Canto a Palmares
Memorial Lélia Gonzalez
O texto da Relatora Geral da III Conferência Mundial contra o Racismo
(Durban-2001) escrito em dezembro de 2009, quando tornou-se público o
primeiro parecer do senador Demóstenes Torres, continua atual para
responder ao clamor da população brasileira (negra e não negra) pela
retirada do Estatuto de pauta.
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Após a aprovação do Projeto 6264/2005, que institui o Estatuto da Igualdade
Racial, pela Câmara dos Deputados, no dia 9/9/2009, fato que foi festejado por
alguns setores do Movimento Negro e lamentado por outros, fomos confrontados
por novas exigências e propostas de vetos do Senador Demóstenes Torres,
relator do projeto que retornou ao Senado, numa fase em que só são admitidas
emendas supressivas.
Eliminação dos termos raça, racial, raciais. dimensão racial
O parecer do Senador Demóstenes Torres é claramente inspirado no pensamento
do grupo dos pesquisadores do Rio de Janeiro que vem lutando para derrubar,
desde o projeto originário, o Estatuto da Igualdade Racial sob a alegação de que
se trata de uma proposta racista, atribuindo ao mesmo a crença nas raças
biológicas. No mesmo estilo, atribuindo ao Projeto de Lei 6264 o que ele não
contém, o Relator propõe o veto em diversos artigos ao uso das palavras raça,
racial, raciais. Contudo é evidentemente impossível para o relator manter a
coerência: não ousou retirar o Racial do nome do Estatuto, nem pode eliminar tais
palavras dos conceitos discriminação racial ou étnico-racial, e desigualdade racial,
mas pretende eliminar do conteúdo de tais conceitos. Assim, o Senador
Demóstenes Torres, se arvora o direito de mutilar não apenas o projeto do
Estatuto, mas também a própria Convenção Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial: para ele raça não é um fator com base no qual ocorra a
discriminação racial, já que ele insiste em utilizar uma definição genética de raça e
geneticamente raça não existe.
Para ser coerente, o Senador deve propor o veto integral ao projeto, pois se
trataria, segundo ele, de um projeto acerca de algo que não existe. Não há
negociação possível neste caso. Sugere-se também que para manter a sua
coerência ele deva propor que o Brasil cancele a sua adesão a todos os tratados,
convenções, declarações e programas de ação das Nações Unidas que utilizam o
conceito de raça, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Eliminação de referências à escravidão, reparação e compensação
O parecer veta a expressão “derivadas da escravidão”, na frase: políticas públicas
destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais derivadas da
escravidão. Desta forma o Senador Demóstenes nega que a escravidão tenha
produzido distorções e desigualdades sociais. Coerente com este pensamento
(escravista?) o Senador Demóstenes elimina das diretrizes do Estatuto a
reparação e a compensação das vítimas da desigualdade racial. Segundo ele,
nunca houve no país segregação por causa da cor.
O Senador Demóstenes se opõe a um dos maiores avanços da Declaração e
Programa de Ação de Durban: o reconhecimento de que a escravidão e o tráfico
de escravos são um crime, imprescritível, contra a humanidade. E portanto,
requerem reparação.
Veto às Ações Afirmativas
O Senador Demóstenes, coerente com o que tem feito no debate do projeto de
Cotas para Negros nas Universidades Públicas, veta o preenchimento de vagas
pela população negra porque o acesso à universidade e aos programas de pósgraduação, segundo ele, por expressa determinação constitucional, deve-se fazer
de acordo com o princípio do mérito e do acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Ele
obviamente supõe que não há mérito nos processos de seleção dos programas de
ação afirmativa, mesmo que os alunos cotistas estejam atingindo desempenho
comparável ou superior aos demais alunos.
O Senador Demóstenes veta incentivos fiscais relacionados à contratação de
negros, porque segundo ele isso incentivaria a demissão de trabalhadores
brancos. Portanto, o Senador Demóstenes está pouco se “lixando” se hoje as
empresas não contratam negros por terem preconceito contra os negros, isso não
é problema dele. E é verdade: é problema nosso, nós estamos por nossa própria
conta, pois não podemos esperar nada de um Senador da República com a
mentalidade de um senhor de escravos: segundo ele qualquer política que
promova a igualdade no mercado de trabalho vai produzir rancor dos que vão
perder os seus privilégios e portanto não devem ser aprovadas.
Eliminação das referências a plano de políticas nacionais de saúde integral
da população negra
O Senador Demóstenes admitiu todas as referências a objetivos genéricos de uma
política nacional de saúde integral da população Negra. Em contrapartida, o
Senador Demóstenes vetou todas as referências específicas a um plano nacional
que estabeleça e execute metas concretas para reduzir a mortalidade de mulheres
negras, a mortalidade infantil de crianças negras, reduzir as mortes violentas de
adolescentes e jovens negros, reduzir a mortalidade de adultos negros. Não
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parece inacreditável que alguém possa ser contra a redução da mortalidade de
metade da população que enfrenta condições de grandes vulnerabilidades?
Não há possibilidade de negociação com quem quer que continuemos a
desperdiçar vidas que se interrompem antes do tempo.
Diante dos raciocínios fraudulentos expostos no Parecer do Relator do Projeto
6264 no retorno ao Senado, parecem evidentes os motivos pelos quais se colocou
nas mãos do principal inimigo dos negros a tarefa de proferir o parecer. O próprio
Projeto 6264 já representa um processo de uma enorme mutilação ao projeto
original que resultou da proposta inicial do Senador Paulo Paim enriquecido pelas
contribuições dos setores mais experientes da militância negra brasileira.
É hora de perguntarmos publicamente aos parlamentares e setores do movimento
negro que participam do processo de negociação: qual é o limite da negociação do
projeto do Estatuto da Igualdade Racial? Já nos tiraram os dedos, as mãos, os
braços, as pernas. Até onde irão recuar para atender à voracidade dos setores
conservadores que querem nos impor termos indignos neste processo de
negociação?
Lembremo-nos de Palmares. Há momentos em que somente a derrota pode nos
salvar.
(1) Texto escrito em 16/12/2009

(*) Relatora Geral da III Conferência Mundial contra o Racismo, Membro do Grupo de
Especialistas Eminentes Independentes para o acompanhamento do Programa de Ação
de Durban
Fonte: Memorial Lélia Gonzalez.
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