
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neste 20 de novembro de 2014, entidades do movimento negro e ativistas anti-

racistas saem as ruas para celebrar, pelo 11º. Ano, a luta de Zumbi e de todos 

os quilombolas. Passados mais de 126 anos da abolição inconclusa, negros e 

negras brasileiros enfrentam ainda obstáculos de natureza estrutural para 

conquistar sua plena igualdade.  

Ainda que nos últimos anos conquistássemos algumas importantes políticas 

públicas de inclusão racial, como as cotas nas universidades e nos concursos 

públicos, a Lei 10639/03, a instituição de ministério, secretarias e conselhos 

em âmbito federal, estadual e municipal para elaboração de políticas de 

igualdade racial, o racismo continua impregnado na sociedade brasileira.  

Entendemos que as causas deste racismo são estruturais. Por isto, são 

necessárias reformas profundas que levem a constituição de outro modelo de 

sociedade, cujas instituições estejam organizadas de forma a atender as 

demandas da maioria da população que é negra. Diante disto, a agenda da 11ª. 

Marcha da Consciência Negra defende sete eixos: 

 

1 – REFORMA POLÍTICA. É urgente uma reforma política que implante o 

financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais. Plebiscito 

realizado em setembro por movimentos sociais demonstraram que quase 8 

milhões de cidadãos defendem a reforma política. 

 

2 – REFORMA DA MÍDIA. É urgente a aprovação do Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular da Democratização da Mídia que estabelece mecanismos de 

impedimento do monopólio dos meios de comunicação e de controle social da 

comunicação.  

3 – PELA DESMILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA, PELO FIM DOS 

AUTOS DE RESISTÊNCIA E CONTRA A REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL.  

4 – PELA DESTINAÇÃO DE MAIS RECURSOS PARA AS POLÍTICAS 

DE INCLUSÃO RACIAL. Criação de Fundos de Políticas de Inclusão Racial 

com verbas vinculadas no orçamento federal, estadual e municipal.  

5 - IMPLANTAÇÃO DAS LEIS ANTIRRACISMO E DE PROMOÇÃO 

DA POPULAÇÃO NEGRA, como a Lei 10639/03 (ensino de História da 

África e cultura afrobrasileira nas escolas) e Lei 12981/14 (que oficializa o 

Hino à Negritude, de autoria de Eduardo de Oliveira), entre outros. 

6 – PELO DIREITO DE EXPRESSÃO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ 

AFRICANA.  

7 – CONTRA O MACHISMO E O FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER NEGRA – A violência contra a mulher negra 

expressa em dados sociais, no feminicídio, na mortalidade materna, na 

violência doméstica, entre outros, retroalimenta a cadeia do racismo. Por isto, a 

luta pela equidade e empoderamento da mulher negra é tarefa central para a 

democratização efetiva da sociedade brasileira. 

Estes sete pontos sintetizam a estratégia política do movimento negro,  

apontando para a necessidade de mudanças estruturais para que o combate ao 

racismo dê um salto de qualidade. 

 
TODOS A 11ª. MARCHA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

20 DE NOVEMBRO DE 2014 

CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 11 horas  

NO VÃO LIVRE DO MASP – Av. Paulista 
 


