
 
 
 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE À LUTA DO POVO NEGRO NO BRASIL E 

CONTRA TODO TIPO DE AGRESSÃO E INJÚRIA RACIAL 

Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação         
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e              
07 de dezembro de 2019, se somam à luta do povo negro brasileiro, manifestando sua               
mais incondicional defesa do movimento negro organizado, de suas pautas e agendas            
públicas e contra agressão perpetrada por quem hoje se encontra no poder no Brasil.  

O Brasil é o país mais africano fora da África. O que deveria ser motivo de                
orgulho para todos nós, já que esse é um elemento central de nossa constituição social e                
cultural, carrega em si suas piores contradições. Ao tempo em que fomos um dos              
últimos países do mundo a abolir a escravatura em nosso território, produzimos aqui o              
maior líder antiescravagista das Américas! Zumbi dos Palmares assumiu esse papel, e            
ao lado de Dandara, protagonizou um dos processos de resistência mais duradouros de             
nossa luta social no país. 

Embora tudo isso tenha ocorrido no Brasil, as marcas da escravidão ainda            
persistem em nosso país e são visíveis de forma explícita nos indicadores sociais: os              
negros são os mais pobres entre os pobres, as mulheres negras são as mais agredidas               
entre as mulheres agredidas, o acesso aos serviços de saúde e educação é mais penoso               
para eles/as, os jovens negros são os que mais morrem, e por aí vai. Por esse quadro é                  
que o país se deu conta de produzir um rico arcabouço de políticas sociais afirmativas               
em todos os campos da vida social, hoje desmontado pelo atual governo. 

Repudiamos, então, o que está a fazer nos dias de hoje com os/as negros/as              
brasileiros/as: desmonte das políticas públicas, esvaziamento das funções e expulsão das           
entidades do movimento negro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial            
(CNPIR) e ataques recorrentes contra a memória e luta do povo negro, como o fez               
recentemente o deputado Coronel Tadeu (PSL/SP) em exposição comemorativa ao Dia           
da Consciência Negra, que ocorria na Câmara dos Deputados. É repugnante ter que             
conviver com pessoas dessa estirpe em pleno século XXI! Todo apoio e solidariedade à              
luta dos/as negros/as do Brasil e ao povo quilombola que resgata nossa memória! 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 

 



 
 
 

Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


