
Carta de Salvador

O 5º Encontro de Negros, Negras e Cotistas da União Nacional dos Estudantes

(ENUNE) realizado em Salvador – BA reuniu cerca de 2000 jovens negras e

negros de todo o país. 

O Enune aconteceu em uma conjuntura altamente adversa caracterizada por

um golpe em curso no país,  conduzido pelas elites econômicas, que visam

cassar a nossa soberania, reduzir nossas liberdades, padronizar os costumes e

criminalizar a luta social.

O  golpe  foi  iniciativa  de  uma  ampla  aliança  entre  partidos  da  direita,

reacionários que pretendem implementar retrocessos em matéria de direitos,

políticos  corruptos  querendo  escapar  de  processos  judiciais,  entidades

empresariais na busca de emplacar medidas contra a classe trabalhadora, que

durante  os  14  anos  de  governo  Lula  e  Dilma,  avançou  em  reivindicações

históricas  dos  movimentos  sociais,  mas  que  por  outro  lado  garantiram  o

desenvolvimento capitalista no Brasil, baseado na reprimarização da economia

e exportações. 

O programa do governo golpista de Michel Temer é um atentado à democracia

e traz consigo o retorno do desemprego estrutural, radicalização da exclusão

social  e  política.  Um modelo  econômico que  prevê  “Estado mínimo para  o

trabalhador e máximo para o patrão” é sinônimo de desigualdade social. Logo

no início do governo ilegítimo, o deputado federal Mendonça Filho (DEM/PE) foi

indicado como ministro da educação.  Mendonça encabeça o PL do “Escola

sem Partido”, apoiado pelo setor mais conservador da sociedade. Esse projeto

de lei  representa na realidade a despolitização das escolas e a retirada da



liberdade de expressão e senso crítico dos estudantes, além de defender a

privatização do ensino público.

Este processo resultará em uma atuação cada vez mais coercitiva do Estado e

do seu principal órgão repressor: a polícia, estrutura criada no período colonial

para proteger patrimônio e perseguir e aprisionar negras/os insurgentes.

O golpe chega em um momento em que o Brasil debate os limites do atual

sistema político e do modelo de segurança pública, do quanto foi necessário

aprofundar a democracia para que ela chegasse ao povo negro. O aumento da

militarização da sociedade está diretamente ligado ao projeto de genocídio do

povo negro.

Em números atualizados, a juventude negra representa a lamentável estatística

de 34 mil  mortos por armas de fogo ao ano. Entre 2005 e 2012 houve um

crescimento de 74% de encarcerados no Brasil, 58,4% e 60,8% de negros nos

respectivos anos; destes, 56% do total são jovens. Se pegarmos a faixa da

juventude de 18 a 29 anos, estima-se que existam mais jovens negros presos

do que em liberdade no país. Um hiper encarceramento que atinge em cheio

nossa  capacidade  de  viver  a  democracia  e  alimenta  os  cofres  das

multinacionais  de  construção  civil  e  do  trabalho  terceirizado.  O  recorte  de

gênero  no  sistema  carcerário  também é  assustador.  Entre  2000  e  2014  o

crescimento do encarceramento feminino cresceu 567%. 

Se de um lado existe o aumento da violência contra o povo negro, do outro,

nossa juventude conquistou o acesso a universidade através das cotas raciais.

As  cotas  nas  universidades  federais  fizeram com que  uma parcela  de  nós

chegasse ao ensino superior, mas é preciso ainda mais e a luta persiste pela

implementação nacional, nas estaduais, como na Universidade de São Paulo,

que continua com altos muros para o povo negro.

Com  a  crise  política  e  econômica  e  os  cortes  de  mais  de  10  bilhões  no

investimento da educação, ainda no último governo, os números de evasão só

cresceram e  na  maioria  das  universidades públicas,  o  programa de bolsas

atendem apenas à 5% dos estudantes, fazendo com que a juventude negra

tenha que adotar uma dupla ou tripla jornada de trabalho para se manter na

universidade. As mulheres negras ainda são as que mais sofrem pela falta de



permanência e a ausência de políticas que atendam suas demandas, como as

creches universitárias. Por conta disso, muitos jovens negras e negros, sofrem

com a falta de perspectiva de se manter, gerando o crescimento de transtornos

mentais, como depressão, crises de ansiedade, etc.

Nesse  sentido  é  extremamente  necessário  que  os  coletivos  negros  em

conjunto  com  a  UNE,  organizem  jornadas  de  lutas  pela  permanência  da

juventude negra na universidade. Nosso acesso à universidade não pode ser

uma porta para o abismo da evasão e reafirmamos a luta pela expansão do

investimento no Plano Nacional de Assistência Estudantil  (PNAES). Por isso

convocamos os estudantes de todos o Brasil a ocuparem as ruas, escolas e

universidades no dia 11 de agosto, pelo Fora Mendonça e Fora Temer!

Se nos últimos anos lutamos e resistimos por avanços de direitos nos marcos

da  democracia,  os  próximos  serão  ainda  mais  duros.  Não  temos  nada  à

''Temer'' e não podemos aceitar os retrocessos, que colocam em cheque a vida

do povo negro.

O racismo é estrutural no Brasil e se reproduz em todas as relações sociais e

institucionais de nossa sociedade, inclusive em organizações políticas, sejam

de  direita  ou  de  esquerda.  Sempre  foi  uma  tarefa  difícil  fazer  o  debate

antirracista no interior das organizações. O sentido da auto-organização negra

não consiste,  para  nós,  no  isolamento de nossa luta  diante  das demais.  A

experiência da auto-organização nos permite perceber os limites da construção

nas  organizações  mistas,  o  que  contribuiu  para  nossa  luta  por

representatividade no interior da UNE e no conjunto dos movimentos sociais.

Nossa busca por representatividade não é vazia ou superficial, ela carrega um

projeto coletivo, uma nova cultura política.

A juventude negra em seu desafio de combate ao racismo, ao machismo e à

LGBTfobia a partir de novas formas organizativas tem conseguindo importantes

conquistas. Estar na rua com nossos cabelos crespos coloridos, usar pinturas

que resgatam elementos da cultura africana, ouvir música negra já é por si só

uma atitude transgressora que tem impacto sobre este tempo histórico.



O debate da estética negra aliada a uma dimensão política não é novidade

para  o  Movimento  Negro:nossa  juventude  hoje  desenvolve  linguagens  de

resistência e tem se tornado referência por todos os cantos.

Nós jovens negras e negros reunidos no 5º ENUNE estamos convictas/os que

para  derrotar  o  golpe  e  pôr  fim  ao  genocídio  da  população  negra,  será

necessário um nível maior de unidade política e  ação dos diferentes setores da

esquerda  brasileira.  Precisamos  constituir  um  bloco  histórico  enraizado  na

sociedade  brasileira,  capaz  de  articular  um  projeto  político  alternativo  à

ofensiva neoliberal que se reinicia com o governo interino de Temer.

Em uma conjuntura complexa e muito dinâmica como a que estamos vivendo,

a saída pra crise e o caminho para derrotarmos o golpe e seus operadores

somente se dará com a radicalização da democracia, à esquerda, com maior

participação  popular,  com o  exercício  cotidiano da nossa cidadania  e  suas

aplicações  mais  práticas  como  a  ocupação  da  cena  pública,  dos  espaços

coletivos,  da  nossa  presença  nas  ruas  e  nas  redes  a  partir  de  um

enfrentamento  direto,  ideologicamente  consistente  e  com  abertura  para  a

diversidade que nos compõe.

O  debate  sobre  a  nova  estratégia  passa  pela  síntese  necessária  entre  os

setores populares e historicamente marginalizados. O momento é de acúmulo,

luta e resistência, e será fruto das ocupações das escolas, dos escrachos aos

poderosos,  das  plataformas  em  rede,  da  desobediência  civil  de  ordens

diversas, do afrontamento direto as práticas racistas em nossa sociedade. 

A soberania popular  democratiza o Estado  lutar  por  ela  é  parte  da nossa

estratégia para combater o genocídio da população negra e construir um Brasil

mais justo, garantindo os direitos do povo negro. A busca por um Brasil mais

justo será  resultado da convocação dos trabalhadores e  da juventude para

decidir os rumos do país na busca por conter a crise e derrotar Michel Temer.

Salvador, 7 de agosto de 2016.

 




