
Vídeos de rock 

4 Brasília, domingo, 
2 de novembro de 1986 

Termina hoje a primeira 
grande mostra de vídeos 

de rock da cidade. Será 
exibido ás 18h o filme 

Stop Making Sense, dos 
Talking Heads, e ás 20h o 

novíssimo vídeo do The 
Cure, Staring At The 

Sea.que mistura músicas 
inéditas com registros 
antigos da banda. A 
mostra está rolando lá 
no Teatro Galpãozinho, 
na508Sul. A 
rapaziada que curte rock 
não pode perder. 
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O NEQRQ E A CONSTITUINTE 

A maioria a espera 
da democracia racial 

MARBA FURTADO 
Da E ditoria de Cultura 

Desde 1824, quando apare
ceu a primeira Constituição, 
o cidadão brasileiro tem 
seus direitos e garantias in
dividuais manipulados e al
terados ao sabor das mu
danças do Estado. Do Impé
rio à República, do Estado 
Novo ao golpe militar de 64, 
entre emendas e atos insti
tucionais, a população tenta 
participar da elaboração 
das cartas Constitucionais, 
que no final acabam ex
cluindo uma ou outra ques
tão. 

Desta vez, dizem, vai dar 
certo; o Brasil se fará repre
sentar constitucionalmente; 
espera-se que ninguém fique 
excluído na redaçâo final da 
Carta. Para isto, grupos, co
missões, debates, manifes
tos, toda forma de participa
ção está sendo tentada. Os 
candidatos à Assembleia 
Nacional Constituinte repre
sentam praticamente todas 
as partes da sociedade bra
sileira. A nova Constituição 
terá que ter então um novo 
aspecto, um sabor caboclo, 
mes t iço , d i v e r s i f i c a d a 
politica, social e cultural
mente, assegurando os di
reitos de todo cidadão brasi
leiro, seja ele negro, branco 
ou indio. 

Que todos são iguais pe
rante a lei já se sabe desde a 
Constituição de 1891, dispo
sição reforçada mais tarde 
com a declaração de "sem 
distinção de sexo, raça, tra
balho, credo religioso e con
vicção politica". Mas é exa-
tamente este item (que re
presenta o parágrafo l8 do 
artigo 153 da Constituição 
Federal de 1969) o motivo de 
discussões e até descrédito 
em relação aos dispositivos 
constitucionais. "O mito da 
democracia racial é um dos 
maiores empecilhos a qual
quer trabalho de conscienti-
zação sobre o racismo no 
Brasil", afirma a militante 
do Movimento Negro Unifi
cado, MNU, Maria das Gra
ças Santos. Diante desta 
constatação, a comunidade 
negra, que representa cerca 
de 70 por cento da população 
brasileira, vê na elaboração 
da nova Carta uma oportu
nidade de modificar o qua
dro racial brasileiro. 

CONTRAVENÇÃO 
Passa por esta discussão 

também o conteúdo da Lei 
n8 1.390, de 3 de julho de 1951 

(popularmente conhecida 
por "Lei Afonso Arinos"), 
que para a comunidade ne
gra não tem nenhum valor, 
como garantiram Maria das 
Graças e Edson Cardoso, 
candidato a Deputado Fede
ral constituinte pelo Partido 
dos Trabalhadores e coorde
nador da Comissão do Negro 
do PT. 

A Lei "Inclui entre as con
travenções penais a prática 
de atos resultantes de pre
conceitos de raça ou de 
cor". E este é o ponto de 
controvérsia diante da ques
tão racial no País, pois a co
munidade negra não consi
dera o preconceito de raça 
ou de cor como uma contra
venção penal. Esta concei-
tuação legal impõe, aos pre
conceituosos, penas preven
tivas e afiançáveis e, ao 
mesmo tempo, coloca a dis
criminação racial no mes
mo nível do jogo do bicho, 
quando avaliada judicial
mente. 

Além destas observações, 
feitas pelos representantes 
da comunidade negra, a 
"Lei Afonso Arinos" foi mo
tivada por um acontecimen
to específico (impedimento 
de entrada em um hotel ca

rioca da bailarina e antropó
loga negra norte-americana 
Katherine Dunham, veja 
box) e não pela complexida
de da questão racial no Bra
sil, como ressalta Maria das 
Graças. "Quer dizer, foi 
preciso que um estrangeiro 
sofresse agressão para que 
o brasileiro, para não ficar 
com a imagem ruim lá fora, 
providenciasse um instru
mento legal deste tipo". Se
gundo ela foi informada, 
Afonso Arinos reconhece as 
falhas deste dispositivo, 
"mas ele se justifica dizen
do que achava que a Câma
ra fosse trabalhar mais o 
texto, elaborar seu conteú
do, que foi aprovado na for
ma que ele criou". 

A inaplicabilidade da "Lei 
Afonso Arinos" é outro pon
to levantado, tanto por Ma
ria das Graças quanto por 
Edson Cardoso. "Em um 
País em que se afirma que 
não existe racismo, como 
que um negro pobre poderá 
provar que foi discrimina
do?", questiona o candidato 
do PT. A militante do MNU 
lembra ainda que desde 1951 
só se registrou um caso de 
processo, que chegou a um 
tribunal, recorrendo ao dis
posto na Lei n8 1.390. E o 
ocorrido recentemente com 
uma gaúcha, que pediu para 
usar o telefone de uma loja e 
que, além de receber como 
resposta um rápido "está 
estragado" teve sua presen
ça ressaltada por ser negra. 

E a sutiliza do tratamento 
com os negros, respaldada, 
pelo "mito da democracia 
racial", que representa a 
maior agressão contra toda 
a comunidade negra brasi
leira, segundo Maria das 
Graças. "Ninguém fala di-
retamente, mas a gente sen
te que há uma discrimina
ção. Se a gente cobra é até 
acusado de complexado, e 
como é que se pode provar 
em um tribunal que foi víti
ma do racismo?". 

Para ela, é fundamental 
desmistificar a "democra
cia racial" para se iniciar 
uma discussão séria e pro
funda sobre o racismo no 
País. em todos os níveis, 
mas principalmente na área 
de educação. "Vamos tentar 
modificar a estrutura de en

sino, incluindo nos currícu
los escolares a História do 
negro no Brasil, a História 
da Africa, iniciando assim 
uma conscientização a par
tir da infância. Até agora só 
se fala no negro escravo, e 
deve ser esta a ideia que fi
ca, do negro submisso e do 
branco como s e n h o r " , 
acrescenta. 

Edson Cardoso lembra 
também que é preciso desfa
zer a visão branca da reali
dade brasileira. "O racismo 
serve à exploração capita
lista, à relação dominante-
dominado. Quem discrimina 
não quer acabar com o ne
gro, afastá-lo do sistema, 
mas sim que ele fique e con
tinue sendo cada vez mais 
explorado. Neste sentido, a 
desigualdade racial é funda
mental para sustentar o ca
pitalismo e não é uma lei 
que irá resolver esta situa
ção, mas a mobilização, a 
difusão dentro do Pais de 
consciência da diversidade 
étnica brasileira". 

A questão económica é um 
dos mais fortes determinan
tes, confunde-se como causa 
e consequência do racismo. 
A "Lei Afonso Arinos" dis
põe, em seus artigos 68 e 78, 
que constitui "contravenção 
penal" (...) "Obstar o aces
so de alguém a qualquer 
cargo do funcionalismo pú
blico..." (...) "Negar em
prego ou trabalho a al
guém...". No início do ano 
passado, a assistente jurídi
co Raimunda dos Santos 
Guedes, advogada e profes
sora de nivel superior, séti
ma colocada nas provas pa
ra assistente jurídico em 
concurso nacional, denun
ciou que foi impedida de 
ocupar seu cargo na Consul
toria Jurídica do Ministério 
da Justiça, por ser negra. 

Com relação a trabalho, 
ainda, é comum em qual
quer anúncio de emprego, a 
observação, pessoa de boa 
aparência. "Isto, muitas ve
zes, significa 'pessoa bran
ca'. Este recurso surgiu logo 
depois da aprovação da "Lei 
Afonso Arinos", pois já não 
se podia dizer abertamente 
que precisavam de empre
gados brancos", adverte 
Maria das Graças. 

Â proposta A proposta 
dos negros 

"Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de sexo, raça, 
trabalho, credo religioso e con
vicções políticas. Será punido 
pela Lei o preconceito de raça, 
como crime inafiançável, com 
pena de reclusão e, para o refe
rido processo, adota-se o rito su
maríssimo". Esta é a proposta 
da nova redaçâo do parágrafo 
1» do artigo 153 da Constituição, 
elaborada nos dias 16 e 27 de 
agosto, durante a Convenção 
Nacional do Negro pela Consti
tuinte, em Brasília. O documen
to, que será encaminhado a to
dos os partidos políticos, nos di
versos estados, traz, além deste 
item relativo aos direitos e ga
rantias individuais, sugestões 
quanto à violência policial, à 
mulher, ao menor, às condições 
de vida e de saúde, é educação, 
à cultura, ao trabalho, à ques
tão da terra e às relações inter
nacionais. 

dos notáveis 
"Todos sâo iguais perante a 

lei, que punirá como crime toda 
discriminação atentatória aos 
direitos humanos". Este é o tex
to do Capitulo 3 do Artigo 11 do 
anteprojeto elaborado pela Co
missão Provisória de Estudos 
Constitucionais, que se reuniu 
durante 14 meses, sob a presi
dência de Afonso Arinos, para 
levantar sugestões à Assem
bleia Nacional Constituinte. A 
proposta de "criminalização da 
discriminação racial" foi apre
sentada por Hélio Santos, pro
fessor de Financças da PUC -
Campinas, 

O parágrafo 1» do mes
mo artigo diz: "Ninguém será 
prejudicado ou privilegiado, en
tre outras, por discriminação * 
em razão de nascimento, raça, 
cor, sexo, trabalho rural ou ur
bano, religião..." 


