 

ou por suas associações. Clóvis Moura nos conta sobre a Federação dos Homens de cor, mesmo 

não obtendo sucesso, foi fundamental para fomentar debates sobre a discriminação racial no 

país. Clóvis Moura (1983) nos conta também que militantes negros surgiram nesse contexto, 

como Salvador de Paula, que criou “Amigos da Pátria, ou o Dr. Jacarandá, que foi um dos 

primeiros candidatos da República nas eleições, juntamente com Nilo Peçanha e Arthur 

Bernardes. Inclusive, ele teria sido o primeiro a falar sobre questões raciais em seu discurso. 

Ainda segundo Moura, o Clarim da Alvorada foi a primeira tentativa de explorar a ideia 

de criação de um partido somente para pessoas negras. A ideia de partido negro não prosperou, 

mas surgiria o Centro Cívico de Palmares que tinha o objetivo de criar uma biblioteca 

comunitária e realização de encontros e conferências. Desses grupos surgidos, a mais notória 

foi a Frente Negra em 1931. 
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2.2 O Primeiro Partido Negro no Brasil: A Frente Negra Brasileira. 

 
 

A Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 1931 na rua da Liberdade, 

na cidade de São Paulo. Sua organização era bastante complexa, porque tinha vários grupos 

responsáveis por diferentes atividades. Aos poucos, os membros da Frente Negra conquistaram 

a confiança não só da população, mas das autoridades locais também. Todos os membros 

possuíam identificação e isso os ajudou na questão da abordagem policial, ao mostrar o 

documento com o nome da Frente Negra ganhava-se mais respeito e confiança, assim, pouco 

a pouco o número de membros aumentaram, chegando a se expandir para outras regiões do 

Brasil e a ter milhares de associados. 

A Frente Negra enquanto partido se fez presente em 1937. A  sua organização de 

origem, FNB flertava com a extrema direita e na época havia fortes relações de suas lideranças 

com movimentos monarquistas, como foi o caso do  presidente da FNB, o Arlindo Veiga dos 

Santos, que era patrianovista2 (DOMINGUES, 2007, 107 .). Mesmo com uma parcela 

insatisfeita por esse fato, a FNB obteve sucesso e em 1936 cunhou-se como partido político e 

segundo Moura (1983) houve discussões entre membros do Tribunal Eleitoral quando houve 

o pedido do registro. O ponto alto da organização foi uma audiência com Getúlio Vargas, 

presidente vigente na época, tendo como principal pauta a participação de negros no guarda 

civil de São Paulo, obtendo êxito no seu pedido, nos anos que se seguiram, homens negros se 

alistaram chegando a ter o primeiro capitão negro. 

FNB tornou-se, assim, o movimento e maior articulação nacional na época, chegou a 

ter mais de 20 mil associados espalhados pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Pernambuco e Bahia, tornando o movimento mais expressivo e significativo organizado por 

pessoas negras da primeira metade do século XX (Pereira, 2011). Domingues (2007) salienta 

que a mulher negra também tinha um perfil bem atuante e relevante dentro do movimento, e 

desenvolviam várias funções. Segundo relatos do ativista Francisco Lucrécio, as mulheres 

eram as mais motivadas com os trabalhos dentro do partido. Mas o Estado Novo iria cassar seu 

registro enquanto partido. Com essa ação política de Getúlio Vargas, partidos e organizações 

entraram na ilegalidade. Com isso a Frente Negra foi extinta em 1937. 

Nos anos seguintes, no Estado Novo, foram bastante violentos impedindo qualquer 

mobilização e reivindicação social. Houve tentativas de reinventar, voltar com outro nome, a 

                                                
2 Foi um Centro Monarquista de Cultura Social e Política Pátria-Nova.Fundado por Arlindo Veiga Dos 
Santos, seu princípio dizia que a instauração do III Império seria a salvação para todos os problemas do 

Brasil. Ler:https://www.scielo.br/pdf/vh/v22n36/v22n36a15.pdf Acesso em 17/10/2021 

https://www.scielo.br/pdf/vh/v22n36/v22n36a15.pdf
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FNB: Raul Jovino do Amaral foi um dos que tentaram fazer a organização manter-se viva, 

nasceria União Negra Brasileira, mas a população já havia se desmobilizado e perdeu fôlego 

total em 1938.  

Em São Paulo, depois da extinção da FNB, somente em 1954 iria ressurgir uma 

organização negra expressiva novamente: Associação Cultural do Negro. Ela foi fundada em 

1954,  e seu presidente Geraldo Campos de Oliveira. A ACN tinha departamentos de cultura, 

esportes estudantil, feminino e uma comissão de recreação. Nessa época o negro o negro 

paulistano estava muito preocupado com questões ideológicas e culturais. Todas as suas ações 

eram pautadas nas questões culturais. Segundo Moura vários intelectuais negros e não negros 

participaram das conferências executadas pelo ACN, como Abdias do Nascimento, Florestan 

Fernandes, Solano Trindade entre outros (MOURA, 1983, p.58). 

     A educação foi um dos pontos fundamentais de concentração da FNB, pois a organização via 

na educação um modo de conseguir uma melhor posição na sociedade brasileira até porque a falta 

de acesso à educação também era mecanismo de exclusão. Então a Nova Frente Negra 

brasileira se concentrou em tentar reverter esse quadro através de construção de escola. Que 

foi montada aos poucos e com pouquíssimos recursos, não havia incentivo do governo e 

nenhum de qualquer outra instituição no começo isso dificultava todo o processo. 

  A FNB combateu o racismo de forma de solucionar esse problema através da educação, 

para eles o analfabetismo e a deficiência. Educacional funcionava como uma forma maior 

ainda de atraso então foram criadas escolas especialmente para negros pois em outras escolas 

além da discriminação racial e do preconceito vivido diariamente ainda não aceitava alunos 

negros não eram aceitos nas escolas. A industrialização e a modernização que ocorreram em 

São Paulo fizeram que a organização do negro encontra forças mais profundas nesses 

momentos e é na cidade de São Paulo que inicia o processo de integração do negro na sociedade 

e sobretudo nos 30. A Frente Negra Brasileira nasceu em São Paulo estabelecendo-se nas áreas 

urbanas, formada por negros da cidade  que mais sofria com as pressões do sistema 

racista e com isso foi o que mais se aprofundou a sua consciência na questão racial e de 

posicionar diante das injustiças. (GONZALEZ, 2020) 
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  Após o fim da FNB uma organização negra que foi bastante expressiva foi o Teatro 

Experimental do Negro, surgiu no Rio de janeiro, e criado por Abdias do Nascimento para 

negros oprimidos e alijados da cultura brasileira em 1944. Segundo Nascimento, o TEN existiu 

como um desmascaramento sistemático da hipocrisia que permeia a sociedade brasileira. O 

teatro permitia a confrontação da ideia da democracia racial orientando negros sua 

descendência africana. O TEN foi responsável por mudar a perspectiva de vida de vários 

negros, formando em atores e impactando a dramaturgia, posto que realizava peças e roteiros 

de alta qualidade. Além disso, o TEN ampliou a discussão sobre o negro e a cultura no Brasil. 

Para Lélia Gonzalez, o TEN foi a mais profunda reivindicação para a população negra, 

trazendo vários intelectuais e construindo personalidades de esquerda, da área progressista. 

 O TEN foi responsável por criar um órgão de imprensa. O Jornal O quilombo foi um 

periódico muito importante para a difusão do pensamento negro do segundo pós-guerra, 

garantindo um debate mais amplo sobre cultura, movimentos negros, problemas sociais que 

afetavam a população negra e ainda sobre a sua representação política. O tema da democracia, 

candidaturas negras, assuntos e interesses da comunidade negra estiveram presentes nas 

páginas do Jornal.
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      Em 1952 ocorreu uma pequena vitória para a população negra, após um caso de racismo 

em São Paulo. Trata-se da situação de discriminação racial sofrida pela artista negra norte-

americana ao tentar hospedar-se em hotel de luxo no Brasil. Ganhando páginas do Jornais e 

reacendendo o debate sobre a existência de preconceito de cor no país, o caso levou à discussão 

parlamentar sobre formas de coibir ações discriminatórias no Brasil. Foi assim que o deputado 

do partido UDN levantou a proposta da criação de uma lei contra o preconceito de cor que foi 

levada para o congresso nacional e aprovada. Essa lei ficou conhecida como a lei Afonso 

Arinos - Lei 1.39. Essa lei torna contravenção penal toda a forma de discriminação por raça e 

cor no Brasil3.  

Do ponto de vista teórico e sociológico, Oracy Nogueira afirmou que:  
 

 

Preconceito racial é uma disposição  (ou atitude 
desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos 

membros de uma população, aos quais se têm estigmatizado, 

seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da 

ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando 

o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto 

é, quando toma por pretexto para as suas manifestações, os 

traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o 

sotaque, diz ser que é de marca; quando basta a suposição 

de que o indivíduo descende de certo grupo étnico, para que 

sofra as consequências do preconceito, diz-se que é de 

origem (NOGUEIRA, 1985, p. 292). 

 

     Diante dessa afirmação, qualquer tratamento que se desse nesses moldes é 

considerado discriminação e preconceito racial. Segundo Nogueira, o preconceito de 

marca no Brasil é muito forte e visível, por isso a lei Afonso Arinos foi uma importante 

vitória mesmo que na prática ela não surtiu tanto efeito, já que se tratava de um crime ser 

afiançável por meio de quantia irrisória. Apesar dessas grandes lacunas, a legislação 

serviu para politizar o preconceito de cor e sua aprovação no sistema judiciário já tornou-

se significativo e histórico num país que sequer reconhecia a existência do fenômeno na 

sociedade.

                                                
3 Posteriormente, essa lei ganharia novos contornos em 1985, a Lei 1.390 ganha uma reformulação que inclui 

entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor ou de sexo.A nova 

reformulação teve ação direta de um militante do movimento negro, o deputado Carlos Alberto Caó que era bem 

atuante na luta antirracista e discriminatória a lei foi passou a ser a 7.437 e chamada de lei Caó. Disponível 

em  :http://www.palmares.gov.br/?p=52750 Acesso em 17 de outubro de 2021. 

http://www.palmares.gov.br/?p=52750
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2.3Redemocratização e Movimento Negro Unificado 
 

O movimento negro pode ser compreendido como um conjunto de ações e mobilização 

política de protesto antirracista de movimentos artísticos literários religiosos de qualquer 

tempo fundadas e promovidas pelos negros no Brasil como forma de libertação e de 

enfrentamento ao racismo além encontram-se entidades religiosas com terreiros assistência 

assistenciais recreativas lutas poesias danças políticas como diversas organizações do 

movimento negro e homens que visam Igualdade racial (SANTOS, 1985, P,3). Logo a após 

longo período de silenciamento e repressão, em 1978, o Movimento Negro Unificado foi criado 

como instrumento de luta da população negra (GONZALEZ,1982). 

 O movimento surge denunciando os terríveis casos de violência policial e as 

discriminações em espaços públicos. O caso da tortura e assassinato do trabalhador Robson 

Silveira da luz e a discriminação racial sofrida pelos atletas do Clube Regatas Tietê foram o 

estopim para a emergência do protesto negro em 1978. O evento reuniu mais de mil negros no 

Teatro Municipal de São Paulo. Seu primeiro congresso do MNU foi um grande passo em 

termos da luta política articulando várias pessoas de vários estados. No mês seguinte, deram 

início ao seu registro formal e documentos.  Na sequência, outras assembleias aconteceram e 

nelas surgem discussões sobre a questão eleitoral. O movimento adotou o "voto racial" para 

candidatos que se comprometessem com a questão negra. A este respeito Gonzalez escreve: 

 “aí entra a questão dos governantes negros, que terão que 

provar a que vieram, com relação a sua própria comunidade. 

Eu vejo os feitores do sistema como uma questão muito 

complicada, porque eles são muito sofisticados. Eles estão 

à frente de instituições poderosas e você tem que estar muito 

atento para ver até que ponto você está no jogo.”4

                                                
4  http://www.mulheresnegras.org/lelia.html acessado em 15 de julho de 2021 

http://www.mulheresnegras.org/lelia.html
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O MNU, de acordo com seus criadores, é um movimento reivindicatório formado por 

pessoas diversas, sem distinção de gênero, sexo ou classe. Qualquer pessoa que segue o 

programa do movimento e seu estatuto poderia fazer parte dele. A unidade básica é o centro de 

luta para as pessoas se reunirem e aprofundar-se nas problemáticas do negro em sociedade. Os 

centros poderiam acontecer em escolas de todos os níveis, fábricas, candomblés, escola de 

samba, blocos carnavalescos, favelas e todo lugar que houvesse pessoas dispostas a discutir a 

questão que permeia o MNU. Nesse sentido, o movimento negro é um ato coletivo com a 

finalidade política constituído por um conjunto variado de grupos entidades políticas 

distribuídos nas cinco regiões do país possui ambiguidades vive de disputas internas e também 

constrói consensos (Gomes, 2012). Segundo Santos (1985), o movimento negro é uma resposta 

a toda opressão e segregação de séculos; é uma resposta a construção do mito racial no início 

do século XX que deixou sequelas profundas na sociedade e no povo negro. 

Houve alguns questionamentos sobre o porquê de o nome do movimento ser no singular 

ao invés ao invés do plural. Gonzalez defende que o movimento negro engloba as pluralidades, 

todas as diversidades de negros em um só movimento são para representar todos os negros 

brasileiros e suas diferenças (Gonzalez,1982). 

     Assim, o MNU se solidifica no momento em que outros movimentos estão em ascensão 

como os sindicais, populares e estudantis.  É preciso notar também que havia uma história de 

ativismo durante o regime militar. Existiam organizações negras como o Centro de Cultura e 

Arte Negra e a imprensa negra estava em ascensão na Bahia, as organizações negras surgem 

como o Ilê Aiyê; em Porto Alegre nasceu o grupo Palmares; no Rio de Janeiro, com o 

movimento Black Rio, assim como Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN, 1976)  

e o Renascença Clube, além do Grupo André Rebouças na Universidade Federal Fluminense
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      Essa efervescência dos anos de 1970 são marcados também por influências de movimentos 

internacionais, como as independências dos países africanos e as lutas negras nos EUA. 

Símbolos importantes para esses movimentos foram Ângela Davis, Malcolm X, Martin Luther 

King, Bob Marley, Amílcar Cabral e Nelson Mandela, dentre outros. 
 
          O Movimento Negro Unificado se formou entre os dilemas de raça e classe com algumas 

lideranças que beberam nessa fonte como Hamilton Cardoso, Milton Barbosa, Vanderlei Maria 

e Neuza Pereira, o nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro no 

país porque se desenvolveu a proposta de unificar todos os grupos e organizações antirracistas 

em escala nacional (Santos,1985). O objetivo era fortalecer o poder político do movimento 

negro e pela primeira vez era falado a partir do movimento a expressão “Negro no Poder”. Dia 

20 de novembro passou a ser comemorado como o dia nacional da consciência negra e como é 

data da morte de Zumbi dos Pomares a data também é conhecida por esse nome, começou 

intensa campanha para adotar o termo negro e ressignifica-lo. O termo negro não mais era visto 

com o pejorativo, mas como uma forma de identidade e autoafirmação em contrapartida o 

termo “homem de cor” passou a ser considerado inaceitável (Domingues, 2007). 

No Brasil, o movimento negro enfrentou muitos obstáculos para se estruturar e 

consolidar seu discurso. Um deles é a hierarquia do debate sobre raça e classe, pois não existia 

uma consciência racial ampliada na sociedade. Além disso, para muitos, ainda soa como 

ofensivo a abordagem do tema, porque pode ser considerado vitimista já que o mito da 

democracia racial ajudou a perpetuar o pensamento de que não haveria racismo no país. Além 

do mais, existe uma difusão da ideia que a questão principal é social, e não racial.  

Buscando furar esse bloqueio ideológico da democracia racial, o MNU passou a trazer 

para o primeiro plano a dimensão racial. Muitos de seus militantes envolveram-se na formação 

dos partidos de oposição ao regime militar. O voto negro passou a ser estabelecida como uma 

plataforma do movimento social para as comunidades negras, primeiramente eram 

apresentados candidatos negros, com compromisso com o enfrentamento do racismo. Caso as 

candidaturas negras não apresentassem projeto para a antirracista, as campanhas eram feitas 

para candidatos de progressistas e de esquerda, que tivessem compromisso com a causa negras 

(Gonzalez, Hasenbalg ,1982) 

A partir de 1982 com abertura democrática, vários candidatos negros se candidataram 

no Estado do Rio, mas apenas sete se comprometeram abertamente com a questão raciais, 

sendo eles do PT, PMDB e PDT. Dos sete, quatro negros comprometidos com a questão racial, 

mas não necessariamente liderança do movimento negro e nem envolvidos com a militância e 

organizações. Dos candidatos eleitos, compunham o PT e o PDT um desses candidatos foi o 
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cantor Agnaldo Timóteo que foi a maior votação para deputado no Rio de Janeiro naquela 

época. Benedita da Silva também concorreu e elegeu-se vereadora. Especialistas atestam que 

o racismo é causa do fracasso dos demais candidatos negros pois os recursos dos partidos não 

ficaram à disposição desses candidatos negros e a imprensa não lhes deu muita importância. A 

falta de apoio partidário e de visibilidade midiática podem ser sim fatores explicativos para 

que nem todas as candidaturas negras fossem bem-sucedidas. 

Em relação ao sucesso dos quatro candidatos, talvez possa ser explicado pelos seguintes 

fatores aventados por Santos (1985):  suas origens, ocupação e visibilidade na sociedade. Eles 

eram: ex-jardineiro, suburbano, pastor evangélico e ex-empregada doméstica. Esta última 

também era evangélica e carregava o discurso da favela em sua campanha política de 

melhorias, acessibilidade e segurança. E o último era um jornalista que provavelmente foi 

eleito por negros de classe média, afirma Santos (1985). Isso porque os outros três se 

aproximavam da grande massa. Eles podem ter chegado vitoriosos em suas campanhas pela 

identificação das pessoas e confiança porque acreditavam que aquelas pessoas poderiam mudar 

ou se viam nelas por ter o histórico de vida parecida com a delas. Enquanto os negros de classe 

média provavelmente depositaram a sua preferência no candidato jornalista porque 

demonstrava mais domínio sobre a carreira. 

 

 

Uma das questões também que podem aproximar as pessoas negros mais instruídos a votarem 

no jornalista é que os discursos antirracista como plataforma de governo só atingia a classe 

média preta enquanto as camadas mais baixas não davam ou tinham menos instruções ao ponto 

entenderem o quanto seria importante votar num candidato que defendesse com veemência a 

questão racial. 

O movimento negro não teve muito muitas influências nessas eleições de 1982, visto 

que todos os seus candidatos de fato nem chegaram a participar por falta de recursos, mas a 

vitória de alguns candidatos negros que falassem sobre a questão já abria o debate para a 

construção da consciência racial.  

A partir de então os movimentos negros passam a pautar ainda mais o tema da 

educação, em particular a revisão de conteúdos preconceituosos dos materiais escolares e 

também investiram na capacitação aos professores para produzir conteúdo referente a cultura 

negra e na reavaliação da construção do negro na história do Brasil. Reivindicava-se uma 

literatura negra já que os materiais escolares eram só sobre a literatura europeia, os discursos 

da negritude, do resgate ancestral, também fizeram presente nessa época. 
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2.4. Alguns resultados parciais das mobilizações dos movimentos sociais negros 

 

 

O movimento negro ultrapassa a militância organizada e passa a pleitear ações mais 

contundente contra o racismo, uma ação muito importante nesse período foi a Marcha Nacional 

de Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania e vida que culminou na entrega de 

programa para a superação do racismo da desigualdade étnico racial para o acesso à  

educação superior e o mercado de trabalho da população negra para o presidente da república 

o Fernando Henrique Cardoso, o presidente na época. Seguindo o caminho de construção de 

uma sociedade mais justa e já nos anos 2000, um dos momentos marcantes do movimento 

negro foi a participação na 3ª conferência contra o racismo e discriminação racial e formas 

correlatas de intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas a ONU no 

ano de 2001 em Durban na África do Sul. O estado brasileiro reconheceu o internacionalmente 

a existência institucional do racismo no Brasil e os governantes do país se comprometeram a 

pensar formas para a superação do racismo, mesmo que timidamente, esse encontro significou 

muito para o movimento negro brasileiro, pois parecia que estava abrindo as portas para a 

ampliação do debate sobre racial na sociedade brasileira. 

Desde então, o movimento negro intensificou ainda mais o processo de politização da 

raça levando a várias mudanças internas e estruturais para a sociedade como a criação da 

SEPPIR-Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial4 em 2003 e alguns pequenos 

Passos também foram dados com o a implementação dá escoltas mesmo que modestamente 

em algumas universidades públicas uma medida muito importante que aconteceu graças a 

articulação e organização do movimento negro foi a lei foi sancionada foi sancionada a Lei 

10.639 que tornava obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas 

escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental e Médio que em 2008 foi incluída a questão 

indígena (Gomes, 2012). 

 

A educação tem sido um ponto muito debatido dentro dos movimentos, por entenderem 

que  ela é  capaz de transformar vidas e melhorar a situação de vários  

 
4 A SEPPIR foi instituída pelo presidente Lula  em 21 de março de 2003, com o objetivo de aprimorar os 

mecanismos de coordenação, gestão, monitoramento e avaliação da Agenda Social Quilombola e fortalecer a 
participação e controle social das comunidades quilombolas nas políticas públicas. Através de medida provisória 
nº 696, enviada ao Senado em outubro de 2015, a secretaria foi incorporada ao Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, unindo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a 
Secretaria de Direitos Humanos, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Negros na sociedade brasileira. A partir 1980 a luta do movimento negro no que diz respeito à 

educação baseava-se em discurso mais universalista, porém quando se viu que não estava 

atingindo a população negra como um todo o movimento negro mudou a sua estratégia e foi 

nesse momento que as discussões das ações afirmativas começaram a emergir no interior dos 

movimentos negros com uma forma de acesso à educação principalmente a modalidade de 

cotas.  

Sobre a inserção da população negra e ensino superior a EDUCAFRO5 teve um papel 

fundamental em auxiliar jovens negros e carentes a continuar seus estudos. o Frei Davi, um 

importante militante negro, tem muita contribuição nesse processo. Com processo de abertura 

política e redemocratização do país o movimento negro passou a configurar com ênfase 

especialmente na educação de terceiro grau. Alguns ativistas desse movimento de cursinhos 

conseguiram concluir a graduação e com a expansão do acesso à pós-graduação cursaram 

mestrados e doutorados. Alguns deles iniciaram a trajetória acadêmica política intelectuais 

engajados e focaram suas pesquisas na análise do negro no mercado de trabalho. 
 

Os últimos candidatos à Presidência do Brasil vitoriosos, Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB) e Luiz Inácio da Silva (PT), e Dilma Rousseff (PT) se mostraram mais sensíveis às 

questões raciais. Mas de fato o último que dialogou mais para a implementação das ações 

afirmativas no seu governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 A EDUCAFRO (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes) é uma Organização Não-

Governamental surge no início da década de  1990, ano que se teve uma reunião com aproximadamente 100 

jovens negros e de baixa renda para discutir a realidade dessa classe social na baixada fluminense. A EDUCAFRO, 

que é mantida pela Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos (FAecidh),

 associação civil sem fins lucrativos, tendo como missão ajudar os 

desfavorecidos a cursar o ensino superior. Ver  https://jornaleducafro.wordpress.com/historia/
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    As cotas foram introduzidas no Brasil por meio da Lei n.º 12.7116, de 29 de agosto de 2012, 

e regulamentada pelo Decreto n.º 7.824, de agosto de 2012. Seu propósito, inicialmente, era inserir 

mais pessoas não brancas nas instituições de ensino superior. Para isso, a lei estipulou que, no 

mínimo, 50% das vagas das universidades públicas brasileiras deveriam ser reservadas para alunos 

cotistas que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas, das quais 50% 

(25% do total) destinam-se aos de baixa renda (renda per capita igual ou inferior a 1,25 salário-

mínimo), sendo os 50% restantes destinados a negros, pardos e indígenas, distribuídas 

proporcionalmente de acordo com o percentual populacional da unidade federativa identificado no 

último censo. (CAMPOS, 2014) 
 

Vários são os argumentos para defender essas políticas ou criticá-las. A maioria dos 

que se opõem se pergunta o porquê de cotas para negros? Quem é a favor reconhece que essas 

ações são de curto prazo e, devida as circunstâncias da situação do negro no país, algo tem que 

ser feito de imediato. Quem é contrário afirma que essa política fere a preceitos democráticos 

e republicanos, além de não considerar o mérito. As universidades se isentam desse debate, 

pois consideram que é resolver o problema da discrepância entre brancos e negros é função do 

Estado. Os que a defendem, contudo, argumentam que as universidades são dispositivos do 

Estado e que, por isso, devem ser aliadas neste esforço de aproximar os desiguais. 

 

Os principais objetivos das ações afirmativas são introduzir transformações de ordem 

cultural, pedagógica e psicológica; coibir a discriminação do presente e eliminar os efeitos 

permanentes (psicológicos, culturais e comportamentais) da discriminação do passado que 

tendem a se perpetuar e que revelam discriminação estrutural: implantar a diversidade, ampliar 

a representatividade dos grupos minoritários em diversos setores. A política de ação afirmativa 

que mais se debate no Brasil são as cotas para negros. As cotas constituem 
 
 

 

 

 

 

 

6 A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto de 2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno 

nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos 

integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% 

das vagas permanecem para ampla concorrência. Pelo Decreto nº 7.824/2012, que define as condições gerais de 

reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e a regra de transição para 
as instituições federais de educação superior. Há, também, a Portaria Normativa nº 18/2012, do Ministério da 

Educação, que estabelece os conceitos básicos para aplicação da lei, prevê as modalidades das reservas de vagas 

e as fórmulas para cálculo, fixa as condições para concorrer às vagas reservadas e estabelece a sistemática de 

preenchimento das vagas reservadas.As vagas reservadas às cotas (50% do total de vagas da instituição) serão 

subdivididas — metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário 

mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário 

mínimo e meio.
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mecanismos de ação afirmativa pois elas destinam um percentual de vagas para os negros nas 

universidades e em concursos públicos. As cotas raciais devem respeitar o percentual de negros 

na composição populacional dos diversos estado da nação. Além de tentar garantir o acesso da 

população que não conseguiu se desvencilhar totalmente de um passado cruel ao qual foi 

submetido (Barbosa, 2001). 

Pesquisas, como as realizadas pelo GEMMA, mostram a evolução da população preta 

e parda no nas universidades antes da implementação das cotas. Segundo o IBGE, em 2018 

os negros passaram a alcançar 50,3% das ocupações em universidade pública mas ainda 

assim não é o suficiente visto que, segundo esse mesmo órgão apontam que os negros são a 

maioria da população brasileira, isso juntando preto e pardos. E também, não foi feito uma 

estratificação por cursos, porque certamente pode ter aumentado a parcela de pessoas negras 

nas universidades, porém, os cursos considerados de elites, como medicina, engenharia e 

direito, alunos pretos são bem escassos e nessa mesma linha são os descendentes negros que 

são bem ínfimos no corpos docentes das universidades mesmo com a lei 12.990/2014 que 

destina 20% das vagas de concursos públicos para negros.
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 CAPÍTULO II 

 

Movimentos Sociais e demais formas de ação coletiva: 

Abordagens teóricas e processos políticos 

 

A área de estudo movimentos sociais é   central Ciências Sociais, tendo uma tradição 

longa e proeminente. Muitos teóricos se debruçaram sobre esse tema e nas suas ramificações e 

influências nas sociedades modernas e contemporâneas. Houve aqueles   autores que cunharam 

o termo movimentos sociais e difundiram estudos sobre essa categoria. Alguns dos principais 

expoentes do norte global que marcaram a tradição dos movimentos sociais no mundo foram 

Alain Touraine, Charles Tilly, Sidney Tarrow, Manuel Castells, Alberto Mellucci. Dos autores 

citados cabe informar sua influência na América Latina, mas cabe também dizer que fazem 

parte de duas correntes teóricas distintas, enquanto Charles Tilly e Sidney Tarrow desenvolvem 

a Teoria do Processo e Confronto Político; Manuel Castells e Melucci estão mais associados à 

abordagem cultural dos movimentos sociais, que teve lugar na Europa do século XX.  

 

 A história dos movimentos sociais modernos tem início   no século XVIII. Desde esse 

momento, o termo passou a ser usado para nomear um tipo de mobilização por interesses em 

comum. Essas formas de mobilizações iniciaram-se na Europa e Estados Unidos depois   se 

espalharam para todo o mundo. Os movimentos sociais eram mal vistos por causa dos 

desdobramentos violentos da Revolução Francesa, pois remetiam aos horrores ocorridos 

naquela revolução que ficou marcada por desordens urbanas, motins, chegando a ser entendida 

e vistas como algo irracional. Sidney Tarrow, ao formular o conceito de movimentos, evidência 

que pessoas comuns irrompem frequentemente nas ruas e tentam exercer por meios 

contenciosos contra estados nacionais ou opositores. Nesse sentido, para ele, os movimentos 

decorrem do confronto político. No confronto pessoas comuns se uniriam para fazer forças 

frente a elites e autoridades. O mesmo autor observa que o confronto político acompanha o 

surgimento do Estado moderno que é um processo inerentemente da modernidade, porque 

propiciou experiências sociais capazes de formar esses confrontos, especialmente por causa do 

capitalismo que mercantiliza as relações e promove desigualdades entre indivíduos, grupos e 

classes.  Para o autor, o confronto político é suscitado quando oportunidades e restrições 

políticas em mudanças criam incentivos políticos para atores sociais que não possuem esses 
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recursos próprios. Assim, inicia uma mobilização social quando atores agem de acordo com o 

repertório de confronto de inovações, quando ganham mais importância especialmente devido 

à diversidade crescente dos movimentos sociais da atualidade. O autor pondera que nem todos 

os eventos merecem ser chamados de movimentos sociais, nem todos envolvem confronto 

político baseado em rede de apoio e ação coletiva que se mantém forte contra os seus 

opositores; deste modo não é qualquer aglomeração de pessoas que seriam movimentos sociais 

há propósito na união dessas pessoas, na maioria das vezes é contra o Estado ou mercado, nas 

formas de empresas e empresários. Todas as transformações da sociedade imputam as pessoas 

a se mobilizarem daí surge o confronto político, é uma reação dada através das mudanças nas 

oportunidades políticas.  

A ideia de movimento social como forma de ação coletiva que colocaria em causa um 

modo de dominação generalizada, conforme elaborou o sociólogo francês Alain Touraine. A 

dominação só pode suscitar uma ação que mereça o nome de movimento social se atuar sobre 

o conjunto dos principais aspectos da vida social, ultrapassando as condições de produção em 

um setor, de comércio, de troca ou influência exercida sobre os sistemas de informação e 

educação. Trata-se de estudar os movimentos sociais que colocam em questão condições 

particulares, isto é, em domínios socialmente definidos, uma dominação que em sua natureza 

e suas aplicações têm um impacto geral. Só há movimento social se ação coletiva se opuser a 

dominação (Touraine 2006). 

Por sua vez, Sidney Tarrow, avalia que as principais teorias sobre os movimentos 

sociais advinham dos teóricos marxistas que focam nos movimentos e sua relação com classes 

sociais. Marx  pontuava que as pessoas se engajaram em ações coletivas quando sua classe 

social entra em contradições com os seus antagonistas .Marx tratava da realidade de sociedades 

industriais e sobre a relação do proletariado com o capitalismo, que forçou a produção em larga 

escala nas fábricas  e a partir daí os trabalhadores passaram a ter disputas com os patrões, 

porque, como classe operária, não teriam nada a perder, posto que no sistema capitalista o 

trabalhador só tinha como ferramenta sua força de trabalho, nada mais.   

Entre os recursos adquiridos na reivindicação foi a consciência de classe. A ideia de  se 

unirem  para melhores condições de trabalho, possibilitou aos trabalhadores  criar sindicatos 

para organizar  a luta política e a mediação dos interesses entre as classes operárias e burguesas.  

À medida que o capitalismo se desenvolveu produziu divisões entre os trabalhadores e 

mecanismo para integrá-los na democracia capitalista através do nacionalismo, os 

trabalhadores frequentemente se aliaram aos capitalistas sugerindo que era necessário muito 

mais que conflitos de classe para que produzissem ações coletivas em seu benefício. Foi preciso 
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uma forma de consciência para transformar a consciência em consciência sindical o que Marx 

chamou de ação coletiva revolucionária, segundo Tarrow. Contudo, Tarrow   também registra   

que Marx deixou muitas lacunas nos seus estudos. Dentre elas, não tinha definido um conceito 

de liderança e nem de cultura de classes, além disso seus esclarecimentos foram precários ao 

analisar as condições políticas que criaram oportunidades para mobilização. Tarrow observa 

que Marx se concentrou em estudar os descontentamentos como responsáveis pela mobilização 

e por muito tempo essa teoria não se sustentou. Essa teoria, principalmente utilizada por 

teóricos marxistas, ficou conhecida como teoria dos movimentos sociais clássicos uma vez que 

objetificam todas as ações de movimentos sociais com um eixo econômico, ligada à luta de 

classes. Mas, segundo Tarrow, seguindo os achados de Charles Tilly, os movimentos sociais 

coletivos não eram simplesmente do mundo econômico: havia a ação coletiva que dava coesão 

e sentido ao ato de se organizar. Isso porque existem e coexistem outros interesses em 

sociedades que não somente o da esfera econômica. Para  reagir  a essa produção acadêmica 

sobre desses movimentos que focava em classes, surgiu  a teoria dos novos s movimentos 

sociais, que entendia que a sociedade estava  passando por profundas modificações desde o 

século XX e  novas formas de viver estava sendo em curso, a globalização e a informalização 

foram determinantes para essas modificações tecnológicas produzindo melhorias na 

criatividade cultural e potencial de comunicação que fazia aparecer organizações civis  e a 

questão das identidades grupais, conforme destaca Castells (1999) CASTELLS.  

 Em complemento a esse diagnóstico, Ângela Alonso (2017). Ao analisar criticamente 

as teorias dos novos movimentos sociais, reconstrói parte das justificativas operadas pelos 

autores dessa tradição acadêmica europeia. Segundo essa teoria elaborada na Europa, com o 

desenvolvimento da dominação capitalista formaria sujeitos individualistas que não se 

envolveriam em mobilizações coletivas devido ao grau de massificação das sociedades. 

Quando ocorriam as mobilizações, na verdade, elas seriam   reação às frustrações de indivíduos 

e isso seria facilmente contido pelas as instituições (Alonso, 2009). Mas os anos 60 mostraram 

que ao contrário dessas previsões de meados do século XX, as mobilizações e ações coletivas 

estavam na verdade em um caldeirão efervescente com vários conflitos abarcando as 

sociedades como um todo. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos os governos fizeram 

ressurgir mobilizações em toda parte. Nos Estados Unidos os movimentos pelos direitos civis 

organizados por trabalhadores tomaram as ruas reivindicando uma sociedade mais igualitária 

racialmente   e ao mesmo tempo surgiam várias mobilizações de gênero e ambientalistas. O 

debate sobre temáticas coloniais, desigualdades e discriminações de grupos, bem como outras 

identidades para além da identidade de classe passam a ganhar espaço nas ruas e nos discursos. 
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Segundo Hall, as velhas identidades que sempre foram 

estáveis com pertencimento sólido no mundo social 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno. Esse processo tem 

gerado “crises de identidade” essas mudanças estão 

ocasionando um deslocamento nas estruturas dos 

quadros referenciais no indivíduo no mundo social. Um 

tipo diferente de mudanças estruturais está modificando 

a sociedade no final do século XX, as paisagens culturais 

de classe, gênero, sexualidade, etnia raça e nacionalidade 

que sempre foram fixas estão em fragmento e a própria 

concepção de “si” não é mais a mesma causando um 

deslocamento ou descentração do sujeito. (Stuart 

Hall ,2006, pág. 25) 

 

 

A questão das identidades sempre esteve presente dentro do debate de movimentos 

sociais, identidade e interesses não são opostas como afirmavam os teóricos dos anos 70. Os 

participantes de movimentos sociais nacionais sempre afirmaram a coesão entre identidade e 

interesses. Os movimentos de mulheres movimentos, LGBT, movimento negro já faziam 

enquadramento interpretativo para o reconhecimento ou mudança de identidade coletiva isso 

não foi sobre a criação de novos movimentos sociais essas orientações já vigorava desde o 

século XIX, conforme atestam Doug Mcadam, Sidney Tarrow e Charles Tilly (2009) 

Esses movimentos eram diferentes dos clássicos, não visavam a tomada de poder   ou 

revolução política. O que envolvia as pessoas era uma troca de solidariedade passavam pelos 

mesmos obstáculos sociais e limitações impostas pelas instituições, essas pessoas tinham em 

comum a sensação de serem tratadas de formas diferentes. Nesse sentido essas mobilizações   

aglutinavam pessoas vivenciavam experiências semelhantes e percebiam as formas de 

discriminação, de algum modo construíram uma identidade em comum. De acordo com Ângela 

Alonso (2009), a própria forma como esses episódios ocorreram mostravam esse rompimento 

com os movimentos clássicos, pautados na economia, ou seja, nos movimentos operários e de 

outras classes sociais ligadas ao mundo do trabalho. Nesse novo contexto, os movimentos com 

suas ações, eram organizados e ocorriam fora dos espaços políticos. No que toca à sua 

composição sociodemográfica, destacam-se mulheres, jovens, estudantes e profissionais 
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liberais, preocupados   com a qualidade de vida, reconhecimento, igualdade e formas plurais 

de vida.  No contexto europeu, a demanda instaurada era por sociabilidade e cultura.  

Nos anos 70 os estudos teóricos sobre movimentos sociais criaram uma nova teoria 

chamada mobilização de recursos. Seus teóricos escreveram contra as leituras economicistas 

dos marxistas. Esses teóricos analisavam as mobilizações como uma experiência dotada de 

sentido, que não eram feitas por descontentamento ou por privações materiais, porque essas 

questões sempre existiram não serviriam para explicar essas mobilizações coletivas. Para eles, 

explicar o processo era importante para explicar as razões dessas mobilizações. A teoria de 

mobilização de recursos analisa os movimentos sociais, igualando-os a qualquer outro 

fenômeno na sociedade.  Com características semelhantes às dos partidos políticos.  Essa teoria 

trouxe à sociologia da organização elementos caracterizar movimentos sociais como uma 

forma que precisa de algumas ferramentas de existência de uma racionalidade nas ações dos 

movimentos sociais a burocratização hierárquica criaram normas internas (ALONSO 2009). 

Charles Tilly foi no mesmo sentido dos outros teóricos dos anos 70 do século XX. Ele 

analisou os movimentos numa outra perspectiva, valendo-se de uma abordagem anti 

funcionalista, o que lhe permitiu desenvolver a teoria do confronto político para compreender 

surgimento e processo das mobilizações coletivas mediante a reconstrução do contexto político 

ou da estrutura de oportunidade e ameaças políticas, principalmente as relações de forças que 

estão fora desses grupos rivais. Tilly concentrou suas análises sobre mobilização social no 

debate cultural que emergiu na época, para isso ele buscou amparo na historiografia francesa 

que alinhava seus estudos de mobilizações coletivas à longa duração dos processos culturais e 

os relacionava com as transformações sociais. O sociólogo americano observou também as 

formas políticas de agir. Nesse sentido, o conceito de repertório foi desenvolvido pelo autor 

para dar conta das práticas dos movimentos sociais, ou seja, as maneiras de fazer política e 

analisar dados históricos. Para Alonso (2012), o conceito criado por Tilly visava ressaltar a 

temporalidade lenta das estruturas culturais e dá espaço aos agentes. 

 O conceito de repertório de ação coletiva permitiu que a teoria tilliana pudesse abarcar 

as dimensões culturais do processo político (Alonso, 2012, Pág. 22). Sendo assim, Tilly iniciava 

uma agenda teórica dos repertórios correlacionando mudanças de repertório e mudança social 

e política e o uso dos repertórios conforme oportunidades políticas. Sendo que o termo 

repertório é compreendido como um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas e 

compartilhadas e posta em ação por meio de processo escolha que envolve mudança inovação. 

Esse breve esforço de recuperar o conceito de movimentos sociais como ação coletiva, 

bem como as três teorias que ainda influenciam o debate público internacional e brasileiro é 
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para sustentar teoricamente o próximo movimento que pretendo fazer de indicar as análises 

brasileiras informadas por teorias dos movimentos sociais que pretendem investigar a realidade 

nacional. Uma das características dos Estudos sobre o Brasil é que as análises sobre o contexto 

mais recente, que remonta a última década, precisam dialogar necessariamente com a transição 

da Ditadura para a democracia. Nesse sentido, o estudo sobre os movimentos sociais no 

ambiente democrático brasileiro, leva necessariamente a uma trajetória singular dos estudos 

sobre os movimentos sociais. 

 

 

3.1. Os movimentos sociais no Brasil pós redemocratização   

 

O início da redemocratização no Brasil, após o fim do regime militar, possibilitou ao 

país experimentar os sabores e dissabores de uma recém democracia precedida de 21 anos de 

autoritarismo de Estado O regime impôs à sociedade brasileira intenso controle,  censura, 

violência de Estado, perseguições, cassações, interdições, causando rupturas,    causadas pela 

incapacidade de negociação entre os atores políticos em determinada conjuntura e a não-

aceitação da cidadania civil e política por parte dos militares (Leonardo Avritzer, ano).  Com 

abertura política e o processo de estabelecimento da democracia no país, a estrutura política do 

país foi se remodelando, afastando-se de um projeto nacionalista e abarcando um tipo de 

modernização mais voltada para as transformações globais, o que significava a incorporação 

do neoliberalismo. As instituições políticas começaram a ter mais peso na sociedade brasileira, 

e os grupos políticos especialmente por meio dos movimentos sociais, muito atuantes para a 

redemocratização do país, passaram a atuar de forma intensa para a ampliação da cidadania.  

Mas, ainda com muitas desconfianças do sistema político devido aos longos anos de repressão 

(BOSCHI, 1989). 

  

Desde então começaram a surgir várias agências reguladoras para ampliar os serviços na área 

da política social. O Estado estava saindo de um sistema ditatorial onde pensava-se que 

controlava tudo, mas na verdade o Estado sob o governo dos militares não conseguia resolver 

os problemas oriundos da falta de políticas públicas e vários déficits populacionais, como 

moradia, saúde, emprego, com isso o estado deixou várias lacunas na sociedade preparando o 

campo para a insatisfação coletiva.  Em certa medida, a Ditadura vai perdendo fôlego porque 

não consegue responder às demandas econômicas por cidadania e também porque as lutas 
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políticas dos setores progressistas eram enormes. As elites militares já não conseguiam segurar 

as fortes pressões pela abertura do regime. 

Nesse sentido os movimentos sociais ganharam destaque na sociedade brasileira pois 

representavam uma alternativa na política brasileira, especialmente no que toca à participação 

política fora dos canais institucionais. Então movimentos sociais tornam-se fundamentais na 

transformação do Estado, principalmente no sentido de reivindicar direitos e inserção na 

sociedade através da luta por cidadania.  Entre as décadas de 1970 e 1980, movimentos feministas, 

operários, comunitários, em favelas, ecológicos, indígenas, negros, de Lésbicas e Homossexuais e 

tantos outros fortaleceram o debate público por democracia e cidadania no campo e nas cidades 

brasileiras. 

 

 

Ana Doimo define as formas de ação coletivas surgidas 

no Brasil pós-1970 como "movimentos populares que 

atuam no interior de um campo ético-político", 

camponeses que supõe "[...] a existência de uma 

sociabilidade comum aflorada pelo senso de pertença a 

um mesmo espaço compartilhado de relações 

interpessoais e atributos culturais, como signos de 

linguagem, códigos de identificação, crenças religiosas 

e assim por diante” (Avritzer 1997 p.3)  

 

  

  

Em 1978, em meio a mobilizações de greves em São Paulo, movimentos pela Anistia, e 

manifestações estudantis, vem a público o Movimento Unificado Contra a discriminação racial, 

que logo depois veio a se chamar movimento negro. Formado por entidades negras de 

diferentes partes do país, com lideranças já conhecidas nacionalmente e internacionalmente, 

como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, o MNU tornou-se um marco para as lutas 

antirracista da nação (RIOS, 2012), No campo o Movimento Rural dos Trabalhadores sem-

terra MST5 que evidencia a luta pela questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Ele 

                                                
5 No final da década de 1970, quando as contradições do modelo agrícola se tornam mais intensas e  as pessoas 

empobrecidas passam a sofrer ainda mais  com a violência de Estado e dos fazendeiros e grileiros, ressurgem as 

ocupações de terra. Em setembro de 1979, centenas de agricultores ocuparam as granjas Macali e Brilhante, no 

Rio Grande do Sul. Em 1981, um novo acampamento surge no mesmo estado e próximo dessas áreas: a 

Encruzilhada Natalino, que se tornou símbolo da luta de resistência à ditadura militar, agregando em torno de si 

a sociedade civil que exigia um regime democrático. Para mais detalhes consultar o site https://mst.org.br/nossa-

historia/70-82/   acessado em 15 de maio de  2021 

https://mst.org.br/2014/06/18/a-luta-do-acampamento-encruzilhada-natalino/
https://mst.org.br/nossa-historia/70-82/
https://mst.org.br/nossa-historia/70-82/
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nasce das articulações de luta pela terra e por moradia que foram retomadas a partir do final da 

década de 70, especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo 

Brasil inteiro. O Movimento feminista articulou mulheres não somente durante o regime 

autoritário, mas também após o referido período militar. Mulheres lutavam por direitos, assim 

como foram protagonistas nas lutas por reconhecimento do Estado buscavam pelos seus entes 

queridos vítimas do regime: 

 

Não foram apenas as jovens mulheres de classe média e 

universitárias que se organizaram durante o regime 

militar. A rápida urbanização das cidades brasileiras, 

sobretudo da cidade de São Paulo ocupada por migrantes 

vindos do Nordeste, de Minas Gerais e do interior 

paulista, fez expandir a organização às periferias. As 

comunidades começaram a ver surgir lideranças 

femininas que percebiam as dificuldades 

socioeconômicas e políticas a partir das dificuldades de 

seu cotidiano e se reuniam nos movimentos de bairro. 

http://memoriasdaditadura.org.br/mulheres/ 

6 

 Contudo, o movimento que mais ganhou expressividade nacional foi o das Diretas Já. 

Tratam-se do movimento que buscava mais clareza nas eleições presidenciais em 1984, a luta 

pela Constituinte, em meados daquela década, ou mesmo a mobilização que levou ao 

Impeachment de Collor de Mello, conhecidos como caras pintadas. Todas essas mobilizações 

fizeram parte das transformações e construção do processo democrático na sociedade brasileira 

(GOHN, 2016). A partir dessa mobilização que o país pareceu de fato está caminhando para 

uma democracia concreta mesmo que seu objetivo não tenha sido atingido, mas o povo nas 

ruas contra as instituições de poder já mostrava que a população iria se posicionar contra 

qualquer atitude que não fosse do interesse do povo.  

         Para Boschi, o movimento pelas Diretas Já sintetizou a ideia de ação coletiva que 

construiria os movimentos sociais, sua natureza teria sido imprevisível, seu potencial de 

renovação teria desafiado o status quo. Além do mais, representava a transformação de dois 

movimentos que na ausência da mediação de instituições políticas asseguram uma ação 

contínua e   de longo prazo. Ainda, de acordo com autor, essa mobilização coletiva origina-se 

                                                
6 http://memoriasdaditadura.org.br/mulheres/ acessado em  13 de maio 

 

http://memoriasdaditadura.org.br/mulheres/
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do confronto com o Estado, na tentativa de abrir espaços para a representação de interesses 

sub-representações ou de garantir incorporação à arena política (Boschi, ano 1989, 43) 

Nesse contexto, os movimentos sociais no Brasil foram atores fundamentais na 

Constituição de uma arquitetura participativa em vários âmbitos públicos, seja em relação aos 

próprios agentes da sociedade civil, seja sempre ligação entre atores da arena político-

institucional os movimentos sociais optaram pela luta dentro do Estado. Segundo Tatagiba 

(2011), a história do próprio Partido dos Trabalhadores -PT se insere numa lógica de 

mobilização social institucionalizada através do Estado. A trajetória do Partido dos 

Trabalhadores gerou conflitos densos na sociedade, mas que resultaram em mecanismos que 

garantiram direito e cidadania para a população brasileira. O próprio ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva se inseriu na política partidária institucional, vindo de liderança de movimento 

sindical e chegou ao cargo de presidente em 2002, reelegendo-se em 2006 e fazendo sua 

sucessora em 2010. A partir de 1988 as conquistas da democracia representativa começaram a 

ser operacionalizadas e os movimentos sociais foram decisivos ao se inserirem no âmbito de 

poder e disputa política institucional. Conforme os anos passam os movimentos 

desenvolveram-se e se modernizam e se articulam melhor, profissionalizando seus integrantes, 

gerando uma melhor formação desses sujeitos. 

 

3.2. Dos movimentos organizados ao impeachment 

 

Desde aqueles atos grandiosos que existiram na sociedade brasileira no século passado, 

nunca se tinha observado um ato tão massivo como o ocorrido a partir de junho de 2013 no 

Brasil. Porém esse novo momento de populares nas ruas foi resultado da conjuntura 

internacional, bem como das dinâmicas internas no país. Em 2008, alguns países europeus 

entraram em colapso econômico, o que ocasionou mobilizações, e também as lutas pela 

redemocratização no Oriente Médio, a exemplo da Primavera Árabe, na Tunísia, no Egito etc. 

Segundo Castells, essas mobilizações globais:  

A crise financeira que sacudiu os alicerces do 

capitalismo global a partir de 2008 ameaçou de colapso 

financeiros governos, países e grandes empresas e levou 

a um encolhimento de bem-estar social. A crise global 

de produção de alimentos teve impacto sobre a 

subsistência das maiorias das pessoas árabes quando os 

preços dos produtos básicos de consumo atingiram um 

valor altíssimo. O caldeirão de indignação social e 

política atingiu um ponto de ebulição 

(CASTELLS,2013, p.30). 
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Mesmo com várias diferenças entre os acontecimentos internacionais e nacionais 

existiam singularidades, como a interação do povo a fim de buscar seus direitos que também 

foram responsáveis por mudar o panorama das discussões em seus países, no que tange 

questões econômicas ou sociais como mobilidade urbana, emprego, saúde, dentre outras 

(GOHN 2014). No Brasil a partir de 2012 já havia uma insatisfação com os governantes, mas, 

em 2013, o aumento das tarifas dos transportes públicos iria acender uma onda de protestos, 

manifestação e o movimento de vários atores políticos. As manifestações de 2013 foram uma 

profunda surpresa pelo governo da época, mesmo para o partido dos trabalhadores, porque o 

governo havia investido em algumas políticas públicas para a população em vulnerabilidade 

social, como a bolsa família, programas de moradia. Essas medidas causaram uma ideia no 

imaginário social que tudo estava “bem”, mas o aumento da violência, a insatisfação de setores 

das classes médias, das elites, dos empresários da área de comunicação, bem como as críticas 

dos setores progressistas foram ganhando força nas ruas e na produção midiática. Houve uma 

explosão de pessoas nas ruas e o que havia iniciado pela tarifa dos ônibus como pano de fundo 

se tornaram manifestações enormes, que inovaram e traziam outras reivindicações, como a 

demanda pela melhoria da saúde pública, o combate à corrupção, o pedido de mais 

investimentos para a educação, dentre outros. 

Segundo Ângela Alonso (2017), dois eventos nacionais que reverberam pelo país foram 

responsáveis por culminar no momento político do impeachment. Primeiro a Copa em 2014 e 

as Olimpíadas em 2016, esses eventos contribuíram para pôr lenha numa fogueira que estava 

para incendiar o país todo. Pois preocupados com a economia pensavam que o país não teria 

dinheiro para realizar esses eventos. 

Outra alteração foi na relação do governo Dilma com os movimentos sociais. Como 

mostram os analistas, a presidenta pouco dialogou com os ativismos, tornando seu mandato 

bastante diferente do governo Lula, em que houve interações mais diretas entre o poder 

executivo e as organizações e entidades da sociedade civil.  Mais tarde ela colocaria em prática 

a lei antiterrorismo que viria atacar qualquer forma de mobilização da população, o governo, 

que já estava desgastado pelo embate econômico.  Contudo, é importante destacar que foi em 

seu governo que legislações federais sobre as ações afirmativas foram sancionadas, tanto as 

que garantem o acesso ao ensino superior, como aquela que versa sobre o funcionalismo 

público. 

 Para o cientista político André Singer (2013), a insatisfação da classe média com as 

políticas do PT estava atrelada especialmente à sua política de equidade social (em que se 

encontra também as cotas para estudantes de escolas públicas e negros no ensino superior, além 
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das políticas de transferência de renda, ou ainda a garantia dos direitos trabalhistas às 

empregadas domésticas).  Essa insatisfação teria sido um dos fios condutores para fortalecer e 

dar    expressividade aos eventos que mobilizaram praticamente o país todo. A classe média 

usou o discurso da corrupção para ingressar nos protestos e direcioná-los a seu favor. A direita 

buscou tingir as manifestações de um sentimento anticorrupção. Lembrando que, no Brasil, 

essa é sempre a arma favorita da oposição, e o objetivo quase único da direita, nesta quadra, é 

opor‑se ao governo federal, tirando o PT do poder e, se puder, impedindo‑o para sempre de 

volta (Singer, 2013). 

Junho de 2013 foi bem intenso, registram-se 470 manifestações, sendo que 90 delas 

foram em São Paulo. A maioria das mobilizações começaram em São Paulo se alastraram pelo 

país todo. O protesto do dia 11 de junho daquele ano contou centenas de pessoas em diferentes 

lugares do Brasil com focos diferentes e unindo um espectro de esquerda-direita: estudantes, 

trabalhadores, negros e feministas. Começou a disputa pela direção do protesto com outras 

causas também sendo inseridas nas manifestações que ganharam repercussão internacional, 

segundo Ângela Alonso (2017). As redes sociais tiveram um impacto bem expressivo sobre 

esses movimentos e manifestações nas ruas, especialmente o Twitter.  As hashtags “Muda 

Brasil”, “O gigante Acordou” foram os assuntos mais comentados no país nesse dia. Novas 

Bandeiras surgiram, por exemplo, melhor educação, saúde, salário, além de mobilizações 

contra a copa do mundo e a Rede Globo. O Facebook também teve sua participação, pois foi 

por meio dele que criaram grupos para discutir os atos, localização  e horário dos eventos  e 

todo o seu repertório. 

A partir de 2015, as manifestações tomaram um novo rumo, segundo analistas. Dessa 

vez, as questões políticas estavam mais evidentes.  Quase um ano após a reeleição da presidente 

Dilma Rousseff, a crise política se deflagra, gerada pelo questionamento das eleições realizada 

pelo partido e candidato de oposição que disputou o segundo turno eleitoral, pelas denúncias 

de corrupção, a inflação, paralisação de obras públicas, com isso, as ruas foram novamente 

tomadas por manifestantes, diferentemente de 2013, em 2015 havia grupos que militam em 

defesa da Petrobrás e as operações da lava jato e pediam o impeachment da presidenta da 

República. 

 

Veio o descontentamento com a política e a polícia e também uma crítica ferrenha aos 

direitos humanos, no meio de várias desinformações quem dissesse ser a favor dos direitos 

humanos era xingado de comunista e diziam que quem era a favor dos direitos humanos estava 

defendendo bandido.  Um mar de ignorância e desinformação em 2015 estava bem caloroso.  
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O ambiente de estabilidade que vinha alimentando pelo julgamento do mensalão estimulou o 

espírito de faxina ética da opinião pública, para completar a animosidade no cenário político, 

o PSDB pediu a cassação do mandato de Dilma alegando fraudes na apuração. Ou seja, a 

participação do principal partido de oposição no jogo político já complexo veio para dar maior 

instabilidade para o cenário político que parecia mesmo um caldeirão pronto para explodir. O 

Supremo Tribunal Federal prendeu lideranças petistas e o Eduardo Cunha presidente da 

Câmara naquele ano Instalou a CPI da Petrobrás, o tema da corrupção tornou-se onipresente e 

reanimou os protestos em 2015 em todas as capitais brasileiras. Naquele ambiente, ganhou 

protagonismo o movimento Vem Pra Rua, que se conectou com o sistema político através do 

PSDB. A partir de 2015 aquela “união” vista em 2013 já não era tão forte. Aquela suposta 

união que ocorreu entre direita e esquerda em 2013, em 2015 foi dada por uma fragmentação 

e o setor socialista foi para rua para tentar impedir um possível golpe que mais tarde seria 

concretizado. (ALONSO, 2017, P, 10) 

             Os movimentos sociais mais tradicionais e novos atores políticos (a exemplo das 

gerações mais jovens de militantes) atuaram publicamente em favor do governo para fazer 

frente ao impeachment e as ruas tornaram-se a encher novamente. De um lado a direita 

reorganizando-se através dos movimentos sociais conservadores, de outro os defensores da 

democracia, em favor de que a presidenta concluísse seu mandato. Em 2016, o juiz Sérgio 

Moro expede um pedido de prisão contra o ex-presidente Lula, tanto os movimentos da 

esquerda quanto os da direita ficaram muito agitados.  A direita não abandona o discurso da 

corrupção sempre a associando quase que exclusivamente ao PT inflamando as camadas sociais 

mais pobres, e a classe média moralista.   Neste momento, a direita transformou a imagem do 

Moro num simbolismo de moralidade e ética. Esse fortalecimento da figura mais importante 

da Lava Jato ganhou o confronto de 2015, levando, dois anos depois, à prisão do candidato 

mais competitivo daquele contexto: Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ainda no contexto da luta simbólica e no jogo de forças do Brasil bastante instável, a 

ala socialista   tentou impedir o impeachment que estava a caminho. Essa ala, novamente, 

mobiliza os movimentos sociais e usa as redes sociais para atrair o público. Ela criou a 

campanha “Não vai ter golpe, vai ter luta”, mas a militância não estava tão forte por conta da 

agenda do ajuste fiscal de Dilma.  O vice-presidente da República, Michel Temer, era visto 

para ala de esquerda como um retrocesso ao  campo progressista e que teria uma política 

implacável contra a educação e saúde.  Novamente as ruas foram tomadas pelo setor socialista 

e outros grupos progressistas   para manter a articulação anti-impeachment, valendo-se do 

bordão “Fora Temer”. Mas já era tarde para os movimentos sociais progressistas, uma vez que 
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a direita, já estava mobilizada novamente às ruas defendendo a lava jato e criando terreno fértil 

para o bolsonarismo. 

 

3.3 Novos atores das jornadas de 2013 

 

Vários movimentos sociais surgiram nos pós Junho de 2013, com o anseio de projeção 

política, com vontade de influenciar as decisões públicas e as mudanças nas regras das 

instituições. Muitos desses movimentos enxergaram nesse momento na política brasileira a 

hora de dar um passo a mais em relação aos seus interesses, que segundo os seus programas, 

seria representar a sociedade como um todo. Segundo a leitura geral daquele momento, os 

atores políticos ali implicados pensavam como alternativa ao sistema partidário que funcionava 

de forma engessada e arbitrária. Estes se aproveitaram da descrença e da desvalorização dos 

partidos, seja por seus escândalos de corrupção que vinham de encontro com o 

descontentamento da população, já insatisfeita desde do mensalão.   Soma-se asse ambiente já 

bastante inflamado, as investigações da lava jato que explodiram novas denúncias de corrupção 

de financiamento de campanha, e foi justamente a lava jato – com sua estratégia de divulgação 

estratégica e seletiva dos eventos de suspeita de corrupção - que impulsionou mais ainda esses 

grupos a se mobilizarem nas ruas, pois  os juízes de Curitiba  se mostraram  de grande 

oportunidade de reformular as práticas de renovar e de ao menos tenta uma reconstrução da 

confiança dos eleitores e dá uma outra cara a política brasileira (Mohallem, 2018).   

        O MPL-Movimento Passe Livre teve expressivo protagonismo na atuação dos protestos. 

Trata-se de um movimento que se definia como horizontal, autônomo, independente e 

apartidário, mas não unipartidário. Esse movimento não era novo, já haviam efetuado algumas 

ações em 2005, mas nada tão expressivo Criado no Rio Grande do Sul. Em 2003, teve o foco 

central na organização e na articulação dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas 

em 2013 (Warren 2014). Assim, já fica evidente que os movimentos sociais a partir de então 

teriam uma participação muito mais ampla no novo arranjo de sociedade que se seguia. Outro 

fenômeno também peculiar dessas manifestações do Brasil foi a participação dos jovens; esses 

foram o combustível dessas manifestações, organizados e principalmente nas redes sociais, os 

estudantes universitários foram para as ruas com cartazes, faixas e palavras ensaiadas para dar 

corpo aos atos (GOHN, 2016).  

Segundo Mohallem (2018), esses grupos que se lançaram nas ruas buscam influenciar 

a política institucional, as decisões e, no limite, desejavam participação direita, o que 

produziram a partir das candidaturas próprias nas eleições. A recente descrença nos partidos 
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como espaço viável de ingresso na vida pública explica, em partes, a expansão do ativismo 

online e o ingresso de novos agentes na esfera pública.  Explica também a facilidade para esses 

grupos se vincularem à política tradicional. Nesse contexto, surge o MBL - Movimento Brasil 

Livre, oriundo dos protestos de 2013, onde vários movimentos políticos /sociais* estouraram 

por todo o país, eles conquistaram inúmeros simpatizantes não só nos espaços físicos, mas 

também virtuais. Segundo eles próprios, o grupo é um movimento independente, plural e sem 

fins lucrativos, que buscaria qualificar o debate político ao oferecer alternativas de políticas 

públicas baseadas em fatos e evidências para os principais desafios brasileiros. O grupo se 

denomina como uma plataforma de lideranças engajadas na discussão, formulação e 

implementação de políticas públicas no Brasil.  

   A ideia do grupo seria atrair seus filiados de legenda da direita e centro direita. Para 

fazer alianças na Câmara, o MBL articula a criação de uma frente para o liberalismo 

econômico. Fundado em 2014, em São Paulo, esse grupo também surfou no antipetismo, e 

aproveitou das polaridades muito acirradas a partir de uma direita autoritária e extremista 

nascida em 2013. Seus alcances foram enormes, tanto que, em 2016, já emplacaram candidatos 

a deputados e senadores. Eles promoveram diálogo com a população de diversas formas, mas 

as redes sociais foram fundamentais para dar visibilidade a esse movimento, através dessa 

notoriedade e popularidade, eles negociaram filiação e candidatura com partidos com ideais 

semelhantes aos seus. Seus membros são filiados a partidos considerados de centro-direita do 

DEM e o MDB.  

O discurso que norteia esses movimentos é contra a desigualdade e a corrupção, mas 

eles envolvem-se em algumas contradições, já que os partidos que esses integrantes do MBL e 

dos outros movimentos de direita se vinculam estão ligados a escândalos de corrupção.  Além 

do mais, esses partidos têm ideologias bem classistas, que não condizem com uma integração 

do povo e a redução das desigualdades vigentes. O MBL tem algumas figuras emblemáticas 

na sua composição, que são os casos de Fernando Holiday, Arthur do Val e Kim Kataguiri. 

Eles buscam representar parte da juventude conservadora da atualidade. Holiday, negro e 

LGBTI, já chegou até a propor a privatização de escolas públicas, defende o fim das ações 

afirmativas e é abertamente contrário ao movimento negro brasileiro. Todos eles defendem um 

discurso meritocrático, se posicionando contra as cotas ou qualquer reparação para a população 

mais pobre e negra.  Eles lançaram candidaturas em algumas capitais do país e foram eleitos. 

A política teve processos inovadores que foi o fato de que mesmo após o processo de filiação 

aos partidos políticos vários candidatos preservaram certa autonomia de atuação política e 
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houve identificação mais significativa do parlamentar com seu público do que o próprio 

partido.  

Outro movimento que ganhou visibilidade nacional foi o “Vem Pra Rua”, que em 2014 

encabeçou todos os atos de 2015. Esse grupo foi o principal propagador do Impeachment, 

representando principalmente as maiores como a Rocinha no Rio de Janeiro, construíram uma 

nova parte classe conservadora no Brasil. Eles foram responsáveis pelas enormes 

manifestações em 2015 e foram também os principais responsáveis por   associar   elementos 

tidos como nacionais - como a camisa da seleção e a bandeira do Brasil - como símbolos da 

direita.  O grupo Vem pra Rua se posiciona como:  

É um movimento suprapartidário, democrático e plural 

que surgiu da organização espontânea da sociedade civil 

em 2014. Ao longo de sua história, suas manifestações 

levaram mais de 6 milhões de pessoas às ruas, em 13 

grandes manifestações pacíficas e ordeiras, em mais de 

250 cidades. Duas delas, Março/2015 e março/2016, 

entraram para a história como as maiores manifestações 

da sociedade civil no Brasil. Tendo como pilar principal 

a luta contra a corrupção, o Movimento atua também na 

educação cívica da sociedade por meio de sua página no 

Facebook, que conta hoje com mais de 2 milhões de 

seguidores  

 

Seguindo os passos do MBL, o fundador do Vem Pra Rua, Rogério Chequer, também 

lançou-se político como candidato a governador pelo Estado de São Paulo, filiado ao Partido 

Novo. Mas diferente do MBL, não conseguiu êxito e não foi eleito. O Movimento surgiu nessa 

mesma época, ou seja, no pós-impeachment. Eles acreditam em uma política mais combativa 

em relação aos privilégios e quebra de monopólio de sobrenomes que coloquem pessoas 

influentes no centro de decisão, uma política que vai além da polarização radical. Nascido em 

2017, em 2018, conseguiu emplacar quatro deputados em diferentes estados do país, dentre 

eles, Tábata Amaral, figura bem jovem e que traz consigo a marca da trajetória bem-sucedida 

a despeito das suas origens de classe. Era também sua primeira candidatura e tornou-se 

conhecida por suas falas pró-povo, ganhou notoriedade também nas redes sociais por ser dizer 

combativa ao capitalismo. Porém quando eleita votou a favor da reforma da previdência, 

opondo-se inclusive às diretrizes do seu partido, o PDT, que historicamente foi a favor da luta 

dos trabalhadores e camadas populares. De acordo Mohallem (2018), houve a preservação de 

certa autonomia de atuação política e da identificação mais significativa do parlamentar do que 

do próprio partido, ou seja, essas lideranças desses movimentos sociais que estão sendo 

cooptados para os partidos, estão tendo o destaque e êxito em suas campanhas não pelo partido 
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em si, mas pelas o papel e trabalho desenvolvido nos movimentos sociais, principalmente junto 

ao público conservador. Além desses grupos já mencionados, estão surgindo outras 

modalidades políticas de organização, um exemplo é o Diversidade. Segundo integrante do 

Diversidade, a missão dele é pensar na construção ampla de uma pré-candidatura de vereador 

no Rio de Janeiro.   

  

Para propor esse movimento independente, eles apostam em pré-candidaturas coletivas, 

que não visam a formação de um partido, e sim aproximar os políticos da população, tornar o 

mandato mais participativo e com influência direta na sociedade. Esse modelo de candidatura 

coletiva vem sendo feito desde 2016. Já tem dois mandatos eleitos no Brasil nesse formato. 

Basicamente consiste em um grupo de pessoas que divide a função do cargo para o qual foram 

eleitos. O Diversidade apresentou três candidaturas de jovens, em sua maioria LGBTQI++, 

mulheres e negros, periféricos, que caso sejam eleitos vão dividir o cargo para vereador do Rio 

de Janeiro. Oficialmente, só um foi registrado, porque a legislação só permite um CPF 

cadastrado. O objetivo é que o mandato seja amplo, que os segmentos sociais para o qual o 

grupo se direcionou tenham voz e interesse representados. O movimento pretende concentrar 

pessoas de diferentes lugares, diferentes realidades para garantir essa representação de fato. 

Mesmo que a frente seja esses três jovens, ela procura a participação de mais pessoas para fazer 

essa construção. Essa forma de organização também traz outras vantagens para a política 

brasileira, que precisam ser analisadas com cuidado.   

  

Tendo em vista que realizei esse balanço bibliográfico na primeira parte do capítulo, na 

sequencia apresentei a realidade brasileira levando em consideração os processos políticos da 

última década. Foi importante reconstruir esse cenário político por meio da literatura 

especializada, porque o ambiente político desses últimos dez anos foi decisivo para a 

configuração e reconfiguração dos atores políticos, discursos e estratégias empreendidas por 

agentes civis na esfera pública. Isso é particularmente notável, como vimos, quando damos 

destaque para os grandes protestos que aconteceram a partir de 2013, bem como os protestos 

contestatórios de 2015, quando o cenário já apresentava polarização política bastante 

acentuada. Direita e esquerda aparecem claramente no debate e nas ruas, assim como nas 

disputas no parlamento e no poder executivo. Isso ficou notável também na tomada de partido 

dos grandes meios de comunicação, seja nas emissoras de rádio e de TV. Ademais, a própria 

politização do judiciário bem como o seu forte vínculo com grandes emissoras de TV garantiu 

um ambiente de instabilidade e de acirramento de posições. O Impeachment da presidente 
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Dilma, dado o seu enfraquecimento político civil e parlamentar foi um desfecho traumático 

para nossa democracia. A ascensão da direita e da extrema direita nas ruas foi um fenômeno 

inédito desde a redemocratização do Brasil, especialmente quando levamos em consideração 

sua capacidade de articulação de pautas morais, como o tema da corrupção e outros temas 

relativos à conduta de vida. 

Nesse ambiente, vários atores políticos novos, bem como uma nova geração de ativismos 

ganharam forças políticas e espaço. A produção acadêmica deu muito destaque para as camadas 

médias que e jovens que passaram a pautar temas relativos à renovação política, uma vez que 

o descrédito no sistema político se tornou tema incontornável no debate público.  A ideia de 

renovação política foi melhor aproveitada pelos quadros da direita que tiveram maior 

visibilidade na mídia. A literatura apontou que na prática, quando os que defendiam o novo 

passaram a se institucionalizar em partidos, suas opções estavam voltadas para siglas de direita. 

Contudo, destaque-se que essa absorção do discurso e de agentes que se auto nomeavam 

novidade na política brasileira tiveram bons resultados eleitorais, mas não foram 

completamente absorvidos pelos partidos tradicionais. Ao que parece houve mútua 

instrumentalização, sem que os agentes mais destacados sucumbissem completamente à lógica 

partidária. Por sua vez, os partidos de direita mostraram-se bastante sagazes ao absorverem a 

crítica ao sistema representativo, tentando acomodá-las na sua própria órbita. 

Todo esse processo político foi importante ser reconstruído para mostrarmos o cenário em que 

apareceram e atuaram agentes sociais que buscaram uma via institucional para representação 

de valores e interesses de grupos socialmente excluídos e marginais na história política 

nacional.  A partir de 2013, atores negros e periféricos atuaram de diferentes formas para dar 

voz e visibilidade pública a temas pouco absorvidos pela política tradicional. Esses foram os 

casos da UP, Frente Favela Brasil e Nova Frente Negra, organizações que serão tema do 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 

4.1 Primeiro caso de estudo: Frente Favela Brasil 

 

 A Frente Favela Brasil nasceu no Morro da Providência, em 2016, no Rio de Janeiro, a 

partir de uma iniciativa de Celso Athayde e Alex Pereira Barbosa (Mv Bill). A idealização do 

partido surgiu porque, segundo Celso Athayde, havia a necessidade de as populações 

periféricas e pretas serem representadas em espaços de poder. De acordo com o programa7 da 

frente favela Brasil, ela nasce para garantir  o protagonismo, o reconhecimento e a dignidade 

do Brasil, sobretudo do povo negro o qual ocupa os índices de maiores desigualdades na 

sociedade brasileira.  

 Para conhecer melhor a organização, é importante mostrar as trajetórias dos seus 

militantes, porta-vozes e lideranças. Por isso, o caso de Celso Athayde foi selecionado para 

análise da organização. Celso Athayde, de 58 anos, atualmente é empresário, produtor de 

eventos e ativista social brasileiro, especializado nos temas favelas e periferias. Nasceu na 

Baixada Fluminense, onde viveu até os sete anos. Aos 16, já havia morado em três favelas, em 

abrigos públicos e na rua. Mas conseguiu superar as adversidades sociais e se destacou  na sua 

trajetória de ativista e fundou a Central Única de Favelas, a CUFA8   

 Athayde propõe que a inspiração para criar um partido como esse é a vontade de 

fomentar o protagonismo e reconhecimento da pessoa negra, dos moradores de favela, dos 

pobres, do campo e da periferia do Brasil. O que motivou a criação de um partido político para 

a população negra é porque a parcela da população que mais sofre com as desigualdades 

sociais, que sempre atuaram como barreiras na ascensão dos afrodescendentes em todas as 

                                                
7 Programa do Frente Favela Brasil disponível no site do partido 

      https://www.frentefavelabrasil.org.br/ acessado em setembro 2021 
8 A Cufa (Central Única das Favelas) é uma organização da sociedade civil brasileira, criada há duas décadas 

atrás, e possui reconhecimento nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. 

Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para 

expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver. Na organização, tem  o rapper 

MV Bill como um de seus fundadores. MV Bill já recebeu diversos prêmios devido à sua ativa participação no 

movimento hip hop, por exemplo: a ONU (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a 

Cultura o premiou como uma das dez pessoas mais militantes no mundo na última década. Além dele, a CUFA 

conta com Nega Gizza, uma forte referência feminina no mundo do rap, conhecida e respeitada por seu empenho 

e dedicação às causas sociais.  A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e 
cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais. 

Além disso, promove, produz, distribui e veicula a cultura hip hop através de publicações, discos, vídeos, 

programas de rádio, shows, concursos, festivais de música, cinema, oficinas de arte, exposições, debates, 

seminários e outros meios. São as principais formas de expressão da CUFA e servem como ferramentas de 

integração e inclusão social. Para mais detalhes sobre a organização, ver http://cufa.org.br/sobre.php. Acesso 

realizado em 15 de outubro de 2021. 

 

https://www.frentefavelabrasil.org.br/
http://cufa.org.br/sobre.php
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esferas da sociedade. No país, famílias negras produzem 1,6 trilhões de reais, o que equivale a 

40 % do PIB nacional. Segundo ele, essa proporção não cabe mais espaços invisibilizados ou 

pouco efetivos na sociedade, principalmente, porque configuram mais da metade da população 

do país (negros e pardos) totalizando 54% da população. Na visão dele, a Frente Favela Brasil 

será “um partido de todos”, porém, o protagonismo será de negros e favelado. O programa da 

organização detalha mais essa perspectiva: 

 

“Isso significa que pretos, favelados e outros grupos 

oprimidos, não estarão mais com os espaços limitados ao 

vácuo do poder político, ou seja, o partido possibilita que 

estes grupos se auto representam, tornando-se sujeitos e 

agentes ativos da sua própria história e existência, 

sempre com observância ao respeito aos ancestrais, mas 

com voz forte e ativa no centro das discussões e na 

tomada de decisões, de forma que pautas como 

reparações, outras correntes epistêmicas históricas, 
filosóficas, educacionais e culturais, muitas vezes 

negligenciadas, sejam corrigidas e promovidas”. 

(Programa Frente favela Brasil, 2016) 

 

 A baixa participação de negros em espaços de poder resulta em invisibilidades e 

afastamento dos assuntos, interesses e debate de temas importantes para a vida das pessoas 

negras e pessoas em situação de vulnerabilidade social na sociedade. Por essa razão, o 

movimento Frente favela Brasil entendeu que seria oportuno vocalizar as demandas desse setor 

da população, o que, na avaliação deles, poderia ser realizado por uma militância que se  dá 

através de expressão musicais como Rap, HIP HOP, FUNK, militância nas ruas, organizações 

de grupos, mas sem o apoio institucional e essas pessoas encontrariam na Frente Favela Brasil  

a representatividade em um espaço institucional que levam suas demandas para serem ouvidas 

no espaço público e do poder político. Seriam essas as motivações de criar um partido negro e 

periférico.  

 Em suas entrevistas, os integrantes do partido, Ana Carla Recife e Geraldo9 apontam 

outras questões também importantes para a  criação da Frente Favela Brasil. Segundo eles, 

atualmente existem 34 partidos no sistema partidário brasileiro que são vistos pela população 

em geral como fábricas de corruptos.  Quando apresentaram esse ponto, como entrevistador, 

questionei ao integrante do partido e entrevistado, o porquê de um outro partido. Em sua 

resposta, ele observa que a razão desse novo partido seria para um novo projeto político. Além 

                                                
9  Anna Carla Silva Pereira foi entrevistada em abril de 2021 e Gerado Santos Coelho , em maio de 

2021. 
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do mais, Geraldo argumentou que é importante analisar o processo partidário da sociedade 

brasileira, marcado por falta de representatividade negra e das questões das pessoas mais 

pobres, sendo assim essa seria uma outra justificativa para a formação de um novo partido. 

Conforme ele observa: 

 

 “Assim como em todas as esferas da sociedade o negro 

não tem espaço para fazer nenhum tipo de construção e 
aí o que que acontece, se a gente for parar pra fazer essa 

análise bem breve a gente aqui no ano passado a gente 

criou o movimento, este movimento era chamado 

diversidade carioca, não sei se você chegou ouvir falar. 

O Diversidade Carioca ele foi um movimento puxado 

Frente Favela Brasil, onde juntou mais de 200 

organizações, ou seja, mais de duzentos movimentos 

duzentas organizações e também mais ou menos mais 

umas duzentas ou trezentas pessoas que apoiavam que 

os partidos políticos tivessem um candidato negro 

advindo da sociedade civil, ou seja, que não fosse uma 

pessoa escolhida pelo partido político, fosse escolhida 
por esse movimento para disputar a eleição de 

majoritária no Rio de Janeiro. E aí eu tive a experiência, 

eu digo eu porque foi eu que fui falar com os partidos 

políticos. Eu tive a experiência de conversar com todos 

os partidos políticos, abre aspas, quando eu digo todos 

eu vou falar de progressistas e alguns partidos mais 

voltados para a esquerda, os de direita, eu sabia que não 

ia ter nem abertura para conversar. 

(Geraldo Coelho, da Frente Favela Brasil, entrevista 

realizada em 2021) ” 

 

 A Frente Favela Brasil vem com abordagem totalmente oposta do que já está enraizado 

no poder. A Frente Favela Brasil se propõe a trabalhar para que o Estado possa garantir a 

emancipação do indivíduo e a vida digna e a reparação nos abusos cometidos. Segundo o 

programa do partido, o Brasil passa por uma crise de representatividade política onde temos o 

principal espaço de decisão e poder os mesmos agentes que historicamente contribuíram para 

a opressão das camadas mais vulneráveis no Brasil: homens de meia idade, ricos e brancos. 

Esse grupo minoritário representa o poder institucional e tornou-se inadmissível para um país 

que a população feminina, que é de quase   60 % da população e uma grande massa jovem   e 

ainda temos 54% da população negra, não sejam representados nesses espaços. Segundo a visão 

do partido, esses segmentos ficariam só nos bastidores ou construindo sua política de outras 

formas e ao mesmo tempo não obtendo resultados. (Programa do Frente Favela Brasil, pág. 3) 

 

4.2 Inserção na política com integrantes da Frente Favela Brasil 
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Em 2018 a Frente Favela Brasil teve oportunidades de participar das eleições, mas não 

obteve muitos êxitos, segundo Geraldo que faz parte da organização desde 2015, houve muitos 

erros em 2028 que atrapalharam a consolidação da Frente Favela. Por ser tratar de um partido 

novo e pela falta de financiamento, ele argumenta que: 

 

 

“Em 2018, 80% das coisas que nós fizemos foram 

erradas e dava o Anderson Quack. As lideranças que não 

eram os candidatos não participavam das reuniões das 

negociações com os outros partidos então isso veio com 

um erro enorme porque na verdade esses nossos 

candidatos viraram lá dentro desses partidos não sabiam 

muito para onde ir, não tinham estrutura nenhuma. Então 
em 2018 nós cometemos muitos erros que nós já 

conseguimos acertar 2020, 2020 essas negociações, a 

maioria delas no Brasil todo, eu negociei diretamente 

com outros partidos, ou seja, não bastava o chegar aqui 

no Geraldo e falar:  eu quero vir como candidato, então 

entender a possibilidade tal, qual partido que ia ter verba, 

vê se ia é ter e tal e tal. Então houve essa negociação para 

que pudesse ser feito uma cobrança ao partido  depois, 

houve antes dos candidatos nosso serem  candidatos um 

trabalho dentro do seu espaço político ,bem interessante, 

ou seja, a gente fez algumas ações, algumas campanhas, 
fizemos pesquisas pra ver se  realmente essa pessoa 

poderia teria a chance de ser eleita, a gente preparou 

politicamente com curso de formação política essas 

pessoas, então eu  acho que houve muitos acertos  

comparado à 2018 ou algumas e como é que tu diz? Nós 

concatenamos algumas organizações do movimento 

negro do PDT, movimento negro do PSDB, Unegro, 

Frente Favela Brasil, Nova Frente Negra Brasileira”. 

(Geraldo Coelho, Frente Favela Brasil) 

 

Anderson Quack é uma das principais lideranças da Frente Favela. Ele veio nas eleições 

de 2020 como vice da Marta Rocha no (PDT), partido que, historicamente, apresenta o debate 

racial. Rios (2014) observa que dos partidos da abertura democrática, o PDT foi o que logo no 

início apresentou, em seus documentos iniciais, referências importantes com relação à temática 

racial. Isso se deu pela aproximação do partido com Abdias Nascimento Abdias que teve 

relação com lideranças políticas trabalhistas fora do país e com isso ajudou na proposta do PDT 

em 1979 e foi produzido um documento onde a prioridade do partido era pertinente às questões 

relativas a grupos de explorados e segregados.  Com esse histórico do partido, Anderson Quack 

foi o resultado mais proeminente que o FFB teve.  A organização não conquistou as eleições, 

mas a chapa em que depositaram suas fichas ficou em terceiro lugar no primeiro turno. 

 

4.3. Campanhas e Financiamento do Frente Favela Brasil 
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Um dos principais motivos que impedem esses novos partidos de alçar voos maiores é 

a falta de financiamento e recurso que, como argumenta Campos (2015), é um dos fatores que 

excluem pessoas negras das disputas de pleitos políticos. O investimento é fundamental nas 

chances eleitorais dos candidatos e partidos políticos. Vários estudos atestam o quanto é alto o 

valor das despesas com campanhas eleitorais, por isso o financiamento de campanha tem 

relação direta com a quantidade de votos recebidos pelos candidatos nas eleições. Campos e 

Machado (2015) nos mostram que temos que analisar com cuidado, pois, diante dessa 

informação, poderíamos supor que todo candidato com mais recurso para investir na sua 

campanha já estaria eleito. É preciso considerar que os candidatos mais competitivos e aqueles 

a quem se atribui mais chances de ganhar, tendem a conseguir mais recursos para financiar 

suas campanhas. Sendo assim as despesas de campanha se tornam fundamentais para se 

conseguir êxito eleitoral e conquistar posições de poder. De acordo com Campos e Machado 

(2015), candidatos com mais recursos de campanha conseguem mais votos e também os 

candidatos mais expressivos atraem mais financiadores para suas campanhas. Sendo assim, 

cabe observar se existe alguma desigualdade no acesso aos recursos entre candidatos brancos 

e não brancos. Mesmo controlando os outros fatores (como gênero, classe e escolaridade), os 

não brancos têm menos sucesso na obtenção de votos mesmo contando com outras vantagens: 

ter ensino superior, mas ainda assim os brancos captam mais recursos para suas campanhas.  

Um candidato não branco recebe em média 8,9% menos investimento do que uma 

pessoa branca. Campos e Machado dizem que os não brancos recebem menos recurso e que a 

votação em não brancos é contabilizada em 23% menor do que em brancos. Mesmo que 

recursos e votos sejam tão significativos, existem ainda outros mecanismos para privilegiar 

candidatos e os partidos usam a favor de candidatos com maior expressividade, por exemplo 

distribuindo maior tempo de horário político na mídia 

Sobre isso Anna Carla examina que: 

 “Essa é uma das grandes dificuldades, ter 

financiamento. Até porque num CNPJ de partido 

político, tudo é muito complicado. Primeiro, porque a 

gente se entende e sabe o que é ser preto e pobre e 

receber dinheiro nesse país né. A gente sabia que receber 
dinheiro nesse país sendo preto e pobre nos jogaria numa 

cadeia com estalar de dedos um estalar de dedos, 

qualquer documento qualquer desvio, qualquer coisa que 

a gente fizesse não necessariamente errado, mas até por 

imaturidade processo, poderia me jogar na cadeia né 

então a gente sabia disso que tem essa consciência e por 

isso a gente não teve financiadores. Todas as construções 

do frente inclusive, é disponível né, a gente fez uma 
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vaquinha online para poder, por exemplo, constitui a ata 
e fazer o evento de lançamento e  ir para Brasília a gente 

fez uma vaquinha pública para poder arrecadar fundos 

para frente e até hoje todas as funções do Frente são 

voluntários. A  gente não tem ninguém trabalhando 

efetivamente para a existência Frente e isso é a nossa 

grande dificuldade, porque é um processo que eu dou 

sempre exemplo, a construção do Rede Sustentabilidade 

por exemplo, em dois anos não conseguiu a 

formalização. Precisou de mais dois anos mesmo sendo 

financiado pelo Itaú né, mesmo tendo parceiro de banco, 

imagina para gente né, o quanto tempo a gente vai levar 

para conseguir fazer, mas a gente também tem o nosso 
processo histórico, que para nós, o nosso tempo dentro 

desse sistema é outro. ” 

 (Anna Carla, Frente favela Brasil) 

 

Em agosto de 2020,  Supremo Tribunal Federal (TSF)  aprovou a lei  que destina a divisão  

proporcional  das  verbas de campanha  e propaganda em rádio e  tevê, porém só seriam aplicadas 

em 2022, mas a reserva foi alterada diante de um pedido do Psol  e começou a ser válido em 2020, 

no entanto,  não resultaram  em ações concretas  e mais candidatos pretos ocupando espaço, Geraldo 

argumenta que só piorou, uma vez que, em 2020, por exemplo , houve muito mais candidatos negros 

e muito menos candidatos pretos eleitos no cargo. 

 
 "O Ministério Público não atuou e nem o próprio 

judiciário. Houve uma lei, essa lei foi regulamentada   

para além da regulamentação não teve não teve nenhum 

tensionamento sobre isso, então assim, é por experiência 

de negociar a candidatura de vários pretos com partido 

político e nenhum deles ter recursos financeiros 

conforme a lei mandava, é que garanto que foi uma lei 

pra inglês ver, pelo menos até hoje, entendeu? Passados 

sete meses da lei, ela foi uma lei para inglês ver. Então, 

mais uma vez, não basta criar uma lei, não basta se criar 

um mecanismo. É fundamental que se tenha um partido 
para preto, porque se foi criada uma lei como eu achei 

que poderia ser um alento e essa lei ela nos trouxe alento 

nenhum. Mas as mesmas dificuldades, que tivemos em 

2018, tivemos em 2020 com essa lei que foi passada”.  

(Geraldo, Frente favela Brasil) 

 

 

 

 

Frente Favela e a questão racial 

 

 

A questão racial tem um foco muito grande dentro da  Frente favela Brasil, embora no 

programa do partido expresse que o partido não é somente para discussão racial,  tem muita 

referência a essa questão. Além disso, entre seus integrantes, a maioria são pessoas negras e 

moradoras das periferias do Brasil. Sobre isso, Geraldo examina que: 
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O eixo central da luta é a raça. A questão racial.  Então 

eu acredito que tudo que está relacionado ao negro é o 

ponto central. Então se a gente falar de homofobia eu 

vou pensar na homofobia voltada para uma pessoa negra. 

Não que o homossexual branco não deva ter todos os 

direitos de crime de homofobia, mas o prisma do meu 

olhar, está sempre voltada para o negro.  Quando a gente 

for pensar por exemplo na questão da mulher, a mulher 

negra, ela tem que ser pautada em primeiro lugar, é o 

gênero, é a classe é a questão social mais que se deve ser 

mais observada e ter a maior atenção, tensão antes do 

homem preto e antes da mulher branca. Então acho que 
a mulher negra seria o prisma do meu olhar. Se eu for 

olhar, por exemplo, a economia, eu vou olhar a questão 

econômica. Cara, eu não tenho como olhar a economia 

no Brasil e pensar no marxismo tradicional, eu não tenho 

como olhar a economia no Brasil e falar da classe 

trabalhadora. Eu tenho que olhar a economia no Brasil e 

pensar na questão racial, a etnia preta, entendeu? Preciso 

olhar a economia por esse prisma, se eu vou olhar a 

questão social, se eu vou olhar qualquer tipo de modelo, 

eu sempre busco olhar com a com a questão racial, então 

um exemplo, hoje a gente tem aí uma população onde o 
negro no Brasil, menos de 10% da população negra fala 

inglês no Brasil. Então quando uma empresa ela abre o 

processo seletivo e ela coloca lá inglês ela já excluiu 

noventa por cento população negra do país. Então eu não 

posso olhar o inglês simplesmente como o inglês, eu 

tenho que entender que em um país onde cinquenta e 

quatro por cento da população, cento e dezessete milhões 

é formado por negro eu não posso excluir esses cem 

milhões porque eu quero colocar inglês ali. Então o 

olhar, ele precisa ser um olha em cima do negro. Então 

toda vez que eu penso em qualquer parâmetro da 

sociedade eu tenho como causa principal o negro, porque 
senão eu acabo ignorando muitas coisas, eu acabo 

também problematizando de forma equivocada o que é 

o Brasil. (Geraldo Coelho- Frente favela Brasil) 

 

Como observado por Geraldo, a raça tem um eixo central na luta, até porque a raça é 

deixada de lado em muitos setores na nossa sociedade, sendo assim, o partido dá esse enfoque 

à questão. Partidos e movimento com a bandeira racial não adquirem uma adesão ampla em 

sociedade e a literatura sobre movimentos sociais e mobilização coletiva no Brasil, sempre é 

associada a movimentos trabalhistas ou feminista, a questão trabalhista e gênero sempre 

sobrepujaram raça mas que isso é devido à baixa clivagem sobre raça ( Bueno 2012).  

Por isso, a Frente deseja trabalhar mais a fundo a questão racial dentro da política 

partidária. Segundo seus integrantes, precisa de um empenho maior dos partidos com a questão 

racial, com destaque e investimento, seja no recurso ou visibilidade.  Percebe-se que há 

mecanismos dentro dos partidos que ainda têm reticência em abordar abertamente e fomentar 

nacionalmente a questão racial e essa barreira tem que ser quebrada definitivamente, pois 
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medidas e melhorias políticas para essa população através de seus representantes em espaço de 

poder.  

  O idealizador do partido, Celso Athayde, afirma que não está entre a polarização de 

direita e esquerda, visto que os partidos representados nesses dois lados tentaram aproximação 

e pediram para que se unissem aos já existentes, lembrando que os partidos mais expressivos 

do país têm setores e segmentos negros, como é o caso do Tucanafro do PSDB, PMDB afro ou 

o MNU no PT, mas o Frente deseja construir algo novo representando a parcela da população 

que, para Athayde, está subrepresentada. 

 Esses espaços dentro dos partidos grandes são muito importantes, inclusive são 

responsáveis pelas principais candidaturas de pessoas negras. Mas, segundo ele, os integrantes 

do partido querem autonomia para suas ações, uma vez que estes negros que estão nesses 

partidos consolidados, seguem as pautas dos mesmos e suas cartilhas, não têm uma luta própria. 

Além do que, os lugares são marcados e restringidos dentro do partido, a Frente não quer 

somente uma parte, ou apenas setor dentro de partidos existentes e sim, um partido completo, 

sem polarizações e com ações transformadoras. Por motivos ideológicos do partido Frente 

Favela Brasil, nem direita esquerda nos contemplaram em suas ações uma vez que a direita 

tem como foco a elite e a esquerda tem a questão social como manutenção do poder (Programa 

Frente Favela Brasil pág. 7)  

 

 

 Existe até a narrativa da política que que diz nos 

contemplar, porém na prática da institucionalidade, não 

contempla e aí a gente pode ver por exemplo, a própria 

eleição, quando as candidaturas negras não recebem 

verba de campanha. Então assim, na narrativa 
contempla, na prática a gente não tem sequer presidente 

de partido os negros, pouquíssimos negros no Brasil. E 

lideranças estaduais e municipais negras menos ainda. 

Dentro da institucionalidade partidária não nos 

contempla. Dentro do debate público, tem agendas que 

nos competem, por exemplo, o próprio auxílio 

emergencial nos contempla, a gente tem algumas 

agendas que nos contemplam. Porém, a gente vê, se 

construído debates de frente ampla por exemplo para 

2022, que não é levado em consideração a opinião da 

população negra. Não ver os chamados das organizações 
negras, coletivos e organizações políticas para conversar 

sobre esse assunto. Então fica a mesma panelinha de 

lideranças, homens brancos, héteros e classe média alta 

discutindo no campo Progressista os rumos do Brasil e 

isso nos contempla. A outra pergunta foi sobre nosso 

diálogo com os partidos,né? Com os partidos do campo 

progressista a gente dialoga bastante. Ano passado a 

gente teve diálogo com o presidente Lupi, do PDT,com 
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o presidente do REDE ,com Molon do PSB ,com 
PSOL.A gente  tem diálogo mas são diálogos 

pragmáticos programáticos para determinada.Nós 

vamos discutir eleição?Ótimo.Vamos sentar e ver quem 

de vocês vai dar mais condições,quem você está disposto 

a fazer um debate. Aí a gente, não faz só para  Frente ,o 

nosso debate quando a gente vai conversar  com eles é, 

onde estão os negros no partido de vocês? Não é um 

debate para o Frente especificamente, para o nosso 

candidato, que agenda da população negra a gente vai 

poder tratar dentro do partido de vocês?Aí com os 

filiados de vocês que os que vão chegar agora,com os do 

Frente  que estejam aí,mas qual é a agenda pública de 
população negra que o partido está tratando a partir da 

eleição? E é sempre muito debate no campo eleitoral que 

é quando eles se interessam ,né. Fora disso, eles não têm 

muito interesse na nossa agenda ,então, é mais ou menos 

isso.” 

(Ana Carla Silva Pereira, integrante do Frente Favela 

Brasil) 

 

  

A questão da favela  

       Historicamente a favela tem origem na luta por dignidade, respeito, igualdade e liberdade 

sendo concretizada através do espírito da coletividade. A favela é um conceito controverso com 

diversos apontamentos e definições entende a favela além do âmbito da territorialidade  e ou 

da exclusão social promovida pela abissal desigualdade social e racial latente no Brasil. Nesse 

sentido, a favela advém do acúmulo sócio histórico que os iniciantes como os quilombos dos 

Palmares se formaram. A favela entende-se como espaço comunitário, coletivista de 

sobrevivência E resistência e existência das populações marginalizadas encontrando ali 

liberdade para atividades de se relacionar entre os seus pares, promover sua cultura, aprimorar 

sua cultura oprimida censurada e perseguida. As favelas brasileiras carregam o estigma de 

serem violentas e perigosas, mais que isso é atingida por uma série de problemas internos além 

da precariedade (Sousa 2003). 

Atualmente, as favelas cresceram e se transformaram num 

ambiente para além de Moradia. São espaços que contêm 

estratégias que propiciam a sobrevivência e a subsistência de 

parte dos trabalhadores na cidade. São territórios extremamente 

complexos, principalmente pela sua capacidade de reproduzir o 

macrocosmo da sociedade que processa modificações 

proporcionalmente,à transformação da cidade (Sousa, 2003 p. 

46). 
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O termo favela não está somente ligado ao território geográfico, e sim às contradições 

sociais contidas nesse espaço de conflitos e tensões. Referem-se aos processos históricos 

ligados à desigualdade social e a má distribuição de renda. 

A favela se organiza como um espaço fora das cidades, em muitas dessas favelas, 

principalmente as maiores como a Rocinha no Rio de Janeiro, construíram uma nova realidade 

dentro delas, com todo o tipo de serviço, tudo funciona sem tem que sair pra consumir ou fazer 

qualquer serviço fora. A maior ligação das favelas com o resto dos seus bairros e cidades é em 

relação à mão de obra dos trabalhadores, pois os moradores de favela trabalham na cidade ou 

outros bairros, porque prestam serviços para a classe média das cidades. Esses espaços por 

vezes não têm saneamento adequado, coleta regular de lixo, e moradias irregulares. O Estado 

é omisso em relação a essas comunidades, sua forma de lidar é através da força policial que 

violenta e repressiva deixando a população ainda mais acuada. Por isso, um partido pensando 

nessas realidades precisa existir para lutar por uma maioria excluída dos direitos básicos.  

 

 

 “Logicamente que imagem idílica da favela que a Frente 

das Favelas e dos Pretos do Brasil não quer esconder as 

contradições existentes ali, sobretudo relacionados às 

desigualdades sociais, muito pelo contrário; a partir do 

momento que nos tornamos protagonistas e sujeitos de 

nossa própria história, ao participar dos espaços de 

decisão de forma propositiva, através de uma partido 

político, a fim de resolver problemas inerentes e 

relacionados a favela, a exemplo do sistema prisional. 

São grandes as expectativas de uma voz estrangulada 

historicamente e que não tiveram espaço. No Partido da 

Frente da Favelas e dos Pretos as vozes serão ouvidas e 

implementadas as reivindicações da população oprimida 

do Brasil” (Programa do Frente Favela Brasil) 

 

 

4.3 UNIDADE POPULAR  SOCIALISTA 

 

Unidade Popular e formação em partido 

 

O  Unidade Popular  socialista tornou-se partido oficialmente no último dia 10  de dezembro 

de 2019, após aprovação do TSE-Tribunal Superior Eleitoral, foram apresentados 1 milhão e 

200 mil assinaturas para a oficialização do partido que ficou com a sigla UP e com o número 

80. O Unidade Popular -UP, se iniciou como movimento social e a proposta de lançar-se como 



55 

 

partido sempre esteve presente. Originalmente, ela foi pensada há oito anos, mas só se 

materializou nas manifestações de 2013, o UP também nasce no bojo dessas manifestações e 

período decisório para a política brasileira  com forte apelo aos trabalhadores e à moradia 

popular.  

O movimento surgiu da emergência de uma resposta alternativa às demandas surgidas nas ruas, 

de acordo com o presidente Leonardo Péricles10, que é um dos principais fundadores do 

movimento, e agora partido, carrega consigo uma trajetória política e de luta, ele foi militante 

e estudante da UFMG, ex-diretor da União Nacional dos Estudantes, integrante do movimento 

de luta nos bairros, vilas e favelas no Estado de Minas Gerais. Para compor o movimento, 

vários militantes e as organizações populares se mobilizaram como o MLB-Movimento Lutas 

de Bairros e favelas, MLC – Movimento Lutas de Classes, UJR- União da Juventude 

Revolucionário, o PCR-Partido Comunista Revolucionário, o Movimento de Mulheres Olga 

Benário dentre outros.  

 

A UP foi uma iniciativa de movimentos que já existiam. 

Sobretudo o que eu faço parte que é o MLB, não 

confunda com a MBL, por favor é que oposto ao 

movimento de esquerda  o movimento luta de classe que 

é uma corrente sindical, o movimento de mulheres Olga 

Benário que é o movimento feminista, e a união da 
juventude rebelião que é essa organização de jovens 

tanto de das universidades e escolas como também das 

periferias. Essas organizações já existiam e sentiam 

ausência de espaços institucionais para atuar. 

Já lutam há muitos anos, mas sempre esbarravam na 

canetada. Digamos assim, em termos gerais que é luta, 

luta, luta, mas depende do Prefeito assinar, depende do 

Vereador, depende do deputado, depende do depende do 

governador, e aí  nós temos que atuar nesse campo 

institucional. 

 

 

Segundo Péricles, só a luta por justiça social só poderá ser obtida através de um norteamento 

socialista e mudar a realidade em relação à explorado e oprimido no sistema capitalista.  Com 

o partido no início e com pouca expressividade e força, Péricles evidencia que o partido 

pretende investir na militância nas ruas, escolas, universidades, bairros populares, 

favelas,comunidades, nos sindicatos e entidades combativas. Os principais atores são os 

trabalhadores, que são a força motriz entre o povo, pessoas que idealizam uma sociedade mais 

igualitária e que são lideranças, que não se vendem e não aceitam dinheiro para fazer 

                                                
10 Entrevistados Leonardo Pericles--presidente do UP, entrevistado em  junho de 2021 
Samara Martins da Silva- Vice presidente do Unidade Popular, entrevistado em outubro de 2020 
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campanha. Pessoas que lutam contra a compra de votos e contra o privilégio do modelo político 

burguês. O partido entende que devem defender as classes exploradas, que são a maioria do 

povo e que o diferencial em relação aos grandes partidos está justamente nessa questão de 

pautar as classes exploradas, já que os partidos grandes defendem as classes dominantes. Os 

grandes partidos têm vários financiamentos de campanha e com isso controlam as decisões 

políticas e esses partidos por sua vez, se comprometem a manter o privilégio dos grupos os 

quais financiam. 

            De acordo com Samara, que é vice-presidente do partido, esse processo foi bem difícil 

porque não houve recursos de parte nenhuma, além de que as pessoas que compunham  o 

partido não tinham recursos e condições financeiras para arcar com todo esse processo.  Samara 

examina que foi tudo arcado pelos os participantes e tudo custeado por eles e que enfrentaram 

muita resistência pela descrença na política partidária, houve diversos questionamentos acerca 

do motivo para um novo partido, já que existem inúmeros e as pessoas  ainda não acreditam 

em políticos, e nessa coleta para as assinatura ainda era pior, pois as pessoas  tinham que ceder 

seus dados pessoais, como título, nome da mãe e entre outros. Samara  explica um pouco sobre 

esse processo, segundo ela: 

 

 

  “Foi um  negócio que até hoje eu paro para 

pensar,como  a gente conseguiu isso?E sem 

financiamento,nós não tivemos financiamento de 

empresa ,de banqueiro nem de nada.Isso, não porque não 

nos ofereceram, porque quando a gente tava perto de 

legalizar ofereceram para  comprar o nosso partido, que 
era comprar o que a gente já tinha, para ele só 

terminaram.Nos oferecem muito militante mesmo. 

Dormimos um na casa do outro  porque aí depois 

começaram mutirões para poder colocar dinheiro, é um 

negócio que eu nem imaginava, e oferecem para poder 

comprar você , para comprar sua organização . A gente 

disse:vocês só  podem estar loucos.A gente não vai fazer 

isso.Nós criamos isso aqui não foi para poder depois 

vender  ou se corromper como todos os outros .Vamos 

seguir aqui no nosso.Muito na cotinha militante, a gente 

fazia pedágio, de pedir a contribuição as vezes das 
pessoas que estavam assinando,  além de pedir 

assinatura ,pedimos  a passagem de voltar para casa ,se 

puder ajudar a gente com alguma alguma moeda, alguma 

coisa, ajuda. Muitas vezes sem comer que a gente 

passava horas e não tinha como todo mundo comer, 

então muito essas fichas no sistema, escrever todas as 

fichas no sistema.Imagina escrever 1 200 000 00 

assinaturas no sistema do TSE que era super complicado 

porque o sistema do TSE ficava te perguntando se você 

não era um robô, o tempo todo, e você tinha que ficar 

fazendo aqueles jogos de marcar as casas, marcar carros, 
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marcar os  adultos. E você falava,meu deus ,vou passar 
a vida inteira e não vou conseguir fazer. Passamos  um  

monte horas ,de dias inteiros virando noite, para poder 

conseguir. Porque aí você vai chegando no final vai te 

dando um desespero, nossa chegamos tão perto, e agora 

não vamos conseguir fazer. (Samara , UP)” 

 

 

 

 

 

Péricles aborda que, no Brasil, há muitos recursos internos e que existem condições de resolver 

qualquer problema social como a fome, desemprego, falta de moradia e acesso à saúde pública, 

e por isso faz necessário um partido com uma temática popular para reivindicar o uso e a 

aplicação dos recursos. Por isso,  a tentativa de um partido popular para mudar a cara política 

brasileira  já que os partidos em sua maioria são para representar os interesses  da classe média. 

Péricles diz que : 

   “Nessa luta pelo poder, e não falo poder  nosso, poder 

de meia dúzia, poder do povo, por isso que eu falei isso 

justamente ao poder popular pela mudança do 

sistema ,não dá pra você atuar só como movimento 

social porque se você atuar só como mídia social você 

vai atingir só as pautas  específicas daquele movimento 

social específico. digamos assim o movimento entre 
aspas, amplo que aborda todas as demandas e pautas dos 

conjunto dos movimentos Sociais se chama partido. Os 

partidos são a forma, eu vou parafrasear uma referência 

que nós temos muito grande que é o Lenin que é o grande 

revolucionário russo. As ideias dele são extremamente 

atuais nesse momento de crise social, cultural, ambiental 

que faz a referência do seguinte: os partidos são a forma 

mais acabada da luta de classe. Da expressão direta dessa 

luta de classe, da luta política, da luta de classe gera e 

que eu falo essa luta de classe? É da chamada aqui pra 

gente a grosso modo para nosso entendimento o embate 

entre ricos e pobres que nunca deixou de existir. Embate 
entre as classes sociais. A gente vive uma verdadeira 

guerra. Só  que aqui ela é velada, né? Ninguém tá 

jogando uma bomba em cima  lá no jacarezinho.  Mas 

entra lá falando que está metendo bala em  bandidos e 

que quem que tá morrendo mesmo, é negro, pobre, filho 

da classe trabalhadora, trabalhador sem emprego e  tão 

sendo massacrados, né? “(Leonardo Pericles- Presidente 

do Unidade Popular )  
 

 

 

 

Assim como os outros partidos menores, o  Unidade Popular também enfrenta problemas com 

a falta de destinação de verba  para campanha. E mesmo se tornando partido, e  ser pequeno e 

novo não tem direito a um valor significativo de verba. Leonardo Pericles pontua que existe 
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uma grande injustiça na divisão de recursos entre os partidos. Visto que tem partidos que além 

de terem o  recurso para a campanha ainda tem o fundo partidário.  

 

  “As  eleições de 2020 foram bem difíceis só por estar 

debaixo da pandemia , mas também porque a gente 

enfrenta uma cláusula de barreira que é uma legislação 

ultra antidemocrática e que é contra a constituição, né? 

Inclusive atenta contra a liberdade de organização 

partidária que tá prevista na Constituição, o que impõe 

um monte de barreiras pros partidos  menores. E a Up  é  

uma sacanagem,  porque a gente nem existia, então a 
gente não via nascer já sob a cláusula de barreira, porque 

a gente não teve a eleição de dois mil e dezoito que a 

gente participou pra poder aí sim saber se a gente tem 

direito ou não,  essa causa de barreira impede a gente de 

ter tempo  de tevê, de ter rádio. Impede a gente de ter 

acesso ao fundo partidário e a gente só tem uma migalha 

do fundo eleitoral,é muito desigual aí a isonomia fica em 

segundo plano, no Brasil, né tem partidos que recebem 

milhões e milhões  campanha, a gente só pra você ter 

uma ideia, o fundo eleitoral a gente tinha um milhão e 

duzentos mil reais pra dividir com o Brasil inteiro para 
todas as candidaturas para tudo que a gente for fazer. 

Tem partido mais do que isso uma Prefeitura do interior, 

sabe? O partido tinha duzentos milhões de reais pra isso, 

o fundo eleitoral  fora o fundo partidário então é muito 

desigual assim é um extremo por isso que eu falo que 

não é  uma democracia mesmo que a  gente vive. 

“ (Leonardo Pericles- Presidente do unidade popular). 

 

Samara também explicita a experiência  de se tornar um  partido uma vez que já existem 

diversos partidos no Brasil, e alguns, com as mesmas temáticas abordadas  pelo o Unidade 

Popular, principalmente da vertente de esquerda  e os próprios integrantes do movimento fazem 

parte de partidos da esquerda. 

 

 

“Esse foi exatamente o debate que a gente fez muitas 

vezes, nas nossas reuniões para decidir inclusive, porque 

não ficar apenas nos movimentos sociais.E nessa 

defesa,se a luta é o mais importante, porque que a gente 

vai criar um partido? A organização das pessoas pode ser 
feita pelo movimento. A nossa conclusão, pelo menos na 

grande maioria das discussões que a gente fez até chegar 

ao ponto de que realmente quando ao partido foi que, a 

gente precisava disputar esse espaço que ainda é uma 

referência para a maioria das pessoas. Por mais que as 

abstenções nas eleições tenham aumentado, o grau de 

rejeição à política tem aumentado, mas para as pessoas ,a 

grande maioria das pessoas as eleições ainda são um 

momento importante. E nesse momento que era 

inclusive o momento que as pessoas mais discutiam 

políticas, nós não estávamos lá. Porque aí a gente 
discutia moradia, educação, mulheres ,negro,mas 

quando era na eleição, todo mundo mundo tava 
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discutindo Inclusive essas temáticas. Nós não tínhamos 
espaço nessa discussão, porque aí nós não tínhamos 

nossos representantes, a gente não tinha espaço de 

televisão ,não tinha nada disso. Então a gente começou a 

formular um partido para  participar desse momento das 

eleições sem a ilusão de que é isso que resolve. Mas seria 

o momento da gente apresentar nossa linha e fazer essa 

disputa de consciência com as pessoas, de que a política 

não tem ser isso que está aí,a corrupção não deve ser 

aceito como algo natural e normal, que se derramamento 

de dinheiro na política com  parlamentares com vários 

auxílios,não tá certo e não tem que ter aceitado pela 

população (Samara Martins da Silva - Vice presidente do 
Unidade Popular. ) 

 

 

Mulheres e UP 

 

O unidade popular foi o único partido que estreou em 2020 e quebrou algumas barreiras 

impostas pelo sistema partidário tradicional. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)11 , 

o unidade popular foi o partido que mais teve candidaturas femininas e negras. No Brasil a 

ocupação de mulheres negras em espaços políticos é bem reduzida mesmo com as cotas para 

mulheres que beneficiaram mulheres negras. 

O motivo causal desse afastamento dos negros na política é o racismo, mas ele atua 

conjuntamente, mas no caso das mulheres pretas, o racismo produziu gêneros subalternizados 

no que diz respeito a uma identidade feminina (mulheres negras) e como as masculinidades 

subalternizadas (homens negros). O racismo também superlativa   o gênero por meio de 

privilégio que vem da exploração e da exclusão de gêneros subalternos (Carneiro, 2003). 

Gonzalez (1979) nos mostra o quanto a mulher negra está relacionada ao trabalho doméstico, 

e por ter um lugar social delimitado é mais complexo furar algumas barreiras impostas para se 

consolidar em espaço decisivo de poder. 

  

Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama 

permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o 

burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas 
costas. Daí ela ser o lado oposto da exaltação; porque 

está no cotidiano. E é nesse cotidiano que podemos 

constatar que somos vistas como domésticas. Melhor 

exemplo disso são os casos de discriminação de 

mulheres negras da classe média, cada vez mais 

crescentes. Não adianta serem “educadas” ou estarem 

“bem vestidas” (afinal, “boa aparência”, como vemos 

nos anúncios de emprego é uma categoria “branca”, 

                                                
11 https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais acessado 14 de outubro de 2021 

https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
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unicamente atribuível à "brancas" ou “clarinhas”) 
GONZALEZ 1989, pág 230 

 

 

Diante da ausência de mulheres na política foi criado em 1997 cota para candidaturas 

das mulheres. O Congresso Nacional optou por criar cotas eleitorais para garantir alguma 

proporcionalidade de gênero nas listas partidárias, atualmente é garantido 30% de ocupação 

das cota 30% de ocupação para as mulheres, mas nem as mulheres brancas conseguem 

preencher a cota, quando pensamos nas mulheres negras e indígenas esse número é ainda 

menor. Falando das eleições de 2016, o percentual de mulheres negras concorrendo ao cargo 

de vereadora era de apenas 14,2%. Enquanto que, para o de prefeita, o número muda para 

0,13%, por exemplo. 

Nas eleições de 2016, 4,1% dos candidatos às prefeituras eram mulheres negras (691). 

Já os candidatos homens brancos somavam 57,7%; homens negros, 28,7%; e mulheres brancas, 

8,8%. Das candidatas negras, 3,2% (180) foram eleitas. O maior percentual de eleitos foi de 

homens brancos, com 62,2%. Em comparação com a eleição deste ano, houve um aumento no 

número de candidatas negras, de 0,4 ponto percentual. Para o cargo de vereador, em 2016, 

15,4% dos candidatos eram mulheres negras (71.066). O percentual de candidatos homens 

brancos foi 33%; de negros, 33,3%; e de brancas, 17,5%. Das candidatas negras, 5% (2.870) 

foram eleitas. O maior percentual de eleitos foi de homens brancos, com 48,7%. Em 

comparação com 2020, houve um crescimento de 1,4 ponto percentual no número de 

candidatas negras. 

Como podemos ver, conforme os dados acima, cenário é quase de exclusão das 

mulheres negras dos espaços decisório de poder, por isso, o Unidade Popular inova por não ter 

se mantido somente na cota cobrada 30% nos partidos, mas também no número de mulheres 

negras integrantes do partido. Inclusive a vice-presidente Samara que fala mais um pouco sobre 

ser mulher negra ocupando tal espaço. Além do número alto de mulheres também é possível 

ver a quantidade elevada de negros também. Existem mecanismos que afastam pretos das 

disputas eleitorais. 
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Gráfico retirado da página online do Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

O gráfico ilustra a quantidade de percentual de candidatos do sexo feminino e masculino   no 

unidade popular nas últimas eleições. Refletindo sobre o processo eleitoral, desigualdades e 

políticas de inclusão nos partidos brasileiros, uma entrevistada para esta pesquisa afirmou: 

 

 

 A proporção que eles pedem da cota e  que tenha 30% 

de mulheres pelo menos e o nosso partido tem 45% de 

mulheres candidatas, que a maior de todos os outros 

partidos. Os outros partidos tentam ficar ali na medida e 
tem uns que nem consegue quando vão ver no pente fino 

não chegaram aos 30%. Então é um partido muito das 

mulheres mesmo que está na maioria das direções vários 

presidentes estaduais são mulheres, quase todos os 

estados têm mulheres nas presidências, várias delas 

candidatas agora. Um partido construído para as 

mulheres mas também pelas mulheres então a gente não  

é  cota só nas eleições, a gente participa dos espaços de 

direção do partido e isso deixa a gente muito feliz porque 

se a revolução feminina ela não será. Então precisamos 

das mulheres para poder fazer essa transformação que 

somos a maioria da população, então o certo é que essa 
proporção seja invertida. (Samara Martins da  Silva - 

vice presidente da unidade popular ) 
 

 

 

 

  Campos (2013) aborda que o motivo desse afastamento das mulheres não é de fato 

explorado em seus múltiplos fatores. Mas dentro dos partidos os principais são a falta de 
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destinação de recursos para campanha de pessoas negras ou classes mais baixas ou a ilusão de 

que pessoas negras não trazem retorno. Contrariando o sistema político que é majoritariamente 

branco o UP vem com o diferencial de ter grande quantidade dos seus candidatos nas eleições 

de 2020 de pessoas negras. O gráfico ilustra  as porcentagens de  candidaturas sendo 38% do 

total de pessoas negras. 

 

 
Gráfico retirado da página online do Tribunal Superior Eleitoral 

 

Sobre a preferência dos partidos em relação à escolha dos candidatos para concorrer a 

cargos públicos, Campos e Machado discorrem que as preferências decorrem de princípios 

ideológicos dos partidos. A hipótese mais provável para eles é que os partidos menores tendem 

a adotar uma estratégia de seleção de candidaturas menos restritas. Em outras palavras, que 

essas agremiações políticas adotem um padrão de recrutamento conhecido na literatura 

internacional por catch-all. Ao adotar essa estratégia, os partidos menores abrem mais 

oportunidades políticas para candidatos não brancos de classe inferior. Se essa hipótese for 

verdadeira, de acordo com Campos e Machado, essas agremiações também tenderão a recrutar 

menos candidatos de classes altas e muito altas, que, como vimos, são as que mais atraem 

financiadores e votos. De acordo com Campos e Machado (2015), candidatos com mais 

recursos de campanha conseguem mais votos e também os candidatos mais expressivos atraem 

mais financiadores para suas campanhas. Sendo assim, cabe observar se existe alguma 

desigualdade no acesso aos recursos entre candidatos brancos e não brancos. Mesmo 

controlando os outros fatores (como gênero, classe e escolaridade), os não brancos têm menos 

sucesso na obtenção de votos mesmo contando com outras vantagens: ter ensino superior 

aumenta a chance, mas ainda assim os brancos captam mais recursos para suas campanhas. Um 

candidato não branco recebe em média 8,9% menos investimento do que uma pessoa branca. 

Campos e Machado (2013) dizem que apesar de os não brancos receberem menos recurso e 

isso ser significativo, a votação em não brancos é contabilizada em 23% a menos do que em 

brancos. Mesmo que recursos e votos sejam tão significativos, existem ainda outros 
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mecanismos para privilegiar candidatos e os partidos usam a favor de candidatos com maior 

expressividade, por exemplo distribuindo maior tempo de horário político na mídia. Entretanto, 

outros estudos mostram a importância da ocupação profissional do candidato para captar mais 

financiamento, pois aqueles que são identificados como pertencentes à classe alta recebem duas 

vezes mais do que pessoas oriundas da classe média e ou classe baixa. Todavia, o fato de ter 

frequentado o ensino superior diminui a cobrança em relação à ocupação profissional. 

O Partido também quebra o paradigma de uma política para classe média burguesa, 

trazendo a classe trabalhadora para sua construção. O partido se coloca como partido do povo 

feito para povo, com trabalho de base feito nas ruas e corpo a corpo, tanto que analisando os 

dados do partido disponibilizado pelo TSE, é possível conferir as profissões de seus   

candidatos que concorrem às eleições de 2020, a maioria eram estudantes, militantes e os outros 

eram trabalhadores de diferentes ocupações. 

 

 

 

 
 

Gráfico retirado da página online do Tribunal Superior Eleitoral 

 

O quadro salienta o que o presidente do partido nos explicitou: o partido não é composto 

por pessoas com destaque na política ou conhecidos Brasil afora, diferente de outros partidos 

que sempre procuram figuras conhecida para explorar sua imagem e chamar atenção para as 

suas propostas, a UP decidiu se voltar para seu público alvo e para quem faz parte do povo no 

qual ele pretende representar 

“Olha esse negócio dos nomes mais importantes nós não 

somos um partido assim nasceu com essa ideia dos 

caciques, a gente não tem nenhuma grande expressão 

nacional assim grande parlamentar, senador  e achamos 

até bom. A gente nasceu do seu Zé e da dona Maria 
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mesmo, do Leo lá da Eliana Silva, né? Do da dona eh 
Josefa lá da ocupação tal, do seu Jair no Jair não, né? O 

jovem ali da escola que o rapaz ali ou a moça da 

universidade e que é isso sim eu sou lideranças populares 

né? E eu sou o presidente nacional, né? E morador de 

favela é isso aí sabe? Então nós somos isso aí né? 

Podemos até um dia ter grandes lideranças, mas como 

que a gente quer que a juventude se destaque da burrice 

que nós fazemos? Se isso que nós fazemos as pessoas 

nos conhecerem e falarem'' esse é o caminho, aí 

trabalhamos por isso porque muita gente nossa tem 

muito, mas seja muito famoso, né? Mas é conhecido no 

corpo. Agora é isso, né? Nossas lideranças nossas são 
desse processo com classe de lutas” (Leonardo Péricles) 

 
 

4.4 Candidaturas do partido  Unidade Popular nas eleições de 2020 

 

  Leonardo Péricles, o presidente do partido, como resultado da coligação entre UP e 

PSOL, concorreu como vice candidato da Áurea Carolina ( PSOL) para prefeitura de  Belo 

Horizonte e terminou em quarto lugar na disputa para onde obteve 103,115 mil votos.  Nas 

capitais de Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Recife ( PE) e Teresina (PI) eles 

também estiveram presentes.  Na capital de  Recife o novo partido teve mais adesão, e 

conseguiu colocar dois candidatos à prefeitura que foram Thiago Santos e Aníbal de Oliveira 

mas ambos não conseguiram a votação mínima para chegar ao segundo turno, o candidato 

eleito foi João Campos (PSB)  e a vice  Isabella Roldão (PDT).Outros integrantes também estão 

concorrendo como Pedro Laurentino candidato à prefeitura de Teresina Piauí,quatro 

vereadores se apresentaram em Porto Alegre, Poliana Souza também foi candidata à prefeitura 

de Belo Horizonte e Geovanna Almeida, a vereadora no Rio de Janeiro.  O  ano de 2020 foi a 

estreia do Unidade Popular nas eleições municipais  por todo o país, então o presidente encara 

como algo positivo, que por mais que não tenha vencido, inseriu a UP no cenário político. 
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  “Uma parte da esquerda se dedica demais à questão 
institucional e está muito distante das periferias, do 

povão. Então essa é a crítica que nós fizemos para 

construir a UP. Nós achamos que a esquerda real tem que 

está no meio do povo, como o movimento negro. 

Imagine um movimento negro que não assume periferias 

tentar entender isso. Como? Sabe? No Brasil como que 

faz isso? Aí uma esquerda que fala a classe trabalhadora, 

vai falar aí setores da esquerda e trabalhadora faz esse 

discurso e está aonde? Nós gabinete, nos bairros da 

classe média? Entende? Aonde está se lascando 

vendendo água no final hoje, tendeu? Trabalhando no 

serviço sem carteira assinada, as pedreiras, as diaristas, 
as domésticas, nosso povo está onde? Se lascando na 

pandemia, arriscando o pescoço, pegando ônibus lotado. 

É isso aí, aí e aí vem para onde a gente tá? E como que a 

gente bota longe disso? Sabe? O que que cabeça que um 

parlamentar vai ter para não viver essa contradição aí? A 

crítica tem que fazer é essa, tá muito distante que é a vida 

do povo. Isso aí não tem jeito, sabe? Não vai ganhar 

respeito. Se não estiver inserida nessa contradição aí. 

(Leonardo Péricles) ” 

 

 

 

 

 

4.5 Nova Frente Negra Brasileira  

 

Oitenta anos após o fim da Frente Negra Brasileira, o único partido negro na história 

brasileira, um grupo de estudos ligado a movimentos sociais se organizaram para retomá-lo. A 

Frente Negra foi o primeiro partido negro criado no Brasil, porém, sua história foi breve, pois 

ele foi encerrado por Getúlio Vargas no início do regime no estado novo como descrito no 

primeiro capítulo. Esse grupo de estudos decidiu retomá-lo e chamá-lo de Nova Frente Negra 

Brasileira. Depois da frente negra não houve partidos com esse recorte. Historicamente, houve 

várias tentativas de organizar uma frente política por parte dos movimentos negros, ativistas, 

articulistas, lideranças e trabalhadores negras e negros vêm se lançando à tarefa de construir 

uma organização política independente, oriunda de sua classe social e universo cultural. 

Entretanto, toda frente que se organiza em torno de ações vitais para pleitear suas 

reivindicações no cenário político brasileiro encontra uma série de obstáculos que se 

contrapõem às suas demandas e direitos constitucionais. (Programa Nova frente Negra 

Brasileira, 2017, pág. 1). 

 

“Quando eu estava em grupo de estudos na Fundação 

Escola Sociologia e Política de São Paulo na FESP. Eu 
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e um grupo de amigos Otávio, Claudio, Katuxa, PC e 
uma turma ,uma turma de 4 ou 5 pretos que tinha apenas 

na universidade, a gente criou um Núcleo de Estudos que 

era o núcleo Clóvis Moura, que na verdade é a FESP   

preto  é fesp, a sigla da Universidade a Fundação Escola 

Sociologia e Política de São Paulo Preto, justamente a 

questionando que academia estava muito branca a gente 

não tinha pensadores pretos na grade curricular e a gente 

começou a se debruçar então e outras experiências foi 

quando a gente parou para poder estudar durante 6 meses 

das estratégias da Frente Negra brasileira na década de 

30.Então a gente pensa na refundação da frente negra 

brasileira com o nome de Nova Frente Negra brasileira e 
aí um grupo de pessoas Eu, Rodney  Cruz, Anderson 

Balbino, Márcio Evangelista, Mônica Costa, Kelly 

Adriano, Demétrio, Luiz Atibaia, Abílio 

Ferreira ,conjunto de pessoas começando se debruça e 

fazer reuniões,  investigar e pesquisar tivemos  algumas 

reuniões na Câmara de São Paulo e na Câmara 

Municipal de São Paulo nós começamos  então a 

produzir o nosso manifesto né de fundação que na 

verdade seria uma refundação então no dia 16 de 

setembro de 2017 a gente refunda a frente negra 

brasileira com nome de Nova frente negra  Brasileira, 
usando a mesma data de fundação que a frente negra 

brasileira foi fundada em 16 de setembro de 31 então é 

85 anos 86 anos depois a gente refunda com o nome de 

Nova frente negra brasileira no  mesmo dia e no mesmo 

mês que foi fundada a frente negra  brasileiro na década 

de 30 e fizemos um ato de fundação já foram dois lados 

né primeiro ato foi um ato político o sentido de ocupar 

alguns territórios onde a frente negra brasileira fez 

incidência  naquela época. 

(Tadeu Kaçula) 

 

Vale destacar a emergência de criar um movimento protagonizado por negras e negros, 

que busca sua autonomia organizatória e política frente às elites políticas dominantes. É por 

isso, que a ideia de um partido que paute as questões que atingem diretamente essa população, 

ressurgindo no bojo das lutas dos movimentos negros e revisitando as relevantes contribuições 

da Frente Negra Brasileira de 1931, porque entende que é importante e significativo para a 

população preta. Trata-se, agora, mais do que nunca, de uma necessidade objetiva da maior 

parcela da população brasileira.  As tentativas de reviver os áureos tempos da Frente Negra 

Brasileira, ainda que hoje sejam anunciadas “sem erros do passado” ou “de baixo para cima”, 

parece oferecer uma diretriz importante para o processo de organização da comunidade negra 

desde os tempos em que as ações da FNB fizeram toda a diferença para centenas de famílias 

que foram contempladas com as políticas criadas pela sigla. A elite nacional dominante 

construiu ao longo dos anos seus próprios partidos políticos, segundo consta nos argumentos 

elaborados no programa nova frente negra Brasileira (2017) 



67 

 

A liderança do grupo, Tadeu Caçula, observa que a Nova Frente Negra se inspira na 

Frente Negra passada para pensar um novo projeto de nação. Caçula pontua que só haverá uma 

democracia efetiva quando pretas e pretos estiverem ocupando esses espaços de decisão 

política e ocupando cargos importantes. Tadeu Caçula discorre que a política e espaços 

decisórios de poder tem que ser plural, que não há mais tempo para que essa população não se 

aproprie desse lugar: 

 

 

"... até quando a gente vai continuar sendo submisso a 
essa ideia que a gente precisa se submeter às nossas 

agendas e as nossas pautas para uma possível caridade 

ou uma possível parceria com a branquitude que são 

donas desses partidos e que dependem da gente para 

estar nesses porque senão não  elegem, nós somos 56% 

da população brasileira  como a gente convence 56 % da 

população de que  já chegou a hora da gente começar a 

pensar não apenas  por um homem ou uma mulher preta 

porque são pretos  mas pensar que nós precisamos criar 

mecanismos de organizar futuras lideranças e começar a 

disputar agenda política nacional. Futuras lideranças que 
não apenas são pretas e pretos, mas que tenham 

entendimento e a centralidade do seu lugar ético, 

político, econômico e social. Que entenda que na medida 

que conseguir acessar esse mecanismo de poder tem 

obrigação ancestral ética e moral de fazer com que esse 

povo saia do lugar, uma ideia de minoria e seja de fato 

alçada para um lugar de maioria. Que saia do lugar de 

minoria representativa que é a única minoria que me 

cabe fazer uma leitura política sobre a nossa presença, 

que a minoria representativa e somos a quantitativa e que 

a gente mude esse quadro". (Tadeu Caçula, integrante do 

nova Frente negra Brasileira)  
 

Como observa a cientista política Anne Phillips, as questões sobre a democracia 

moderna estão relacionadas às demandas por presença política, demandas pela representação 

igual de mulheres e homens; demandas por uma proporção mais parelha entre os diferentes 

grupos étnicos que compõem cada sociedade; demandas pela inclusão política de grupos que 

começam a se reconhecer como marginalizados, silenciados ou excluídos (Phillips, 2001).  

Anna Phillips sugere que os interesses são mais protegidos quando são  representados 

por pessoas que compartilham os  mesmos interesses e experiência  e  que   esses indicativos 

de pertença  é um indicativo de  eventual comunhão nas ideias (Idem, pág.3). Sendo assim, 

embora haja outros problemas, uma vez que grupos étnicos, de gêneros e religiosos tenham 

suas particularidades, a autora observa que se tivessem mais pessoas negras na política ou com 

partido voltado para essa população suas demandas seriam contempladas. Esse argumento 
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parece encontrar ressonância na queixa da liderança brasileira Tadeu, que afirma ser sobre a 

questão racial segmentada dentro dos partidos. Isso porque há sempre secretarias para debates 

de raça, como se não fosse algo a ser se debruçado como um todo pelo partido e não uma ala 

para essa discussão.  

Ainda segundo Anne Phillips, as representações na política não podem ser garantidas 

de antemão. Ela é conquistada num processo mais contínuo que depende do grau de 

responsividade do seu eleitorado. Em nome de quem eles agem, não apenas em suas 

características sociais e sexuais, mas também no entendimento de onde estão os verdadeiros 

interesses de seus constituintes. O que confere representatividade é a condição de 

responsividade. (Abidem, p. 4). 

Para Robert Dahl, a maior característica da democracia é a contínua responsividade do 

governo às preferências de seus cidadãos considerando todos como politicamente iguais, isto 

é, sem distinção alguma entre eles. E, segundo este autor, para o governo continuar sendo 

responsivo durante certo tempo às preferências de seus cidadãos é preciso que haja três 

condições necessárias e suficientes. Os cidadãos devem ter oportunidades de: (1) formular suas 

preferencias, (2) poder expressá-las a seus concidadãos e ao governo por meio de ações 

individuais e/ou coletivas e (3) ter preferencias igualmente consideradas na conduta do 

governo, ou seja, ser considerado sem nenhuma discriminação incluindo a todos sem 

marcadores de diferenças como raça, gênero ou classe. 

 

A nova frente negra brasileira em seu programa fala que não basta compor um grupo 

intelectual e militante de lideranças negras dentro dos atuais partidos políticos vigentes, que 

diluem as temáticas negras e as colocam em perpétua posição de servidão e obediência política, 

impedindo-nos de acessar as camadas de poder e de tomada de decisão que interferem na 

agenda nacional. (Programa Nova Frente negra brasileira, pág. 3, 2017.) 

  A maior iniciativa do grupo é a plataforma, que é um curso de formação política, criado 

especialmente para a formação de lideranças, mas com foco na juventude periférica nas de 

várias regiões do Brasil. Segundo Tadeu Caçula, a plataforma preta é um curso que vai preparar 

pretos e pretas para a disputa política. Esse também é um novo eixo pensado pela nova frente 

negra brasileira.   Segundo ele, “a falta de recursos também nos impede de desenvolver uma 

plataforma que é o nosso anseio nesse momento para agregar toda essa informação, a gente 

tem como material produzido já que é fruto de todos esses encontros que a gente precisa 

disponibilizar nos espaços para que outras pessoas acessem e até para que a gente tenha mais 

visibilidade no projeto. ” 
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. 

  A Nova Frente Negra Brasileira define-se também como partido popular, unindo-se ao 

lado dos operários, vanguarda de toda a população explorada e de todos os outros trabalhadores 

e trabalhadoras, profissionais liberais, assalariados, funcionários públicos, produtores rurais, 

empreendedores, estudantes, artistas, intelectuais e membros de religiões de matrizes africanas, 

que lutam por melhores condições de vida, por efetivas liberdades democráticas e por 

participação política.  A nova frente negra brasileira é formada por ativistas, lideranças, militantes, 

intelectuais, articulistas e artistas que enxergam que a luta negra mudará o Brasil. Os criadores falam 

que não pretendem ser donas e donos da Nova Frente Negra Brasileira, porque acreditam que existe 

uma numerosa militância capacitada e devotada, que assume a tarefa de construir as articulações e 

lideranças no partido. O coletivo procura usar a   autoridade moral e política para tentar abrir um 

caminho próprio para o conjunto das ações que alcancem os direitos negados à população negra para o 

pleno gozo da democracia. Eles têm consciência de que foram responsáveis por tomar a iniciativa de 

criar o partido.  

 

A nova frente negra foi bastante afetada pela pandemia, por isso suas ações mesmo que 

já tenham ocorridos encontros presenciais são bem menores dos que os outros casos 

examinados. Com poucos recursos e com seus integrantes distantes uns dos outros - com cada 

um residimos em uma região do país - o núcleo político não tem feitos expressivos para serem 

adicionados a pesquisa. Suas atividades estão bem no começo e estão construindo os espaços 

de formação: 

 

 
 

Então a gente desde que a nova frente negra foi fundada, 

a gente tem usado vários números de WhatsApp e o 

ambiente virtual mesmo para nos conectar com membros 

de todo o país. Começou assim, depois a gente conseguiu 

fazer reuniões presenciais, encontros estaduais, quando 

a gente teve a oportunidade de te conectar com a chegada 
da pandemia a gente mantém essa prática dos encontros 

virtuais. Então a gente se reúne virtualmente para 

debater os assuntos que são do interesse por estado, a 

gente tem uns 15 grupos no WhatsApp, cada estado tem 

um grupo, temos um grupo de articulação aonde 

definimos o que vai ser pauta para a gente se reunir. 

Nesse momento especifico e muito delicado dentro do 

campo político, a gente tem o processo de bate papo. 

Porque a gente vai começar a fazer a partir da próxima 

semana encontro com candidaturas negras em todos os 

estados aonde nós estamos para que eles apresentem suas 
propostas para que as pessoas conheçam os candidatos 

negros e se conectem com aquele que faça mais sentido 

que atendam suas necessidades. Sempre quando a gente 

se encontra ou promove encontro  a gente está pensando 
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em estratégias para ocupar esses espaços para ganhar a 
corrida política nesses ambientes.  

                           

 

Neste último capítulo eu abordei as perspectivas de cada grupo e suas respectivas trajetórias. 

Como foi discutido, o Unidade Popular já é um partido político e já concorreu em diversos 

estados do país nas eleições municipais.  Na sua iniciação como partido já decolou junto com 

outros principalmente com coligação e partido da esquerda, por mais que haja algumas 

questões divergentes da esquerda atual, ainda assim, esses partidos estão mais de acordo com 

suas questões. Percebe-se também que a base do unidade popular é de trabalhadores, mulheres 

e negros, nesse sentido já se diferencia dos atuais partidos de esquerda e principalmente de 

direita. Por fim, a frente favela Brasil ainda está no processo, mas não há informações de 

quando se tornará partido com a legenda, enquanto isso não ocorre, segundo os entrevistados, 

os integrantes seguem lutando pela coligação dos seus filiados aos demais partidos que 

possuem pautas semelhantes. Já a nova frente negra Brasileira é o que menos tem visibilidade 

e força política e por mais que existam ações deles em outros estados, sua concentração é mais 

em São Paulo e não há muito material sobre eles para aprofundar a pesquisa                                         

                                                                  

5.Considerações finais 

Como visto, movimentos de igualdade racial sempre foram atuantes na sociedade e tem 

longa história em vários contextos políticos brasileiros. Desde as lutas antes mesmo da abolição 

da escravatura e nos pós abolição e se mantiveram ativos mesmo com toda repressão e 

perseguição. Esses movimentos possuem história, organização e têm décadas de luta.  A extinta 

frente negra brasileira foi um marco na mobilização coletiva na história da mobilização da 

população negra que se alastrou pelo país na década de 1930 e serviu de inspiração para 

diversos movimentos que surgiram depois.  

 De modo geral, se considerarmos desde o período da democratização, das lutas contra 

a Ditadura Militar (1964-1985), os movimentos sociais brasileiros mais expressivos se 

articulam e mobilizam pensando em um bem estar social e  nos interesses de vários segmentos 

populacionais, como a mobilização  dos movimentos sociais a partir do final dos anos 70, a 

organização do movimento negro unificado, movimentos estudantis, feministas, movimentos 

sindicais e etc. Como demonstra os autores analisados as ideias de ação coletiva e  de 

mobilização social em prol dos seus interesses sacudiram os movimentos aqui do Brasil. 

Muitos movimentos surgidos aqui no Brasil tiveram inspiração nas ideias de movimentos 
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sociais  dos anos 60. Os movimentos sociais com a questão negra foram decisivos também na 

articulação de implementação das ações afirmativas nas universidades.  

 No governo Lula e Dilma houve mais aproximação e debate com questões raciais. Mas 

falhas nas instituições e saturação do campo partidário fizeram com que novos arranjos sociais 

desejassem pleitear espaços institucionalizados. A descrença que as tradicionais formas 

políticas podem transformar a sociedade politicamente e o pós 2013 só consolidaram a vontade 

de se emancipar. É neste cenário político que nascem os casos trabalhados: Unidade Popular, 

Frente Favela e Nova Frente Negra. Os três casos observados cada um em sua respectiva 

cidade, aproveitaram o momento político caótico e a falta de representação para se 

institucionalizarem. O Unidade popular já é um partido. Mesmo pequeno ele conseguiu 

aparecer no meio político, formado por bases de movimentos sociais e presente pelo país todo, 

se vem se tornando uma promessa para as próximas eleições, como garantem o seu presidente 

e a Vice-presidente entrevistados para esta pesquisa. Apesar das dificuldades financeiras e 

pouco tempo, o foco está na construção política para 2022. Há um longo caminho a ser 

percorrido, conquistar aliados, se fazer conhecidos do grande público e chamar o eleitorado. 

Nisso, o partido tem feito trabalho de corpo a corpo com eleitores, sempre nos bairros de 

periferia e grandes centros. O que se percebe que o partido é bastante promissor mesmo com 

um discurso progressista bem forte e se autodenominando de esquerda o que poderia afastar de 

muitos eleitores, já que estamos em um momento político bem polarizado onde a esquerda 

sofre muitos ataques. Contudo, nas redes sociais tem bastante adeptos e seguidores, tornando- 

se tornando um partido jovem e com uma militância negra e universitária bem expressiva.  

O outro caso estudado é o Frente Favela Brasil, que ainda não é um partido, embora 

tenha o CNPJ de partido, ainda não conseguiu as assinaturas para ter a legenda. O processo 

ainda está em trâmite no TRE. O Frente Favela também alçou candidatos, mas como não tem 

legenda, eles trabalham com outras coligações e partidos, no caso o Anderson Quack que é o 

membro político com mais visibilidade que disputou pelo PDT e o Quack se coloca enquanto 

integrante do Frente.  

Por fim, o último caso estudado, o FFB tem muitos adeptos nas redes sociais e eles 

também fazem esse trabalho de diálogo com a população, principalmente com a população 

periférica. O nova frente Negra Brasileira foi o que mais ficou prejudicado com a pandemia de 

covid 19. Tiveram poucas ações e seus encontros aconteceram apenas virtualmente. Eles deram 

alguns passos ao apoiar candidaturas para vereança pelo país, mas não demonstraram interesse 

e se institucionalizarem pelo menos até 2022. 
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Todos esses casos demonstram que a vontade de se institucionalizarem surge da falta 

de um espaço para além de ouvir suas reivindicações. Entendem que os partidos dão espaços 

localizados e limitados e que suas demandas não são acatadas e executadas. A questão racial 

surge como força motriz do sentimento de tornarem-se partido. Além do pouco representação 

nesse espaço, as instabilidades políticas causadas pela atual política vigente acarretam em 

maior vulnerabilidade social para a população preta e periférica. Um exemplo que o Leonardo 

Péricles citou foi que nesse momento de pandemia, onde a população mais necessitada eram 

as negras e periférica, o auxílio emergencial e outras políticas públicas não atingiram essa 

população totalmente. 

 Nos pós 2013 houve um boom de movimentos sociais e grupos querendo a 

institucionalização, muitos grupos liberais também surgiram e esses tiveram bem mais êxitos 

em conseguir cunhar candidaturas, o que pode ser visto como descrença ou oportunismo.  

Também é bem notório que a falta de financiamento prejudica essas novas agremiações, como 

mencionei, os grupos liberais surgidos na mesma época que os casos estudos aqui conseguiram 

se destacar e obter cadeiras enquanto que os integrantes dos casos estudados aqui não 

conseguem espaço para expor suas ações. 

O que fica evidente também, segundo a literatura analisada, é que se precisa de um 

empenho maior dos partidos com a questão racial e para dar destaque e investimento, seja no 

recurso ou visibilidade em todos eles. Essa restrição dos grandes partidos, sejam eles de 

esquerda ou direita também é prejudicial para a ampla inserção dos não brancos nas legendas 

partidária. Por fim, percebe-se que há mecanismos dentro dos partidos que ainda têm reticência 

em abordar abertamente e fomentar nacionalmente a questão racial e essa barreira tem que ser 

quebrada definitivamente, pois medidas e melhorias políticas para essa população através de 

seus representantes em espaço de poder não estão acorrendo. 

 

 

Referências   

 

ALONSO, Ângela. As teorias dos movimentos sociais: Um balanço bibliográfico ed 

Lua nova 2009 

 

______Ângela. A política das Ruas. Novos estudos. CEBRAP. SÃO PAULO. Pp. 49-58, 

JUNHO, 2017. 

 

AVRITZER, Leonardo. Um paradigma para os movimentos sociais no 

Brasil- Revista brasileira de ciências sociais - VOL. 12 Nº35 



73 

 

______ Leonardo. Uma crítica às teorias da transição para a democracia- Dados 47 (4) • 2004  

 

BOSCHI, Renato Raul. A arte da associação: Política de base e democracia no Brasil. São 

Paulo: vértice editora revista dos tribunais: Rio de Janeiro Instituto Universitário de pesquisa 

do Rio de Janeiro, 1987 

 

BUENO. Natália S. Raça e comportamento político: Participação, ativismo e 

Recursos em Belo Horizonte. Lua Nova, São Paulo, 85: 187-226, 2012 

 

 

CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: Movimentos sociais na era 

da internet. Ed Jorge Zahar, ano 2013 

_______O poder da identidade. São Paulo, Ed paz e Terra, 1999 

CAMPOS, Luiz Augusto; MACHADO, Carlos. O que afasta pretos e pardos da 

Representação política? Uma análise a partir das eleições legislativas de 2014. Rev. 

Sociol. Polít., Curitiba, v. 25, n. 61, p. 125- 142, mar. 2017. 

<Http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

_______. A cor dos eleitos: determinantes da sub-representação política dos não 

brancos no Brasil. Rev. Bras. Ciênc. Polít. Brasília, n. 16, p. 121-151, Apr. 2015. 

DAHL, R. Poliarquia. São Paulo, Edusp, 1997. 

DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos 

históricos. Tempo [online]. 2007, vol.12, n.23, pp.100-122. 

 

________- Um “templo de luz”: Frente Negra Brasileira 

(1931-1937) e a questão da educação. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 39 set./dez. 2008 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classe - o legado da raça 

branca volume I 2005 

GOHN, Maria da Glória. Sociedade Brasileira em Movimento: Vozes das ruas e seus ecos 

Políticos e sociais. CADERNO CRH, Salvador, v. 27, n. 71, p. 431-441, Maio/Ago. 2014 431 

________. Manifestações de protesto nas ruas no Brasil a partir de junho de 2013: 

novíssimos sujeitos em cena. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 16, n. 47, p. 125-146, 

jan./abr. 2016 

GOMES, Santos Flávio. Negros e política (1888-1937).  Jorge Zahar Editor Ltda. Ano 2005 

GOMES, Lino Nilma. Movimento negro e educação: Resinificando e politizando a raça. Educ. 

Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 727-744, jul. -set. 2012 

 

GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. O Lugar do negro. O golpe de 64, o novo modelo 

econômico e a população negra. Marco zero, 1982  

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais hoje, 

Anpocs, 1984 p 223- 244 



74 

 

HALL, Stuart. Identidade Cultural nos pós modernidade. Rio de Janeiro DP&A, 2006 

MOURA, Clovis. Brasil: Raízes do Protesto Negro.Editora global 1 ed ano 1983 
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ANEXOS 

 

Roteiro Perguntas  direcionada ao entrevistado. 

1-Nome e Idade? 

2 Cidade onde vive e atua? 

 3-Qual a sua formação?  

 4-Como ingressou na militância? 

5-Havia familiares ou pessoas próximas   envolvidas com movimentos sociais ou espaços 

políticos? Se sim, quem? Como essas pessoas participaram desse processo? 

6-Qual sua trajetória como ativista? Como foi sua inserção na política? 

7-De quais grupos/ movimentos sociais você participou?   

8-Já se filiou a algum partido?  

9-Tem divergências políticas com algum grupo/partido?  

10-Quais pautas, questões e agendas são as mais importantes para você? Tem um eixo central 

na sua militância?  

11-Quem teve a ideia ? Quando surgiu?  

12-Os nomes das pessoas mais importantes? O que essas pessoas fazem? Qual área elas são?? 

são da política partidária?  

13-Porque formar um partido e não formar somente um movimento social? 

14-Quais são as dificuldades que teve?Teve  financiadores? Quem foram?  

15-Qual alcance que tem no Brasil? Quais as áreas que contemplam?  

16-Quais são os temas relevantes para política partidária brasileira não contempla? e que esse 

partido contemplaria? Qual a relação com partidos da esquerda?  

17- Apoia algum candidato? Você apoia? 

18-Quem são as figuras principais? Qual papel da mulher? 

19-0- O que se espera para as eleições de 2020?  

20 Alguém saiu como candidato? Alguém teve êxito na campanha? 

21- O que é para 2022? 

 

 

 

*As perguntas em alguns momentos foram modificadas de acordo com o que o entrevistado 

falava. 

 

ENTREVISTAS  

Entrevistas Unidade Popular 

1-Nome e Idade?  

Samara Martins da Silva tem 32 anos  

2-Cidade onde vive e atua?  

Eu moro em Natal no Rio Grande do Norte 

3-Qual a sua formação?  

Eu sou cirurgião dentista 

4-Como ingressou na militância?  
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Eu comecei em Minas Gerais, porque eu sou mineira, no movimento secundarista né então na 

escola, aí comecei em BH na Associação Metropolitana dos Estudantes secundaristas de BH e 

da região metropolitana. Eu comecei, principalmente, na luta pelo meio passe lá em Minas em 

BH, especificamente, a gente não tem nem o meio passe, nem o passe livre para os estudantes. 

Então eu ingressei muito nessa luta para defesa do meio passe pelo passe livre tudo mais é no 

movimento estudantil. Depois disso , também, fui participando de outros movimentos. 

Participei do movimento que hoje é o correnteza né participei e participo a ainda do Movimento 

de Mulheres Olga Benário.E aí a partir desses movimentos né, a construção da unidade Popular, 

mas a minha a minha inserção  no movimento social,foi no  movimento secundarista  e 

participei também e participo ainda mas não como coordenadora mas fui coordenadora 

também, do movimento de luta nos bairros vilas e favelas que é o MLB, que faz ocupações 

urbanas da moradia da reforma Urbana. 

5-Havia familiares ou pessoas próximas   envolvidas com movimentos sociais ou espaços 

políticos? Se sim, quem? Como essas pessoas participaram desse processo?  

 

É legal essa pergunta , às vezes falo sobre ela mais informalmente. Mas é engraçado, mas eu 

sou a única pessoa da minha família que participa de movimentos sociais. Tanto que eu fui por 

muito tempo considerada errada, estranha porque ninguém participava do movimento e eu fui 

a primeira a participar das manifestações dos atos, minha família sempre foi inclusive contra. 

No início não achava que eu deveria participar, tem muito medo e  a gente entende, né.O  medo 

da polícia de ser preso,de ser algo perigoso. E também o receio de que você não continue a sua 

vida ,sua vida acadêmica ,profissional ,você vai desviar da linha que eles planejaram para 

você ,então, eu sempre tive esse problema e eram brigas grandes da minha casa para poder 

conseguir fazer. Mais ninguém, meu pai apesar de ser trabalhador sindicalizado, tudo mas 

nunca foi atuante no movimento assim, ele participava das greves né para defender  sua classe 

mas nunca foi atuante de militar em nada não. Então meio que eu fui a pioneira da minha 

família nessa parte mais política e social. 

6-Qual sua trajetória como ativista? E como foi sua inserção na política?  

 

 

Como tive esse início dentro dos movimentos sociais, do movimento estudantil, fui diretora da 

União de Mulheres da UNE, fui centro acadêmico, de grêmio estudantil. Querendo ou não né, 

eu tinha essa coisa de ficar a frente de estar na vanguarda, de estar na direção desses 

movimentos. Sempre ousei muito nesse papel. Tanto que a perspectiva política assim partidária 

institucional nunca foi uma ideia que eu tinha. Eu sempre pensei em ter uma militância é muito 

mais de movimento social mesmo, de continuar fazendo agora que me formei, de continuar no 

movimento de mulheres, de continuar no movimento sindical até ele talvez protagonizar essa 

luta da minha classe enquanto profissão mas nunca tinha pensado em ser dessa parte mais 

políticas né mais partidário. Mas na medida que a gente começou dentro dos movimentos 

sociais a discutir a necessidade da criação de um partido, inclusive, desses dentro desses 

mesmos movimentos ,quando chegava no período eleitoral a gente não tivemos representantes 

né, que estavam com a gente em todas essas mobilizações anteriores, não estavam com a gente 

nas passeatas ,não estavam com a gente nas ocupações, que não estavam a gente nenhuma 

dessas lutas que a gente fazia, e a gente tinha que escolher né um menos pior ali que a gente 
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pudesse indicar nas eleições. Então,nessa discussão inclusive dentro desses movimentos a 

gente foi fomentando a ideia. Então porque não a gente mesmo ter nosso partido E aí fomos 

criando essa discussão e da importância de ter os nossos representantes nesses espaços né, que 

no fim das contas, são os espaços onde decidem se as coisas, e as políticas ,inclusive, que dizem 

respeito às pessoas que estão nos nossos movimentos. A gente foi pensando nisso, mas mesmo 

na construção da Unidade Popular eu nunca pensei que eu seria uma dessas pessoas a disputar 

um cargo ou estar na direção do partido mas acabou que as coisas foram construídas neste 

sentido. E os coletivos que eu participei acabaram achando que eu deveria ser essa pessoa, por 

conta dessa construção já tinha feito anteriormente. Mas de perspectiva minha nunca foi 

inclusive, mas aceitei o desafio né, de cumprir mais essa tarefa é essa missão, que é também 

representar essas organizações no espaço parlamentar, fazer essa disputa também no espaço 

parlamentar. E aí, no primeiro congresso da  Unidade Popular depois que a gente fez o processo 

de legalização, eu fui eleita vice-presidente nacional da Unidade .Então, para mim ,foi bastante 

surpreso e também feliz assim né, a gente orgulhoso de ser reconhecido como uma referência 

assim, mas a princípio nunca foi minha perspectiva mas estou gostando do desafio e tem 

tentado me preparar bem para essa participação mais política institucional mesmo. 

7.Qual cargo você ocupa hoje dentro de unidade popular? 

 

Hoje eu estou como vice-presidenta nacional da Unidade Popular e sou também presidenta 

estadual aqui no meu estado do Rio Grande do Norte.Então sou da executiva do partido e 

também da executiva estadual aqui.  

 

8-De quais grupos/ movimentos sociais você participou?  

Já participei AMES   BH que é a  Associação metropolitana de estudante secundarista, ainda 

no movimento secundarista ,eu já fui também, da UESP movimento secundarista de Natal, 

além de Grêmio né, grêmio estudantil, foi do grêmio estudantil de Odilon Behrens em Belo 

Horizonte da Escola Estadual Odilon behrens. Aí no movimento universitário eu estudei na 

UFMG eu estudei uma parte depois eu terminei conclui na UFRN ,Rio Grande do Norte ,fui 

do centro acadêmico de odontologia daqui da UFRN também fui diretora de mulheres da Une 

da União Nacional dos Estudantes.Sou coordenador estadual do movimento de mulheres Olga 

Benário,fui coordenadora também do movimento de luta nos bairros e favelas do MLB. Hoje 

não sou coordenadora, só faço parte do movimento. 

9-Já se filiou a algum partido?  

Não,nunca fui de outro partido.Tanto que eu tinha muito essa lógica de não me envolver em 

questões partidárias e institucional,então nunca quis me filiar a partido.Então esse é o 

primeiro partido que estou filiada e nas cabeças né. 

 

10-Quais pautas, questões e agendas são as mais importantes para você? Tem um eixo 

central na sua militância?  

 

Uma das coisas que eu tenho pautado muito a minha militãncia nesses  últimos períodos 

inclusive de estudar, é de me aprofundar no tema, é a questão da população negra e 

principalmente do feminismo negro. Das mulheres pretas, então eu tenho feito muitos debates 

sobre isso, até mesmo na pandemia , que eu criei uma série de lives chamado “Preta Combina 
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Com Tudo”. Que é questionando justamente esse espaço social que é destinado para os negros 

né, que os negros não devem estar nos espaços de direção, não devem estar nos espaços de 

poder e que devem na verdade permanecer nos espaços né mais precárias da sociedade. Essa 

série de lives está apresentando esse tema. Eu tenho conversado com advogados negros ,com 

dentistas negros, com educadores negros, com pesquisadores negros, com militantes negros e 

com pessoas de partido  negro para poder questionar esse espaço social dos negros 

e ,principalmente, onde as mulheres negras estão na sociedade. E a base da base da pirâmide 

social então é um tema que eu tenho me dedicado muito nesse último período mas é muito 

também um processo de reconhecimento e aceitação né da nossa negritude, é um processo 

mesmo, por conta da gente sofrer com o racismo .A negação de tudo que é nosso, não só de 

estereótipo, mas também cultural e também histórico né. Dessa história que é contada pela 

visão branca e eurocêntrica e não pela visão também dos outros construtores do nosso país eu 

tenho me dedicado muito a esse tema mas também nessa questão do feminismo né dentro do 

feminismo dos movimentos de mulheres que  é outro tema que que é bastante  tempo já discuto 

e defendo,porque fui diretora de mulheres no movimento estudantil ,então o feminismo e 

feminismo negro tem sido uma das minhas principais pautas.Mas não me abstenho também de 

fazer as discussões da conjuntura de uma maneira geral né fazer os debates de respeito da nossa 

classe na conjuntura de uma maneira geral. Eu também sou profissional da saúde.Então nesse 

período agora que a gente viveu essa crise sanitária que é  talvez ,o momento mais difícil né da 

saúde nos últimos tempos né que a gente viveu então a discussão da saúde da necessidade de 

defender o SUS e defender uma saúde pública gratuita e de qualidade tem sido também uma 

demanda bastante grande assim para mim né. Mas tem sido de  grande necessidade para a 

nação ,do quanto é importante por exemplo priorizar a saúde para os investimentos e o que a 

gente viu nos últimos tempos foi exatamente o contrário né. A aprovação de uma PEC que 

congela investimentos da saúde por 20 anos é uma perspectiva inclusiva de um orçamento 

menor mesmo na pandemia e menor para o ano que vem .Uma desvalorização dos profissionais 

da saúde, tiveram muitos problemas nesse período da pandemia porque precisam  continuar 

trabalhando e com uma condição muito precária, eu trabalhei durante a pandemia toda e a gente 

passou o tempo inteiro brigando para ter que ipi ,para ter condições de trabalho de ter garantia 

dos nossos direitos.Por exemplo o direito à insalubridade porque nós estamos trabalhando né 

agente biológicos e de risco já antes e agora ainda mais. Então há uma resistência ainda grande 

dos governos tanto municipal ,estadual e federal como o direcionador dessa política de garantir 

a saúde pública né. A gente tem um sucateamento da saúde pública para priorizar a saúde 

privada, para transformar a saúde na mercadoria e isso é algo que tem me irritado muito né 

porque leva a gente assim,a  se indignar. Mas para também defender ,a gente serve pra se 

movimentar no sentido de defender a saúde pública. Talvez estejam os temas que eu tenho mais 

batido nesses últimos tempos.A questão da saúde, da defesa do SUS e das mulheres e dessa 

luta anti-racista né que teve essa repercussão toda nesse último período tanto que eu sei que aí 

no Rio é uma coisa  que tem tomado uma porção gigante, tiveram várias mobilizações  nesse 

último período por causa do João Vitor mas vários outros meninos né ,na sequência e antes 

dele infelizmente mas aqui em Natal nós também tivemos  um caso recente do menino que foi 

assassinado pela polícia, que que foi Gabriel,que próximo do nosso partido aqui no estado, o 

tio dele integrante do nosso partido e a gente acompanhou muito de perto  e é essa a realidade.A 

gente que  é mãe na  periferia ,temos medo que os nossos filhos morram pela mão da polícia, 
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é um negócio que nos assusta muito mais que tem que fazer com que a gente reaja. Acho que 

esses três temas têm sido as minhas principais discussões e temas assim  de militância nesses 

últimos últimos meses . 

 

11-Tem divergências políticas com algum grupo/partido?  

 

 

A gente tem bastante.Tanto que a gente se define como um partido de esquerda né e muitos 

inclusive nos definem como extrema-esquerda e coloca os potencializadores. Mas a gente se 

define como um partido de esquerda e só por isso a gente já faz um enfrentamento a vários 

outros partidos ,que são partidos de centro ou de centro-esquerda mas que até mesmo dentro 

do nosso grupo, vamos dizer assim, da esquerda nós temos também alguns enfrentamentos , 

algumas críticas aos partidos e aos movimentos desses partidos inclusive, por conta das 

posições que tomam né. Porque por ser um partido de esquerda uma das coisas que a gente faz 

embate ao sistema não é só a política ou só o programa o só a proposta ou só a lei, é ao sistema 

de uma maneira geral.O sistema capitalista é um sistema explorador e opressor e por isso não 

basta só em frente reformar o capitalismo deixar ele mais agradável alguns setores é necessário 

construir um sistema que seja mais igualitário que seja mais justo que não haja exploração de 

uma pessoa pela outra ,que o lucro não seja o mais importante.O que a gente tem um outro 

lado, são partidos de direita e aí de extrema-direita que é o que a gente tem chamado dos 

partidos fascistas, inclusive coloco  o governo bolsonaro com um governo fascista. Porque 

além de defender o capitalismo é um capitalismo mais opressor e agressivo né que tem dentro 

dele todas essas opressões escancaradas e até defendidas ,como racismo, machismo, a 

LGBTfobia tudo isso potencializado dentro do governo,para vender o país mesmo,é um 

governo anti povo e  ajoelhado para o imperialismo, nesse caso agora o imperialismo norte-

americano. Então existe esse grupo que aí a gente considera os fascistas e talvez sejam os 

nossos maiores opositores, vamos dizer assim .Os partidos de direita e os direitos liberais que 

a gente chama né que eu defende do capitalismo e essas semi democracia que eles apresentam 

como modelo mais  avançado  de sociedade . A gente não considera que seja mas que 

continuam defendendo que na verdade uma classe tenha mais direito é mais privilégio né 

vamos ver sim do que outras. São os partidos de direita e de centro que acabam defendendo 

mais os patrões  e menos a população. E por isso são contra todas as medidas que de alguma 

maneira garantam mais direitos para a população mais pobre ,programas que defendem. E 

dentro do nosso grupo de esquerda, tem alguns partidos que a gente chama de partido 

reformista que apesar de serem esquerda não se propõe a transformar o sistema é só da uma 

maquiada nele mesmo, então esses governos do PT e dos próprios outros partidos que não 

estiveram no poder mas que compõem esse grupo, ainda são parte dos reformistas né que 

defende dele fazer uma proposta que de  um pouquinho aos pobres mas  garanta  ali l 

religiosamente pagamento dos ricos. De ali uma migalha aos pobres mas garante pagamento 

religioso da dívida externa dos banqueiros e  empresários. A gente acha que não é suficiente 

reformar e isso dá espaço na verdade para o que a gente viveu com esse golpe institucional que 

foi a ascensão do fascismo que a gente acha o tem que fazer enfrentamento aos capitalistas, 

tem que fazer enfrentamento ao sistema, aos  imperialistas e aos fascistas.Então temos essas 

divergências e esses enfrentamentos vamos dizer assim ,no movimento né, porque essas coisas 
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também se apresentam no movimento na própria proposta que você tem que o movimento mas 

também  a nível político-institucional no momento que você vai fazer suas defesas 

 

 

 

12-Quem teve a ideia do Unidade Popular ? Quando surgiu?  

 

Uma pessoa uu não conseguiria te dizer,por que na verdade, foi algo que a gente foi  

acumulando das experiências das eleições anteriores então todas as vezes que a gente tinha que  

discutir as eleições né, quem nós vamos apoiar para vereador, quem nós vamos ganhar para 

prefeito, quem nós vamos apoiar para presidente. A gente voltava  a uma discussão de que 

esses partidos não nós representava ou  porque era dessa direita ou da extrema-direita ou porque 

era um cozido desses partidos de esquerda que só propunha reformar o sistema. A gente ficava 

ali, na procura de um menos pior,do que desse  mais certo, do que fosse mais próximo ao que 

a gente  defendia, com muita dificuldade de ter tranquilidade. É aquele voto que você  está 

envergonhado, dizendo que vai votar mas não conta para ninguém. Então a gente está cansado 

de toda vez que faz essa discussão e às vezes tem que dar esse voto crítico não sei o que. Nós 

falamos, então vamos tentar criar o nosso partido com esses movimentos que estão com a gente, 

o MLB,o  Olga, o correnteza,UJR. Vamos fazer esses movimentos criarem seu próprio partido. 

A gente não tinha  noção  da dificuldade que isso seria mas a ideia surgiu justamente dessas 

discussões que a gente fazia e de que talvez se  gente tivesse o nosso partido isso também seria 

o espaço para a gente fazer as denúncias que a gente achava que tinha que ser feito.Inclusive 

de denunciar o próprio sistema lá dentro né, de  como se aprova umas coisas e como são 

vendidos os votos para aprovar determinadas leis determinadas propostas lá dentro e que 

nenhum partido até então cumprir esse papel de fazer a denúncia né .Às vezes até não votava 

mas também não colocava, olha fulano fez isso ,votou assim se vendeu para empresa para tal  

banco.Então era também um espaço para a gente fazer essas denúncias que a gente sentia falta 

de que acontecesse, que esclarecesse para as pessoas como que funciona a política do nosso 

país.Porque  fica parecendo que a política é só para alguns né então é aquelas pessoas que 

sempre estiveram lá que vão ficar lá a gente que não é ,não pode participar ,não pode opinar, 

no máximo a nossa participação política é  no dia da eleição votar e colocar o número lá na 

urna.Então de também dizer que  o povo tem direito de participar ativamente da política porque 

o dinheiro é  nosso quem vai vir ver as consequências inclusive daquelas medidas é a gente. E 

normalmente ninguém pergunta nada para gente, é aprova aumento da passagem, aprova tirar 

recurso  da saúde ,aprova retirar recursos da educação, faz tudo que querem fazer lá, sem 

perguntarem uma vírgula para quem vive  a realidade.Então para nós era muito importante 

nesse sentido, que eu não posso te dizer quem deu a ideia mas que surge desses  nossos 

debates.Inclusive a respeito das eleições anteriores e aí foi comentando desse debate e aos 

poucos a gente foi se convencendo que de fato seria o melhor. Claro que em um debate ,a  gente 

achava que não daria  certo,que  era melhor não, que ia acabar institucionalizando os 

movimentos que é uma coisa que a gente não quer fazer. Vai ser a  UP  mais os movimentos 

que a gente tem vão continuar sendo os movimentos e tendo atuação fazendo as mobilizações 

independente se a gente vai ter parlamentar ou não. É necessário que os movimentos estejam 

funcionando porque a luta do povo é o que garante na verdade  que os rumos mudem. 
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13-Os nomes das pessoas mais importantes? O que essas pessoas fazem? Qual área elas 

são? São dos direitos humanos?? são da política partidária?  

 

Uma das nossas referências é o nosso presidente Leonardo Péricles. Ele se tornou a referência 

não porque ele agora é a referência da UP .Ele já tinha essa referência, ele era do movimento 

de luta nos bairros e favelas de Minas Gerais que uns lugares que  a gente tem as maiores 

ocupações ,onde tem as maiores mobilizações a gente tem uma ocupação inclusive de 

mulheres , uma casa de referência contra violência às mulheres Cristina Martins .Então ele 

representava isso numa cidade de efervescência né, dentro dos movimentos sociais virou 

também o nosso Presidente então o Léo não é formado ele não tem formação Universitária mas 

é um exímio profissional das lutas sociais .Ele é maravilhoso, depois procura ele que vale a 

pena. Tem a Poliana também, lá em Minas, uma das nossas principais candidatas a vereadoras 

do país por conta de representar essa luta lá ,do movimento MLB .Pegando assim de baixo para 

cima ,no Rio Grande do Sul nós temos a Priscila que é candidata a nossa, a Prefeitura de Porto 

Alegre e agora a gente teve uma mudança lá mas foi a nossa candidata, se eu não me engano 

ela é nutricionista mas eu não vou ter certeza .Subindo  aí no Rio de Janeiro, a gente tem que 

ter a gente tem Juliete ,têm Juliana Alves acho que do Rio de Janeiro para ver se conhece mais 

né o pessoal tem Chantal é de Cabo Frio então tem uma galera boa aí no Rio .Subindo mais a 

gente tem Islaine a Paixão da Bahia que foi uma das nossas candidatas em Salvador e nessa 

lógica também né das mulheres pretas estarem nos espaços também não só do Legislativo. 

 

Aqui em Natal tem eu, tem o  Francisco Dias também tá candidato aqui. Temos Rafael Freire 

também, que é  jornalista que é de João Pessoa. Paula Colares que é do Ceará que é de Fortaleza 

também candidata à prefeitura de Fortaleza, ela é professora. Tem muita gente legal e muita 

gente boa assim de luta mesmo, combativo que vai para cima.  

 

14-Essas pessoas já faziam de outros partidos?De  movimentos sociais ?  

 

A maioria dessas pessoas também não eram de partidos anteriores. Todas elas são desses 

movimentos,  dos movimentos de mulheres, MLB ou do movimento estudantil, então todas 

elas eram dos movimentos, nenhuma delas veio de um partido ,pelo menos essas principais 

referências. Porque ele tem pessoas que estão se filiando a UP  agora que vieram de outros 

partidos, que estão descontentes com outros partidos. Mas essas principais referências 

nossas,inclusive as que são  candidatos agora, são todas as pessoas que eram dos movimentos 

que estão desde o início na construção da Unidade Popular, que ajudaram todo o processo de 

legalização. Porque essa foi uma das nossas decisões inclusive, como é a nossa primeira 

eleição, nós nascemos a pouquíssimo tempo, a gente queria que a nossa primeira intervenção 

nas eleições fosse para apresentar a Unidade Popular não necessariamente para ganhar, o mais 

importante para nós era apresentar nossa linha política. O que a gente defende? Porque a gente 

existe? ? Porque somos mais um partido quando as pessoas dizem que tem tantos partidos no 

País.Então a  nossa ideia foi essa.Nenhum recente filiado está candidato agora nessas eleições. 

A galera que construiu para gente há mais de dois anos. Antes desses dois anos já eram dos 

nossos movimentos que compõem a unidade Popular .Não posso te dizer com certeza,que  
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nenhum foi, mas a maioria deles não foram, pode ser que tenha alguma que tenha se filiado em 

algum momento,porque tem  alguns mais velhos. Pedro Laurentino é uma referência nossa,é 

de Teresina, está candidato a prefeito de Teresina, ele com certeza já foi de outro 

partido.Porque ele é bem mais velho e aí ele já tinha tido uma militância anterior se eu não me 

engano foi no PDT. 

 

15-Porque formar um partido e não formar somente um movimento social?  

 

Esse foi exatamente o debate que a gente fez muitas vezes, nas nossas reuniões para decidir 

inclusive, porque não ficar apenas nos movimentos sociais.E nessa defesa,se a luta é o mais 

importante, porque que a gente vai criar um partido? Se organização das pessoas pode ser feita 

pelo movimento. A nossa conclusão, pelo menos na grande maioria das discussões que a gente 

fez até chegar ao ponto de que realmente quando ao partido foi que, a gente precisava disputar 

esse espaço que ainda é uma referência para a maioria das pessoas. Por mais que as abstenções 

nas eleições tenham aumentado, o grau de rejeição à política tem aumentado, mas para as 

pessoas ,a grande maioria das pessoas as eleições ainda são um momento importante. E nesse 

momento que era inclusive o momento que as pessoas mais discutiam políticas, nós não 

estávamos lá. Porque aí a gente discutia moradia, educação, mulheres ,negro,mas quando era 

na eleição, todo mundo mundo tava discutindo Inclusive essas temáticas. Nós não tínhamos 

espaço nessa discussão, porque aí nós não tínhamos nossos representantes, a gente não tinha 

espaço de televisão ,não tinha nada disso. Então a gente começou a formular um partido para  

participar desse momento das eleições sem a ilusão de que é isso que resolve. Mas seria o 

momento da gente apresentar nossa linha e fazer essa disputa de consciência com as pessoas, 

de que a política não tem ser isso que está aí,a corrupção não deve ser aceito como algo natural 

e normal, que se derramamento de dinheiro na política com  parlamentares com vários 

auxílios,não tá certo e não tem que ter aceitado pela população. Então a gente precisava nesse 

momento que está todo mundo voltado para discutir política ,a gente ter condição de também 

de disputar e ser  de fato um espaço de denúncia. 

 

E caso a gente consiga as cadeiras dentro do parlamento do próprio executivo ,que a gente 

consiga também fazer essa tribuna de denúncia, de desgaste do sistema, de apresentar os podres 

que tem esse sistema de por que que a vida das pessoas é tão ruim assim. As pessoas acham 

que mudando o prefeito mudando ou vereador que vai resolver se a gente estiver lá ,vamos 

falar,não vai mudar porque o sistema está engessado nesse ponto, porque eles não vão sair 

desse pão se não mudar tudo, se não mudar toda a engrenagem que faz esse sistema 

funcionar .Então a nossa ideia de ocupar o parlamento para além dos movimentos, foi nesse 

sentido de que, a gente continua organizando sim a luta do povo através dos movimentos, mas 

que nesse momento que a população se volta para inclusive dar a sua confiança  por votos ,é 

uma confiança que você expressa uma pessoa, então nesse momento que a população deve 

fazer isso, que a gente também tenha  uma opção. Que a nossa linha seja uma opção. Mas nós 

enquanto pessoas ,não eu, mas nós enquanto uma proposta ,enquanto uma linha política que  a 

gente defende. Então foi mais nesse sentido ,porque nesse momento a gente não aparecia, a 

nossa voz não era escutada ,as nossas propostas não eram levadas para frente. Então para além 

de defender o que o movimento defende dentro também das instituições, mas da gente 
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conseguir levar nossa a nossa proposta para as outras pessoas e também não são dos nossos 

movimentos. 

 

16-Quais são as dificuldades que o up  teve? financiadores? Quem foram?  

 

Acho que ninguém supunha quando a gente decidiu lá na nossa reunião bonitinha, isso 

mesmo,vamos  criar partido. Acho que ninguém nunca pensou que  a  gente ia sofrer  

tanto.Primeiro  que a gente decidiu em 2013 que fundar ,aí nós começamos o processo.Porque 

para poder  legalizar um partido, você precisa convencer 500 mil pessoas a concordar que você 

cria em partido. Já é uma regra meio estranha,porque você quer criar um partido, você e 

algumas pessoas, mas as outras pessoas tem que dizer que você pode criar o seu partido.Então  

se elas não quiserem ,você não pode criar. Então não é tão democratico assim, se você precisa 

do aval de outras pessoas. Já começamos com problema.Porque  a gente passou: meu deus, 

como vamos conseguir meio milhão de assinaturas? e como convencer meio milhão de pessoas 

de que você tem que criar um partido?Porque não é ela que vai criar ,ela não vai participar, ela 

nem teve a ideia de criar um partido, nem nunca ser de um partido. Mas ela tem que se 

convencer que você criou um.A  gente já começou bem ,caraca, como vamos fazer 500 mil 

assinaturas? Mas vamos tentar. Começamos, só que, antes de 2016 mudaram as regras 

eleitorais, quando mudaram essas regras eleitorais, nós já estávamos com 100 mil assinaturas, 

mudaram essas regras para botar um monte de outras regras e quem não estava legalizada até 

então, perdia todas as fichas. Então nós perdemos 100.000 fichas e a gente tava todo 

feliz,achando que estávamos com 100 mil.E aí mudou,e  uma das regras antes é que  você podia 

ter um tempo indefinido para conseguir essas assinaturas, podia passar 10 anos coletando 

assinaturas e quando você terminasse ia resolver para ver se dava certo ou não. Nessa mudança 

quem não tinha legalizado perdeu todas, e além disso, agora só vai ter dois anos para conseguir 

todas essas assinaturas.A gente falou : agora sim o que o negócio ficou difícil. Mas já que 

começamos, vamos lá, aí nas regras tinha que ser em dois anos, tinha que ter três regiões do 

país, não podia só uma região, não podia ter todas as assinaturas aqui no nordeste, tinha que ter 

outras duas regiões do nordeste mais duas .Além disso você eu tinha que ter um mínimo de 

assinaturas em nove estados então nove estados deveriam ter um mínimo.Por exemplo,se  no 

Rio de Janeiro,o mínimo para fazer fosse 30.000,o Rio de Janeiro tinha que ter 30 mil 

assinaturas  mais nove tinha que cumprir pelo menos esse.Então não podia por exemplo, chegar 

em São Paulo,e  fazer 500 mil lá ou pegar e fazer separar ,três estados de regiões diferentes 

fazer todos os estados e pronto ,não podia. Tinha que ter nove estados com o mínimo pelo 

menos. Negócio está pesado, não é só assinar, precisa que esteja validado pelo sistema do TSE 

então a gente tinha que pegar na verdade 500 mil assinaturas  válidas, e válido  é o que? o nome 

tem que estar  certo, o nome da mãe dele tá certo, data de nascimento tem que estar  certo. A 

assinatura tem que ser condizente com a que já está registrada no TRE. A gente pensou: ai meu 

Deus, por que as pessoas vão fazer isso?Elas não vão dá.Mas falamos: vamos lá. No meio da 

campanha a gente percebeu que não ia poder coletar só 500 mil assinaturas, porque iam perder 

várias, porque vários não estarem invalidados, várias não iam funcionar ou não ia estar 

condizentes com o tre, as vezes a pessoa não dava o nome certo, às vezes não dava o nome 

todo,as vez não dava o nome da mãe, a data de nascimento errado. A sorte é que não precisa 

pedir documento ,porque se fosse para pedir documento, aí que não tínhamos  conseguido, com 
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certeza. Mesmo sem pedir   documento era uma dificuldade para convencer as  pessoas. Era 

um momento de uma insatisfação muito grande com os partidos,as pessoas não estavam  

querendo ajudar um outro partido. Porque já tinha esse sentimento de uma aversão à política e  

antipetismo ,então  muita gente achava éramos  do PT. Então  não queriam assinar .Foi  

misturando um monte de coisa. Para comer foi  bastante difícil .A gente  estava todo dia na rua 

em algum lugar coletando assinaturas, ora com gente que apoiava, ora com gente que nos 

xingava. E Depois, a gente tinha que colocar tudo no sistema, vê quais seriam validado quais 

não seria validado, levar nos cartórios eleitorais as fichas física nos cartórios,brigar com os 

cartórios para eles poderem conferir as fichas no prazo que tinha ,porque tem que ser no prazo 

de dois anos. E foi nessa peleja toda. No final das contas não pode coletar só 500 mil e olha 

que 500 ver a gente já tava achando surreal, a gente coletou 1 200.000,00 assinaturas.  

 

Foi um  negócio que até hoje eu paro para pensar,como  a gente conseguiu isso?E sem 

financiamento,nós não tivemos financiamento de empresa ,de banqueiro nem de nada.Isso, não 

porque não nos ofereceram, porque quando a gente tava perto de legalizar ofereceram para  

comprar o nosso partido, que era comprar o que a gente já tinha, para ele só terminaram.Nos 

oferecem muito dinheiro, é um negócio que eu nem imaginava, e oferecem para poder comprar 

você , para comprar sua organização . A gente disse:vocês  

só  podem estar loucos.A gente não vai fazer isso.Nós criamos isso aqui não foi para poder 

depois vender  ou se corromper como todos os outros .Vamos seguir aqui no nosso.Muito na 

cotinha militante, a gente fazia pedágio, de pedir a contribuição as vezes das pessoas que 

estavam assinando,  além de pedir assinatura ,pedimos  a passagem de voltar para casa ,se puder 

ajudar a gente com alguma alguma moeda, alguma coisa, ajuda. Muitas vezes sem comer que 

a gente passava horas e não tinha como todo mundo comer, então muito militante mesmo. 

Dormindo um na casa do outro  porque aí depois começou mutirões para poder colocar essas 

fichas no sistema, escrever todas as fichas no sistema.Imagina escrever 1 200 000 00 

assinaturas no sistema do TSE que era super complicado porque o sistema do TSE ficava te 

perguntando se você não era um robô, o tempo todo, e você tinha que ficar fazendo aqueles 

jogos de marcar as casas, marcar carros, marcar os  adultos. E você falava,meu deus ,vou passar 

a vida inteira e não vou conseguir fazer. Passamos  um  monte horas ,de dias inteiros virando 

noite, para poder conseguir. Porque aí você vai chegando no final vai te dando um desespero, 

nossa chegamos tão perto, e agora não vamos conseguir fazer. 

 Estão aumentando o em gás 2018, no final de início de 2018, nós praticamente paramos  todas 

as atividades que a gente tinha dos movimentos, manifestação e  congresso para poder se 

concentrar e terminar de inserir no sistema,cobrar os cartórios e consegui fazer. Fizemos.Uma 

doideira. Até hoje eu fico impressionada. Fizemos mas os problemas não acabaram ,a gente 

tem que passar por um julgamento no TSE. Os ministros do TSE precisam concordar ou não 

com a legalização do partido. Porque se eles acharem que não deve e votarem contra, você não 

é legalizado, mesmo tendo cumprido todos os  requisitos .A  gente levou tudo certinho para lá, 

para poder fazer apuração.Nós levamos um ano, um ano depois só, que eles não tem 

prazo.Passou um ano e isso lá tramitando para eles levarem o nosso partido a  julgamento e por 

isso que a gente foi legalizado só agora no final de 2019.  
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Porque a gente entregou em 2018 e nosso julgamento foi em dezembro de 2019. Então foi um 

ano a gente tentando, vai para Brasília, volta de Brasília, conversa com alguém, conversa com 

outro, inclusive, um outro partido tentando boicotar a gente, dizendo que não era para gente 

que não era para legalizar a gente, que era um partido corinthiano que tava tentando também 

que legalizar. Só que eu acho que eles não tinham cumprido todos os requisitos ,a maioria das 

assinaturas  deles eram em São Paulo e eles entraram com várias medidas contrárias à 

legalização do nosso partido, dizendo que a gente estava sendo privilegiado.E isso, era uma 

petição do partido corinthiano com 40 advogados e a gente com 1  advogado, porque era o que 

a gente tinha  e que se formou no processo no de legalização,e é nosso advogado até 

hoje.Estamos tentando novos  advogados.Teve a votação, na primeira na primeira votação 

inclusive o relator disse que achava que tinha que ser legalizado, nós fomos  para lá para 

Brasília para acompanhar a votação, não deixaram a gente entrar no plenário porque disseram 

que a gente não tinha as roupas adequadas para entrar e a gente tava com a nossa roupa mais 

legal hahaha.A gente não pode entrar porque ,porque não  estávamos de terno,estava de 

sandália que tava com não sei o quê. Nosso advogado teve que ir lá dentro fazer uma 

articulação, dizer que nós éramos de fato um  partido pobre, de gente da periferia, de ocupação, 

mas que estava com as melhores roupas que podíamos para aquele momento. Então tinha que 

deixar entrar e aí depois de muita tensão nós conseguimos entrar para assistir a votação e nessa 

votação teve um ministro   que quis fazer vistas ao processo, que era pra  adiar   ainda mais a 

votação, então não foi, não passou naquele dia,levou mais um mês para poder chegar e foi 

legalizado de fato.Foi uma luta, tem sido uma luta ,porque a gente não imaginou  quanta 

burocracia tem  nos partidos  legais ou é muita coisa que a gente que a gente do movimento 

social não está acostumado, porque o movimento social, você não tem o que fazer não tem que 

ter um advogado tempo inteiro ,contador o tempo inteiro e fazer cnpj,então tem sido uma luta 

por que a maioria dos estados não tem né advogado próprios ou contadores próprios tem alguns 

que tem dos movimentos inclusive mas muitos não tem,a gente tem que penar muito,apanhado 

desse sistema para poder conseguir fazer todas essas coisas, que é diretório , registra 

diretório,abre conta ,registra candidatura. A gente erra  os documentos, tem sido uma luta e 

temos tentado também chamar esses advogados que são mais populares, que estão próximos 

dos movimentos sociais ,para ajudar a gente a fazer essas coisas. Porque uma coisa que a gente 

preza é pela independência financeira para que a gente tenha independência política .Porque  

uma das coisas que faz com que a política seja assim ,de toma lá dá cá ,porque o  dá na hora de 

garantir a campanha de garantir a estrutura do partido, quando você entra, depois te cobra 

receber tudo de volta. Então ter as medidas aprovadas, propostas aprovadas, pessoas e empresas 

beneficiadas. Então nós prezamos muito pela independência financeira porque ela também 

representa uma independência política. Nós sofremos muito, mas foi com muito orgulho. Então 

tinha muita felicidade ter sofrido tudo isso . 

 

17-Qual alcance que tem no Brasil? as áreas que contemplam?  

 

Nós estamos hoje, se não me engano, em 18 estados. Nós estamos em todas as regiões: norte, 

nordeste, centro-oeste, sul e  sudeste. Todas as regiões, 18 estados,cidades  eu não sei te dizer 

em quantas estamos. Porque nem todos que a gente lançou,tem tem filiados. 
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18-Quais são os temas relevantes para política partidária brasileira não contempla? e 

que esse partido contemplaria? Qual a relação com partidos da esquerda? 

 

Porque a maioria dos partidos pretende reformar o capitalismo. A gente defende na verdade a 

extinção do capitalismo, construção de um novo sistema que a gente defende. O 

socialismo.Várias dessas questões por  elas serem sistemáticas, elas não vão se acabar no 

sistema capitalista. Porque você dizer ,por exemplo, que vai fazer uma luta anti-racista 

consequente e dizer que defende a manutenção do capitalismo, é quase uma contradição, 

porque o capitalismo eles se mantém em cima do racismo, machismo, porque isso é ótimo para 

aumentar a exploração da gente sempre disse que, as opressões é uma forma de aumentar a 

exploração. Se eu posso dizer que as mulheres devem receber menos, então isso garante que o 

patrão receba mais, e lucre mais. Se eu posso dizer que, os negros são inferiores, então eu posso 

também pagar menos para ele, eu posso não empregar-lo para poder  maior lucro para as 

empresas .Então essas questões que são mais sistemáticas não são defendidas por esses por 

esses partidos,uma das questões,  por exemplo, a dívida externa.a maioria  dos partidos não 

fala sobre auditoria da dívida, o fim do pagamento da dívida pública, porque a maioria quer 

manter ali, não pode mexer. Isso é uma questão de diplomacia Internacional.Não pode mexer 

porque isso geraria na verdade um conflito entre as nações mas só que é uma  divida  

extremamente exploradora,que a gente já pagou o valor original dela, talvez umas cinco vezes, 

e que os juros são né bizarros para não ser ridículo porque é para manter essa dívida para 

sempre ,é uma forma de tirar dinheiro de uma nação o tempo inteiro para poder garantir o 

imperio,para poder garantir que um país  se sobressai em cima de outro. A maioria dos partidos 

nem trisca sobre essa questão, por exemplo, no fim do pagamento da auditoria Cidadã da 

dívida , isso é uma das coisas que a gente faz questão, porque define todo o resto,42 % do nosso 

PIB é destinado para o pagamento da dívida externa .Aí  você pensa, se 42% é destinado só 

para isso, para a gente fica com quase metade do orçamento,para todas as outras coisas. Então 

pagar os banqueiros, pagar uma dívida é mais importante do pegar a saúde, pegar a  educação 

e  

 

 

que garantir todas as outras questões que são importantes para a população. Então é uma 

questão que deveria ser o principal mas não. A outra questão que a gente faz o que a gente faz 

a defesa e que a maioria dos partidos não fazem é a garantia da memória verdade e justiça. 

Sobre a ditadura militar, nós somos um dos únicos países que não fez a apuração dos crimes 

da ditadura ,por isso, é tão fácil hoje vê defensores da ditadura militar.Isso em  outros países 

seria inadmissível, alguém vangloriar um torturador ou defender o retorno da ditadura militar, 

e no país Principalmente, neste último período, com o governo bolsonaro, é algo muito fácil de 

sair da boca das pessoas dizendo que deve ter ditadura militar, que viva o ustra e etc. Então é 

algo que a gente não pode admitir, os nossos morreram na ditadura militar e não morreram  por 

que eram bandidos, não morreram porque eram marginais,não morreram porque era contra a 

pátria.Morreram  porque defendia  a  democracia, direitos e ninguém sabe dessa história, 

porque esconderam essa história. Os militares esconderam essa história e fingiram uma 

revolução e coloca os seus militares, torturadores, assassinos e  estupradores como heróis.Então 
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nós cobramos a justiça  no sentido de punir os que cometeram crimes  mas que o nosso povo 

tem direito a memória saber o que aconteceu abrir os arquivos da ditadura e muitos foram 

perdidos e fingem   que não existe, deixa quieto e conta uma história para as pessoas que não 

condiz com a verdade. Então nós tivemos um avanço com a  comissão nacional da 

verdade,agora no período da Dilma ,no governo da Dilma mas que era só um limite,não tinha 

a mudança histórica de como esse momento da história foi registrado e nem de longe na justiça. 

Chile, Argentina são aqui  perto que tiveram ditadura semelhantes às nossas, fizeram 

julgamento dos seus torturadores,assassinos ,colocando eles na história como assassinos. Na 

nossa não tem nem isso, nem Ustra  que foi um assassino na nossa história nacional não tem, 

mesmo que  organizações internacionais coloquem Ustra como torturador e como um 

assassino, na nossa história ele não,por isso,permite inclusive, que o presidente tenha  fotos 

dele colado nos lugares.A gente sempre fala de Manoel Bezerra,  Manoel Lisboa, Manoel 

Aleixo e vários outros  que deram a vida é nesse período que são colocados na história como 

marginais,como pessoas que não defendiam a liberdade era só somente isso eles defendiam. 

Então são duas questões importantes para nós. Para que sejam defendidas e que delas dependem 

várias outras coisas que se seguem na sociedade. Uma outra questão ,até porque a gente critica 

a polícia é porque o comportamento da polícia é muito resquício da ditadura militar. A nossa 

polícia militar é uma polícia torturadora, uma polícia repressora que ainda comete crimes. 

Então hoje a gente discuti pelo fim da tortura porque ela ainda existe aos moldes da ditadura 

militar, além de tudo é racista,esse  racismo institucionalisado e defendido,mesmo que não seja 

defendido por todas as letras mas se ele é velado é uma forma defender que isso continue 

acontecendo. Então esse direito a memória vai muito nesse sentindo , porque se você expoe 

como  algum ruim para nossa história, a tortura é inadmissível que ela continue acontecendo 

nos dias atuais . 

 

19- Apoia algum candidato? Você apoia?  

 

 

 

A gente até discutiu isso na nossa última reunião, que a gente conseguiu fazer depois depois 

da  pandemia ,foi  promissória mas não tem muito jeito. Mas uma das nossas discussões foi 

justamente, isso quais partidos a gente se aliaria ?Então, a gente decidiu nem um partido de 

direita,principalmente, extrema-direita, fascitas  que foram inclusive participantes do bloco 

institucional contra a Dilma ,que  defenderam essas medidas mais fascitas  na nossa sociedade, 

foram aliados do Bolsonaro. No campo da esquerda, nós decidimos que a nossa aliança seriam 

mais com PSOL.Então a gente decidiu que não assim como taxativo mas a gente não vai fazer 

aliança com outros partidos, mas que o principal fosse o PSOL porque é o que se aproxima 

mais porque algumas as figuras mais principais deles defendem de posições mais parecidas, 

mais semelhantes com as nossas. Então ,a gente viu  se podemos fazer. A maioria dos lugares 

em que está saindo chapa pura  sem coligação mas os lugares a gente fosse fazer que a gente 

se coligar se aliasse com PSOL ,com PCB em alguns  lugares. Eles  não tem tanta atuação nas 

institucional mas também com PCB. Com os outros deveria ser dentro de uma discussão um 

pouco maior  até para poder fazer uma análise porque o que a gente tirou para essas eleições é 

que uma das nossas tarefas  é evitar que o fascismo avance  nas cidades. Então que os 
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representantes do fascismo não sejam eleitos nas cidades. Se for necessário fazer uma aliança 

pontual até mesmo com PT que não é o que a gente decidiu se a nossa aliança principal, pode 

ser o caso mas que a gente faça uma discussão se é realmente nesse sentido de fazer 

enfrentamento ao representante da esquerda mais conservadora, da esquerda mais 

opressora.Mas a nossas alianças mais com o PSOL  até porque com esse também que a gente 

se alia nos movimentos, principalmente, no movimento estudantil que é  com quem a gente 

dialoga.Em  algumas cidades a gente tá saindo na chapa com PSOL ou montando né chapas de 

apoio ao PSOL. 

 

20-Quem são as figuras principais? Qual papel da mulher dentro da up? 

 

Essa é uma das perguntas que mais gosto de dar.Porque a gente tem uma  polêmica grande 

entre os partidos sobre essa questão das cotas para as mulheres .Nos anos eleitorais eles 

começam a chamar as mulheres para filiar ao partido, tanto que aqui na minha cidade mesmo 

tem um outdoor desde o início do ano, chamando as mulheres para se filiar a um partido e que 

a gente vê isso é muito  superficial. É na verdade uma tentativa de garantia de uma cota que, 

normalmente são candidaturas que não vão ser apoiadas dentro  partido é mais para poder dizer 

que estão  fazendo. Às vezes nem recurso recebe, às vezes são companheiras dos homens que 

vão ser os candidatos, às mães, às filhas e  estão ali só para cumprir uma cota. E uma das coisas 

que nos orgulhamos  muito no Unidade Popular porque a gente é muito construído pelas 

mulheres né Tanto do nosso movimento MLB que é  vilas e  favela ele é em sua maioria 

construído por  mulheres porque , as mulheres é que no fim das contas vão brigar para ter 

casa ,para ter saúde, para ter educação porque ainda é responsabilidade da mulher. Então fica 

tudo na conta da mulher, normalmente são elas que se sentem mais impelidas a ir  fazer essa 

luta ,correr atrás. Então os nossos movimentos eram muito femininos ,a gente já se construiu 

muito de mulheres, tanto que saiu uma estatística agora do TSE que nós somos o partido com 

a maior proporção de mulheres. A proporção que eles pedem da cota e  que tenha 30% de 

mulheres pelo menos e o nosso partido tem 45% de mulheres candidatas, que a maior de todos 

os outros partidos. Os outros partidos tentam ficar ali na medida e tem uns que nem consegue 

quando vão ver no pente fino não chegaram aos 30%. Então é um partido muito das mulheres 

mesmo que está na maioria das direções vários presidentes estaduais são mulheres, quase todos 

os estados têm mulheres nas presidências, várias delas candidatas agora. Um partido construído 

para as mulheres mas também pelas mulheres então a gente não  é  cota só nas eleições, a gente 

participa dos espaços de direção do partido e isso deixa a gente muito feliz porque se a 

revolução feminina ela não será. Então precisamos das mulheres para poder fazer essa 

transformação que somos a maioria da população então o certo é que essa essa proporção seja 

invertida 

 

21- O que se espera para as eleições de 2020?  

 

 

Tem sido um  momento muito legal para nós, tivemos várias vitórias.Porque para nós o 

principal não é a vitória eleitoral  mas são as vitórias que  a gente vai conquistando ao longo 

do processo com a vinda das pessoas para aderir ao que a defende, a luta que a gente propõe. 
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Então nós temos feito tanto nas pré-candidaturas nós temos feito uma apresentação muito 

bonita assim muito, legal mesmo com a pandemia né que mudou um pouco toda a logística das 

eleições tudo mais, mas nós temos feito apresentações de candidatura de pré-candidaturas 

muito bonitas, porque é isso que você colocou na pergunta anterior de muitas mulheres, de 

muitos negros, de muitos indígenas. Então é uma representação da população de fato. Tanto  

que o nosso partido também saiu  nas pesquisas agora como o partido com uma proporção 

maior de negros candidatos, nós temos 70% das nossas candidaturas negras que, também 

representa isso né. A sociedade , em sua maioria negra ,deveria  estar representada neste espaço 

também. É um espaço ainda muito branco ,a política ainda é dos brancos. Tem sido uma 

apresentação muito legal para os candidatos e candidatas indígenas com candidatos e 

candidatas negras para as mulheres nas candidaturas a executiva, a prefeito e vice-prefeito. 

Então tem sido bem bonitas e a nossa perspectiva com as eleições, claro que em alguns lugares 

a gente  projeta a possibilidade de  vitória mesmo e conseguimos a cadeira para 

vereador ,principalmente, mas temos também a própria candidatura do Leonardo Péricles em 

Minas Gerais como vice prefeito da Aurea tem sido bem repercutido.Então temos saído nas 

pesquisas como as pesquisas que são espontâneas. A gente tem sido o primeiro lugar e nas que 

são direcionadas temos ficado ali entre segundo terceiro lugar então temos perspectivas de 

eleger em alguns lugares.Não temos a ilusão de que é um espaço fácil para a gente,que  tem 

tranquilidade para gente porque não é democrático, por mais que chama o processo de 

democracia não é democrático. A gente não recebe, por exemplo, fundo partidário porque  

quem não tem já deputados eleitos senadores eleitos não recebe. Um partido que acabou  de 

legalizar não vai receber nunca e vai demorar muito tempo para conseguir.Fora que a gente é  

contra a quantidade de dinheiro destinado a isso, mas mesmo assim nós não 

participamos,porque os partidos menores  não participam dessa distribuição. Nós não temos 

tempo de tv  então o que seria lógico né que o tempo de tv  fosse dividido igualmente para 

todos os partidos, mas não é . Os  partidos  que não tem é parlamentares eleitos não tem tempo 

de tv ou que não tenha tido coeficiente nas eleições não tem tempo  de tv.Então a gente 

começou agora não tem nada, não vamos estar na TV, então assim, nós não temos ilusão de 

que vai ter uma coisa fácil, um passeio né que nós vamos fazer, você viu nossa história, nossa 

história é de dificuldade, já estamos acostumado, com muita combatividade  para apresentar 

para disputar as pessoas, para apresentar essas novas propostas para poder mudar as caras, para 

mudar a cor para mudar o gênero da câmera das prefeituras. Então a nossa perspectiva de muita 

combatividade que a gente nesse período desenvolveu muitas lutas que a gente desenvolver a 

consciência das pessoas para uma proposta de política diferente uma proposta de política mais 

coletiva mais participativa com povo de fato nesse espaço um pouco das periferias essas 

pessoas que nunca tiveram espaço e voz que elas agora tenham como também se expressar e 

que a gente vai acabando os nossos espaços né que a gente vá aos poucos ocupando os espaços 

mesmo que eles não nos vem a gente vai ocupando os espaços Então a nossa perspectiva é essa 

e acreditamos que por isso como a nossa perspectiva é essa. Nós já somos vitoriosos porque já 

estamos aumentando a nossa inserção, várias pessoas têm procurado a gente para fazer filiação 

para conhecer a Unidade Popular, então nós não estamos pedindo só voto. Nós estamos 

apresentando uma proposta. Uma das campanhas que estamos fazendo agora é de  filiação das 

pessoas conheçam   a UP, estamos mandando programa discutindo estatuto apresentando de a 

Unidade Popular para as pessoas. Porque a luta organização do povo é o principal para nós. 
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Eleição tem uma, tem outra ,às vezes elege  às vezes não mas a luta do povo é o que é constante 

é o que a gente tem que fazer para ascender até porque para nós uma vaga no parlamento não 

é algo individual. Não é eu ganhei as eleições , o mandato é meu eu faço, fico rico ,eu faço 

isso.É uma ideia também de mandato coletivo os recursos  não serão  dados as pessoas, são do 

partido , para poder pensar  em questões coletivas. E não para as pessoas  se enriquecerem,que 

é isso que  fazem na política. Por isso que tantos querem ser políticos, não é por uma ideia de 

ajudar a comunidade, é uma ideia de enriquecimento pessoal.Depois ser médico, ser político 

está dando mais dinheiro. Ou  vender drogas, mas se quiser uma coisa mais legalizada vai ser 

político. Não pode ser assim a política,não pode ser para ascensão individual, as pessoas 

passam carreira .Então nós queremos mudar essa lógica de política, fazer várias denúncias, 

fazer as pessoas pensarem diferente do que já pensavam antes, e por isso, nós já nos 

consideramos vitoriosos. Nesses momentos que a gente apresentou várias pré-candidaturas, é 

uma agora no início da campanha .Tem sido bastante animador assim tem dado uma força e 

tanto  para gente seguir nessa luta. 

 

Entrevista Leonardo Pericles - UP- Presidente nacional 

 

 

 

Qual o seu nome e idade?  

Leonardo Péricles Filho, eu tenho trinta e nove anos. 

 

 Cidade onde vive e atua? 

 Eu sou natural aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E nasci. Em BH, fui criado em 

Contagem, que é uma cidade aqui do lado, da região metropolitana e hoje moro em Belo 

Horizonte Já há dez anos eu sou morador de Belo Horizonte da região do Barreiro aqui que é 

uma das nove regionais de BH.  

Qual é a sua formação?  

Eu tenho ensino médio completo, cheguei a ingressar seis semestres do curso de 

biblioteconomia- UFMG e justamente por causa da militância eu acabei saindo da universidade 

e até cheguei a fazer vestibular de novo pra voltar até pra voltar mas não quis acabei não tendo 

muita disposição pra finalizar o curso, tinha tido a reforma curricular aí eu voltava muito atrás 

aí eu desisti . 

Como ingressou na militância ? 

Eu conheci o movimento estudantil no final de de 1999, o movimento estudantil secundarista 

numa organização chamada união, juventude e rebelião. Eu estudava numa escola no turno da 

noite, numa escola particular uma escola que tinha desconto , era uma escola que era 

beneficiada pela lei da filantropia ainda era governo Fernando Henrique cardoso, aí teve uma 

mudança nessa legislação, aí a escola disse que não poderia mais manter o desconto que tinha  

e a mensalidade vai aumentar para o valor do curso diurno e era um curso tecnico em 

eletronica , ia aumentar em torno de 400% a mensalidade  e aí 90% do curso ia abandonar, 

porque a maioria eram pobres, filhos de trabalhadores ou trabalhadores e aí um rapaz que 

pertencia a UjR organizou uma resistência  e juntou a turma para resistir aquilo e lutar e me 

chamou. Eu fui bem reticente, achando que não teria resultado, que não iríamos mudar, mas 
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fui.Quando eu fui, eu fui tendo contato com o povo, com lideranças teve uma mobilização 

importante do povo, no dia teve protesto na porta da escola e o desenrolar daquilo tudo que 

durou mais de uma semana, a luta saiu vitoriosa. E a escola recuou o aumento e ainda manteve 

até o último aluno do turno sem nenhum aumento, isso durante 3 anos. Aí quando acabou 

aquela luta eu estava completamente diferente, eu entrei um Leonardo e sai outro e já tinha 

cheio de confusão na cabeça mas já tinha a certeza que eu queria seguir aquele caminho ali , 

ingressar naquele negócio que se chamava movimento estudantil e aí ingressei no início dos 

anos 2000 eu entrei na UJR que existe até hoje inclusive  e aí comecei minha trajetória. 

. E aí comecei minha trajetória e fui presidente fundador da Associação Metropolitana de 

Secundaristas, a AMES, né? Ajudei a montar grêmios nas  escolas, aí depois fui virar diretor 

da UPES que é a entidade nacional de secundarista de união brasileira dos estudantes 

secundários, eu fui vice-presidente de Minas Gerais, depois tive essa passagem pela 

universidade, passei na no vestibular no final de dois mil e cinco na UFMG curso de 

biblioteconomia como eu  disse, fui presidente do DA do curso, depois fui pra UNE, virei 

diretor de universidades públicas da União Nacional dos Estudantes no Congresso de dois mil 

e nove, diretor  da gestão até dois mil e onze. Eu comecei uma transição, recebi um convite o 

movimento de luta dos bairros, vilas e favelas, movimento que eu participo até hoje para ajudar 

na organização, na rearticulação dele em Minas Gerais. O fortalecimento da sua direção. Aí eu 

fiz essa transição também já tava muitos anos no movimento estudantil, .Então eu saí do 

movimento estudantil, fiz a transição, né? E fui para esse movimento MLB. E aí desde  2011 

eu articulo aí participei ativamente da construção da ocupação Eliana Silva que fica aqui no 

Barreiro que é onde eu moro em Belo Horizonte e juntei agradável, né? Porque eu já precisava 

de moradia, morava de favor com a minha mãe e juntar com a militância, enfim, então participei 

ativamente da construção da ocupação e depois ajudei a organizar outras dezenas de ocupações 

e e lutas, enfim, e desde 2014 eu participo da articulação da construção de um novo partido no 

Brasil que se tornou a Unidade Popular. . A gente viu a primeira experiência de 2014 para 2015 

que deu errado e depois de 2016 a gente reiniciou e aí coletamos um milhão e eh por assinatura.  

Havia familiares ou pessoas próximas envolvidas com movimentos sociais, espaços 

políticos, se sim, como essas pessoas participaram do seu processo? Olha diretamente assim 

eu nunca tive  assim os familiares muito engajados e a na luta  do movimento popular, mas 

depois  que eu ingressei na militância que fui refletindo, será também que contou também  na 

minha informação,  para que eu pudesse ter essa inclinação e tal. Aí eu lembrei que meu pai, 

ele nunca foi um militante ativo de sindicato, de nenhum partido ou movimento mas ele era 

um operário consciente, ele era trabalhador da CEMIG , era pintor de automóveis, assim e ele 

fez de quando ingressou lá e se filiou ao sindicato, sindieletro  na CEMIG,o sindicato  o teve 

uma trajetória muito grande de luta na década de 80 , 82 E eu me lembro que o sindicato tinha 

um boletim, permanente que tem quinze dias, e eu lembro do meu pai trazendo  esse boletim 

pra casa e eu lembro dele comentando das campanhas salariais, da luta, dos  engenheiro lá que 

era que era chefe da  CEMIG e  tinhas as contradições e lembro dele  numa greve, numa grande 

greve da CEMIG em 87,uma greve paralisou o centro da cidade industrial toda, paralisação 

nacional e eu lembro do meu pai aparecendo na televisão  e minha mão ficou até branca de 

preocupada,tinhas umas chargezinhas muito legais no jornal do sindicato, depois de anos eu 

tive a oportunidade de conhecer o cartunista, Nilson o grande cartunista  e eu acho que aquilo 

influenciou muita na minha formação, eu nem tinha muita noção mas depois , anos depois eu 
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pensei que ali dali influenciou na minha formação. E meu pai sempre foi muito crítico, 

inclusive no ponto de vista racial.O primeiro contato que eu tive com a da luta antirracista foi 

o meu pai, que meu pai ele tinha o apelido dele, o nome dele era Francisco de Assis, o apelido 

dele na empresa era Chico Preto e ele se orgulhava de ser chamado de preto sabe? Numa época 

dessa preto era xingamento, né?  Não sei você dessa trajetória, ou seu preto, né? Isso é até hoje, 

né? Porque dependendo de quem falar é, mas eu pra me se orgulhava e aí eu lembro dele assim, 

eu eu sofri muito racismo  na escola que eu acho que é um lugar que eu mais sofri na minha 

vida, diretamente, foi a escola infelizmente, inclusive por um monte de menino que também 

era preto né? E só porque a tinha a pele um pouquinho mais clara achava que não era negro, 

hoje eu fico refletido sobre isso e eu lembro, chegando em casa cabisbaixo, falando porra por 

que que eu sou preto aí é foda tal eu lembro dele falando comigo olha cê tem que ter  orgulho 

entendeu? Aí eu lembro dele falando, ele tinha umas piadas, uns bate  pronto que ele tinha de 

resposta,  eu lembro de uma que ele falava assim, por exemplo aqui eu tô tomando café lá no 

serviço aí o pessoal fala ô Chico cuidado aí procê não ficar mais preto aí ele fala, não eu tomo 

café pra não descolorir,tendeu? Então para cima, sabe? Sempre levantando que é muito bom a 

gente ser preto mesmo, tendeu? Nós temos que valorizar que a gente é bonito, tem que saber 

de sempre foi uma pessoa assim, então eu acho que esses dois fatores, que nós tem  influência 

do de levar os jornais do sindicato, das coisas e tal e também essa parte mais do da questão 

racial,  eu acho que isso aí foi sempre muito forte. Então, diria que essa influência veio do meu 

pai. Digamos assim, com todas, nunca foi um militante, desses como a gente vê, não como eu 

seja hoje mas do jeito dele eu acho que ele me influenciou bastante 

 

 Quais grupos ou movimentos sociais você já participou?  

 

É aí eu disse meu fui da UJR fui da da AME entidade metropolitana de estudantes, foi da 

entidade nacional de regularistas. Fui do DA da  minha escola, da UNICMES, fui da UNI, fui 

do MLB, foram que fui não, soa né? Até hoje sou da coordenação nacional da MLB e sou hoje 

da unidade popular da UP.  

 

Já se filiou em algum partido?  

Sim, já tive uma filiação democrática quando eu saí candidato em dois mil e oito vereadores 

no PDT e a outra só na Up mesmo.  

 

E quais pautas, questões e agendas são mais importantes pra você e a unidade popular , 

tem um eixo central na sua militância?  

Do ponto de vista de pauta, olha eu podia te falar o seguinte: A luta pelo poder popular e pelo 

socialismo, as pautas centrais e o poder popular entendendo ele como uma transição dessa 

sociedade capitalista né? Com várias reformas fortalecendo o poder local existente em vários 

setores populares, sobretudo a classe trabalhadora, ela tem papel de decisão de por ser maioria 

pela importância que ela tem por  construir as riquezas desse país ela tem um papel protagonista 

central na condução do país então e o socialista porque eu não acredito em possibilidade de 

superação das desigualdades do atual estágio de exploração  e opressão que a gente vive  a 

exemplo,? Do da condição de vida da maioria da classe trabalhadora hoje, cada dia mais 

explorada, cada dia mais, com menos direitos, né? E sobretudo também a abordagem da 
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maioria da classe trabalhadora que é negra, então não vejo a possibilidade dele superar o 

racismo, superar o poder do patriarcado, né? Que coloca as mulheres  numa condição de 

submissão, de não assumirem seu papel central de direção do país, mas esses também são 

maioria. Então não acredito e ainda mais nesse país que originou de história foi formação 

econômica extremamente escravocrata, né? E que a classe dominante é extremamente 

autoritária, racistas, patriarcais anti-povo principalmente, que ficam ricas mantendo o Brasil 

submisso, Independente das potências mundiais , então assim, eu não acredito na possibilidade 

de alteração da situação de vida da imensa maioria do nosso povo que não seja por uma ruptura 

com o sistema. Acredito que a democracia popular só é possível superando democracias 

limitada onde quem realmente tem direitos são os muito ricos os pobres, o conjunto dos 

trabalhadores, trabalhadores têm um aparente  acesso a uma aparência democracia porque 

votam de dois em dois anos e mesmo assim não conseguem enxergar o conjunto das 

organizações, votar naquilo que aparece e o que aparece principal é que tem né é tem dinheiro? 

Então são poucas as organizações populares que têm espaço para poder se pronunciar,   para 

dialogar, para se apresentar pro público.  Então enfim acredite que  essa democracia popular 

não vai ser o poder do dinheiro que vai mandar e sim  a decisão da imensa maioria das pessoas 

tão eh e pra isso os meios de produção, as terras, as fábricas, os bancos, as usinas, enfim, tudo 

que dá as condições de gerar riquezas que são os trabalhadores que fazem efetividade mas que 

tem dono privado  precisa tá a serviço da sociedade então por isso eu considero chamo isso de 

socialismo ele aprendendo com os com os erros né? Com as experiências do século XX com 

os acertos e eu acho que o socialismo mais acertou que errou no mundo, então em um país 

riquíssimo, lindo, maravilhoso, com um povo tão inteligente como tem o Brasil, eu acho que o 

socialismo vai dar muito certo. 

 

Quem teve a ideia do Unidade popular? Quando surgiu?  

 

A UP foi uma iniciativa de movimentos que já existiam. Sobretudo o que eu faço parte que é o 

MLB, não confunda com a MBL, por favor é que oposto ao movimento de esquerda  o 

movimento luta de classe que é uma corrente sindical, o movimento de mulheres Olga Benário 

que é o movimento feminista, e a união da juventude rebelião que é essa organização de jovens 

tanto de das universidades e escolas como também das periferias. Essas organizações já 

existiam e sentiam ausência de espaços institucionais para atuar. 

Já lutam há muitos anos, mas sempre esbarravam na canetada. Digamos assim, em termos 

gerais que é luta, luta, luta, mas depende do Prefeito assinar, depende do Vereador, depende 

do deputado, depende do depende do governador, e aí  nós temos que atuar nesse campo 

institucional, chegamos no limite aqui também, mas o que que é a crítica que a gente faz a 

esquerda nesses últimos anos? É que ela se resumiu a uma ou outra coisa. Então, uma parcela, 

né, que ah, vale mais um partido, né, que você  pode tá pensando, mas poxa, já tem pra que 

formar outros? Tem que achar o seguinte, o conjunto se você for valer a esquerda nesses anos 

ou ela é intra institucional, ou seja, joga todas as suas fichas pra luta parlamentar e o movimento 

popular fica em todos segundos, terceiro plano, quarto plano, quando dá né e não tem papel 

protagonista, tem papel protagonista central nenhum ou uma esquerda que nega completamente  

a institucionalidade e vai tomar o caminho de aparentemente supostamente priorizar o 

movimento popular, mas aí também não consegue crescer, não consegue se desenvolver e aí 
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não sai do lugar. Então nós achamos que não é uma ou outra coisa, são as duas coisas, você 

tem que saber fazer institucional e extra institucional. As duas coisas precisam acontecer, não 

existem transformações sociais profundas que não tenham raízes nesses dois campos e tem um 

que é determinante, que é o movimento popular, que é o extra parlamentar este manda inclusive 

no parlamentar e eu estou falando manda, não me encare aqui como autoritário mas é porque 

o movimento popular o povo é que tem que dar linha para ação  institucional a necessidade e a 

vontade dos que as pessoas tem aqui fora é que tem que ser determinante para nossa atuação lá 

dentro do parlamento burguês , ele tem maioria conservadora ,anti povo daquelas classes 

dominante  que eu fiz referência no início ela manifesta na política institucional através dos 

deputados, dos senadores enfim com raras exceções porque vão ter parlamentares progressiva 

e tal, mas a maioria vai se manifestar a favor dessa situação do então a nossa atuação 

institucional tem que ser mais pra cima desses setores entendeu? Mas você só vai pra cima 

deles   tendo maioria onde dentro do parlamento disse pouco provável que a esquerda terá. Mas 

onde onde a gente pode ter maioria? Onde a gente pode ter mais força que a  direita? nas ruas, 

no movimento popular, nos ocupações. nas greves, nas manifestações e nesse lugar se você  for 

ver bem na história do Brasil eles nunca conseguiram ter mais gente do que  nós, nunca 

conseguimos dominar este espaço, este espaço é por excelência do povo, do movimento 

popular da classe trabalhadora e esses espaços é que dão força pra esquerda e aí se eu não tiver 

fugindo aqui do da sua pergunta eu quero dar um exemplo aqui na nossa  América, nas grandes 

transformações que estão acontecendo no Chile, que estão acontecendo nas Venezuela, estão 

acontecendo na Bolívia, que aconteceram nos Estados Unidos, porque a derrota do Trump foi 

significativa, como foi? Foi com um grupo de parlamentares muito bom que foi lá não, foi com 

o povo na rua aos milhões mesmo debaixo de pandemia, indo pra cima, quebrando assim, vou 

usar um termo desculpa que chulo quebrando tudo, com o povo tudo arrumando pra China, 

enfrentando o poder, colocando o governo em xeque. Isso precisa ser feito senão não muda 

nada.Desculpa que o palavrão eu vou dizer assim, vamos entender, não vai mudar porra 

nenhuma, se o povo não for quebrar o pau, entendeu? Não tem transformação se não for Chama 

isso que for, tem que falar que tem que ser radical, tá bom, eu sou então, busco pela raiz e o 

que o povo exemplo foi um chileno. Quer um exemplo mais  profundo que o chileno e o 

colombiano agora,  No Chile aprovou as condições de uma constituinte das mais avançadas do 

mundo paritária. Como é uma presença indígena. A maioria da direita ficou com um terço só 

das cadeiras, entendeu? Como foi aquilo? Puta processo de mobilização popular. E a Colômbia 

agora tem duas semanas que o povo tá na rua. Completando a terceira semana, agora eles 

derrotaram a reforma tributária que o governo propôs. Então é isso, essa direita só entende qual 

é o discurso do povo aos milhões falando aí vai. Aí a coisa começa. alterar. E aqui no Brasil 

nós estamos atrasados hoje. O país mais atrasado das Américas né? Da América Latina no 

momento atual, entendeu? Com um governo desse aí de assassino, e genocida, de fascista em 

pleno século vinte e um de nós tamo atrás, não podemos, temos que ir pra cima, entendeu? E 

tem setores dessa esquerda que cê tá falando que você tem o doce esquerda que tá aí, uma 

parcela dela, que frear a luta, quer continuar continuar nos discursinhos de parlamento só e não 

quer saber de ir pra rua, entendeu? E aí perde credibilidade no povo, porque o povão tá puto, 

revoltado vai em qualquer favela e conversa com o povão tá tudo pô, desempregado, passando 

fome, fodido, recebendo a miséria que é emergencial que consegue bem, entendeu? Não 

consegue nem comprar um gás, essa situação não vai dar uma passagem de ônibus, água, luz. 
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Comé que é a vida? Que que faz? Entendeu? Qual a saída pra isso tudo? Então tô apresentando 

uma saída, revolta popular e nós a Up  nasceu para incentivar a revolta, entendeu incentivar a 

rebeldia, incentivar a insurgência popular.  Nós achamos que esse é o caminho. Se não for por 

aí, serve pra muito pouco o partido se ele não for de esquerda, é pra isso. O de direita é pra 

explorar, roubar enganar ,de esquerda, serve pra muito pouco um partido se não tiver dentro 

dessa  ação fazer disso que eu tô falando aqui.E seus militantes amarem amarem terem prazer 

em quebrar o pau do que ir prum prum gabinete de ar condicionado, entendeu? Em vez de tá 

ali, você tem que amar, tá no meio do povo e lutar com ele, sofrer os mesmo problema, viver 

as contradições e quebrar pra mudar o Brasil tem que amar isso. A rebeldia.  

 

E quando surgiu falando de data e de momento quando que surgiu?  

A primeira iniciativa foi em 2014.  A gente  estudou a legislação, viu que  tinha que pegar meio 

milhão de assinaturas e foi uma luta e deu errado. Esse negócio de se transformar em partido é 

muito ainda antidemocrático a legislação. Então a gente foi tolhido, a gente começou o primeiro 

processo, eles mudaram a lei com o jogo rolando, sabe? Aí a gente perdeu sempre dezesseis 

cento e quatorze mil  assinaturas que a gente tinha coletado no Brasil todo. Então veja, cê 

precisa de meio milhão a gente tinha colocado um quinto disso já e foi tudo caçado. Aí a 

experiência frustrada, né? 

 Enfim, nós tivemos que recomeçar, aí realizamos alguns de nós até achava que não  ia dar 

certo,  esse  negócio de montar  partido não dá  é muito difícil mas a maioria levantou a cabeça 

e falou, não, nós vamos fazer vai demorar mas  vamos fazer, nós vamos  aprendendo  com os 

erros que nós tivemos agora aí no dia 14  quatorze de setembro de 2016 começou nosso 

trabalho. O início da minha preparação foi em setembro de dois mil e dezesseis. Não, desculpa, 

outubro. Primeiro de outubro de dois mil e dezesseis a gente iniciou nosso trabalho que era 

uma eleição  municipal. No final de semana da eleição nós começamos a coletar assinaturas  

para onde nós fomos? Vila favela, ocupação, bairro pobre, porta de empresa, de escola, de 

universidade, praça, dentro de ônibus, metrô, foi isso, onde o povo está. 

 Nós terminamos o processo precisamente a catorze de setembro de dois mil e dezoito. Nesse 

processo a gente coletou fomos  vemos que não era só meio milhão de assinatura que tinha que 

coletar é muito burocrático, precisa de título de eleitor, enfim. aí nós coletamos um milhão 

pouco mais de um milhão e duzentos mil assinaturas para que quinhentas mil fossem 

reconhecidas. 

 Como o sistema é lento pros pobres, a avaliação te entregou-se setembro, catorze de setembro 

de dois mil e dezoito, demorou mais de um ano para serem julgados. Nós só fomos o 

julgamento final nosso foi dia dez de dezembro de dois mil e dezenove, no final de 2019  aí 

nós nos tornamos o mais novo partido político do Brasil. O mais novo da esquerda e o mais 

novo do Brasil e o único partido que conseguiu se registrar debaixo dessa legislação 

antidemocrática de dois mil e quinze tornou muito mais difícil um  partido  ser organizado 

porque impôs dois anos para coletar 500 mil  assinaturas. Sim. Mesmo assim a gente conseguiu 

né? E aí eu fiz o registro aí lembrando né pandemia história no início de dois mil e vinte, então 

a gente não conseguiu nem nós tivemos um mês e meio, dois meses pra funcionar né?  Antes 

da pandemia, aí estoura a pandemia no início de dois mil e vinte né? E desde lá ele está 

funcionando debaixo dessas condições extremamente adversas. 
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 E os nomes mais importantes das pessoas que fazem parte da unidade popular o que 

essas pessoas fazem, de que áreas elas são?  

Olha esse negócio dos nomes mais importantes nós não somos um partido assim nasceu com 

essa ideia dos caciques, a gente não tem nenhuma grande expressão nacional assim grande 

parlamentar, senador  e achamos até bom. A gente nasceu do seu Zé e da dona Maria mesmo, 

do do Leo lá da da Eliana Silva, né? Do da dona eh Josefa lá da ocupação tal, do seu Jair no 

Jair não, né? o jovem ali da escola tal o rapaz ali ou a moça da da universidade e tal é isso sim 

eu sou lideranças populares né? E eu sou o presidente nacional, né? E morador de favela é isso 

aí sabe? Então nós somos isso aí né? Podemos até um dia ter grandes lideranças mas como que 

a gente quer que a juventude se destaque da burrice que nós fazemos? Se isso que nós fazemos 

as pessoas nos reconhecerem e falarmos 'poxa ' esse é o caminho, aí trabalhamos por isso 

porque muita gente nossa tem muito, mas seja muito famoso, né? Mas é conhecido no corpo. 

Agora é isso, nossas lideranças nossas são desse processo com classe de lutas, tá? . E maioria 

negras, viu?  

 

Tem divergências  políticas com algum grupo ou partido?  

Uma parte da esquerda se dedica demais à questão institucional e está muito distante das 

periferias, do povão. Então essa é a crítica que nós fizemos para construir a UP. Nós  achamos  

que a esquerda  real tem que tá no meio do povo, como o moviemnto negro. Imagine um 

movimento negro que não  assume periferias tentar entender isso. Como? Sabe? No Brasil 

comé que cê faz isso? Aí uma esquerda que fala a classe trabalhadora ,vai falar aí setores da 

esquerda e trabalhadora faz esse discurso e tá aonde? Nos gabinete ,nos bairros da classe 

média? Entendeu?aonde tá se lascando vendendo água no final hoje, tendeu? Trabalhando no 

serviço sem carteira assinada, os pedreiras, as diaristas, as domésticas, nosso povo tá onde? se 

lascando na pandemia, arriscando o pescoço, pegando ônibus lotado. É isso aí, aí e aí vem pra 

onde a gente tá? E como que a gente bota longe disso? Sabe? O que que cabeça que um 

parlamentar vai ter pra não viver essa contradição aí? A crítica tem que fazer é essa, tá muito 

distante que é a vida do povo. Isso aí não tem jeito, sabe? Não vai ganhar respeito. Se não 

estiver inserida nessa contradição aí. 

E por que formar um partido e não ficar somente num movimento social?  

 

Nessa luta pelo poder, e não falo poder nosso  nosso, poder de meia dúzia, poder do povo, por 

isso que eu falei isso justamente ao poder popular pela mudança do sistema ,não dá pra você 

atuar só como movimento social porque se você atuar só como mídia social você vai atingir só 

as pautas  específicas daquele movimento social específico. digamos assim o movimento entre 

aspas, amplo que aborda todas as demandas e pautas dos conjunto dos movimentos Sociais se 

chama partido. Os partidos são a forma, eu vou parafrasear uma referência que nós temos muito 

grande que é o Lenin que é o grande revolucionário russo. As ideias dele são extremamente 

atuais nesse momento de crise social, cultural e ambiental que faz a referência do seguinte: os 

partidos são a forma mais acabada da luta de classe. Da expressão direta dessa luta de classe, 

da luta política, da luta de classe gera e que eu falo essa luta de classe? É da chamada aqui pra 

gente a grosso modo para nosso entendimento o embate entre ricos e pobres que nunca deixou 

de existir. Embate entre as classes sociais. A gente vive uma verdadeira guerra. Só  que aqui 

ela é velada, né? Ninguém tá jogando uma bomba em cima  lá no jacarezinho.  Mas entra lá 
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falando que está metendo bala em  bandidos e que quem que tá morrendo mesmo, é negro, 

pobre, filho da classe trabalhadora, trabalhador sem emprego e  tão sendo massacrados, né? 

Então, essa luta está rolando, a luta de classe tá aí e a expressão mais direto é partido é outra 

questão a terminar, sobre isso porque vou dar um exemplo, né? Porque no campo nosso do do 

povo, da esquerda, sempre tem gente muito séria, comprometida que considera que a questão 

partidária ela hoje já tá tão queimada, essa política aí então é melhor a gente se afastar disso, 

né? Vão só atuar aqui no nosso movimento aqui, né? Fortalecer aqui o corre da favela, fazer 

nosso nossa luta aqui das em defesa da mulher negra, preta aqui, da periferia, vamos fazer os 

corres para conseguir as cestas básicas,  esse negócio de política eu não quero saber desse trem 

não, vamos tocar o nosso só que em que enquanto muitos dos nossos fazem isso, horroriza essa 

política aí que eu concordo com a crítica, tá errada, essa política eu também não quero, grande 

parte dela. Então faz sentido que as pessoas pensem assim. Só tem os que mandam, os ricos, 

os menos 1 % da população, os muito ricos no Brasil são os que manda mesmo na na Globo, 

na Record, na Band, no Itaú, no Bradesco, na Vale. 

Esses aí não tem a menor dúvida  da importância dos partidos políticos que eles tem uma 

porrada de partidos. Ele tem um partido de direita é um monte e eles não tem a menor dúvida 

que eles tem que atuar na política eles tem o menor número que eles tem que mandar nesse 

Brasil, não cabe dúvida para eles, se tem ou não que  atuar na política, eles atuam formam gente 

desde pequenininho nasce pra mandar já. Nasce para mandar nas empresas e nasce para virar 

parlamentar também, filhos de um monte desses caras, tudo na política sendo formadinho na 

política deles, evidentemente , não tem dúvida de que tem que explorar, se tem que arrebentar 

com a classe trabalhadora. Eles não têm dúvida, essa dúvida fica no nosso campo aqui. Então 

nós temos que ter um Estado maior do nosso lado aqui também o exército revolucionário 

precisa ter seu seu comando e aí nós montamos a UP para ser um lado de cá, organizado 

também sem dúvida de  que nós temos temos que enfrentar, quem é o inimigo quem faz o povo 

viver na miséria enquanto tá vivendo na fome tendeu? Viver as contradições que vive num país 

tão rico né? Nós não temos dúvidas que somos muito ricos nesse Brasil essa classe dominante 

eles são nossos inimigos, nós lutamos para poder tentar passar a certeza pro nosso povo pro 

lado de cá não é? Sim. Ah tá pronto pra fazer esse enfrentamento e claro isso não é simples, 

não vem da noite para o  dia, aí depende muito do trabalho.  

 

 E quais foram as dificuldades que a UP teve? Eh tem financiadores gente teve um 

financiador e financiadores quem, quem foram? Quem são os financiadores?  

Olha os financiadores da UP são as pessoas da UP. Esse povo aí que eu  falei que fazia essa 

militância que tira um pouquinho esse trem pra custear sua própria condição. Então como 

processo de construção das suas coletas de assinatura. A gente fez isso tudo voluntário. Que as 

pessoas se fazerem aí qual que é o resgate dessa política que eu tava falando? Nós entendemos 

que a gente tem que ter uma nova geração de políticos e políticas no Brasil de rua, essa pessoa 

que eu falei que tem mais amor à luta do que vejo a conciliação do que o gabinete ela também 

tem que fazer política porque ela acredita não é só pra ganhar dinheiro.Então ah mas como se 

pode o negócio desse? pode. A  política inclusive da esquerda, a história da esquerda no Brasil 

foi muito mais por acreditar do que ser isso aí, que está posto.Os financiadores somos nós 

mesmo, agora tem os filiados contribuem com 10, 00 para  ajudar o partido. Ela contribui no 

mínimo com dez reais por mês pra quê? Pra custear  
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Qual o alcance do Brasil? Que áreas contempla? É a gente atua em vocês Eu falo Brasil 

assim, regiões do Brasil?  

 

No Brasil nós começamos o trabalhar  em 14 estados e estamos  caminhando para 23 três e 

temos contato com 27 mas aí é federação, estamos indo devagar na função, porque nessa gente 

não formar diretórios que eles não tem nada a ver com os  ideais do partido, com o 

programa ,nós estamos em vários estados. 

 Apoia o algum candidato? 

Pela primeira vez no ano de 2020, foi a primeira vez no registro, dois mil e dezenove, como eu 

te disse. Então, a gente participou das primeiras eleições nos dois mil e vinte. Debaixo da 

pandemia, então foi bem adverso porque nós somos um partido que sabemos fazer política 

aglomerando gente, né? Juntando gente  na rua, na praça e tal, então foi mais complexo, mas a 

gente participou das primeiras eleições, agora temos  candidatos no Brasil . 

Qual o papel da mulher dentro da UP?  

Nós temos maioria na UP negros e de mulheres. As mulheres têm um papel central ao lado Por 

exemplo, a vice-presidente é uma mulher, uma companheira lá do Rio Grande do Norte.A 

Samara, uma mulher negra. E  várias presidências  de vários estados são de mulheres também, 

enfim a gente dá muito peso pra isso. Um dos movimentos construtores da UP, vem de 

mulheres, então a gente considera fundamental, ? Para uma pauta que caminha junto. É uma 

das bases na na luta de classe, é a luta contra o patriarcado. 

Como foi as eleições dois mil e vinte? 

 É foram uma experiência muito importante pra gente no que foi a primeira vez que a gente 

participou de eleiçoes, muitos dos nossos já tinham participado de eleição enfim, gente que já 

foi de outro partido inclusive, já foi candidato em outros momentos, mas né? Agora a maioria 

nunca tinha participado de nada né? Então foi realmente uma experiência  muito importante 

pra nós. 

 

 Pra entender um pouquinho desse cenário, foram eleitos  difíceis, não só por estar debaixo da 

pandemia , mas também porque a gente enfrenta uma cláusula de barreira que é uma legislação 

ultra antidemocrática e que é contra a constituição, né? Inclusive atenta contra a liberdade de 

organização partidária que tá prevista na Constituição, o que impõe um monte de barreiras pros 

partidos  menores. E a Up  é  uma sacanagem,  porque a gente nem existia, então a gente não 

via nascer já sob a cláusula de barreira, porque a gente não teve a eleição de dois mil e dezoito 

que a gente participou pra poder aí sim saber se a gente tem direito ou não,  essa causa de 

barreira impede a gente de ter tempo  de tevê, de ter rádio. Impede a gente de ter acesso ao 

fundo partidário e a gente só tem uma migalha do fundo eleitoral,é muito desigual aí a isonomia 

fica em segundo plano, no Brasil, né tem partidos que recebem milhões e milhões  campanha, 

a gente só pra você ter uma ideia mas na do fundo eleitoral a gente tinha um milhão e duzentos 

mil reais pra dividir com o Brasil inteiro para todas as candidaturas para tudo que a gente for 

fazer. Tem partido mais do que isso uma Prefeitura do interior, sabe? O partido tinha duzentos 

milhões de reais pra isso fundo  a fundo eleitoral fora o fundo partidário então é muito desigual 

assim é um extremo por isso que eu falo que não é  uma democracia mesmo que a  gente viva. 

Porque no final das contas quem tem lá né? Quem está nas articulações estrutura anterior tem 
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tudo e o resto não tem acesso a quase  nada para participar do processo como é o nosso 

caso.Então a gente entende que esse crescimento precisa se dá de outras formas, a eleição 

também e movimento popular né 

é unidade popular socialista ou somente unidade popular?  

O nome do partido é unidade popular. A palavra consigna central do partido é pelo socialismo. 

É por isso que vem vinculado ao nosso nome Unidade  Popular tracinhos pelo socialismo. A 

sigla é UP e seu nome é Unidade Popular, consigna  central pelo socialismo. Por isso você se 

vê  vinculado à Unidade Popular. 

Você fala bastante  do socialismo e onde fica o discurso racial no debate do Unidade 

Popular? 

 

É aquela referência que eu fiz em relação a quem é inimigo nosso  e do país. Que são as classes 

dominantes.As classes dominantes no Brasil são autoritárias,racistas ,patriarcado e antipovo, 

dentro desse quadro, a gente considera que a base central da luta de classe é a luta antirracistas 

e contra o patriarcado,caminham juntas, conjuntamente com a luta central que nós fazemos 

contra a exploração e opressão no Brasil, é impossível ignorar que a maioria é trabalhador e a 

maioria dos trabalhadores e trabalhadoras e a maioria desses trabalhadores e trabalhadoras são 

negros.  Então essa é necessário fazer essa conexão de forma permanente e aí a expressão maior 

disso é a ação principal nas periferias e a gente não precisou criar cota né? Eu não sou contra 

a cota eu cumprindo o papel que você está no Brasil tem que continuar junto até ter acesso 

universal agora na universidade quando tiver vestibular tem que ser cópia. Quando tiver livre 

acesso à universidade, aí ela não vai falar mais sentido porque  maioria já vai ter acesso a 

universidade e aí beleza. OK mas enquanto isso a gente fez claro. Agora o que eu tô falando é 

porque como a gente atua na periferia naturalmente  a maioria negra e no  partido a maioria é 

mulher. Os dois fatores não foram difíceis, a gente até se  preocupou, nossa vamos olhar tem 

que ter né a relação aí nós fomos ver quando foi ver , cinquenta por cento cinquenta e foi assim, 

as candidaturas inclusive não foi a gente que disse, foi o TSE, o partido que proporcionalmente 

mais fez candidaturas negras no Brasil foi a UP .Não foi um negócio assim termo, vamos aqui 

determinar não que a gente não acha importante, mas vamos dizer assim, estava preocupado 

com tanta coisa quando foi ver a gente era a maioria.  

 

Entrevista  Frente Favela Brasil- Geraldo  

Nome e idade.  

 Geraldo dos Santos Coelho , 42.  

Cidade em que vive atua Rio de janeiro  

Qual a sua formação onde estudou, fez ensino superior?  

Bom, eu superior na Augusto Mota em história história do Brasil e mestrado em história 

comparada  

 Como ingressou na militância? 

 Bom. Na verdade, o que que acontece e eu não sei se é bem uma militância , eu carrego uma 

causa comigo na verdade ter a causa da questão da minha pele a causa a causa racial e a questão 

da favela entendeu? A família é toda negra minha vó veio migrada  da Bahia para cá  com vinte 

e três  filhos e fomos morar na favela de Vigário Geral e aí e a gente viu muitas atrocidades, 

perdi muitos irmãos e primos, e sofri muito preconceito ao longo da minha vida , é um dado 
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momento até tinha um dever,  de lutar por isso, então eu não eu não acho que  eu sou 

militante ,eu acho que eu tô apenas lutando por uma causa em que essa causa está devolvendo 

para sociedade então pelo que a sociedade pode trazer pra mim, então eu não me considero um 

militante político, apesar de estar participando , o termo eu acho que não combina comigo, eu 

acho que não combina comigo e eu acho que nem combina  como o partido surge ,lógico  a 

gente está dentro da política e tem os quadros, mas  assim como a gente não gosta do termo 

direita e  esquerda, eu acho que militante, assim como a gente não gosta do termo direita e 

esquerda, eu acho que militante não é  um termo muito adequado, adequado para a construção 

que, é muito maior  muito maior, eu acho que a construção racial, a construção espacial que o 

partido vem trazendo é muito mais importante do que isso. A ideia de ser política então eu não 

me considero militante, eu luto em prol de uma causa, apesar de saber que está muito ligado e 

que a gente precisa seguir alguns termos, como direita e esquerda, a ideia é trazer algo diferente, 

algo novo, então eu não carrego para mim o termo militantes. 

 

 

 Havia  familiares ou pessoas próximas envolvidas em envolvimentos sociais ou políticos? 

Se sim , como essas pessoas participaram desse processo?  

 

Nenhuma, a maioria das pessoas da minha família tiveram formação no máximo até a quarta 

série,  nunca tiveram  contato com movimento social ou política. 

 

 E qual é a sua trajetória como ativista? Como foi sua inserção na política?  

 

Minha história como ativista é desde quando eu nasci, eu sobrevivi eu fui ativista para poder 

sobreviver, e como eu já disse eu nasci dentro de uma favela  e sobreviver dentro da favela não 

é fácil,você tem medo, não é uma coisa muito simples, aí eu acho que quando eu faço a 

graduação ela  me dá  o orgulho de ser quem eu sou,negro ela dá o orgulho de morar dentro da 

favela, ela ela diz que eu não sou tão feio quanto que eu pensava que era, ela  

diz que não sou tão burro quanto eu pensava que eu era.  E isso daí me dá força pra pra pra 

buscar caminhos, para buscar caminhos em que eu possa para me tornar esse ativista uma 

pessoa que luta em prol de um objetivo que é racial, em prol de um objetivo espacial  que é a  

favela. Então acho que a partir da graduação, ela começa a dizer que eu não sou aquilo tudo 

que eu pensei que era né? E aí só pra sintetizar eu achava que eu não podia entrar numa 

graduação por exemplo, porque era muito distante da minha realidade eu achava que eu não 

podia assumir grandes cargos dentro de organizações, ter  carro, ter uma casa, todos esses status 

eu achava que não era, achava que se que não que não era pra mim, eu tinha um espaço e tava 

desenhado dentro da minha cabeça. Aí a graduação ela consegue me  libertar dessas amarras e 

aí a partir daí eu  entendo que eu posso esse processo de transformação que eu tive ajudar outras 

pessoas também passar esse processo de transformação. Se eu negro, pobre, nascido numa 

favela, com uma familia  teoricamente “ degenerada”  e uma  serie de dificuldades consegu i 

chegar  ate aqui, é possível que eu possa fazer com que outras pessoas entendam que também 

dá pra chegar aqui e aí a partir daí eu me torno esse ativista, que eu concordo com a palavra, 

de ser  um ativista político.  
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De grupos ou movimentos sociais você participou? 

Antes do Frente  favela brasileira eu não  era ligado a movimentos sociais,ainda hoje eu tenho 

algumas questões de movimentos sociais. Eu era  muito ligado a questão da da educação ,eu já 

era presidente de uma ong de teatro e de formação social dentro  de uma favela  e de nome 

dessa ONG é  C P T - Centro de Pesquisas Teatrais,  eu já conhecia alguns movimentos como 

afroreggae, mas  nunca quis estar dentro desse desenvolvimento por entender que que não era 

o caminho e tal e como eu falei até eu iniciar minha graduação e ter a fase de maturação ,eu 

não tinha o entendimento nem do que eu tava fazendo nesse mundo , eu tava pra trabalhar, 

produzir e viver pela vida que era  levada pra viver, eu lia bastante, eu sempre gostei muito de 

estudar mas  eu era limitado a buscar, eu criava limitações dentro de mim para buscar eu achava 

que a partir dali eu não não era pra mim, a partir dali era muito complicado, então era ter a 

página B . Então não buscava muito essa relação com os movimentos sociais e tudo. Então eu 

posso ter relações com os movimentos sociais a partir do frente favela  Brasil, aí  a partir do 

frente, aí relaciono com uma série de controles sociais.  

E você pode citar quais são esses movimentos nesse contato? 

A Unegro, tem a nova frente negra  brasileira, tem o ceap,  a frente nacional  antirracista  que 

é um outro movimento que eu ajudo a fundar, tem o cedim. Tem uma série de outros 

movimentos que depois eu vou atuar como esse ativista político, que é movimentos de 

renovação como o  acredito que   é um   movimento que teve  a participação forte como pacto 

pela democracia. Então são vários movimentos que posterior o frente  eu passei a tá ocupando 

alguns espaços até pra falar em nome do partido de algum jeito. 

 

Quais pautas, questões e agendas são mais importantes para você. E tem um eixo central 

na sua militância a essa militância você pode ler como um ativismo? É a questão racial. O 

eixo central da minha luta é a raça. A questão racial.  Então  eu acredito que tudo que tá 

relacionado ao negro  é o ponto central. Então se a gente falar de homofobia eu vou pensar na 

homofobia  voltada para uma pessoa negra. Não que o  homossexual branco não deva ter todos 

os direitos de crime de homofobia, mas  o prisma do meu olhar, está  sempre voltada pro negro.  

Quando a gente for pensar por exemplo  na questão da mulher, a mulher negra ,ela tem que ser 

pautada em primeiro lugar, é é o gênero, é a classe é a questão social mais que se deve ser mais 

observada e ter o maior atenção, tensão antes do homem preto e antes da mulher branca. Então 

acho que a mulher negra seria o prisma do meu olhar. Se eu for olhar, por exemplo, a economia, 

eu vou olhar a questão econômica. Cara, eu não tenho como olhar a economia no Brasil e 

pensar no marxismo tradicional, eu não tenho como olhar a economia no Brasil e falar da classe 

trabalhadora.Eu tenho que olhar a economia no Brasil e pensar  na questão racial, a etnia preta, 

entendeu? Preciso olhar a economia por esse prisma , se eu vou olhar a questão social, se eu 

vou olhar qualquer tipo de modelo, eu sempre busco olhar eh com a com a questão racial, então 

um exemplo, hoje a gente tem aí uma população onde o negro no Brasil, menos de 10% da 

população negra fala inglês no Brasil. Então quando uma empresa ela abre o processo seletivo 

e ela coloca lá inglês ela já excluiu noventa por cento população negra do país.Então eu não 

posso olhar o inglês simplesmente como o inglês, eu tenho que entender que em um país onde 

cinquenta e quatro por cento da população, cento e dezessete milhões é formado por negro eu 

não posso excluir esses cem milhões porque eu quero colocar inglês ali. Então o olhar, ele 

precisa ser um olha em cima do negro. Então toda vez que eu penso em qualquer parâmetro da 
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sociedade eu tenho como causa  principal o negro, porque senão eu acabo ignorando muitas 

coisas, eu acabo também problematizando de forma equivocada o que é o Brasil. Eu não posso 

comparar o Brasil com todo o restante da América Latina onde a gente teve escravidão, mas 

uma escravidão um pouco menos  pesada para  negro e muito mais pra parte indígena. Eu não 

posso comparar com os Estados Unidos, onde teve mínimo de pessoas negras que foram 

escravizadas em relação  aos escravos brasileiros eu não posso comparar com a Europa, com a 

Europa que não teve praticamente escravidão de pessoas negras lá, exceto alguns circus e  

comparar com o Brasil que é um país majoritáriomente formado por pessoas negros um país 

que governou trezentos anos de escravidão, um país que passou por tudo aquilo que a gente  

sabe e pegar, aplicar á  outros países e jogar aqui não vai dar certo. Então, meu olhar, minha 

causa  é racial e também espacial , porque a favela é um espaço também o setor público não 

atinge da forma adequada e a favela é majoritariamente preta também, formada por pessoas 

negras. 

Já se filiou em algum partido? 

Eu nunca  nunca fui filiado  em nenhum partido, inclusive fui convidado para  assumir direção 

do partido, sem ser filiado aí  e nunca me filiei, mas não quer dizer que eu não venha me filiar, 

tá? Eu acho  que pra gente fazer uma construção dentro de um partido político ,  a gente é 

importante que a gente faça dentro pra fora do  que de fora pra dentro e talvez  enquanto o 

Frente  ainda não é legitimado a participar do pleito existe uma possibilidade de eu me filiar 

sim. Mas nunca fui até agora. 

 

Como e quando surgiu? E quem foram as primeiras pessoas envolvidas? 

 O  Celso Ataíde  junto com MV Bill tiveram lá atrás a ideia de fundar um partido político que 

não fosse essa a primeira experiência do frente favela. Eles entenderam lá atrás que não era o 

momento de fundar o partido uma série de limitações  que a gente tinha. O momento do país 

não era o momento ao qual o frente ele surge.Ele surge  de uma necessidade da sociedade em 

si. Então não era aquilo  que vivia naquele  primeiro momento, então meio que desistiram lá 

atrás, se eu não me engano, quando foi em 2015, essa ideia volta no Celso. Aí o Celso reúne 

algumas mentes engenhosas do Brasil e é bem engraçado que essas mentes engenhosas tirando 

a minha que a minha mente não tem nada engenhosa, eu sou um voluntário, eu gosto de de 

trazer isso, eu sou um voluntário, as pessoas como a Carla Recife,  O preto zezé, o mv Bill, 

Anderson Quack, a Luciana, o Rui Siqueira são pessoas com a capacidade de criação  enorme. 

Essas pessoas foram convidadas pelo Celso para fundar um partido político bem simples assim 

e aí ele foi reunindo essas pessoas e é o engraçado que muitas dessas pessoas não eram ativistas 

políticas como eu por exemplo nunca fui, muito dessas pessoas nunca tiveram relação alguma 

com a política, outras já haviam título como o Rui, o Rui ele ele era advogado  do Senado, o 

concursado e tal. Então , outras pessoas tinham experiência, mas a maioria não tinha.E aí em 

2015  a galera desenhou  o estatuto,  desenhou a ideologia que a gente queria fazer. Pensamos 

numa história, criamos a logo e aí em 2016, se eu não me engano, em 2016, a gente faz a 

fundação do partido no Morro da Providência e aí em  2016 a gente dá entrada no TSE para 

coleta de assinaturas.  

E quem são essas  primeiras pessoas envolvidas?  

Celso Ataíde foi o grande idealizador, Rui Siqueira, Humberto Adami,Flávia, Anderson 

quack,Negra Gisa, Preto Zezé e por aí vai, mas algumas centenas de nomes aí. 
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 E por que formar um partido e não somente movimentos  

O que que acontece? Assim como todas as esferas da sociedade, mas eu não vou citar todas 

porque eu vou causar uma confusão, mas só pra fazer  introdução, dentro dos partidos políticos, 

assim como em todas as esferas da sociedade o negro  não tem espaço pra fazer nenhum tipo 

de construção e aí o que que acontece, se a gente for parar pra fazer essa análise bem breve a 

gente aqui no  ano passado a gente criou o movimento, este movimento era chamado 

diversidade carioca, não sei se você chegou ouvir falar. O Diversidade Carioca ele foi um 

movimento puxado Frente Favela  Brasil, onde juntou mais de 200 organizações, ou seja, mais 

de duzentos movimentos duzentas organizações e também mais ou menos mais umas duzentas 

ou trezentas pessoas que apoiavam que os partidos políticos tivessem um candidato negro 

advindo da sociedade civil, ou seja, que não fosse uma pessoa escolhida  pelo partido político, 

fosse escolhida por esse movimento pra disputar a eleição de majoritária no Rio de Janeiro.E 

aí eu tive a experiência,eu digo eu porque foi eu que fui falar com os partidos políticos. Eu tive 

a experiência de conversar com todos os partidos políticos ,abre aspas, quando eu digo todos 

eu vou falar de progressistas e alguns partidos mais voltados pra esquerda, os  de direita, eu  

sabia que não ia ter nem abertura pra conversar.  

Pra quê? Pra fazer essa proposta. Falar gente, a gente tem aqui mais de duzentos movimentos 

apoiando, a gente tem mais de não sei quantas pessoas, artistas, professores de universidades, 

intelectuais apoiando essa causa e agora  o que a gente quer?  a gente quer  um espaço aí dentro 

do seu partido pra gente criar  um candidato negro advindo da sociedade civil e aí  fui nesses 

partidos todos e todos os partidos é claro não falava ah Geraldo, não, não a gente vai conversar, 

vamos ver aqui, depois a gente volta conversar. E aí pra que você tenha uma ideia, a gente 

conversou com partidos não tivemos retorno e logo depois aqueles partidos que falavam dos 

setenta por cento, setenta por cento sei se tu lembra Bolsonaro nós somos  nós somos setenta 

por cento da população então  você só tem trinta quando aquele negócio que o aprovação dele 

tava trinta por cento e tal. Esses partidos fizeram uma live  aqui no Rio de Janeiro com 9 pessoas 

brancas colocando ali um candidato deste bloco e um vice, só não tava decidido quem seria o 

candidato e quem seria o vice,  simplesmente não conversaram com a gente, partidos que já 

tinham conversado e falaram que iriam continuar conversando com a gente, que existia a 

possibilidade e também  não conversaram com a gente, não fizeram nada. E como se nós não 

existíssemos fôssemos invisíveis e aí nós soltamos uma nota de repúdio que saiu no jornal e eu 

dei uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo que aquela ali era a cara da casa grande que 

eram nove pessoas brancas onde devia ser setenta por cento daquele representante daqueles 

setenta por cento da população brasileira que era contra o nosso Bolsonaro. Lembrando que 

cinquenta e quatro por cento da população era negra, em cinquenta por cento cinquenta e quatro 

por cento não estavam sendo representados ali e aí isso deu um aí um negócio uma coisa assim 

pesada, briga pra cá,  os partidos começaram a ligar, aí né? 

 Existe uma coisa de Maquiavel, né? Que maquiavel diz que enquanto o inimigo né? Não vou 

usar o inimigo, mas enquanto o inimigo não sente que você é capaz de machucar ele, ele não 

te dá atenção e aí depois esses partidos entenderam que nós éramos capazes de machucá-los 

eles vieram nos procurar e aí no final de tudo teve uma reviravolta que você não tem ideia onde 

a gente conseguiu indicar o vice pra essa pra essa chapa que foi o Anderson Quack mas olha a 
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reviravolta que teve . O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, enquanto não houver 

um partido para preto a gente não vai conseguir fazer nada, por quê? Porque os partidos 

políticos se você for em todas as executivas nacionais não tem um presidente nacional de 

partido preto. Se você for entrar dentro dos cargos de confiança das executivas como secretário 

geral, como as pessoas que decidem não tem espaço pra preto, o que o preto tem dentro de um 

partido é o espaço lá pra fazer a construção da ala negra, né? Tipo assim, a diretoria do instituto 

do negro, a Secretaria de negro, é o que tem dentro do partido é o que sobra, não tem verba, 

não tem a opção de votar,  ele só quer colocar uma cara preta ali pra não dizer que aquele 

partido é racista, entendeu? Mas o o negro ele não tem espaço pra construir dentro dos partidos 

políticos do Brasil. Pior do que os direita são os da esquerda também, porque no Brasil, ela usa 

a gente. Joaquim Barbosa uma vez falou que Lula tentou pegar Joaquim Barbosa para viajar e 

andar de mão dadas com ele pra dizer que o Brasil não era um país racista, ele nunca se colocou 

a isso porque isso se faz, a esquerda faz isso muito bem, entendeu? Então assim, pegam grande 

referência  de pessoas negras, colocam dentro daquele partido pra dizer que aquele partido ele 

tá dentro, e o preto não tá. Então é fundamental, não vou dizer que é importante, é fundamental 

que exista um partido onde o preto possa ser o protagonista para que esse preto em si, ele 

consiga   fazer políticas voltada para esse grupo da sociedade caso contrário a gente não vai 

conseguir hipótese nenhuma fazer construção dentro dos partidos políticos. 

Tem divergência política com algum grupo ou partido?  

Posso dizer que com todos né? Quando ver que a  causa do preto ela não está  na pauta de 

nenhum partido  do Brasil, ela não está aí na pauta como luta como prioridade em nenhuma 

agenda dos partidos políticos dentro do Brasil a gente tem divergência política com todos os 

outros partidos, visto que, a nossa pauta é exatamente a pauta racial, então a nossa pauta é a 

pauta para o negro.   Que o negro ele possa e ter condição afinal, a gente não tá pedindo muita 

coisa, uma vida digna. Hoje, majoritariamente, as pessoas em carcere são negras, a cada doze 

minutos morre um jovem negro no Brasil, a maior parte das pessoas das mulheres que sofrem 

agressões do par são mulheres negras. Então se você for pegar todas as estatísticas a única coisa 

que a gente quer é um pouco de dignidade e aí como isso não está na pauta de nenhum outro 

partido dentro do Brasil a gente tem sim divergência, com todos os outros partidos. Tem 

partidos que a gente conversa melhor ?tem, partidos que a gente consegue dialogar melhor 

porque eles não tem isso como prioridade na pauta mas são sensíveis a causa ou usam dessa 

forma a causa para poder incorporar o poder entendeu? Então assim a gente sabe que tem 

partido  políticos, a gente teve aí a questão das vidas  negras importam que os partidos políticos 

de esquerda foram pra rua com essa causa, então por quê? Porque é uma bandeira que ele quer 

trazer pra ele, mas ele realmente está lutando por isso? Será que esses partidos políticos estão 

indo hoje, lá nas suas assembleias, tão indo nas câmaras de deputado, tão indo  no Senado com 

seus representantes, apresentar pautas em prol do povo preto ou ele tá pensando nas outras 

prioridades do partido? Então, eu particularmente acredito que esses partidos de hoje são 

sensíveis mas de qualquer maneira a divergência de teoria política assim como existem partidos 

que são quase inimigo gente são partidos que por eles não existiam pretos no Brasil por eles 

estaríamos todos mortos, então esses daí  são partidos que não tem nem conversa. Ma tenho 

sim divergência, é claro, claro que eu tenho todos os partidos e até com o meu próprio, até com 

o frente Favela tem pautas lá que eu sou divergente ,eu sou divergente do que é proposto,  no 

entanto,  essa divergência por um pé maior que é o que deve reger uma entendeu? Ela não tem 
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que ser individualista, ela tem que ser coletivo, então se o coletivo decide por algo  por entender 

que esse algo é melhor para todos e vai ser prejudicial apenas para um e assim seja ,e a minha 

divergência com os outros partidos elas vão muito em função da falta da ideia que eu trouxe 

pra você desses partidos não ter   a questão. 

 

 

 

Quais são os temas relevantes para política?   

Nossa relação é o diálogo . Eu acho assim partidos  de esquerda por mais que não contemple a 

nossa pauta- a gente está   no mundo, a gente não tá em Marte. Então a gente precisa dialogar 

com alguém, a gente dialoga  o tempo todo com o  PC do B, com o PT principalmente os 

partidos progressistas, né? Como PDT, PDT e a Rede, partidos que a gente conversa melhor 

tá? Quando a gente conversa com PSOL a gente conversa com com PT. Os partidos da esquerda 

eles são partidos as quais a gente vem dialogando ao longo até porque por mais que não 

atendam as  nossas pautas que estejam longe disso, a gente ainda consegue dialogar os partidos 

de direita a gente não consegue trocar uma ideia. Então assim  a gente tem uma relação 

amigável dentro do com os partidos de esquerda quando a gente tem que bater  neles, a gente 

bate  mas a gente tem uma relação amigável. 

Apoia ou apoia algum candidato nas últimas eleições? Quem?  

A gente lançou o vice  aqui no Rio de Janeiro, que foi o Anderson Quack, então a gente acabou 

apoiando a Marta Rocha para  prefeitura. No  segundo turno a gente não apoiou ninguém no 

Rio e aí os estados cada um tinha a sua peculiaridade né? Como a gente tinha é vereador no 

Recife no PSOL, automaticamente ele foi apoiar lá  o candidato  à Prefeitura que estava no 

PSOL na cidade onde a gente tinha candidato no  Rede, a gente apoiou o majoritários da rede 

daí é o que é o de praxe, né? E pras eleições presidenciais a gente não apoiou ninguém, né? A 

gente dialoga com alguns com alguns eh mas não não apoiamos ninguém apesar de quando 

chegou lá entre Haddad e Bolsonaro a gente levantou a bandeira do Haddad . Não daria pra 

gente  não andar junto com o Haddad tendo Bolsonaro como a opção de ocular.  

Qual o papel da mulher  no Frente Favela Brasil ? 

O papel da mulher é primário. A gente foi parar para entender que dentro do próprio estatuto 

ele obriga que para um candidato homem tenha um uma candidata mulher. Então assim então 

eu não posso ter uma discrepância e de ter por exemplo assim mesmo que a diferença seja 

mínima dois candidatos homens e uma mulher o Estatuto da gente ele não permitisse, ele 

permite essa questão de igualdade né? De paridade onde eu tenha um homem eu tenho uma 

mulher eh ah as nossas lideranças  dentro  do partido elas são sempre um vice em um presidente 

né? Então se tem o presidente homem automaticamente o vice e a mulher se é presidente e a 

mulher vice O partido trabalhou de uma forma estatutária e ideológica para que não acontecesse 

como um partido da mulher onde o presidente do partido é um homem então isso daí é uma é 

um é um paradoxo que eu até hoje não entendi. A  gente trabalhou  com isso dentro do frente 

favela .Entendendo que,  um país governado por mulheres ou por mulheres, né? O que é mais 

adequado, é um país muito muito mais muito menos com menos violência com mais sabedoria, 

a gente sabe que onde a mulher bota a mão a uma humanidade maior, a uma a uma coletividade 

maior. Então assim, então não é simplesmente porque a mulher precisa  ter um espaço só não 

para além disso a mulher ela já é lutadora, ela já ocupa os espaços, ela já sai filtrando mesmo 
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com toda essa sociedade machista, a mulher ela já se impor de alguma forma mas para o nosso 

próprio bem, é importante que essa mulher que esteja ocupando este espaço de governabilidade. 

Se o  nosso país ele fosse gerido  por mulheres na sua maioria eu tenho certeza que nós não 

estaríamos agora no lamaçal  que nós estamos, então assim com o papel da mulher ele é 

fundamental dentro dessa construção e isso não está só no discurso está dentro dos documentos 

criados pelo partido onde protagonista maior é da mulher do que  homem.  

Por que você acha que elas são importantes  na construção do partido? 

Mas então só pra poder aprofundar mais, né? Então assim, eh imagina a minha mãe, vou pegar 

um exemplo, imagina mesmo uma mulher preta que teve vinte e dois irmãos e veio migrada, 

criancinha do Rio de Janeiro que tem como teve uma filha que teve paralisia cerebral, ou seja, 

dificuldade de sobrevivência, um esposo alcoólatra que agredia ela grande parte da vida. E está 

viva  hoje, bem  de saúde, educou bem seus filhos, trata todo mundo com amor se encontrar 

um mendigo na rua ela pega é capaz de parar e cuidar desse mendigo  ajuda todo mundo pode 

dentro das suas dificuldades então  vou trazer o comparativo para o para o meu pai, né? Como 

eu acabei de falar de lá com as suas dificuldades nós chegamos numa favela e tal e tal, mas as 

dificuldades fizeram com que ele entrasse para o alcoolismo, e o alcoolismo como fez dele  um 

cara anti social, um cara violento, que agredia , as coisas e que morreu jovem com cinquenta e 

um anos, então a diferença do pra mulher a minha mãe ela teve muito mais dificuldade que o 

meu pai tá aí viva, inteira e contribuindo para esse mundo. Não estou  chamando aqui o meu 

pai de fraco, apesar de ter sido, de todas as dificuldades que ele teve ele não soube passar por 

isso e tals entregam ao mundo aquilo que ele poderia,se eu levar a importância da mulher é só 

eu falar o quanto minha mãe foi importante na minha vida. O quanto minha mãe foi importante 

para sociedade visto todos os desafios que a minha mão passou e todos os desafios que 

mulheres passam e mesmo assim elas têm essa capacidade de resiliência, eu não gosto muito 

dessa palavra, porque é só um João bobo que as pessoas pensam que é capaz de jogá-lo e ele 

voltar a forma normal, nada que você apertar no mundo vai voltar a forma real.Mas as pessoas 

gostam dessa palavra, então a minha mão foi resiliente, mesmo o mundo amassando ela, ela 

voltou o mais próximo da sua forma, é fundamental para nós e para a sociedade que a mulher 

esteja ocupando esses espaços em virtude de todos os adjetivos que a mulher tem e o homem 

não tem. 

 

Fale um pouco das mudanças institucionais do Supremo  Tribunal eleitoral que garantiu 

a proporcionalidade de tempo de tv e financiamento para as candidaturas negras. O que 

achou dessa decisão?E qual a sua leitura das eleições de 2020? 

 

Os partidos políticos fizeram o Supremo Tribunal Federal de bobo. Eu nunca imaginei que eles 

pudessem fazer isso, mas fizeram. E pior do que isso, o Ministério Público não atuou e nem o 

próprio judiciário. Houve uma lei, essa lei foi regulamentada   para além  da regulamentação 

não teve não teve nenhum tensionamento sobre isso, então assim, é por experiência de negociar 

a candidatura de vários pretos com partido político e nenhum deles ter recursos financeiros 

conforme a lei mandava, é que garanto que foi uma lei pra inglês ver, pelo menos até hoje, 

entendeu? Passados sete meses da lei, ela foi uma lei para inglês ver. Então, mais uma vez, não  

basta criar uma lei, não basta se criar  um mecanismo. É fundamental que se tenha um partido 

para preto, porque se foi  criada uma lei como eu achei que poderia ser um alento e essa lei ela 
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nos trouxe alento  nenhum. Mas  as mesmas dificuldades,  que tivemos em 2018, tivemos em 

2020 com essa lei que foi passada.  

 

Sobre as eleições de dois mil e vinte 

Ela foi uma eleição desafiadora, né? Se eu não me engano, foram quarenta e cinco dias  com 

questão de pandemia e sem fazer as aglomeração,  e aí prevaleceu mais uma vez os partidos 

mais estruturados, prevaleceu uma mais uma vez a questão econômica , o tempo de tevê, foi 

foi algo eh que novamente se tornou  fundamental. As nossas eleições são e são eleições que 

representam muito bem o que é a estrutura social brasileira, que é a questão econômica, os 

partidos com maior poder econômico  tem a capacidade  de fazer com que eles  tenham  suas 

representatividades maiores dentro das assembleias, câmaras, dentro dos executivos. Então 

assim, então eu não vi muita coisa diferente, tinha  o aspecto da panela, mas eu acho que ela só  

trouxe mais mais evidência  nas questões econômicas. Se a gente for trazer pra  esfera  racial, 

foi o o ano onde a gente teve mais pessoas negras candidatas  nos partidos, muitos se devem 

pelo fato pelo fato fradulento das pessoas pessoas que eram brancas eh virarem negras pra 

poder burlar a lei e muitos se dá também pelo  fato  da esperança de que o negro ele vai poder 

disputar as eleições tendo a dignidade econômica pra fazer isso. Mas quando a gente vem para 

os eleitos  a proporcionalidade do negro eleitos não muda. Então, a gente então a gente vai ver 

que ela até piora, porque  se aumentou a proporção de candidatos e manteve o percentual  atual 

eleito das das eleições anteriores, você vê que o percentual ele diminui. Então, aparentemente 

piorou. Então acho que pra questão facial ficou pior,e isso se deve  muito a este sistema 

partidária que está muito ligada às eleições elas foram municipais mas pensando aqui em 

deputado Federal imagino eu menos de um milhão, dois milhões de reais e não se faz uma 

campanha para deputado federal. Fica muito difícil. E aí como é que se concorre? O pobre é 

justamente, pobre que seria a  transformação na sociedade ninguém , quem vai financiar uma 

pessoa que é pobre? Ela vai financiar com certeza alguém que represente seus interesses,quem 

investe esse dinheiro sem esperar nada? Ninguém.Então é fundamental que ocorra uma 

mudança nessa estrutura que se não houver mudança nessa estrutura, dificilmente a gente vai 

ter renovação política. Porque quando a gente fala em renovação política,a gente vê que não 

muda muito.A gente teve a figura aí da Tábata Amaral entrando mas financiada pela fundação 

Lemann ligado diretamente a questão econômica, o Renan Ferreirinha, financiado pela 

fundação Lemann, então a gente vê que a renovação é paga. 

 

O que ficou de erros e acertos para serem melhorados em dois mil e 2022? 

E eu vou fazer uma trajetória aqui das três eleições que nós fizemos. Em 2018  foi a nossa 

primeira experiência no pleito. Então eu acho que ali 80%  das coisas que nós fizemos foram 

erradas. Acho que a gente errou muito  em 2018, ou seja, em deixar livre as nossas potências 

para que os partidos políticos pudessem usar, ou seja, havia uma inocência. Então, se o partido 

político chegava pra isso assim, não, eu quero o Anderson Quack como meu candidato, para 

representar o frente favela, aí a gente ia e dava o Anderson Quack. As lideranças que não eram 

os candidatos não participavam das reuniões das negociações com os outros partidos  então 

isso veio com um erro enorme porque na verdade esses nossos candidatos viraram  lá dentro 

desses partidos não sabiam muito pra onde ir, não tinham estrutura nenhuma. Então em 2018 

nós cometemos muitos erros que nós já conseguimos acertar 2020, 2020 essas negociações, a 
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maioria delas no Brasil todo, eu negociei diretamente com outros partidos, ou seja, não bastava 

o chegar aqui no Geraldo e falar:  eu quero eh vir como candidato, então entender a 

possibilidade tal, qual partido que ia ter verba, ve se ia é ter e tal e tal. Então houve essa 

negociação para que pudesse ser feito uma cobrança ao partido  depois, houve antes dos 

candidatos 

 nosso serem  candidatos um trabalho dentro do seu espaço político ,bem interessante, ou seja, 

a gente fez algumas ações, algumas campanhas, fizemos pesquisas pra ver se  realmente essa 

pessoa poderia teria a chance de ser eleita, a gente preparou politicamente com com curso de 

formação política essas pessoas, então eu  acho que houve muitos acertos  comparado à 2018 

ou algumas e comé que tu diz? Nós concatenamos  algumas organizações do movimento negro 

do PDT, movimento negro do PSDB,  Unegro, Frente Favela Brasil,  Nova  Frente  Negra 

Brasileira .Em 2020 tivemos muitos acertos , de  erros ,talvez por não ter  fechado valores de 

campanha, mas a gente não fechou nada documental, a gente não fechou nada que pudesse 

obrigar esses partidos políticos realmente fazer  financiamento desse candidato. Então acho 

que talvez tenha sido um erro que a gente tenha cometido. E para 2022 eu espero ajustar, a 

gente precisa de alguma pensar na questão econômica, sem a questão económica, não há a 

menor oportunidade da gente participar do pleito de uma forma digna, então acho que é algo 

que a gente tem que começar a estruturar para poder participar e eu acho que a gente não tiver 

ainda apto a participar do pleito quando fomos sentar com os outros partidos para negociar as 

nossas estrelas a gente vai ter que ter um contrato ali obrigando o partido  a fazer o 

financiamento qual vai ser o valor que ele vai financiar de concluir o nosso candidato ele talvez 

seja algo que a gente precisa aprimorar daqui pra frente. 

 

 

Entrevista Frente Favela Brasil- Ana Carla Silva Pereira 

 

 

 

1-Nome e Idade?  

.Ana Carla da Silva Pereira, mas a maioria das pessoas me conhece na militância como Carla 

Recife porque nasci aqui e nasci em 83 (38 anos) e construí a Frente antes mesmo do projeto 

ter ter nome. 

 

2-Cidade onde vive e atua?  

Moro em Recife mas através do Frente passei a fazer atividades em outras cidades.Por causa 

do Frente, através dessa construção,já estive em Brasília, Rio de Janeiro ,São Paulo em algumas 

cidades do nordeste presencialmente nessa construção e  tenho construído militância no meu 

território, nas periferias da cidade do Recife e intercâmbio trocando tecnologias e experiências 

com outras cidades também.Sou membro da executiva nacional . 

 

 3-Qual a sua formação?  

Eu sou especialista em gestão pública e mestranda em história.Vou me defender no próximo 

mês. 

 4-Como ingressou na militância?  
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É uma pergunta difícil de responder quando a gente considera o  que é militância né. Eu, 

organicamente né através de construção política, eu acho que desde 2000 mais ou menos 2001, 

quando eu comecei na universidade a participar de atividades acadêmicas mais estruturadas. E 

aí a gente fala a partir de organização onde você tem liderança, alguns objetivos de construção 

e tal mais orgânico. Mas eu posso dizer que eu conheci de fato a prática da militância do que a 

gente entende, do que eu entendo hoje enquanto mulher negra sobre militância, desde a minha 

infância porque eu tenho e tem uma família onde tinha uma tia que cuidava de mim que era de 

um Centro Espírita e tal.Ali existiam atividades, eu falo o que são políticas do cotidiano que 

eram mulheres que construíram enxovais para outras mulheres, que eram mulheres que criavam 

rede de apoio para dar apoio psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica, que 

era uma rede de apoio de cuidado mesmo desde a primeira infância.Eu lembro que  nos 

domingos iam crianças e faziam atividades de todos os níveis  né de recreação,de diálogo então 

assim para mim ali, foi o meu primeiro contato com um processo político comunitário ,que eu 

não lembro que eu não entendia como a militância. Mas que hoje eu tenho certeza que foi a 

base da minha formação enquanto pessoa 

 

Havia familiares ou pessoas próximas   envolvidas com movimentos sociais ou espaços 

políticos? Se sim, quem? Como essas pessoas participaram desse processo?  

 

 

Se for no campo político partidário institucional? não. Se for no campo da política como eu te 

falei, da construção da política do cotidiano dessa que a gente não solta a mão mesmo ?sim né, 

que é como eu te falei, que essas pessoas da minha  família já faziam esse trabalho. Eu descobri 

ano passado ,que o meu avô materno  era militante né.Isso é era tabu na família, descobrir ano 

passado que ele era comunista, que ele participava de atividades políticas mas eu não tenho 

nenhuma ainda, não descobri sobre essa parte sobre esse processo porque eu vim descobrir em 

novembro do ano passado eu estou   pesquisando inclusive, para entender um pouco mais da 

minha história  e ainda não sei talvez,ela até tem alguma alguma pessoa da política aí na minha 

família mas eu não ainda não sei. Ainda estou descobrindo isso. 

 

6-Qual sua trajetória como ativista? Como foi sua inserção na política?  

Quando eu entrei na universidade, eu sempre fui muito envolvida com essas coisas né, eu 

lembro que com 12 para 15 anos eu dava aula de reforço onde eu moro para as crianças. Eu 

também criança né, dava para as mais novas, eu quando eu tinha 15 anos  dava para as de 10 

anos.Eu já fazia isso, mas eu não considerava isso, eu não tinha noção disso, que seria uma 

forma de atividade política, que hoje eu vejo muito dessa forma. A partir da universidade que 

eu comecei a entender um pouco mais a parte organizacional metodológica né.  A questão 

metodológica da construção política que eu ingressei, principalmente, no meu primeiro curso 

de informação, eu produzi um evento chamado turismo de base comunitária a partir do 

protagonismo de pessoas da periferia para gerir seus próprios negócios e modificar a visão do 

território sobre a questão da violência, sobre a questão do pertencimento. Ali eu comecei a  me 

engajar em atividades políticas por volta 2012/2011 por aí. Então eu comecei a juntar lideranças 

para promover rodas de diálogo onde eles conseguissem construir estratégias de auto 
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sustentáveis, porque nesse período foi um boom no Brasil. Nesse período,teve Copa,esse 

período teve a visita do Papa esse período teve Olimpíadas.Então nesse período onde o Brasil 

recebia muitas visitas, os pontos de visitação de polos culturais aqui em Recife por exemplo, 

são todos na periferia,a produção cultural é toda na periferia.Então, a gente estudava muito, 

pensava muito estratégias para que essas pessoas não fossem usadas e de que forma a gente 

poderia fortalecer uma rede que politicamente a gente criasse  estratégia que tencionasse o setor 

público para dar estrutura e condições para que essas pessoas trabalhassem e mantivesse viva 

a cultura. Depois disso eu fiz o meu TCC no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, 

estudando o turismo de base Comunitária para entender , inclusive, as obras do PAC né para 

entender a construção do teleférico, entender tudo que acontecia ali naquele momento. Tinha 

uma  empresa também chamada turismo alemão de moradores da comunidade, que trabalhava 

com  turismo de base Comunitária, e eles faziam trabalho político no território muito forte de 

formação mesmo das pessoas da comunidade para entender seu direito entender o que tinha 

que reivindicar, é entender que era o dono do seu território. Então eu fui conhecer no Rio esse 

projeto ,passei três meses aí em imersão e depois escrevi sobre a UPP do Complexo do Alemão. 

E aí fui fazer Gestão Pública justamente para aprofundar esse conhecimento e me capacitar, 

para ter noção do que era política pública de uma forma mais de dentro mais estratégica e foi 

aí que eu conheci várias organizações, e eu falava muito sobre isso, eu fazia alguns posts  na 

internet sobre descomplicar política é de que forma podemos explicar às pessoas as coisas que 

elas não entendiam né .O que é uma ppp? O que é uma licitação? e fazer com que essa 

linguagem inacessível as pessoas entendessem e forma simplificada aproximando a política 

delas.Aí foi quando eu conheci algumas pessoas  que me convidaram para pensar um projeto 

no processo do golpe de Dilma ,ja 2016. Ali naquele momento a gente entendeu, que a gente 

não fazia parte daquela disputa, a gente não estava inserido naquele debate, aquelas famílias 

que da votação no congresso nacional não eram as nossas famílias, não eram sobre nossos 

interesses e que ou a gente se organizava politicamente e juntar e pensar em estratégias de 

fortalecimento do nosso povo ou a gente ia ser atropelada. Então, em 2016 a gente já sabia, que 

a gente ia está nessa situação que estamos em 2021, a gente sabia que ia ser um desmonte muito 

grande que se a gente não se organizasse de alguma forma... Cada um tinha seus trabalhos eu 

tinha os meus, todo mundo já tinha alguma coisa desse campo mais micro né e cotidiano mas 

a gente entendeu que era preciso a gente se capacitar para o que viria. Se preparar .se organizar 

para o que viria.Foi assim que surgiu  o Frente, de pessoas que entenderam que naquele 

momento era nossa vida que tava sendo pormenorizada e que a gente ia ser o alvo e que não ia 

ter ver se a gente minimamente não conseguisse se organizar para reduzir os danos. 

 

7-De quais grupos/ movimentos sociais você participou?  

 

De antirracismo né,eu faço parte da articulação de mulheres negras de Pernambuco, que é uma 

rede que junta vários movimentos. Já participei e participou da rede de mulheres defensoras de 

direitos humanos de Pernambuco, também atuou em movimento estudantil dentro da 

universidade mas pautando muito a questão racial que tem algumas ações por exemplo, do 

Enem de fortalecimento de estudantes da rede pública que vão fazer o Enem,Então  a gente 

monta uma tenda solidária para dar suporte emocional físico e de comida mesmo para que 

aquelas pessoas tenham o suporte  mínimo para fazer prova.Faço parte  da construção do   8 de 
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março-dia das mulheres-todo ano  né ,do  8 m. Aqui em Recife eu fui a organizadora do  

#EleNão- movimento contra a eleição do presidente Jair Bolsonaro- construí junto com várias 

organizações o #EleNão aqui em Recife, estou sempre atuando nas lutas, depois do Frente eu 

consegui está mais inserida nos movimentos organizados. Depois do Frente né. Antes do frente 

há uma história onde eu sempre atuei mas não tem movimento mais orgânicos e depois do 

frente ,depois que eu fui adquirindo essa  experiência eu passei a atuar junto de outras 

organizações aí que historicamente já constroem muito antes de mim. 

 

8-Já se filiou a algum partido?  

 

 

Me  filiei ano passado  e estou me desfiliando inclusive esse mês.Me filiei por conta  do 

processo eleitoral, me filiei ao PSOL e estou me desfiliando esse mês.Acho que vai ser o 

recorde kkk 

 

9-Tem divergências políticas com algum grupo/partido?  

 

 

Com todos. Divergência eu tenho com todos os partidos, assim, eu acho que o sistema eleitoral 

brasileiro ele não nos contempla.O  sistema eleitoral brasileiro ele foi construído e ele é 

mantido para nos expulsar de desfazer ele poder e  decisão. Eles nos tratam como massa de 

manobra.Então por mais que eu tenha alguns pontos de concordância com a luta do campo 

Progressista do campo de esquerda que é o campo que eu estou  próxima, ainda assim, na 

questão estrutural de partido, eu tenho muitas divergências. Não só eu, como a própria 

construção do frente surge por conta dessa divergência que naquele momento por exemplo, a 

gente não tinha é parlamentares negros pautando nem o processo que se daria para conter o 

golpe, a própria lava jato por exemplo,  tinha gente em todos os campos ,mas não tinha  uma 

pessoa negra,por incrivel que pareça.A gente não tem figuras negras ,perifericas e de mulheres 

antes de 2016.Óbvio que tinha pessoas negras, mas não dentro de um patamar aceitável para a 

quantidade de pessoas negras que a gente tem nesse país e nem demograficamente quando a 

gente fala de representação em nível estadual e municipal.Então, a minha divergência é, que o 

campo progressista precisa compreender, de que é feito o povo do Brasil,porque não existe 

política sem povo e pelo menos uma  política que eu acredito.Esse campo não me contempla 

por enxergar a gente só no período eleitoral para ser coeficiente eleitoral e que por isso, é 

necessário que, ações como Frente e como de muitas outras devem existir, para que a gente 

consiga minimamente além de correr né como eu já disse no STF a gente já corre de forma 

desigual e 100 m na frente da gente ,mas além disso, eles ainda querem amarrar perna da gente 

na corrida aí fica difícil né. 

10-Quais pautas, questões e agendas são as mais importantes para você? Tem um eixo 

central na sua militância?  

 

O antirracismo é o central. Historicamente é o que eu entendo que  norteiam as relações 

inclusive  de classe do país, não à toa né, a gente tem cor nas nossas classes então isso anda 

junto com a questão do capitalismo para mim e inclusive é muito mais forte, porque a gente 
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sabe que inclusive empresas escolhem ser racistas em detrimento inclusive do capital. Então a 

gente precisa colocar isso como centralidade. E aí eu posso te falar numa escala assim, a 

questão de raça, a questão de gênero e a questão de classe são muito centrais para mim. Mas  

também, a centralidade da decisão a partir da ótica periférica é um dos pilares que eu acredito 

capazes de construir mudança no Brasil. Carolina de Jesus né, O Brasil precisa ser governado 

por quem já passou fome 

11-Quem teve a ideia do Frente Favela Brasil? Quando surgiu?  

 

 Celso Athayde, fundador da CUFA. Celso Athayde teve a ideia do frente, eu acho que noventa 

e pouco. eu posso te confirmar essa informação. Ele tinha tentado construir um partido político 

da população negra se eu não estou enganada é a sigla POMAR. Ele tinha construído isso pelo 

fato dele ter a Cufa estruturada em muitos estados, ele sabia que ele ia conseguir contactar 

lideranças de vários estados para construir o projeto. Eu não conhecia ele pessoalmente, não 

tinha nenhum diálogo com ele pessoalmente, eu conhecia só o trabalho da Cufa por essa minha 

ida no Rio né, que já tinha um trabalho em Madureira e tal. E ele me viu fazendo esses posts 

na internet sobre política, sobre descomplicar a política, e um dia ele me chamou do nada no 

Messenger e falou:A  gente tá pensando em construir, não tinha nome não tinha uma estrutura 

ainda,tinha só uma vontade de construir um projeto político para a população negra e a gente 

foi se juntando, foi conversando trazendo outras pessoas para pensar De que forma a gente 

conseguiria juntar pessoas para construir estratégias de sobrevivências mesmo,que eu acho que 

é o que a política é na vida da gente.Não é lazer, não é hobby ,não é emprego. Infelizmente 

para o nosso grupo social é política de sobrevivência. 

 

12-Os nomes das pessoas mais importantes? O que essas pessoas fazem? Qual área elas 

são?? são da política partidária?  

 

 

Desde sempre o Frente foi muito construído por pessoas que nunca tiveram experiência 

institucional. Essa foi uma das nossas grandes dificuldades. Não conhecer o processo, conhecer 

o processo no livro, é uma coisa, e  conhecer o processo por dentro, é outra coisa.E a gente 

tinha muitas pessoas querendo modificar tudo  e acreditando na possibilidade do caminho 

correto, que é o caminho que a gente conhecia, e isso foi o nosso o ponto bom e o nosso ponto 

ruim. Nosso ponto bom pela falta de vícios, pela capacidade de sonhar, pela capacidade de 

aglutinar, pela capacidade de não trazer experiências do sistema para dentro da construção e 

por outro lado, a própria falta de experiência que faz  

 

 

 

com que a gente caia em armadilhas, e como a gente não conhecia o processo, fazer com que 

as coisas fossem  e  sejam um pouco mais demorado. Hoje a gente tem algumas pessoas que 

estão na institucionalidade, que estão na política partidária por questões estratégicas. Mas no 

geral, a maioria nem é filiada a partido, então a gente tem muitas pessoas que não são filiadas. 

E falar os nomes, eu posso te dizer que eu estou desde o começo, vai ser bem injusto porque 

foram tantas pessoas assim que construíram isso. Foram tantas pessoas que se dedicaram que 
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não tão, porque hoje , a vida do nosso povo é uma vida extremamente sobrecarregada, como 

eu tô te dizendo, tipo a gente sai ,mas tem que pegar um ônibus, aí o ônibus atrasa, você marca 

o negócio e não consegue ... até pra gente se dedicar à militância para gente é muito difícil né. 

E se comprometer a construir um projeto político dessa magnitude sem nunca ter recebido o 

recurso, sem nunca ter sequer botado o projeto,sem ter nenhuma empresa financiando, assim 

viver, e construir um negócio e  querer  colocar um documento e esse advogado ser voluntário, 

tem que ir para Brasília e tem que fazer vaquinha em tudo isso, faz com que o processo seja 

extremamente demorado, vagaroso e feito por muitas mãos.Porque todo mundo tem que fazer 

um pouquinho, cuida da rede social, aí mas ele trabalha, estuda, cuida da casa, e cuida de filho. 

Então eu não posso cuidar da rede social full time,a gente nunca fez do Frente, um projeto de 

ganho financeiro, e isso também dificulta né, porque  eu não posso ser romântico ao ponto de 

dizer que é tudo lindo, porque não tem dinheiro, muito pelo contrário, é muito difícil. Se a 

gente tivesse dinheiro, tava tudo pronto na rua funcionando ,mas isso também dá para gente 

uma liberdade, uma liberdade de dizer não quero construir com você e como você não me 

financia eu não sou obrigada a nada. Então esse a gente vive muito esse duelo sabe, de 

situações, porque o nosso povo é empobrecido enquanto o povo preto e isso demora e trava os 

processos, porém, a gente sempre achou que era muito válido demorar processo mas ser livre 

para fazer da forma que a gente acha que pode ser. Hoje, um dos nomes fundamentais, que foi 

o nome de Celso Athayde eu não posso não levar isso em consideração, foi a pessoa que 

construiu essa ideia junto com a gente, posso te dizer em alguns estados,alguns nomes que 

constroem. Eu posso te falar que,a gente tem Geraldo Coelho aí no Rio de Janeiro que é 

atualmente e tem sido ao longo dos anos uma pessoa de bastidor, você não vai ver praticamente 

nada dele na mídia,porém é um dos articuladores políticos do Frente, é ele que organiza nossas 

reuniões com os presidentes dos outros partidos, é esse contato que eu até tinha te dado né, se  

tem uma pessoa que conhece por dentro o processo, não vai ser uma figura pública do Frente 

mas vai ser uma figura que vai te dizer, cada coisinha ali, porque ele que cuida do, ele eu né, 

que cuida da coisa mais interna assim.Figura pública, a gente tem ,Anderson quack que foi 

agora candidato à vice da Marta Rocha, a gente tem a Edmara,que também é  uma mulher preta 

que constrói o frente a  bastante tempo. A gente tem o professor Rui que advogado, ajudou 

Frente muitas vezes em todas essas ações que a gente construiu e  em outros momentos 

inclusive, que a gente precisa entrar na justiça por diversas coisas ele tem construído. A  gente 

tem Germina  Camargo lá no norte do Brasil né a gente tem Joselito Crispim que é uma das 

figuras mais bacanas do Frente que é de Salvador né .Joselito, inclusive, viralizou vários vídeos 

falando sobre o Frente, sobre essa construção, então se você  colocar na internet, vai achar 

crônicas de Jessé ,sobre as falas de Joselito sobre o Frente. A gente tem muitas mulheres, muitas 

mulheres que constroem. Tem  em Sergipe ,Marco Alvará, rapper que tá no Frente desde o 

começo construindo também.Em São Paulo ,Jesus dos Santos, da bancada ativista que constrói 

o Frente. Derson Maia em Brasília, que hoje responde também pelo Frente.  

 

 

 

13-Porque formar um partido e não formar somente um movimento social?  
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Porque a gente entendeu que,primeiro, era retomada de um projeto ancestral no Brasil. Antes 

da ditadura existiu o Frente Negra Brasileira, que foi um projeto incrível, maravilhoso. Extinto 

porque eles sabiam o poder que teria um partido político da população negra no 

Brasil.Segundo, por não contemplar, não se sentir contemplada pela política atual  

representativa, que nunca nem representou e tá sendo colocado sempre nesse lugar de 

reivindicação.A partir da rua ,não que não seja importante tá, mas que a gente entendia que era 

necessário os nossos nesse espaços institucionais para hackear o sistema mesmo. Hoje ,a gente 

fala desse debate, quando a gente vê hoje,a  Taliria, Renata Souza,Thaís Ferreira também 

participaram desse processo nosso. O Jesus dos Santos, Ronaldo lá no Maranhão. Então assim, 

a gente vê que esse debate estava carente,porque hoje a gente tem os nossos representantes para 

levar as demandas dos movimentos sociais para a institucionalidade, para nos fortalecer ,para  

ser escudo nosso, para ter apoio, para nos ajudar a nos fortalecer mesmo. Ainda é muito pouco, 

mas a gente viu que de 2016 quando a gente pensou o Frente cá, como esse debate cresceu, e 

como a gente conseguiu fazer disso uma agenda nacional e fortalecer através da narrativa a 

necessidade dos pretos nos espaços de poder. Então a gente vê que, hoje tem  aí o Coalizão 

Negra por direitos ,a gente tem outras tantas organizações importantes fazendo incidência 

política, e não é a novidade. O Frente não foi o primeiro partido, o  Frente Favela é uma 

construção uma retomada do pensamento crítico da  negritude  brasileira da década de 70, que 

já enxergava necessidade. Lélia González ,Abdias já reivindicavam isso,já falavam né, que os 

partidos progressistas não contemplavam a luta da população negra na sua na sua integridade. 

Então quando a gente remete nosso pensamento aos nossos ancestrais, a gente vê que a gente 

só está sendo continuidade desses processos.  

 

14-Quais são as dificuldades que o Frente Favela Brasil  teve?Teve  financiadores? 

Quem foram?  

 

Queríamos, mas não tem não. Essa é uma das grandes dificuldades né,ter financiamento.Até 

porque num cnpj de partido político, tudo é muito complicado. Primeiro, porque a gente se 

entende e sabe o que é ser preto e pobre e receber dinheiro nesse país né. A gente sabia que 

receber dinheiro nesse país sendo preto e pobre nos  jogaria numa cadeia com estalar de dedos 

um estalar de dedos,  qualquer documento qualquer desvio ,qualquer coisa que a gente fizesse 

não necessariamente errado mas até por imaturidade processo, poderia me jogar na cadeia né 

então a gente sabia disso que tem essa consciência e por isso a gente não teve financiadores. 

Todas as construções do frente inclusive, é disponível né, a gente fez uma vaquinha online para 

poder, por exemplo, constitui a ata e fazer o evento de lançamento e  ir para Brasília a gente 

fez uma vaquinha pública para poder arrecadar fundos para frente e até hoje todas as funções 

do Frente são voluntários. A  gente não tem ninguém trabalhando efetivamente para a 

existência Frente e isso é a nossa grande dificuldade, porque é um processo que eu dou sempre 

exemplo, a construção do Rede Sustentabilidade por exemplo, em dois anos não conseguiu a 

formalização. Precisou de mais dois anos mesmo sendo financiado pelo Itaú né, mesmo tendo 

parceiro de banco,imagina para gente né, o quanto tempo a gente vai levar para conseguir fazer, 

mas a gente também tem do nosso processo histórico, que para nós, o nosso tempo dentro desse  

sistema é outro.Então hoje a gente aposta muito no fortalecimento das nossas figuras públicas 

na inserção  delas nos espaços de poder,que elas consigam financeiramente e construir o Frente 
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junto com a gente. Então a gente tem esse processo de fortalecer e eleger os nossos, colocar os 

nossos espaços de poder, para que a gente entenda que junto lá, é hora da gente construir um 

espaço nosso e não mais pedir favor, nem viver de favor em partido que não enxerga a gente 

como protagonista nos processos de formação  da política do Brasil. 

 

15-Qual alcance que tem no Brasil? Quais as áreas que contemplam?  

 

É uma pergunta que tipo, às vezes tá mais, às vezes menos, por dessa coisa que eu tô te falando 

da disponibilidade das pessoas em determinados momentos. O frente está em vários territórios, 

nível de norte, sul e nordeste.A gente está em todos os territórios, ora em mais estados e 

municípios ,ora menos estados. Mas a gente já chegou em cerca de 24 estados, quase o Brasil 

todo. A gente já chegou em mais de 120 municípios e tem hora tipo agora depois do processo 

de eleição dá uma acalmada nas ações. Mas a gente sempre tem aquelas lideranças estaduais, 

aí depois assim, daqui a um tempo a gente consegue ter fôlego de novo e retomar em mais 

municípios. Como não é um trabalho remunerado, as pessoas estejam todo dia então tem horas 

que a gente tá um pouco mais forte, tem hora que a gente as pessoas precisam  dar uma 

descansada e daqui a pouco eu vou retomar com as atividades, como é militância.A  diferença  

aqui, é  que o alcance da gente é maior então a gente sente mais, as idas e vindas.Mas a gente 

está hoje,sem dúvida, em todas as regiões do Brasil. 

 

16-Quais são os temas relevantes para política partidária brasileira não contempla? e 

que esse partido contemplaria? Qual a relação com partidos da esquerda?  

 

 Não nos  contempla em absolutamente nada . Existe até a narrativa da política que que diz nos 

contemplar, porém na prática da institucionalidade, não contempla e aí a gente pode ver por 

exemplo, a própria eleição, quando as candidaturas negras não recebem verba de campanha. 

Então assim, na narrativa contempla, na prática a gente não tem sequer presidente de partido 

os negros, pouquissimos negros no Brasil. E lideranças estaduais e municipais negras menos 

ainda. Dentro da institucionalidade partidária não nos  contempla. Dentro do debate público, 

tem agendas que nos competem, por exemplo, o próprio auxílio emergencial nos contempla, a 

gente tem algumas agendas que nos contemplam. Porém, a gente vê, se construído debates de 

frente ampla por exemplo para 2022, que não é levado em consideração a opinião da população 

negra. Não ver os chamados das organizações negras, coletivos e organizações políticas para 

conversar sobre esse assunto. Então fica a mesma panelinha de lideranças, homens 

brancos ,héteros e  classe média alta discutindo no campo Progressista os rumos do Brasil e 

isso nos contempla. A outra pergunta foi sobre nosso diálogo com os partidos,né? Com os 

partidos do campo progressista a gente dialoga bastante. Ano passado a gente teve diálogo com 

o presidente Lupi, do PDT,com o presidente do REDE ,com Molon do PSB ,com PSOL.A 

gente  tem diálogo mas são diálogos pragmáticos programáticos para determinada.Nós vamos 

discutir eleição?Otimo.Vamos sentar e ver quem de vocês vai dar mais condições,quem você 

está disposto a fazer um debate. Aí a gente, não faz só para  Frente ,o nosso debate quando a 

gente vai conversar  com eles é, onde estão os negros no partido de vocês? Não é um debate 

para o Frente especificamente, para o nosso candidato, que agenda da população negra a gente 

vai poder tratar dentro do partido de vocês?Aí com os filiados de vocês que os que vão chegar 
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agora,com os do Frente  que estejam aí,mas qual é a agenda pública de população negra que o 

partido está tratando a partir da eleição? E é sempre muito debate no campo eleitoral que é 

quando eles se interessam ,né. Fora disso, eles não têm muito interesse na nossa agenda ,então, 

é mais ou menos isso. 

 

17-Apoia algum candidato? Você apoia? 

 

Sim,na  última eleição presidencial ,a gente apoiou Haddad publicamente, na verdade, a gente 

fez vários diálogos para poder incluir as nossas agendas dentro do programa político à 

presidência. Foi muito difícil, foi cansativo, foi desgastante né ,a gente via o candidato e o 

partido dialogar com a igreja, dialogar com evangélico mas não dialogar com a população 

negra, mas não dialogava com as  organizações sociais que pautam o racismo. E foi muito 

desgaste, mas no momento político que a gente tava vivendo não permitia que a gente se 

omitisse da política dentro daquela situação de Bolsonaro. Então, tipo não tinha como ficar 

assistindo aquela situação. Então a gente participou de um projeto chamado favelas com 

Haddad, no Rio,onde a gente levou nosso programa político para país no nosso projeto entregou 

e  ele assinou se comprometendo atender algumas das nossas pautas dentro do projeto político. 

Mas isso foi faltando 15 dias para eleição e é cansativo, viu. É cansativo ter que lidar com isso 

e a gente está vendo a eleição de 2022 e não ver nenhum diálogo acontecendo é muito 

cansativo. É por isso, nossas discordâncias, apesar de que não dava para apoiar Bolsonaro nem 

ficar omisso, ficar omisso não tem como. 

 

 

18-Quem são as figuras principais? Qual papel da mulher dentro do Frente Favela 

Brasil? 

 

 Então, já no estatuto do Frente existe uma determinação construída coletivamente, de haver 

paridade de gênero nos processos decisórios e dentro da nossa construção,a gente sempre 

prezou muito né, não à toa eu sigo sendo  liderança no Frente há muitos anos. Me sinto muito 

respeitada, sinto muito acolhida por meus pares homens que dentro do processo da executiva 

nacional sempre respeitaram muito. Publicamente tem eu, a  Edimara celi, a Luciana, que 

também é advogada do Frente faz parte da executiva nacional.O Geraldo Coelho, Anderson 

Quack,Jesus dos Santos e  Derson Maia.A gente tem mais uma integrante que é o Anderson 

Lopes que me ajuda a construir o Frente em Pernambuco, porque aqui também é  paridade de 

gênero. Todas as decisões onde tiver mais homem, a mulher volta por 2. 

19-Porque você acha que elas são importantes?  

 

 Na verdade não é nem porque são figuras públicas, mas muito mais porque são pessoas que 

construíram cada tijolinho do processo, que conhecem uma um de cada estado. Se você falar 

que tem que falar com fulana ou  com alguém da Bahia,a  pessoa vai dizer .eu conheço. 

Conhece quem chega, quem sai, conhece a história ,né. Foi atrás de amigo para botar na 

vaquinha, passou a noite em claro ,se aperreou, participa das reuniões ou ela vai de ônibus 

construir reunião. Então,é  muito mais pela história de construção do que por qualquer outra 

questão pública em figura pública ou de eleição .A  maioria inclusive nem é figura 
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pública.Figura pública é Quack,Jesus e Edmara. Eu nem me considero tanto figura  pública. 

Acho que até estou agora porque participei da eleição ano passado mas, minha questão na frente 

eu sempre gostei mais inclusive da parte institucional, de construir os documentos de ir para as 

coisas que eram da decisão do dia a dia.Ir para Brasília resolver alguma coisa esse eu gostava 

de ir, muito mais do que qualquer outra coisa.  

 

20- O que se espera para as eleições de 2020?  

 

A eleição,para mim, especificamente, é sempre um processo de muito desgaste é a gente vê 

pessoas negras sonhar com aquele espaço de fato odemocrático, é sempre ver pessoas negras 

acreditar nas promessas dos líderes estaduais municipais e depois da minha experiência vida 

desde 2016 dizer que não é assim, não acredite, não funciona dessa forma e depois tem que 

acolher sabendo que eu já tinha avisado que a pessoa se  decepciona. É muito triste, você ver 

várias pessoas desistindo assim no caminho, muito triste. E ao mesmo tempo, fortalecedor no 

sentido de, cada vez mais, a gente se organizar.Eu acho que pelo fato de ser Historiadora Isso 

facilita o meu entendimento pessoal da questão do tempo, de entender do processo que não é 

do dia para noite, de entender o processo histórico, de entender que a gente vai colher frutos, 

talvez nem seja a gente que colha ,né. Então na minha cabeça isso é mais tranquilo mas me dói 

ver algumas pessoas acharem que de fato todos os partidos do campo progressista vão estar 

abertos porque o que se promete antes de eleição. Então a eleição é um processo adoecedor, a 

eleição é um processo adoecedor porque você assiste sistematicamente 

violência ,principalmente, em relação a mulheres negras ,principalmente. 

 

21- E os candidatos do Frente favela Brasil ?A lguém saiu como candidato? Alguém teve 

êxito na campanha?A  gente teve o Quack que oi o primeiro candidato doFrente numa 

majóritária e foi pelo PDT né que acho que foi disputar né com terceiro aí no Rio. A gente teve 

Ronaldo, que na verdade vitórias para gente não é só a questão do ser eleito né, existem outros 

fatores para além de ser eleito né .Por exemplo, esse nosso menino  do Maranhão ele teve uma 

votação bastante expressiva não suficiente para ser eleito mas assumiu uma Secretaria de 

Estado e que para gente a secretaria de Desenvolvimento Social. Então vai atingir diretamente 

a população negra especificamente em situação de vulnerabilidade né. A gente tem é A Edmara 

também tá no processo aí que a gente tá vendo politicamente né. Depois da eleição como é que 

a gente vai construindo e como é que isso vai se dá.Jesus que é da bancada ativista com a 

deputada né ele já é có deputado com esse mandato em São Paulo.A gente teve outros 

candidatos que ficaram na  suplência, eu sou suplente, por exemplo. mas é esse processo que 

eu tô te falando algumas vitórias muitas pessoas que não tem estrutura alguma para eleição, o 

que é bem difícil, mas que politicamente se fortaleceram nas relações, na construção política 

na experiência e a gente acredita que isso vai ser um acúmulo pra gente pensar 2022. A nossa 

incidência política na eleição presidencial que a nossa grande meta fazer o debate para termos 

um candidato negro no Brasil. 

 

22- E como está atualmente  a posição do Frente Favela Brasil ?Já é institucionalizado? 

É um partido de fato ?o que falta para tornar-se um partido?  
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Não, ainda não é um ainda não é um partido. Na verdade é um processo né, ele já tem CNPJ 

de partido. Institucionalmente existe uma série de passos que você vai dando até ele poder ser 

considerado uma legenda. Ele já é  partido porque tem CNPJ mas até você ter as condições de 

ter uma legenda…. o Frente fez o processo burocrático todo né, que são vários, várias 

etapas.Diário Oficial ,apresentação do TSE, aprovação do TSE. São várias etapas o Frente 

passou por essas etapas e conseguiu o CNPJ. O Frente teve a primeira etapa do processo de 

coleta de assinatura então a gente ainda não conseguiu fechar todas as assinaturas, a gente fez 

um pedido ao TSE de renovação do processo de coleta. A gente está aguardando essa 

devolutiva para a gente retomar o processo de coleta de assinatura, depois da coleta de 

assinatura, que a parte burocrática, que a gente dar entrada e consegue ter legenda. A gente tá 

nessa última etapa aí.  

 

 

 

 

Entrevista Nova Frente Negra 

 

Qual o nome e idade?  

Monica Costa 47 anos  

Cidade onde vive e atua? 

 São Paulo - capital e é essa região onde eu atuo.   

 Sua formação? 

 Jornalista  

 Como você ingressou na militância?  

Eu sou de uma família de militantes, a minha mãe já era militante no Movimento Negro e do 

Movimento de Mulheres. Então durante toda a minha infância, minha primeira infância eu ia 

com ela para os encontros, ia para manifestações enfim e depois de adulta durante a 

universidade eu me afastei um pouco em função dos trabalho ,das demandas ,escolas e tudo 

mais e depois de formada já eu decidi retomar essa prática porque eu entendo que a gente quer 

um mundo melhor, a gente tem que colaborar para isso. Então eu retomei essa aproximação 

com os movimentos sociais a cerca de uns dez anos com o intuito de colaborar, de alguma 

forma, para que a gente construa algo pros nossos filhos. 

 Havia pessoas próximas envolvidas em movimentos sociais ou espaços políticos , se sim, 

como essas pessoas participaram do seu processo?  

Então, como eu havia dito, minha mãe era estudante, então eu sentia muito forte  essa energia, 

né, de tá buscando os movimentos sociais possibilidades de colaborar de alguma forma com a 

melhoria dos ambientes, enquanto uma mulher negra e  periférica a gente vivencia diariamente 

muitas injustiças, isso alimenta  nosso desejo de fazer melhor. Então quem me influenciou 

diretamente foi a minha mãe e com ela que eu aprendi e  foram esses caminhos,  inclusive que 

hoje, eu tenho a oportunidade de militar  ao lado de  homens e mulheres que  inspiraram a 

minha mãe. Então é muito positivo e também é uma referência que eu quero deixar pros meus 

filhos. Eu quero que eles entendam que esse é um movimento importante, né? Para que haja 

um equilíbrio na sociedade, né? Para que a gente possa efetivamente colaborar para nossa pro 

nosso bem-estar e pro bem-estar disso, junto ao nosso projeto da sociedade.  
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 Qual sua trajetória como ativista? Como foi a inserção nesse meio político? 

Quando eu era adoelscente eu fazia parte de uma equipe jovem, atuei durante pelo menos de 

cinco anos nesse grupo. Na   universidade eu fazia parte dos movimentos estudantis e tambem 

conectado aos movimentos de esquerda  e  depois de formada, também fui sindicalista no 

sindicato dos jornalista e nos últimos anos eu tenho feito Junto eu participei do movimento 

negro unificado, eu  atuei também um pouco junto com com o pessoal do quilombohoje ,sempre 

participei em alguns momentos não como membro atuante mas como alguém que acompanha 

os movimentos que tá nas reuniões, participa das atividades e desde dois mil e dezessete eu 

venho fazendo a situação junto da nova Frente negra Brasileira para como membro mesmo, 

como alguem que está ali trabalhando na executiva antes disso eu era mais assistente, era 

alguém que participava dos movimentos sem ter cargo ou  responsabilidade dentro dele . 

De quais grupos movimentos sociais você participou? 

O movimento estudantil do PT que não  lembro o nome, era um grupo de jovens aqui de São 

paulo mas não lembro o nome. Eu atuei no grupo de mulheres negras aqui da região  no Campo 

Lindo zona Sul de São paulo ,participei das atividades do Soweto , as participações mais 

constantes. Aí depois, na universidade, eu acompanhei mas não era ativa. 

Você já se filiou a algum partido?  

Já filiei ao PT, hoje não mais..  

Quer falar um pouquinho de como que foi? 

Então quando era nessa fase mais adolescente eu me filiei ao PT porque eu acreditava no 

projeto político e entendia eu vinha com essa energia de atuar em movimento sociais , e 

entendia que aquele era o caminho, me mantive filiada durante 3 a gente anos, mas  a  gente 

começa a entender que as demandas da população negra  ainda não eram né? E contínua  que 

também não sendo priorizada especificamente. Então hoje eu não sou mais filiada em nenhum 

partido e entendo que esse não é mais um caminho que me interessa e as demandas do povo 

preto não são contempladas por legendas, então eu achei mais importante que eu me mantivesse 

buscando políticas que contemplasse o povo preto e eu enquanto cidadã, do que está em um 

partido especificamente filiada.  gente não   tem um partido que atenda as demandas que a 

gente tenta  colocar em pauta então então hoje  eu não sou filiada mais em nenhum partido e 

entendo que esse não é mais um caminho que me interessa porque as demandas do povo preto 

não são contempladas por legendas não existe partido que atenda as demandas  dos povo preto, 

então eu fui filiada por uns anos mais saí. 

 E você tem divergência  políticas com algum grupo ou partido?  

Eu não diria divergência mas nenhum partido de direita não me contempla,eu  horrorizo alguns 

partidos de direita.  Com relação aos de esquerda, eu tenho uma grande decepção com o PT  , 

porque a gente acreditou no projeto e infelizmente  não fomos contemplados. Mas divergência 

eu diria que não tenho até porque hoje eu entendo que os debates políticos não estão no campo 

concreto.  

 Existe aí um debate político que não está falando  com a população, não está fomentando 

nossas demandas, está em outro plano. Tem muito mais a ver com interesses próprios. Tem 

muito mais a ver com o interesse dos políticos e não com o interesse da sociedade. Então eu 

não posso divergir de algo que eu não tenho sequer acompanhado  porque me incomoda  manter 

esse discurso raso.   
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Quais pautas, questões e agendas são mais importantes pra você  qual o eixo central da 

sua da sua militância? 

É o emponderamento negro em todas as esferas de poder. Então, o que a gente busca é trazer 

consciência para população negra de forma que ela é entenda que tem todo potencial para estar 

nesses espaços  e só estando nesses lugares que a gente vai conseguir fazer as mudanças que 

são necessárias para uma sociedade mais justas.As pautas são a questão da violência  e do 

extermínio que tem muito a ver com esse modelo de segurança que o Estado impõe que tem 

muita a ver com a exterminação do povo preto, a garantia de acesso à educação  de qualidade, 

as cotas como ferramenta de reparação e  acesso  ao ensino,  políticas que permitam o 

crescimento  econômico através de do empreendedorismo ou cotas em cargos públicos que não 

estejam somente na base,mas cargo de gerência.O eixo central é a nossa presença nos espaços 

de poder. 

 

Quem teve a ideia do Nova Frente é negra e como e quando surgiu? Pode contar um 

pouco mais desse desse dessa nova roupagem, da nova frente negra brasileira  

 A ideia surgiu com  o Tadeu Caçula e um grupo de amigos, eles começaram a fazer um grupo 

de estudos sobre a  Frente Negra e aí eu resolvi fazer o convite pra participar de uma reunião 

que falaria de um partido negro  em dois mil e dezessete no começo de dois mil e dezessete e 

aí a gente participou de uma reunião, pelo menos mais de vinte pessoas e ali eu tive a ideia de 

criar a Nova Frente negra brasileira, que foi refundada oficialmente no dia dezesseis de 

setembro de dois mil e dizessete  que era o espaço inclusive um quilombo que antes de chamar 

a Praça da Liberdade chamava-se praça dos inforcados, onde  homem e mulheres escravizados 

eram inforcados ali ao lado da  igreja das almas inclusive era um cemitério de homens e  

mulheres foram enterrados. A  gente  fez essa refundação em frente da casa de Portugal que foi 

a sede oficial da frente negra em São Paulo e desde então a gente tem  promovido encontros 

estaduais, eu diria isso pra tratar isso então ela surgiu ela nesse lugar no dia 16 de setembro de  

dois mil e dezessete. 

Quais são os nomes das pessoas que fazem liderança nas pessoas que estão na direção  

Quais áreas elas são, o que é de onde elas vem são dos direitos humanos  são da política 

partidária? 

Hoje a gente tem lideranças em 14 estados,  não vou conseguir te  elencar  nomes  porque são 

muitas  pessoas. A gente tem uma direção executiva que é formada pelo Tadeu Caçula  é 

sociólogo, sambista , que sempre esteve envolvido tanto no movimento social  e também  

samba, o samba é um movimento social importante de resistência. Anderson envolvido que é 

uma liderança na região da cidade de Tiradentes que é a Zona Leste de São Paulo é dentro da 

capital de São Paulo o maior bairro negro que temos aqui nessa tiradentes , inclusive indo 

buscar a vereança. A gente tem também Anderson Costa que é um professor  do ensino  médio 

que que  vive no litoral de São Paulo ele é um militante também, sempre esteve envolvido com 

causas sociais  da região litorânea ele se  juntou à nós. Eu que sou jornalista também faço um 

trabalho de educação financeira  para mulheres negras. A gente tem conexão com entidades 

como a sociedade protetora dos desvalidos que é uma entidade que foi a primeira entidade civil  

de empreendedorismo que fica em Salvador, presidenta  da entidade  é a professora Ligia. A 

gente tem aí no Rio de Janeiro a doutora Beatriz Silveira, que é membro da da OAB e que 

também é uma militante de direitos civis, em Santa Catarina. A gente tem representante 
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quatorze estados de todos eles, de alguma forma  são membros ativos desse processo.As coisas 

só se concretizam quando a gente pode contar com as pessoas dos demais estados.Então a gente 

tem uma relação também de rede com outras entidades, como o Frente Favela  Brasil, como 

quilomboação, Unegro inovação, tem essa questão, mas todos esses outros membros como por 

exemplo aqui em São paulo a gente tem a educafro que é uma entidade muito potente na 

fomação de jovens negros e o Frei Davi é uma pessoa que colabora  com as ações  nova  frente 

negra brasileitar nomes.  

 

Nova Frente Negra Brasileira  é um partido é um movimento social ? 

Não é um partido, a define como um movimento social que pretende ser uma base para as 

políticas   do país.O  que a gente faz é desenvolver ações para que essas medidas sejam 

agregadas pelos partidos,  por exemplo, quando a gente fala de processos de transformação que 

é o curso que a gente promove , que hoje ele tá sendo feito de forma online com jovens 

lideranças de todo o país, a gente está entregando  esses jovens periféricos  que ele se forme 

caso ele queira  se transformar dentro  dessa nossa proposta  junto mais fácil de qualquer caso 

ele queira se transformar em um candidato político, que ele entenda quais são as demandas que 

precisam ser contempladas pela população negra. Quando a gente tá em rede a gente consegue 

entender aquilo que dói em mim também ou que dói eu consigo. Começa a fazer mais sentido, 

deixa de ser algo que é pessoal e a nova frente  negra brasileira ela vem com o propósito de ser 

uma uma base, trazer subsídios para que as políticas públicas contemplem  as nossas demandas. 

Agora neste momento das emergências a gente tá realizando  debates, a gente reúne 

candidaturas negras  independente da legenda. E que tenha conexão com as demandas da 

população. Se ele é um candidato  de um algum partido mas que ele entenda por exemplo  que 

a violência contra o jovem negro e o genocidio  é um assunto que precisa ser combatido ele é 

uma pessoa  que veio mobilizar com os seguidores da nova frente negra  brasileira e que vai 

ter então o nosso apoio, mas com quem a gente vai compartilhar nossos anseios, para que ele, 

se  eleito  possa levar isso no seu gabinete para que   isso seja debatido e então nós não apoiamos 

nenhuma  a candidatura, nós não estamos conectados a nenhum partido, mas nós estamos 

conectados  com qualquer membro politico que seja representativo que defenda as demanda da 

população preta. 

 

Quais são as dificuldades do Nova Frente Negra Brasileira ?  Quais as dificuldades que  

enfrenta assim pra se organizar? Tem financiador?  

 A gente começou esse projeto de forma voluntária, cada um de nós está no canto da cidade, 

Tadeu por exemplo  está em  Minas Gerais, a diretoria executiva, eu estou no extremo  de São 

Paulo. A  gente tem como parceiro desde o primeiro ano a Fredrich que é uma fundação alemã 

que tem como propósito fomentar a iniciativa movimentos  sociais que busquem  a igualdade. 

Seja social, seja racial. Então Fredrich desde  dois mil e dezessete tem  financiado por exemplo 

os nossos encontros estaduais. A gente fez encontro em 8 estados  e a Fredrich  ela proporciona  

as passagens , financia hospedagem e  transporte. Nenhum membro da nova frente negra 

brasileira recebe recursos para fazer os trabalhos. Esse ano Fredrich também está sendo a nossa 

parceira nesse processo de transformação política e social que a gente está promovendo nos 

estádios esse ano será online pelo meet. E a Fredrich promovendo um encontro de novo no 

sentido de remunerar os especialistas que a gente traz para em diversos  aspectos da história da 
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construção do povo preto,então esses  especialistas de cada área são  remunerados para estar 

com esses jovens nessas reuniões que tem sido feita de forma virtual. A gente também  mas a 

nossa grande dificuldade, o maior desafio sempre é financeiro, a gente não tem uma sede física , 

por exemplo, a gente tem feito  encontros aqui em São Paulo, a gente tem como parceiro  Uesp 

que é a união das escolas de samba de São Paulo, o presidente da  uesp é um membro da nova 

frente negra brasileira,como muitos baluartes do samba também, então nós usamos o espaço 

da uesp para reuniões presenciais quando necessário,nos demais estados os membros da nova 

frente negra ocupa espaço dos demais parceiros.  Em Salvador na Sociedade Brasileira dos 

desvalidos no Rio de Janeiro a gente faz alguns encontros no espaço do frente favela Brasil.Mas 

a gente não tem uma sede, isso traz  alguns desafios porque a gente precisa depender da ajuda 

das outras entidades pra encaixar as nossas demandas , a falta de recursos também nos impede  

de desenvolver uma plataforma que é o nosso anseio nesse momento para agregar toda essa 

informação ,a gente tem como material produzido já que é fruto de todos esses encontros que 

a gente precisa  disponibilizar nos espaços  para que outras pessoas acessem e  até para que a 

gente tenha mais visibilidade  no projeto. Então a gente tem uma página no facebook,  uma no 

instagram, nao  temos uma equipe que possa alimentar isso , de forma constante, então nós 

mesmos, os nossos tempos vagos, vamos lá e colocamos alguma coisa, mas grande desafio 

hoje é financeiro porque a gente precisa dividir os nossos tempos de trabalho com as demandas 

da entidade e nesse período pandêmico, isso se tornou um desafio ainda maior ,porque a gente 

precisa conduzir com a sua demanda, precisamos trabalhar, então a gente tem que dividir nosso 

tempo produtivo com o nosso tempo militante . O grande desafio e eu acredito que seja esse. 

Todos que estão envolvidos tem muito boa vontade de ajudar  naquilo que é possível, que pode   

ser feito naquele  momento. A gente conta com a boa vontade,mas com a falta de recursos 

financeiros para que isso seja feito de uma forma mais efetiva.  Muitas reuniões foram feitas 

10h, 11h e 00h  da noite porque a gente não podia fazer no horário comercial.  

 

Qual o alcance que o Nova Frente Negra tem no Brasil e quais áreas que contemplam? 

Nós estamos hoje em 15 regiões do brasil e contemplamos as 4 macrorregiões. Bom então a 

gente tá entrando em quinze estados sem regiões caindo a gente tem representante a gente tem 

representante em quase todos os estados .A  gente tem parceria com os membros  do Rio Grande 

do Norte , Salvador e Santa Catarina.  Rio de Janeiro de Pernambuco, Rio grande do sul a gente 

nesse caso a gente tem que O que nos representam, né, que que é a lista principal que fala em 

nome da nova frente negra   brasileira e quando isso é feito de uma forma eh louca, 

compartilhada, sabe agora na João Pessoa Que entendem a nossa demanda, que defendem os 

mesmos pontos de vista e compartilham com os seus amigos. 

 

Quais são os temas que a política partidária atual contempla e frente Aqui pro Nova 

Frente negra brasileira? 

A reforma da previdência social, a reforma trabalhista não nos  contempla. O estado de direito 

humano não nos contempla,  o modelo  de segurança pública  não nos contempla , sistema de 

moradia também não fala gente, a questão da perda de títulos das  comunidades quilombolas 

também são temas que  ferem diretamente os nossos direitos, a falta de acesso à saúde pela 

população  mais periféricas especialmente negra , essas políticas vai totalmente contra  aquilo 

que que a  gente acredita, a falta de investimentos na saúde, a contemplação de cotas  para 
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universidades, a violência policial é o nosso sistema estabelecer mudanças, a falta de 

segurança, a violência contra o FIES, essa misoginia, o racismo. O estado que a gente vive fere 

os princípios da nova frente negra Seria mais fácil apontar talvez alguma coisa que fale com a 

gente O geral não sobra   muita coisa.  

Apoia algum candidato ? ou na frente vai apoiar algum candidato ou algum partido? 

 A gente não apoia nenhuma candidatura, a gente ouve os partidos políticos e a gente tem uma 

carta  compromisso  onde estão ali as pautas que a gente acredita que  a gente acredita que 

sejam importantes e que a gente compartilhe com todos os candidatos que eles se dizem   

interessados em representar e defender as causas da população negra. Então existe essa carta 

compromisso  que será entregue a todos esses candidatos caso eles sejam  eleitos vão ter  o 

nosso apoio. É  o nosso apoio vem no sentido de apontar o caminho para  que aquela política 

para que aquela ação seja adotada e ver esse tipo da população, mas a gente não tem nenhum 

partido, nós não apoiamos nenhum candidato e a gente apoia  são os candidatos pretos que 

falem com a população preta independente da sua legenda .  

Qual o papel da mulher dentro do Nova Frente negra brasileira e qual o espaço dado ao 

movimento lgbtqia?  

Desde que  foi criado,a  gente  criou o estatuto da nova frente negra brasileira, a gente tem 

sempre o cuidado para que mulheres e homens sejam contemplados e todos os demais gênero. 

A gente não tem uma agenda ou um núcleo. Quando a nova frente negra foi criada,  a gente 

criou vários núcleos para falar dos mais diversos assuntos  mas como o  processo   é  totalmente 

online essas coisas se perdem entre os monte de grupo.Tínhamos vários grupos  para falar de 

diversos assuntos mas os processos não andaram, como a gente tem essa questão da dificuldade 

financeira  que nos impede  de estar full time olhando ou tirar uma parte do dia para cuidar 

disso, então essas agendas específicas não são levadas a adiante, mas a gente tem uma 

preocupação muito grande com a presença feminina em todos os espaços e todas essas pautas, 

todos os momentos de definição de qualquer assunto a gente tem uma presença extremamente 

ativa na gente em colocar os nossos pontos de vista de defender fortemente  essas questões, 

inclusive  ela tem até mais presença  do que as demais pautas.Os homens do grupo tem ciência 

de que é necessário ter esses espaços também conversar sobre a masculinidade,entender como 

é que é e você que relacionamento com mulheres. A relação da violência que é uma coisa que 

está na sociedade , então a gente tem levado adiante esses debates mas a gente por exemplo 

LGBTQi+ mas eu acho que é importante nós temos membros que pertencem à comunidade 

mas não temos uma agenda exclusiva para tratar desse assunto. Esses membros estão na nova 

frente negra brasileira como todos os demais  e todos os temas são respeitados e abordados. O 

que às vezes nos falta é braço efetivamente para dar uma atenção maior  tirar essa ideia de um 

projeto é uma coisa que seja mais ampla, mas no estatuto essa questão do respeito ao gênero  

já é uma coisa que é muito presente e é uma coisa que a gente todos os instantes a gente toma 

esse cuidado do respeito entre homens e mulheres Então a gente tem essa preocupação é essa 

esse interesse em está sempre a respeitando todas as demandas. A gente não traz o nosso cerne 

projetos específicos para contemplar  cada um desses gêneros.O que a gente faz é apoiar essas 

questões mas tem sempre estado presente. Há muitas mulheres na liderança , tem bastante 

espaço. Tem sido bem complicado pela questão do tempo, por não ter tempo para fazer, a gente 

não consegue resolver tudo. 
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Como funcionava antes e como está sendo agora durante a pandemia a organização dos 

membros ?Como está sendo a organização da Nova Frente Negra Brasileira nesse 

momento de pré-eleições? 

Então a gente  desde que a nova frente negra  foi fundada, a gente tem usado  vários números 

de WhatsApp e o ambiente virtual mesmo para nos conectar com membros de todo o 

país .Começou assim,depois a gente conseguiu fazer reuniões presenciais, encontros estaduais, 

quando a gente teve a oportunidade de te conectar com a chegada da pandemia  a gente mantém 

essa prática dos encontros  visuais. Então a gente se reúne virtualmente  para debater os 

assuntos que são do interesse por estado, a gente tem uns 15  grupos no WhatsApp, cada estado 

tem um grupo, temos um grupo de articulação aonde definimos o que vai ser pauta para a gente 

se reunir.E nesse momento especifico e muito delicado dentro do campo politico, a gente tem  

o processo de bate papo.Porque a gente vai começar a fazer a partir da próxima semana 

encontro com candidaturas negras em todos os estados aonde nós estamos para que eles 

apresentem suas propostas pra que as pessoas conheçam os candidatos negros e se conectem  

com aquele que faça mais sentido  que atendam suas necessidades. Sempre quando a gente se 

encontra ou promove encontro  a gente está pensando em estratégias para ocupar esses espaços 

para ganhar a corrida política nesses ambientes.  Então desde que surgiu este propósito a gente 

sempre usou muitos meios digitais,online. Primeiro porque todo mundo trabalha e nem sempre 

temos tempo de nos encontrarmos  presencialmente e também que a gente faz uma reunião às 

dez da noite,  é  mais fácil que a gente faça para sala de casa mas a gente continua se 

organizando dessa mesma forma, foi como a nova frente negra surgiu e é como ela tem resistido 

hoje. Não podemos fazer nenhum  encontro presencial, só no início do ano para o Rio Grande 

do Sul, mas depois  da pandemia a  gente tem mantido contato  e as atividades através das 

plataforma online. 

 

A Nova Frente Negra Brasileira espera para as  eleições de dois mil e vinte?  

  

O que a gente espera é que essas candidaturas negras  tenham o acesso  e possam alcançar  

realmente seus propósito, mas a gente observa o estado e sabemos  inclusive que  essas 

iniciativas apontadas recentemente, as questões negras não vão ser contempladas como 

deveriam. A gente sabe que há fraudes também,  então o que a gente espera é justamente  cada 

vez mais trazer  consciência. Uma das iniciativas da nova frente negra   é a plataforma  preta,que 

é o grupo de especialistas que têm trabalhado com  uma entidade que também fomenta 

movimentos sociais  e que  está trabalhando para formação  de lideranças  políticas no sentido 

de explicar como é  que funciona  no processo legislativo, como é  que funciona dentro de uma 

câmara,  dentro de uma assembleia porque nós temos muitas lideranças, muitas pessoas que 

tem apetite e tem todo um histórico  e todas as  características necessárias  para estar numa 

cadeira constituinte ou  como vereador, entende as demandas mas ele não conhece como 

funciona a  máquina   e isso tem sido  dentro processo do racismo estrutural uma barreira que 

nos impede   de ocupar este espaço e de  permanecer, se você não conhece como funciona, 

você não consegue fazer os negócios, estabeleceram os acordos, as leis  e prazos. Então a gente 

acredita que no  médio prazo a gente vai conseguir ocupar esses espaços. As iniciativas que a 

gente já adotou nas eleições passadas  que elas começam a mostrar resultado agora,  a gente 

tem visto mais candidaturas negras se manifestando e a gente tem visto  muito mais pessoas e 
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cidadãos entendendo que é importante votar em  preto.A gente se sente parte construtora desse 

movimento,nós não estamos sozinhos  nós nos entendemos como uma rede, a gente sabe que 

há outros  movimentos também fizeram esse trabalho, mas entendemos que colaboramos com 

isso.  Então pra essas eleições  que a gente espera é que o número de candidaturas negras  sejam 

maiores do que nas eleições anteriores e que esses candidatos negros estejam realmente prontos 

pra ocupar e pra se manter nesses cargos de poder. 

 Porque estão tendo acesso a muito mais informações, estão sendo  preparados executivamente. 

Muitas vezes a gente  vê uma liderança que tem um potencial incrível, mas que não conhece 

os transmites das leis, dos processos. Enquanto que a população branca, essas pessoas que 

assumem esse espaço são  juízes, doutores e de advogados tem uma história de uma vida inteira  

nesses espaços e a gente está chegando agora.Então a gente entende que essas pessoas estão 

mais prontas e contam mais com o apoio da população. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Tadeu Kaçula- Nova Frente negra brasileira  

 

Seu nome  e idade ? 

Tadeu Augusto Mateus, mas eu sou conhecido como Tadeu Caçula, tenho quarenta e sete anos  

Cidade que você é?  

Eu sou natural de São Paulo capital do bairro da Casa Verde, um bairro que fica na zona da 

cidade de São Paulo mas atualmente  resido no Sul de Minas Gerais uma cidade chamada 

Extrema onde eu encontrei ali também um quilombo que me acolheu eu também acolhi a gente 

viu essa relação não é de proximidade.  

Qual é a sua formação?  

Sim, bom eu sempre atribuo a minha formação primeiro pela formação umbigal, eu sou 

formado pelas três rodas sagradas do universo brasileiros, as matrizes africanas, a capoeira e o 

samba. Então eu venho desse lugar, esse é meu lugar de identidade, né? E de identificação 

também e aí depois todo esse processo de formação nas matrizes africanas, seja nas três rodas 

e fui pra academia, fui formado em sociologia e política da Fundação Escola de Sociologia e 

política de São Paulo mestrando na Universidade de São Paulo no programa de mudança social 

e participação política, algumas especializações mas sempre trazendo esse lugar de origem o 

lugar principal de um olhar de um pensamento crítico sobre as relações sociais, políticas e 

humanas.   

Como você ingressou na militância? Como foi esse ingresso? Como se deu?  

O ingresso da militância na verdade ele já se dá antes mesmo de eu nascer, né? A minha própria 

família já tem essa posição, de primeiro de preservação  das nossas heranças ancestrais depois 

da questão do combate sistêmico, orgânico a todos os sistemas de violação de direitos e 

sobretudo com relação a se opor às práticas do racismo.  
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Então essa militância já se dá antes mesmo da minha chegada e obviamente depois que eu 

chego eu automaticamente eu me conecto a esse universo e a conexão com esse universo me 

permite ainda hoje, quarenta e sete anos manter essa conexão com os aspectos e ao mesmo 

tempo compreender o nosso tempo e espaço,  e  momentos de cenário político pra tentar 

também contribuir positivamente . 

 Algum familiar ou pessoas muito próximas que participaram da sua construção 

enquanto militante ou  envolvido com movimentos sociais? 

  

Sim. E vem desse lugar que eu disse agora a pouco,  não apenas eu mas as gerações que que 

precedem né, filhos, sobrinhos todos muito afrocentrados, conectados, compreendendo qual 

que é o processo da nas dinâmicas sociais, etnico  raciais. Então todo mundo quer dizer a maior 

parte, das pessoas ligadas a família todo mundo seria um exagero, tem pessoa que ainda vivem 

num num universo que eu costumo chamar de universo paralelo, ou trazendo a metáfora da 

Matrix ainda vive nessa matriz mas boa parte  da família tem essa preocupação de estar muito 

antenada e antenado com a cena política, com as dinâmicas que acontece na sociedade  

sobretudo com essa questão agora da gente ter elevado bastante o debate sobre o racismo, sobre 

o genocídio da juventude negra e sobretudo que estão do epistemicídio sistêmico, que desde 

que esse país foi invadido pelos europeus e já fizeram isso com os povos originários, né esse 

espistemicidio e não foi diferente com os povos da diaspora  africana. Então ele debate muito 

isso e sempre apresenta e apresenta  nos nossos lugares de luta proposições que possam 

confrontar com isso, enfrentar isso e obviamente não ficar apenas discutindo e debatendo a 

conjuntura apresentando propostas para além dela.  

 

Você pode falar um pouco da sua trajetória como ativista, como produtor cultural? 

 

Posso. Meu meu lugar de ativismo ele te dá logo que eu nasço porque você está nas matrizes 

africanas, religiões africanas, você já tá fazendo ativismo, ativismo religioso da preservação e 

da luta contra a questão do racismo religioso. Quando você é capoeira você também tá fazendo 

ativismo, não apenas pela preservação de uma tradição importante, mas também  a partir da 

transmissão do saber. Então eu aprendi com meu mestre e as gerações que vem chegando a 

gente vai transmitindo porque foi assim que os nossos ancestrais   vieram e esse é o nosso 

grande trunfo que inclusive garante a nossa sobrevivência epistêmica  aqui  no nesse território 

que nós habitamos é óbvio que pela questão da cultura ela se dá muito pela questão do samba, 

da questão da capoeira, mas muito mais forte na questão do samba, porque eu sou sambista, 

tenho muito orgulho de apresentar sempre como sambista e depois eu vou trazer minha 

formação acadêmica nos lugares que sou chamado pra poder falar sobre cultura, sobre cultura 

africana, sobre o samba sempre foi um instrumento, um porta voz muito importante também 

como um instrumento, um mecanismo  de ativismo político. É desde que ele surge, porque 

quando ele surge ele não surge como um gênero musical, gênero musical é uma invenção da 

indústria cultural do especulativo vai transformar um nicho de organização étnico e social que 

se organiza em torno desses grupo, desses nichos, seja fora do samba, seja irmandade São 

Benedito, seja os grupos capoeira, seja todos esses grupos  clubes negros, times de futebol de 

varzea que vão se organizar justamente por conta dessa incapacidade do Estado brasileiro e da  

elite brasileira e não compreender a importância de incluir esses pontos sobretudo na em 
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políticas públicas, sobretudo na estrutura social brasileira. Então se o grupo se organizar em 

torno desses  nichos e o samba também vai fazer esse caminho Se você for buscar sambas 

enredos de escola de samba sem morte eles vão contar nossas histórias. Eu sempre digo que a 

escola de samba sempre cumpriram a lei dez mil setecentos e setenta e nove e depois 

obviamente a onze seiscentos e quarenta e cinco que sempre trouxeram de fora nas suas 

narrativas. Então o samba sempre também foi eu pelo menos na minha perspectiva e na 

perspectiva de outros pesquisadores e de muitos sambistas que não são da academia mas que 

academia que é mais a escola de samba é esse o lugar do samba me serviu e ainda me serve 

como uma academia  eu aprendi muito na história através do do escola de samba pra entender 

a história então  o meu ativismo ele vai nesse sentido usar a cultura mas também sempre com 

o olhar crítico sempre propondo uma reflexão muito para além do que tem se tratando do samba 

do que um gênero musical então bem desde a minha infância também. Meu pai era músico da 

noite, meus irmãos todos são do samba  do carnaval, desse ambiente que é muito nosso, muito 

embora seja muito branqueado, não branqueado apenas pelos corpos brancos que ocupam, mas 

branqueado pela questão da mudança de narrativa . Na medida  que vai  esvaziando os corpos 

negros, vai esvaziando as narrativas também. Então muitas  escolas de samba que falavam da 

gente com propriedade hoje são branqueadas  e falam da cultura negra mas apenas porque são 

temas importantes, ricos mas não tem nenhum tipo de aprofundamento empírico, um umbigal 

com essas relações. Então o samba sempre foi um instrumento de ativismo e de um olhar crítico 

nessa sociedade, nunca enveredei pro samba comercial, muito embora tenha tido na minha 

trajetória, sobretudo na década de noventa, muita oportunidade de transitar pra esse pra esse 

campo organizado pela indústria cultural. Mas pra mim, pra minha família sempre foi um outro 

lugar, a gente sempre teve um olhar do samba por esse viés que eu ainda pretendo e procuro 

preservar.  

 

De quais grupos e movimentos sociais você já participou? 

Eu fiquei muito tempo na união de negros pela igualdade, a Unegro que eu tenho muito 

orgulho. Hoje é a Nova Fonte Negra Brasileira . 

 

Você já se filiou a algum partido? 

 Sim. Por muito tempo eu fiquei durante quase vinte anos filiado ao PCdoB, partido comunista 

do Brasil. Saí faz mais ou menos uns cinco anos atrás no PCdoB por não acreditar ainda nem 

na questão ideológica, nem na questão ideológica no tocante a pensar a questão teórica e nem 

a questão prática porque ponto de vista a falta alinhamento e acho que falta alinhamento do 

fator ideológico estrutural, convicções quanto o projeto político e o que se coloque na prática. 

Só que o que me levou a definitivamente me afastar e me desligar do PC do B, foi o fato de 

compreender que naquele contexto que eu estava criticando uma série de questões, sobretudo, 

como a ausência de negras e negros tocando na na parte executiva do partido presidindo o 

partido não apenas eh nem cidades que tem uma certa visibilidade,  quando cê vai fazer um 

estudo nacional, não só do PCdoB, mas de todos os partidos, que tem uma ausência 

significativa de pretas e pretos assumindo a direção desses partidos e faz toda a diferença, né? 

Algumas pessoas dizem, não, acho que é tranquilo estarmos dentro dos partidos já é bom que 

a gente faz a luta lá dentro mas quando você preside você sabe exatamente  onde você precisa 

fazer as reformas internas onde você precisa potencializar como você consegue efetivamente 
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tirar a as pessoas negras militantes desses fatídicos que o lugar de sub-maternidade no lugar de  

servidão interna né e de parar de ficar só usando essas pessoas como base eleitoral para carregar 

bandeira e pra puxar voto e pra pedir voto nas suas comunidades e aí depois disso a gente  se 

debruçou numa pesquisa muito ampla sobre a falta de representatividade negras não apenas 

nos partidos mas também em todas as Câmaras Municipais do país, em todas as vinte e sete 

assembleias legislativas seja uma distrital, vinte e seis legislativos e uma distrital. O Congresso 

Nacional, correspondendo aí a Câmara dos Deputados e o Senado com o que nós temos aqui 

déficit violento  na presença negra, Senado Federal principalmente  quando você pegar o 

judiciário então, quando você pegar o número de prefeitas e prefeitos, o número de 

governadores e governadoras de todo país, então  a gente fez isso tudo e a gente começou então 

a tencionar, criticar esse movimento e entendemos que Nós pretos e pretas precisamos construir 

a nossa própria plataforma política. Nós precisamos ter e isso não é uma fala minha, isso é fala 

que a gente  já ouve desde a frente negra brasileira na década de trinta. Já lá na na década de 

trinta frente negra brasileira fundou em mil novecentos e mil novecentos e trinta e seis o 

primeiro partido político negro e que infelizmente não teve condições de prosseguir justamente 

por conta do estado novo de Getúlio Vargas um trinta e sete então contra o centralismo, político 

fecha Congresso Nacional, sindicatos, partidos políticos e a frente negra também acaba sendo 

penalizada com isso a política centralista , lá trás a frente dele já sacou que a gente precisava 

ter uma plataforma única e depois essa população negra foi se fragmentando em vários partidos 

e aí a ideologia de você ter uma narrativa e um projeto político para a população negra  ficou 

fragmentado e essa população acabou ficando também mais em conta, muito mais é propício a 

reproduzir um pensamento ideológico do partido progressista por exemplo cê vai ter ali uma 

orientação marxista , uma orientação lenista uma orientação socialista e aí você vai perceber 

que  nunca deram conta da questão racial?  

E e a gente fica brigando pelo socialismo e não existe na verdade, na prática nem dentro do nos 

seus documentos socialista o socialismo dentro do próprio partido então isso não ocorre então 

por isso que a gente leu notou esses olhares e essas narrativas aqui só pra poder explicar o 

motivo central ou os motivos que me levaram a me desfiliar do Pc do B. 

 

Quais pautas, questões e agendas são as mais importantes pra você e qual é o seu eixo 

central?  

De trás pra frente. Meu eixo central é a minha ancestralidade, esse é meu eixo central. É a partir 

da minha ancestralidade que eu atuo e o que eu faço meu ativismo tem uma série de pessoas 

que usam essa terminologia, essa frase e eu acho fantástico  que pra gente nós pretas e pretos 

no Brasil o nosso futuro ele está no nosso passado, é através de toda a experiência organização 

e poder de resiliência da nossa ancestralidade que através dela que a gente tem hoje o privilégio 

de tá aqui hoje por exemplo usando a tecnologia pra poder te falar porque eles nos trouxeram 

até aqui eles criaram tecnologias e estratégias de sobrevivência pra garantir que as gerações 

futuras pudessem num futuro próximo que a gente pudesse burlar o próprio projeto do Estado 

brasileiro de acabar com a nossa presença física, cultural e simbólica, quando eles apresentam 

lá em mil novecentos e onze na conferência universal das raças um projeto de sociedade 

brasileira, né? Através da da miscigenação e a pavir através também do genocídio em massa 

encarceramento em massa  desqualificação desse povo pra poder justificar, esse povo não pode 

ser inserido. Então essa é a nossa ancestralidade , nos  traz até aqui, eu sou muito aberto a esta 



131 

 

filosofia que é uma filosofia que traz uma cosmologia de um olhar africano. O nosso futuro 

está no nosso passado. Se você for buscar o que foram os quilombos, o que foram insurgências , 

o que foram as rebeliões, o que foram as revoltas, né? revoltas dos maleiros, as várias 

quilombagens que criam, naquele período para garantir que nós pudéssemos inclusive hoje tá 

aqui, falando de dentro da academia também, né? Essa mesma academia que é uma academia 

branca, é uma academia que não traz uma outra textura de um olhar nem de pensadores dos 

pobres originários né indígenas nem pensadores pretos né  afrodescendentes ou descendentes 

africanos que foram brutalmente escravizados e brutalizados como se nós não tivéssemos hoje 

uma grande contribuição intelectual para inclusive repensar significar academia. Então o meu 

lugar de sempre é isso, né? È  importante eu trazer isso porque isso é uma das coisas que a 

gente vem problematizando em vários lugares com várias pessoas, sobretudo com pessoas 

pretas que precisam e de certa medida se apropriar não porque se apropriar quem faz isso são 

os brancos mas que a gente possa ressignificar  e buscar novamente este lugar de centralidade 

que nos foi negado por muito tempo, acho que é importante ter  muito aqui escurecido qual que 

é o meu lugar de centro. 

Nas pautas certamente a primeira é preta de pretos ocupando o importante espaço de poder e 

quando eu digo espaço de poder não é apenas poder político. Estou falando em ocupar tô 

falando em academia,  ocupar grandes empresas ou produzirem criarem suas próprias 

empresas, entender que muito embora nós sejamos eu particularmente quando eu digo nós tem 

um grande número de pessoas sobretudo na nova frente brasileira que pensa assim, mas quero 

falar por mim aqui não como Nova Frente Negra Brasileira por enquanto que eu sou 

praticamente contra o sistema capitalista, muito embora viva no sistema capitalista e tenho que 

infelizmente fazer o jogo porque senão eu não tenho condições nem de fazer aqui esse essa 

prosa , esse escambo de conhecimento de saber o que a gente tá fazendo aqui porque talvez 

não tem poder contar de pagar minha internet ou de ter um telefone pra poder transmitir aqui 

na sua prosa. Então essa é a nossa realidade, mas o que me coloca contra o sistema é porque 

esse sistema é o mesmo sistema que continua nos escravizando, é o mesmo sistema que 

continua nos deixando na base da pirâmide, sobretudo nos, pretas e pretos, sobretudo as 

mulheres negras que ainda constituem a base social, muito embora essa base esteja começando 

a se movimentar e aí vai levar um tempo ainda para que de fato ela balance para poder mudar 

a parte de cima porque as mulheres negras estão ativando, estão empreendendo, estão ocupando 

academia, estão questionando por muitos anos, muitas décadas, séculos você possível pensar 

nós pretas e pretos na universidade  e também questionamos esse lugar e  sempre com uma 

questão muito mais pesada do que o branco porque o branco quando ele entra na academia ele 

entra na academia e acaba ouvindo um igual falando pra ele. É tranquilo pra ele seguir aquela 

regra normativa  de formação de pensamento, para nós  é complicado, porque quando você 

aprende dentro da academia branca a gente corre um grande risco de embranquecer nossas 

mentes também e reproduzir essa mesma lógica opressor capitalista e . Então nós temos duas 

tarefa, primeiro ocupar a academia pra ter um papel porque é esse papel que infelizmente por 

conta de uma estrutura branca ou normativa é que faz abrir algumas portas e ao mesmo tempo 

quando você sabe que a academia você tem que buscar um processo de descolonização da sua 

mente pra poder buscar outro tipo de leituras críticas para poder pensar uma outra possibilidade 

de debate, de formação de pensamento. Então a pauta central é essa, a gente de fato trabalha 

na perspectiva de trazer outras possibilidades dessa população negra não ficar submissa a isso, 
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pensar na questão de como a gente trabalha  para impactar positivamente na vida de jovens  

negros e negras das periferias uma das tarefas que nós nos debruçamos a fazer você tem alguma 

pergunta em relação a isso e quero me  alargar aqui mas,  um desafio como a gente enfrenta 

esse genocídio da juventude  negra  no país e uma outra um outro eixo é como de fato a gente 

amplia a representação de mulheres negras nesse espaço de poder. Nós somos frutos de um 

matriarcado africano, aí se você pegar as ialorixás detentora do saber que faz a gente  criar um 

lugar centrado dentro da nossa religiões e nós somos, quer dizer  em tese  famílias negras são 

definição matriarcais eu por exemplo sou de uma família matriarcal ,  eu conheço dezenas de 

amigas de amigos pretos também a estrutura familiares são matriarcal que são essas mulheres  

que na  história  social do Brasil inclusive serão os arrimos de família que serão as pessoas  que  

vão segurar a onda sobretudo no pós abolição , sobretudo homens que não tem inserção 

mercado de trabalho essas mulheres que vão segurar a família. Então é isso né então é como 

trabalhar também na perspectiva de que a gente coloca a gente também abra, abra não é bem o 

termo que eu quero usar mas que a gente compreenda a importância dessas mulheres estarem 

neste lugar de poder de organização de decisão não é porque a sensibilidade e a  proximidade 

das mulheres negras com elas são a família com relação à sociedade com relação  como gere 

tudo  é muito importante ,então a gente tem isso como  base  muito forte dentro do nosso 

ativismo e obviamente né pensar também dentro desse eixo como que a gente cria elementos 

que possa apresentar uma outra possibilidade de leitura crítica mas a partir de um olhar 

afrocentrado. E aí é uma  disputa de narrativa no espectro acadêmico agora também avançando 

de uma maneira muito bacana para esse universo acadêmico apresentando algumas 

possibilidades de uma outra leitura crítica sobre a sociedade sobre defender de tudo que 

envolve a sociedade na economia ,cultura, educação e saúde. 

 

Quem teve a ideia de retornar um brasileira na frente negra brasileira? 

Quando eu estava num grupo de estudos na Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo 

na FESP e lá a gente se debruçou para tratar um pouco a gente na época que eu estudei que eu 

fiz a graduação eu e um grupo de amigos Otávio, Claudião, Katuxa, PC e uma turma ,uma 

turma de 4 ou 5 pretos que tinha apenas na universidade, a gente criou um Núcleo de Estudos 

que era o núcleo Clóvis Moura, que na verdade é a fesp   preto  é fesp né a sigla da Universidade 

a Fundação Escola sociologia e política de São Paulo Preto Justamente a questionando e 

academia estava muito branca a gente não tinha pensadores pretos na grade curricular e a gente 

começou a se debruçar então e outras experiências foi quando a gente parou para poder estudar 

durante 6 meses das estratégias da Frente Negra brasileira na década de 30.Que tinha lá uma 

ala que estava acontecendo naquele contexto  político na década de 30, você tem uma série de 

coisas acontecendo no pós-guerra ali de 28 29 revolução constitucionalista de você vai ter 

também a criação da ação integralista Brasileira de  Plínio salgado que era um  grupo fascista 

e tal e você vai ter a fundação da frente negra você vai ter um monte de coisa acontecendo na 

decada 30. E aí a gente estudou ali também que dentro da frente negra brasileira tinha uma ala 

que era muito olhava com um olhar um pouco  romantizado para o lado do integralismo, porque 

não lia o integralismo com um olhar fascista e o integralismo por conta dos lemas do 

integralismo plantava, defendia naquela época que  era Pátria, família e  e fraternidade, uma 

coisa assim, e aí tinha uma ala  olhava  essa questão da Pátria mas com o sentimento de 

nacionalismo e patriotismo mas não com olhar fascista que é muito louco você ter uma pessoa 
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Preta se psosionando como  fascista né porque o fascismo também corresponde a brutalidade 

que alimenta o que é o racismo estrutural né então é um sistema , fascismo faz parte desse 

processo, e só que a ala mais forte a ala que trabalhava de uma maneira pelo menos do nosso 

ponto de vista muito importante erauma   ala mais progressista, era uma ala  que trabalhou em 

função de criar cursos importantes , curso de formação profissional para inserir homem 

sobretudo negros naquela época que não estava no mercado de trabalho para fazer formação 

profissional para colocar no mercado trabalho, curso de alfabetização de crianças negras, a 

Frente Negra criou naquela época porque não tinha política de educação para crianças negras 

a Frente Negra cria uma escola para alfabetizar criança, não só o curso mas tinha uma escola 

de alfabetização de crianças negras, inclusive  tem fotos, que tinha crianças negras, mas tinha 

algumas crianças brancas também que participavam do curso de alfabetização da frente negra 

brasileira. Um outro aspecto que é importante é a questão do curso de formação política  que a 

Frente Negra brasileira  negra criou naquela época, que propiciou e resultou na fundação do 

partido da Frente Negra  brasileira na década de trinta. Então ele se debruçou sobre isso e 

falamos olha aí logo após o golpe de dois mil e dezesseis a gente entrou numa situação crítica 

e tensa  e a gente falou, olha a gente precisa ter um lugar onde nós pretas e pretas possamos 

organizar nossas agendas políticas, nossa  gente tem que criar um projeto político nosso e o 

que a Frente  Negra brasileira fez na década de trinta é revolucionário, é na vida e na história 

negra do Brasil. Não tem como você falar sobre a história do Brasil, muito embora já um 

negacionismo por parte da branquitude normativa, mas não tem como você falar da história no 

Brasil e nem passar l logo nessa da chamada república no pós abolição sem falar da questão da 

Frente Negra brasileira dá de trinta, então todos esses fazeres, saberes e que foram 

desenvolvidos foram instigantes para a gente fazer um levantamento mais profundo. Então 

fomos levantar o que aconteceu, se tinha registro, se tinha gente que era remanescente, vamos 

fazer o levantamento e tava rolando alguma frente, algum lugar e entendemos que a frente 

negra de fato ela ela encerra suas atividades em trinta e sete, depois tenta voltar em outros 

aspectos mas não consegue aí fragmenta e não consegue voltar mais. Então a gente pensa na 

refundação da frente negra brasileira com o nome de Nova Frente Negra brasileira e aí um 

grupo de pessoas .E, Rodney  Cruz, Anderson Balbino, Márcio Evangelista, Mônica Costa, 

Kelly Adriano, Demétrio, Luiz Atibaia, Abílio Ferreira ,conjunto de pessoas começando se 

debruça e fazer reuniões,  investigar e pesquisar tivemos  algumas reuniões na Câmara de São 

Paulo e na Câmara Municipal de São Paulo nós começamos  então a produzir o nosso manifesto 

né de fundação que na verdade seria uma refundação então no dia 16 de setembro de 2017 a 

gente refunda a frente negra brasileira com nome de Nova frente negra  Brasileira, usando a 

mesma data de fundação que a frente negra brasileira foi fundada em 16 de setembro de 31 

então é 85 anos 86 anos depois a gente refunda com o nome de Nova frente negra brasileira no  

mesmo dia e no mesmo mês que foi fundada a frente negra  brasileiro na década de 30 e 

 fizemos um ato de fundação já foram dois lados né primeiro ato foi um ato político o sentido 

de ocupar alguns territórios onde a frente negra brasileira fez incidencia  naquela época, nós 

fizemos a leitura nosso Manifesto em frente à antiga sede da frente negra brasileira que fica no 

bairro da Liberdade no Centro da cidade de São Paulo na Avenida Liberdade onde hoje abriga 

lá a  Casa de Portugal e prédio muito bonito, então a gente fez a leitura do nosso Manifesto de 

frente à antiga sede da frente negra brasileira e a leitura da segunda parte do Manifesto no 

Largo da Liberdade que foi inclusive repensado e ressignificado para pagar sistemicamente a 
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presença negra no escritório mas da Liberdade em São Paulo e no bairro negro. E ali onde eu 

largo da Liberdade hoje era um tipo Largo da forca era um Pelourinho onde os negros e negras 

escravizadas escravizados eram levados para igreja dos aflitos onde  Inclusive tem ali uma uma 

história muito bonita sobre Chaguinhas que inclusive recentemente foi encontrado com sítio 

Arqueológico dos escravizados que eram enterrados no Cemitério dos Aflitos que ficava do 

lado da igreja levantaram um prédio em cima no cemitério e aí fez então um ato político no 

Largo hoje Largo da Liberdade né mais antigo Largo da forca ressignificando e me mantendo 

a memória de que ali era o Pelourinho que pretos e pretas foram mortos enforcados violentados 

brutalmente naquele espaço. O nosso ato político público maior foi quando a gente fez no dia 

23 de novembro de 2017 o lançamento Nacional da Nova Frente Negra brasileira no ato que a 

gente realizou na Câmara dos Deputados em Brasília e naquele contexto nós já estávamos 

organizadas e organizadas em nove estados do país. Nós entendemos que já podemos 

poderíamos nos apresentar como uma entidade o "Núcleo político Nacional" então o 

surgimento da nova frente negra brasileira que se dá por conta de toda essa investigação, todo 

esse, trabalho toda,  essa pesquisa e a gente foi também conversar com muitas pessoas que 

tiveram uma ligação direta ou indireta com o  frente negra brasileira, lemos muitos artigos, 

lemos muito livros. E aí tirou três eixos que foram muito importante ali, o núcleo político que 

a gente já construiu nacionalmente, hoje estamos em 15 estados, nas  5 macrorregiões do país 

já realizamos 6 encontros nacionais da nova frente negra brasileira, o primeiro foi em salvador, 

o segundo no Rio de Janeiro e terceiro em São paulo, Florianópolis , Natal e em Brasileira  e 

em Brasília  desencadeou nossa segunda audiência pública. Realizamos duas audiencias 

públicas , no senado também.Uma em 2018 que debateu o protagonismo negro nas esferas do 

poder e nós levamos toda aquela pesquisa já mencionada aqui de quantos e quantas  estamos 

emtodas as câmaras  municiapais do país, assembleias legislativas. Fizemos o debate no 

senado, depois o debate do protagonismo negro na esfera do poder e a fez os 6 encontros 

nacionais para ouvir pretos e pretas  de várias regiões do país  para pensar uma plataforma que 

pudesse respaldar a nova frente brasileira para não falar apenas de um lugar de achismo, apenas 

de uma cidade ,ou de um estado com São paulo para poder ter todas essas vozes e todas essas 

digitais também contribuindo na elaboração desse projeto politico. Então o último encontro 

nacional foi no ano passado (2019) com audiência pública que nós debatemos a reforma da 

previdência  e os impactos para a população preta e pobre da periferia. Nós fizemos uma 

incidência muito forte  em dois programas , o bpc e o programa que dá benefício, que dá uma 

renda para pessoa com deficiência, e a gente conseguiu depois de um encontro de 3 dias  

convencer  o senado que era importante não manter na pec da previdência a retirada desses 

benefícios, porque só de famílias negras  corresponde  67, 05% dessas  pessoas são de famílias 

negras, seria impacto brutal na vida dessas pessoas e a gente fez essa incidência, saindo de lá 

com o debate muito bem qualificado duas  mesa técnica. Nós levamos também especialista da 

USP para poder ir lá, economista da USP poder fazer a defesa, economistas negros inclusive, 

advogados negros para fazer  defesa e  depois uma mesa política que nós contamos com a 

presença da Olívia Santana que nós camarada querida amiga hoje é candidata a prefeita de 

Salvador, a  professora Lígia para mesa política que é a Presidenta da SPD Sociedade Protetora 

dos desvalidos que é uma atividade importante também que antecede e muito a fundação da 

frente negra brasileira foi fundada em 16 de Setembro mesma data mas de 1832, a spd por 

homens e mulheres que criaram capitalização para juntar grana para comprar carta de alforria 
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e existe até hoje. E a professora Lígia, é a  primeira mulher a assumir depois de 189 anos a 

Sociedade Protetora dos desvalidos então a gente esse debate e saindo de lá com uma certeza 

de que a gente não precisa estar em partidos políticos para poder fazer o que é certo nosso povo 

até porque os partidos políticos estão debatendo temas que não estão dentro da centralidade da 

nossas agendas e da nossas pautas e a nova frente negra brasileira não perde o foco disso. Nosso 

foco é debater nossas agendas debater nossas pautas de  maneira qualificada de uma maneira 

muito fundamentada e que a gente vai buscar se a gente não tiver dentro  nossos planos 

especialistas para poder fazer o debate qualificado e convencimento nós vamos buscar aonde 

for.Sempre priorizando mulheres e homens, pretos ,pretos porque nós entendemos que nós 

temos muita gente competente e com muito preparo para fazer debates muitos qualificados e a 

gente começar de fato a assumir  o protagonismo  da nossa narrativa e não ficar ali tutelando 

as nossas agendas  aos brancos que vão lá e acabam capitalizando isso e  se se mantendo no 

poder. 

Quais são os nomes das pessoas que fazem parte do nova frente negra?  de quais áreas 

elas são? São ligados aos direitos humanos? São das na política partidária?  

São quinze estados e a gente tem um um novo número elevadíssimo de pessoas que fazem parte 

da nova frente  brasileira. As pessoas em sua maioria são ativistas, militantes do movimento, 

mas nós temos um um contingente acadêmico também bem bacana. Nós somos jornalistas, 

sociólogos, antropólogos, psicólogas, advogadas, advogados, economistas, e  pedagogo é 

pedagogos, históriadores, historiadoras mas também nós temos  Yalorixás, nós temos pastores 

progressistas, nós temos sambistas nós temos atrizes, nós temos atores, propriamente Airton 

graça por exemplo é um dos fundadores da nova frente negra brasileira, foi um dos atores  

negros que  tem uma consciência política que faz parte da nova brasileira e esteve desde o 

começo da elaboração do nosso manifesto e tals. Então nós temos um um efetivo de pessoas 

de várias áreas por isso que a gente sempre que vai fazer algum tipo de ação algum tipo de 

proposição sempre tenta fazer com o máximo de fundamentação possível seja pelo espectro de 

um conhecimento acadêmico ou seja pelo espectro de um conhecimento ancestral que vai desde 

os nossos baluartes do samba, vai desde os nossos mestres de capoeira e vai desde nossas 

yalorixás  que tem um notório saber que a academia inclusive não tem algumas teses de pessoas 

que pesquisam em um ano e dois anos de mestrado ou os quatro anos de doutorado dependendo 

da instituição não é suficiente para dar conta de todo empirismo que está por trás desses saberes. 

Nós temos essas pessoas de todas essas essas áreas  na nova frente negra brasileira .Temos a  

Lígia na Bahia, com o Sandro Teres e com o Sérgio Laurentino que é quem fazem todo o 

trabalho lá com os irmãos, com as irmãs,  com a Marlene, com o e com a turma toda lá na 

Bahia e Pernambuco nós temos o Cláudio, o  Claudião que a gente chama de Claudião que é o 

Claudio Pereira, temos a advogada  Aliciane e temos também o Jorge Riba que faz lá toda a 

condução do trabalho com as nossas irmandades lá  com o nosso povo nós temos lá em no Rio 

Grande do Norte . Dani Nunes nós temos a Divaneide, a Divanete que inclusive é vereadora da 

cidade de Natal é uma mulher negra. Nós temos  no Rio de Janeiro a doutora Beatriz Silveira, 

o Fred, o Rogério Rogério Luis que conduzem os trabalhos no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais 

eu já falei de Minas Gerais, tem o José Amaral, tem a Maria Catarina, tem a tem a Estefânia e 

todo o trabalho no estado de de Minas Gerais, no Goiás e o Luiz Antônio que faz esse trabalho 

lá em  Goiás, Mato Grosso nós temos a Ernesta , Abenil  nós temos Professor Carlão. Em São 

Paulo nós temos um contingente maior. A  maior parte dessas pessoas que eu falei agora 
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pouco,a  Mônica, Rodney , a Marcia, Anderson Balbino, Anderson Costa são uma galera de 

São Paulo correspondente da capital e  do  interior e litoral do Estado de São Paulo. Em Brasília, 

Distrito Federal nós temos o Marivaldo Pereira temos a Deyse Benedito que fazem o trabalho 

lá em  Brasília contingente Brasília, no Espírito Santo nós temos a Crislaine que é da juventude,  

juventude potente que faz todo trabalho com pessoal da fejune e também lá que conduz o 

trabalho lá no Espírito Santo. Em Rondônia a Jamile que tem feito um trabalho  muito bacana 

lá também Rondônia, Santa Catarina tem a Jane tem o Marcos caneta tem o dr José Ribeiro 

que faz lá em Santa Catarina. No  Rio Grande do Sul, o prof José Antônio, o  professor 

Candiota, Robson, nós temos um contingente de pessoas no Rio Grande do Sul que também 

faz o trabalho do trabalho da nova Frente negra Brasileira. Eu devo estar  esquecendo de algum 

estado mas tem muita gente que está ativando em todos esses 15 estados o trabalho que a gente  

realiza com nova frente negra brasileira e a gente tem alguns programas de algumas ações, de 

uma delas que tem passado por 10 estados  na verdade fizemos   três estados. 

 Esse mês agora de outubro a gente comenta o estado de São Paulo que é o programa rede  

Luiza mahin,que o nosso processo de transformação política e humana para juventude pretas  

de Periferia, por isso falei agora há pouco que um dos nossos de articulação de ativação é o 

trabalho com Juventude negra de periferia. A rede  Luiza mahin é um trabalho que a gente faz 

o processo de transformação política a gente não chama de curso  de curso de formação política  

a gente ressignificou esse entendimento porque nós entendemos que essa juventude também já 

tem um ativo político através da relação com o seu território então ele já vem com o acúmulo 

de capital político  que a gente não desconsidera a gente estabelece a  questão do escambo na 

troca com eles. Então a gente ressignificou para processo de transformação política  , 

começamos  esse ano na verdade ano passado, começamos  em São Paulo,  conseguimos fazer 

a incidência para 136 jovens né de toda a região metropolitana de São Paulo foi quase um 

laboratório para entender como se daria a  dinâmica, a metodologia, quais estratégias que 

utilizaria para poder trabalhar qual didática e funcionou muito bem então fez o papel de 

expandir para 10 estados dos 15 que a gente tem hoje condições de estar conectados. A gente 

tem a parceria de uma Fundação que vem dando um apoio muito importante para nova frente 

negra brasileira conseguir alcançar esses territórios que a fundação Friedrich ebert  que tem 

apoiado algumas ações importantes e está apoiando essa também.Então a gente iniciou esse 

ano, antes da pandemia   todo esse processo era presencial, com a questão da pandemia a gente 

teve que  reorganizar e  ressignificar transformando todo esse conteúdo numa plataforma digital 

e agora de maneira remota continuamos fazendo  essa incidência com esses jovens. 

Começamos agora nesse formato digital Rio Grande do Sul passando lá por 14 cidades a gente 

conseguiu  aplicar o nosso curso no nosso processo de transformação política para jovens de 

14 cidades  no Rio Grande do Sul,  em Minas Gerais Minas Gerais a gente conseguiu ativar 14 

cidades mais de 60 jovens nessa cidade.  Terminamos este último fim de semana o processo no 

Rio Grande do Norte.  Saímos  de Rio de Minas Gerais e fizemos agora esse fim de semana , 

são dois fins de semana  os encontros, são 12 horas de aulas s no Rio Grande do Norte, e agora 

em outubro a gente começa  fazer em São Paulo,é para todas as cidades, o número de cidades 

que a gente conseguir  alcançar, como é remoto, plataforma que a gente usa é digital  então  dá 

para todas as pessoas fazendo de casa. Aí depois de São Paulo, vamos  para Goiás terminar o 

ciclo de 2020 em Goiás depois a gente retoma em 2021 fazendo Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Bahia, Pernambuco e Mato Grosso. Então são 10 estados. Nós entendemos que para que  de 
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fato consigamos  fazer transformação, uma mudança política social  a gente precisa dá 

ferramentas e instrumentalizar essa população o que a escola pública não faz que a universidade 

é muito menos até porque para essa população chegar na universidade  quando chega  a gente 

sabe o martírio que é. Então dentro desse processo de formação  política nós temos professores, 

doutores, ativistas , pessoas que levam essas  informações para esses jovens e a ideia do 

processo não é simplesmente lá e fazer a incidência é da continuidade, então a gente fez RS  a 

três meses atrás e a rede está ativa. Os 12 estados ainda estão ativando, articulando e fazendo 

as ações acontecerem. Então a gente tem  essa plataforma que trata da questão da juventude 

que a gente prepara politicamente, formar politicamente, e a outra plataforma, é a plataforma 

preta que vai fazer preparação, formação  mesmo formação política para projetos políticos de 

pessoas negras , é candidaturas não pensando apenas candidatura para vereador, deputado, para 

prefeito, para governador ou prefeito, é para candidatura política, para disputar sindicato, 

conselho participativo, conselho  de juventude, conselho de saúde,  conselho de educação, 

conselho de orçamento público. A plataforma preta é um curso  que vai preparar pretos e pretas 

para a disputa política. Esse também é um novo eixo pensado pela nova frente negra brasileira. 

Então a gente tem realizado algumas ações, a  gente tem uma questão que a  gente não fica 

colocando neon nas coisas que  que a gente faz  porque nós entendemos que é uma obrigação. 

A gente não fica fazendo fanzine ou panfleto  com as coisas que realizamos,  a gente realiza e 

continua realizando , nossa principal premissa é sempre  pensar e agir para além da conjuntura   

 

O nova frente negra brasileira vai ser um partido ou será somente um movimento social? 

 

Não é um movimento social.  Trata do social mas nós não somos um movimento social, como 

unegro dentre outros. Nós nos posicionamos e nos apresentamos como núcleo politico não 

partidário, a gente faz incidencia politica, nós entendemos dentro das nossas narrativa está sim 

questão do genocídio da juventude negra ,sobre feminicidio  impacta sobretudo as mulheres 

negras, a questão de como a população negra ainda está  no lugar subalterno na estrutura social 

nós discutimos tudo isso. Mas a nova frente negra brasileira  vai fazer incidência  política no 

sentido de, fazemos coro a  todas essas correntes nós entendemos e  fazemos mais a gente pensa 

para além da  conjuntura. quando você faz a denúncia  sobre a questão do genocido da 

juventude negra, a gente está denunciando  a conjuntura. Como a gente impede o genocidio da 

juventude negra ?  Como a gente vai para o genocidio? como que impacta no sistema para que 

o sistema para de matar? Esse é o nosso desafio. A gente não quer mais ficar denunciando que 

jovens estão morrendo, a gente quer anunciar que jovens negros estão em universidade 

quermos  anunciar que jovens negros são ceo em  empresas importantes, queremos  anunciar  

que jovens negros hoje  estão disputando reitorias de universidades, queremos  anunciar que 

jovens  negros  hoje  estão empreendendo e ganhando sua grana e vivendo bem.Nós termos um  

numero expressivo de movimento social  fazendo isso,  a gente fazer isso é mais um movimento 

social fazendo as mesmas denúncias daquilo que esses movimentos já estão fazendo,  que nós 

entendemos que é  importante, valorizamos e fazemos coro  e  estamos sempre juntos desses 

movimentos mas o papel  da nova frente negra brasileiro é de ser um nucleo politico não  

partidário que vai disputar a agenda política nacional. Pegando as esferas municipais, federais 

e nacional. Quando  fundamos com a ideia de retornar  o que a frente negra brasileira iniciou 

em 1936 a fundação do partido da frente negra brasileira,  mas entendemos que é uma 
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conjuntura em que eles só conseguiram criar um projeto de criar um partido político em 36 

porque eles levaram de 5 a 6 anos  para poder construir a frente negra brasileira e ganhar  

capilaridade  e força política e impacto na formação de opinião para ter condições de se 

estruturar enquanto partido político que não é o caso da nova frente negra  brasileira então não 

dá para a gente pensar em não dá para pensar em ser um partido político sem ter base, não para 

pensar em ser partido político sem ter um projeto, não dá para pensar em um partido sem ter  

um programa que vai orientar as possíveis filiações deste partido político. Se porventura, nós 

entendemos que a  nova frente negra brasileira vai virar um partido  político nós fazendo 

caminho inverso ou melhor precisamos fazer o caminho inverso precisamos tirar essa ideia de 

ser um partido e   depois de  constituído inverter a ordem, primeiro  se constituir, se organizar, 

pensar se é o momento e aí lá na frente coletivamente de uma maneira totalmente aquilombada 

decidir juntas e juntos se queremos ser um partido político. Eu, particularmente, gosto muito 

da ideia de nos mantermos um nucleo  politico não partidário.Porque nós temos total autonomia  

e prerrogativa de pautar todos os partidos, todos os parlamentares todos os mandatos, porque a 

gente não faz nenhum tipo de relação política com nenhum   partido nem de  esquerda  muito 

menos com a  de direita. Está no espectro mas não é o nosso  foco entender, se, se transformar 

é um construto coletivo e dentro da coletividade , e se coletividade entender que é importante 

é lógico, que eu vou sempre a favor do que o quilombo decide, do que a irmandade decide. 

Não que eu não tenha  minha opinião e posicionamento, mas se  a maior parte das pessoas 

entende que estamos preparadas e preparados para isso , com todas as ressalvas possíveis, eu 

jamais iria me opor, então seguiremos esse caminho se for ideal para gente. 

 

Quais são as dificuldades e  tem financiadores ? 

 

Nossa maior dificuldade é que a gente consegue descolonizar a mente dos nossos irmãos e 

irmãs que ainda acreditam que essa política que está aí, é a única possível que a gente se 

relaciona. Observo  algumas lideranças do movimento negro criticar muito a politica mas 

quando chega esse momento de eleição estão lá  novamente apoiando candidatura branca, estão  

lá novamente acreditando que agora partido mudou e  que agora tudo vai mudar  e agora e o 

agora nunca chega. Quando  digo descolonizar é no sentido de como que a gente consegue  não 

ser mais o principal laboratório ou  resultado na verdade do laboratório criado  lá no séc XVIII , 

1734/36  a partir da carta de William Lynch que vai estabelecer uma estratégia de dominação 

dos povos pretos até quando a gente vai continuar sendo submisso a essa ideia que a gente 

precisa se submeter às nossas agendas e as nossas pautas para uma possível caridade ou uma 

possível parceria com a branquitude que são donas desses partidos e que dependem da gente 

para estar nesses porque senão não elegem, nós somos 56% da população brasileira  como a 

gente convence 56 % da população de que  já chegou a hora da gente começar a pensar não 

apenas  por um homem ou uma mulher preta porque são pretos  mas pensar que nós precisamos 

criar mecanismos de organizar futuras lideranças e começar a disputar agenda política nacional. 

 Futuras lideranças que não apenas são pretas e pretas mas que tenham entendimento e a  

centralidade do seu lugar ético, político, econômico e social. Que entenda que na medida que 

conseguir acessar esse mecanismo de poder tem obrigação ancestral ética e moral de fazer com  

que esse povo saia do lugar, uma ideia de minoria e seja de fato alçada para um  lugar de  

maioria. Que saia do lugar de minoria representativa  que é a única minoria  que me cabe fazer 
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uma leitura política sobre a nossa presença, que a minoria representativa e somos a quantitativa 

e que a gente mude esse quadro.  

Se conseguíssemos  colocar 10% desses 56%  de pretos e pardos do país no poder já seria uma 

mudança significativa sendo generoso então esses é o grande desafio  da nova frente negra 

brasileira,  respeitar os pensamentos a ideologia desses pretos e pretas que estão nesses partidos  

que de uma certa forma reproduzem esse olhar ideológico, esses olhar construído pelo plano 

político, pelo projeto de formação política desses partidos e ao mesmo tempo tentar negociar 

uma narrativa que a gente consiga um mínimo de abertura para tentar apresentar uma proposta 

e como a gente pode construir uma nação literalmente uma  nação que de fato pudesse trabalhar 

com a perspectiva de uma república no sentido epistêmico da palavra,  embora República no 

Brasil é algo totalmente complexo e totalmente inviável de pensar nessa República até como 

ela se constituiu né mas pensar exatamente o que de fato é uma democracia. Eu acredito com 

muita veemência  que nós vamos ter uma república  no sentido epistêmico da palavra, uma 

democracia  e uma nação sentimento de nação em um país muito bem organizado da medida 

que pretas e pretos estiverem administrando esse país. Não vejo outra possibilidade disso 

porque, os brancos  falharam e continuo falhando continua falhando então os povos originais 

inclusive tem que estar nesse construção , nós vamos de diáspora quando  fomos trazidos  

forçosamente para cá, existiam também os povos originários  que também não dividem o poder 

e também não tem é representatividade em lugar nenhum e vão acontecendo para barbáries 

sistêmicas como as que  estão acontecendo agora de povo originários sendo executados. Então 

enquanto nova frente negra brasileira nós entendemos que esses dois povos sistematicamente 

negado  e incluído nessa ideia de racismo estrutural precisam emergir. Isso só vai acontecer 

quando a gente consegue ter uma coisa que eu chamo de consciência coletiva e que a gente 

consiga efetivamente apresentar coletivamente de uma maneira  aqui lombada muito 

consciente, muito qualificada, preparado e  fundamentada, o nosso projeto político. É nesse 

sentido que é para um dia talvez  a nova frente negra brasileira apresentar um projeto como 

esse nós precisamos estar muito mais né muito decididos do que a gente de fato que, nós  da 

nova frente negra já estamos decididos e decididos, quando digo nós falo da população negra 

em sua maioria ou maior número de pessoas possíveis.  

Então esse é um dos grandes desafios que a nova frente negra brasileira tem enfrentado aí essa 

tentativa de descolonização e aquilombamento do povo preto.Não temos financiamento, a 

gente não recebe orçamento de ninguém, nós somos um núcleo político autônomo. A  gente 

tem apoio, a fundação Fredrich Herbet não nos dá dinheiro ,a fundação  Herbert Herbert  nos 

ajuda quando a gente precisa por exemplo fazer um encontro da nova frente negra brasileira no 

Rio de Janeiro, então a fundação nos ajuda com a estrutura, passagem, hospedagem e 

alimentação.  Financiamento mesmo  a gente não tem nenhum, nem público nem privado. 

 A  gente mesmo que tem é tentado trabalhar numa perspectiva auto-sustentável e 

realizado as ações com base nas nossas próprias organizações experiências e 

autofinanciamento. 

 

 

 

Quais são os temas relevantes para que a política partidária brasileira não contempla e 

que o nove na frente? 
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O Brasil não resolveu a abolição a abolição não se dá somente com a assinatura da lei áurea e 

a gente sempre debate, não a questão do que foi a abolição não que aconteceu no dia 13 de 

Maio 1888 mas o que a gente discute é o 14 de Maio de 1888 que é a partir do  dia 14 de maio  

que a nossa  população se encontrou e se encontra nessa situação que está. Política de reforma 

agrária, habitação, política  de moradia, de  emprego, de saúde, de educação , tudo isso, todos 

esses  déficits que temos hoje ainda hoje é resultado do dia 14 de Maio de 1888. 

O professor Juarez Tadeu da Unesp de Bauru ele tem uma coisa muito interessante que ele traz, 

que essa população no processo escravista no Brasil dentro de  uma lógica estrutural,  social 

eles eram sujeitos ativos da economia brasileira,mesmo na condição de  cativos escravizadas 

eles faziam parte  de um sistema até o dia 13 de Maio de 1888. Mas a partir do dia 14 de Maio  

essa população passa a ser sujeito passivo da economia brasileira, ou seja, não participam mais, 

estão fora , são jogados para fora do processo . E aí temos outro  sistema acontecendo que a 

abertura das fronteiras da chegada da imigração europeia que vão ocupar postos de trabalho 

com salário com moradia com dignidade que é inclusive a gente faz um debate importante, 

falar sobre isso , que  essa primeira política de cotas que tivemos no Brasil e foi para pessoas 

brancas, não foi para a população negra , foram os italianos e todos os outros, eles chegaram, 

moradia trabalho e renda e dignidade para sustentar suas famílias, já chegaram com privilégio. 

Privilégio esse que foi negado durante 400 anos do processo de escravização e foi negado.Então 

o desafio que a nova nossa negra brasileira certamente vai debater a questão do pós-abolição, 

porque o que nós temos hoje de política no Brasil e de ausência da nossa presença na política 

e ausência de políticas públicas para a população negra,  ausência para política pública para 

população de periferia ,quilombo e aldeias indígenas ela se dá em função dessa não abolição  

que não aconteceu, dessa abolição inacabada  e se a gente não resolver  o que aconteceu lá atrás  

a gente não vai conseguir ser próspero  e ter condições de participar ativamente da vida política 

social e econômica do país. 

O nova frente negra ou você  apoia algum candidato ? 

Sim,na verdade, enquanto plataforma  preta que é um programa, a nova frente negra brasileira 

não coloca nossa marca, nosso nome dentro de uma candidatura, mas sim o nosso programa. 

A  plataforma preta que é um programa que trata  da questão de candidaturas negras apoiam 

candidatos negros no país inteiro.Riogrande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, 

Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo e  Rio de Janeiro todos estados tem candidaturas que a 

plataforma preta que dá esse curso de formação politica preta e apoia nesses estados, então 

indiretamente a nova frente negra brasileira pelo seu programa  de formação e ativação política 

apoia candidaturas negras em várias regiões do país. 

Quem são esses candidatos? Pode citar nomes ? 

No Rio Grande do Sul estamos  apoiando candidaturas  proporcionais para vereança, tem um 

prefeito candidato , Rosberg que é um jovem   negro engenheiro que está candidato a prefeitura 

da cidade de Rio grande,no  Rs que nós enquento plataforma preta estamos apoiando e inclusive 

acessorando a candidatura dele ,em São Paulo nós estamos apoiando a candidatura de quatro 

mulheres negras majoritárias. A candidatura da Prefeitura de Campinas a doutora Alessandra 

Ribeiro, candidatura da professora  Najara Costa da cidade de Taboão da Serra, prefeitura da 

cidade de Carapicuíba com a doutora Amanda e a candidatura da professora  Elenice lá da 

cidade  de Bertioga que também são candidatos majoritários dessas cidades. No sul de Minas 
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gerais apoiando o vive prefeito Herculano  que é um homem negro também está fazendo um 

trabalho bacana na cidade de  Pouso Alegre, o pessoal  da diversidade carioca  que tem uma 

relação com a nova frente negra brasileira  está ativando algumas candidaturas, vamos apoiar 

o vice candidatura do Anderson  Quack, quando tivemos encontro no Rio de janeiro ele 

participou enquanto frente favela Brasil. Hoje tem sim, se aproximado dando suporte  e apoio 

e também consultoria política para essas candidaturas  negras nessas várias regiões do Brasil.  

Qual a relação com os partidos de esquerda? 

Sempre  quando vou fazer uma análise  sobre partidos ,vou sempre fazer um recorte  etnico. 

Não tem como não trazer. Eu olho  com simpatia esquerda acho que a esquerda é um cenário 

político que certa forma é propiciou pelo menos abertura de um debate com relação a  questão 

racial de certa forma absorveu em alguma medida o debate racial para dentro  dos seus partidos 

mas o meu se não com relação a isso, é  justamente pelo fato de tenho essa bandeira aqui dentro  

meu partido isso me fortalece politicamente eu posso então elevar aí um um nível de debate 

porque dentro do meu partido também tem uma corrente do movimento negro  e você dentro  

desse partido você vai ter um monte de caixinhas. É o  movimento negro, movimento de 

mulheres,   movimento de moradia, movimento lgbtqia+  constituído em torno do partido de 

esquerda. Eu acho que ele é bacana que isso aconteça mas isso não resolve o nosso problema, 

isso não resolve o 14 de maio 1888, eu olho com muito respeito, militei por muito tempo, por 

muito tempo tentei fazer esse debate internamente e me convenci de que o caminho tinha que 

ser de fora para dentro pelo menos na minha perspectiva. E entendendo que os irmãos e irmãs 

que continuam  dentro dos partidos progressistas,  tem que continuar tencionando  também 

dentro ,fazendo tensão dentro do partido.  Os partidos de esquerda tem esssa questão de voce 

ter  esses arrumadinhos, esses quadradinhos la dentro e de uma certa forma acaba ficando pelo 

menos na minha leitura  confortavel  ter ali porque quando você vai justificar alguma coisa , 

tem la o movimento negro ou a secretaria de combate  ao racismo do partdi. Eu particularmente 

quando cheguei  a dialogar com presidentes de partidos de são Paulo, quando eu pedi agenda, 

eu falei um pouco do trabalho  que a gente realiza  e quando terminou a reunião, e quando 

terminou a reunião disseram que iam passar meu contato para secretaria de combate ao racismo 

e  aí vocês conversam,  aí eu falei, eu acho que você não entendeu,  eu não quero falar com o 

setor de combate ao racismo, eu quero falar com você sobre a estrutura política  em que preto 

tem que tem que sentar na mesa e discutir política, economia, quer discutir fundo partidário, 

queremos discutir regimento interno, a questão urbana, orçamento público. Eu não quero 

discutir só racismo, porque já tem gente fazendo isso  e  muito bem por sinal, de uma maneira 

responsável, competente e focada. Queremos falar da direção executiva,  do fundo público 

partidário e do mandato. Quantos mandatos para pretos ou pretas? Queremos pretos e pretas 

chefiando gabinete ou chefiando as emendas parlamentares. A gente quer isso, acho que você 

não entendeu.Na verdade eles entendem mas como a gente diz nas gírias, eles metem o biruta  

que não entendeu para poder  esvaziar os nossos debates  e colocar  a gente lá mas dentro da 

caixinha. Então essa é a minha critica, os partidos de esquerda hoje, em sua maioria, não 

generalizando, mas essa branquitude que ocupam esses postos não estão preparados para sair  

desse lugar de mando  e privilégio  para que pretos e pretas ocupem esses  espaços e quando  e 

quando pretas e pretos  começam  a questionar isso, começam a fazer um debate um debate 

qualificado de disputas de narrativas, ele já é automaticamente chamado de problemático. A 

gente se transforma em problema para eles, porque a gente não é mais aquele submisso, aquele 
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que fica quietinho lá dentro da caixinha. É muito louco quando a gente percebe agora a partir 

da decisão do STF pelo ministro Lewandowski  que vai lá e dá uma canetada  que fala que o 

fundo partidário tem que ser investido agora em 2020 você vê alguns partidos fazendo discurso, 

" não, que o fundo partidário vamos agora fazer de uma maneira “equinea”(sic), agora será 

equiparado o valor  do dinheiro, fomos nós". Não, não foram esses partidos, foi a justiça 

brasileira  que determinou  que seria assim.E aí, o que eu tenho discutido em alguns lugares 

que tem me chamado para falar um pouco  sobre isso,  é que se os partidos de fato tivessem 

preocupados  com as candidaturas negras no momento em que houve a reforma mista da 

política mista em 2017, em que eles trabalharam mais a perspectiva  da cláusula de barreiras e 

o fundo partidário que deixou  de ser privado  e passou a ser público,naquele mesmo momento 

os partidos já deveriam ter decidido, bom, se agora não são mais as grandes empresas que 

financiam os políticos  e o fundo agora  é público nós temos que dividir isso aqui de igual, 

temos que igualar. Então, eticamente, os partidos já deveriam ter decidido isso. Mas precisou 

o movimento da benedita da silva para entrar com o projeto  que foi violentamente criticado 

mas que o supremo bancou  e aprovou e que alguns partidos agora como MDB, psl já entraram 

com recurso para que não seja financiado agora em 2020 e deixem para 2022  como estava 

previsto. Porque?por que eles já tinham dividido esse dinheiro entre eles, porque a tres meses 

atras  o supremo tribunal eleitoral, intimou os partidos apresentarem um plano de diretrizes 

orçamentária  para eles explicarem para onde ia o fundo partidário, e a maior parte desses 

planos diretrizes estavam fazendo a mesma manutenção, financiando mais candidaturas 

brancas  do que preta. aí vamos ter então o Stf dividindo o valor  do fundo, então está todo 

mundo desesperado. Vários candidatos mudaram a auto identificação e autodeclaração. Então 

você percebe o tamanho do desafio que nós pretos e pretos enfrentamos? até quando nós temos 

direito por lei, eles ainda vão lá burlar. Igual as cotas nas universidades, o tanto de fraudes que 

existem de pessoas brancas  que tentam se passar por negras, para serem beneficiadas por uma 

política  de cotas  que para nós  não é benefício, para nós é reparo. Para nós é o mínimo que o 

estado brasileiro tem que dá, falta muito ainda mas para tirar esse atraso  sistemático  de acesso 

à academia. Os partidos progressistas pela questão do racismo estrutural ainda mantêm  

hierarquia do poder político. Mas depois de 2018 houve uma fragmentação desses partidos de 

esquerda, houve uma fragmentação dos principais líderes  desses partidos  que decidiram então  

fazer uma peregrinação da política solitária, você vê o Ciro atacando  de um lado, Lula atacando 

de outro, a Marina atacando de outro, Boulos de outro. Voce vai ver cada um ali cuidando do 

seu quadrado, a  esquerda em fragalhos, inclusive na america latina tem passado  por uma 

situação como essa  e voce ver os partidos de direita ganhando campo e  voce ve por exemplo 

um presidente extremante racista, fascita, sem preparo para estar na presidencia da republica  

hoje usando de politica progressista  para aumentar sua aceitação. Enquanto isso a esquerda 

continua se batendo entre ela.  

O que a Nova Frente negra Brasileira espera para 2020? 

Não criamos expectativas, não adianta a gente achar que o fato de hoje a política eleitoral ter 

olhado com um olhar um pouco mais cuidadoso para as candidaturas negras nós temos aí um 

avanço significativo, esperamos que sim, esperamos que a gente possa eleger muitas e muitos 

pretos e pretas nas câmaras municipais  até porque as eleições de 2022 serão decididas a partir 

das eleições de 2020. São as eleições de 2020 que vão  definir as eleições de 2022,e se a gente 

de fato tiver muito mais progressistas à frente das câmaras  municipais e prefeituras em todo 
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país  certamente mais possibilidades  de construir um projeto progressista para retomar o poder 

em 2022 e retornar programas importantes que vão resvalar  sobretudo pretos e pobres  de 

periferia  então acho que esse é um aspecto. Outro aspecto é compreender que nós pretos pretas 

ainda não estamos  100% preparado para assumir esse espaço de poder, nós ainda não sabemos  

o que é política, tem gente que ainda não sabe o que é estado, para quem serve os estado e 

como  o estado atua  dentro da ideia do contrato  social. tem pessoas que estão se candidatando,  

e  gente detecta isso pelo nosso curso  de formação política, que não sabe o que é política 

pública, então é um campo que por muitas décadas e  séculos foi  um campo hegemônico da 

branquitude e na medida que os anos vão avançando  vamos furando a bolha  e vai tentando 

entrar. Então mesmo que a gente consiga obter um número expressivo  de pessoas progressistas 

ainda tem a questão se eles sabem fazer leitura crítica e assuntos recorrentes da população 

negra. Se esses candidatos entrarem, estão alinhados com essa agenda. 
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