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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Marina Teixeira – Diretora do comitê 

Prezados (as) senhores (as) delegados (as), é com imenso prazer que escrevo este 

Guia de Estudos e lhes desejo boas vindas e bons trabalhos. Começaremos este Guia com 

a apresentação da equipe da Conferência Mundial Contra o Racismo- WCAR (2017). Meu 

nome é Marina Teixeira, tenho 22 anos, e no período de nossa simulação estarei cursando 

o 8° período do curso de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-MG). 

Meu primeiro contato com o Modelo Intercolegial das Nações Unidas (MINIONU) foi 

como delegada em 2012, quando cursava o 3° ano do ensino médio e tive a oportunidade 

de representar a República do Chade no Fórum de Cooperação China-África (FOCAC). Foi 

precisamente aí que me fascinei pelo projeto que, além de reforçar em mim o desejo de 

estudar Relações Internacionais, me despertou a vontade de continuar participando do 

MINIONU. Assim sendo, no ano de 2014, participei internamente do projeto como voluntária 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED- 

1994). Em 2015, participei como diretora assistente no Tribunal Penal Internacional de 

Ruanda (TPIR- 1994); em 2016, participei como diretora assistente no comitê de Crise e 

Intervenção (C&I); e agora, em 2017, retorno no cargo de diretora da Conferência Mundial 

contra o Racismo (WCAR-2017), tema que vivencio e pelo qual tenho militado em minha 

vida. 

Como vocês podem notar pelo número de vezes que me comprometi com o 

MINIONU, sou uma grande admiradora deste projeto e realmente acredito que ele é capaz 

de mudar positivamente a vida daqueles que passam por ele. É desejando marcar 

positivamente a vida de vocês, que venho trabalhando, juntamente com minhas diretoras 

assistentes, no WCAR 2017. Espero ser capaz de sensibilizar e cativar a atenção dos 

senhores para a importância do debate sobre racismo e discriminação racial, temática que, 

por vezes, é tida como secundária nos debates internacionais, e subestimada em tantas 

outras esferas, como a própria academia. Porém, para que saiamos das simulações 

intelectualmente renovados, conto com o comprometimento dos senhores na preparação 

para os dias que virão. Sem mais delongas, desejo a todos bons estudos e desde já me 

coloco a disposição para auxiliá-los no que for necessário. 

 Esperamos os senhores possam desfrutar dessa experiência, e tenham certeza de 

que estamos trabalhando para lhes proporcionar uma vivência incrível e singular. 

Aguardamos imensa dedicação e engajamento de suas partes, visando à importância do 
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tema e o retorno que se é esperado dos debates. Estamos à disposição para quaisquer 

dúvidas e esclarecimentos e espero que juntos possamos fazer do WCAR 2017 o melhor 

comitê de todas as edições do MINIONU. 

Portanto, a equipe WCAR 2017 deseja-lhes boas vindas e informa que, além do guia 

de estudos – que fornecerá importantes informações para os dias de simulação – estarão 

disponíveis como fontes de pesquisa também o blog e a página do facebook onde serão 

postadas regularmente informações e notícias sobre a temática do comitê, além do e-mail1. 

Encorajamos também que os senhores busquem outras fontes de informação como forma 

de se prepararem ainda mais para os dias de simulação, mas peço que tenham cuidado 

atentem-se à credibilidade e veracidade das fontes e informações pesquisadas. 

 

Amanda Anderson - Diretora assistente 

Olá, senhores delegados! Meu nome é Amanda, tenho 20 anos e estou no quinto 

período de Relações Internacionais na PUC Minas. Eu sou do sul da Bahia, de uma cidade 

chamada Teixeira de Freitas, e vim para Belo Horizonte no início do ano de 2015 para 

iniciar a faculdade. Minha primeira participação no MINIONU foi em 2016 quando fui 

voluntária do AGNU 2017. Dessa vez serei uma das diretoras assistentes do comitê WCAR 

2017. Minhas expectativas para esta edição são grandes, visto que o tema que será 

trabalhado pelo nosso comitê é de grande relevância, além de me interessar muito. Espero 

que, juntamente com toda a equipe, possamos contribuir e ajudá-los, e que o comitê 

proporcione uma experiência única e bastante proveitosa. Grande abraço e aguardo todos 

em outubro! 

 

Laís Souza - Diretora assistente 

Senhores delegados, sejam bem-vindos ao 18º MINIONU e ao nosso comitê WCAR. 

Meu nome é Laís e durante a simulação estarei cursando o 4º período de Relações 

Internacionais. Esta é minha segunda participação no evento. Na primeira, atuei como 

voluntária do comitê OCHA (Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos 

Humanitários), na 17ª edição, e tive a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas 

maravilhosas, o que me fez desenvolver um carinho imenso pelo projeto. Além disso, tive 

grandes aprendizados, tanto pessoais, como profissionais e acadêmicos, o que me motivou 

a voltar a fazer parte do projeto. Nesta edição, atuarei como diretora assistente e espero 

que possamos conduzir debates engrandecedores e prazerosos para todos. Tenho 

altíssimas expectativas para esse ano, e espero vê-los em breve. 

 

                                                
1
 E-mail: 18minionuwcar@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/comites/wcar2017/
https://www.facebook.com/WCAR-2017-18MINIONU-569451096776001/
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Em 1997, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sob o pano de fundo da crescente 

preocupação com a ascensão dos incidentes de racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata em todo o mundo e em reconhecimento aos desafios e perspectivas 

para o combate destes fenômenos, decidiu que uma Conferência Mundial contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância (WCAR) 

deveria ser realizada o quanto antes. (WORLD CONFERENCE... s/d). A proposta de uma 

conferência para o ano de 2001 foi apresentada e casava bem com o fim do apartheid, pois 

havia espaço para discutir e reconhecer que as mazelas do racismo seguiam fazendo 

vítimas de forma generalizada.  

 
Novos surtos violentos de discriminação, xenofobia e outras formas 
contemporâneas correlatas de intolerância [...] vinham se multiplicando 
mundo afora. Elas se consubstanciavam inter alia em agressões a 
imigrantes na Europa; no ressurgimento de doutrinas “supremacistas” 
brancas nos Estados Unidos, inspiradoras de “milícias” armadas; nas 
matanças intertribais da África, paroxísticas no caso de Ruanda; no 
recrudescimento de conflitos etnoreligiosos asiáticos, com mortes e 
profanações de templos; na violência e vandalismo de skinheads e grupos 
neonazistas dos dois lados do Atlântico [...] no agravamento do 
micronacionalismo fascistóide traduzido em “limpezas étnicas” e guerras 
civis cruentas. Ainda mais ominoso, tudo isso era acompanhado pelo 
fortalecimento eleitoral, nas democracias modelares, de partidos populistas 
de extrema direita, para os quais o “orgulho nacional” do “homem médio do 
povo”, associado ao racismo, à xenofobia e ao anti-semitismo eram 
elementos demagógicos de plataformas programáticas. (ALVES, 2002, p. 
201 apud GOES e SILVA, 2013, p.22) 

 

 A Conferência de 2001 trouxe importantes avanços e inovações na luta pela 

erradicação do preconceito racial. Porém, agora em 2017, 16 anos depois, muitas 

mudanças ocorreram na conjuntura internacional. O fenômeno da internet como meio de 

comunicação democrático e das massas, o grande volume de indivíduos negros em 

situação de migração e o racismo institucional, fez ascender novamente polêmicas racistas. 

Casos de racismo contra negros migrantes e não migrantes, perseguição policial, genocídio 

e encarceramento em massa da população negra tem reacendido o debate sobre a 

perpetuação do racismo institucional. Na internet, racistas contam com a impunidade e 

anonimato para desferir seu preconceito. Imigrantes negros sofrem duplamente com 

racismo e xenofobia. Manifestações contemporâneas de racismo avançam na mesma 

proporção que as sociedades avançam. Tais manifestações, como em toda história do 

racismo mundial faz surgir uma centena de movimentos sociais de resistência negra, esses 

indivíduos alvo desse preconceito, fazem ecoar a voz que exige justiça e equidade.  
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Desta maneira, a Organização das Nações Unidas, atenciosamente escutando a voz de 

quem pede por justiça, compreendeu a urgência de uma nova conferência que buscará 

analisar os avanços alcançados pela conferência de 2001, e também deverá deliberar quais 

serão os novos passos a serem dados, tendo em vista a nova conjuntura internacional e as 

manifestações contemporâneas de racismo. Os incidentes de racismo no palco global e a 

violência que frequentemente acompanha estas manifestações exigem a atenção urgente 

da comunidade internacional. O crescimento continuado nas diversas manifestações de 

racismo sublinha a necessidade dos maiores e mais concentrados esforços internacionais 

para erradicar este terrível flagelo que ainda aflige nações e povos no século 21. 

 

2.1 Etnocentrismo, racismo e escravidão na África.  

 

É natural que cada sociedade do mundo afirme que o seu modo de vida é o melhor, o 

mais correto ou, no mínimo, mais interessante do que o de outros povos. Isto é 

compreensível, pois as pessoas gostam daquilo que aprendem a gostar, gostam do que 

lhes é oferecido como comum, padrão, correto e bonito pela sociedade na qual estão 

inseridas. O nome dado a essa forma de se comportar frente à realidade é etnocentrismo e 

se refere a “[...] um jeito de ver o mundo no qual um determinado povo (etnos) está no seu 

centro geográfico e moral, ponto a partir do qual todos os outros povos são medidos e 

avaliados.” (GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA, 2009, p.191). 

Mas os contextos mudam e com as migrações populacionais e a diversificação das 

formas de comunicação entre os povos, populações que são relativamente homogêneas se 

deparam com uma diversidade de pessoas, etnias, organizações sociais, econômicas, 

culturais e políticas diferentes. Inúmeras coisas boas são originadas a partir desse encontro, 

por exemplo, o contato com culturas diferentes, novos aprendizados e conhecimentos. 

Porém, coisas ruins também acontecem, como o estranhamento com populações diferentes 

e de hábitos diferentes. Uma dessas coisas, talvez a pior entre elas, é o racismo. (GÊNERO 

E DIVERSIDADE NA ESCOLA, 2009). 

A ideia de racismo e a consolidação do conceito de raças “coincidem” historicamente 

com o início do tráfico de escravos da África para a América. Desta forma, iremos primeiro 

explicar algumas nuances do encontro entre africanos e europeus e seus desdobramentos 

e, mais adiante, retomaremos nossa discussão sobre o aparecimento e consolidação do 

conceito de raças. Primeiramente, é necessário salientar que os primeiros relatos de fósseis 

humanos (homo sapiens) encontrados, se deu na África, o que comprova que a vida 

humana teve seu início neste continente. (WEDDERBURN, 2007).   

Utilizando-se de recursos tecnológicos e de estudos feitos por diversos profissionais, 

sabe-se hoje que os primeiros seres humanos eram negros devido à fatores regionais e 
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climáticos, uma vez que grande parte da África se encontra próxima a Linha do Equador, 

tornando o clima tropical. Assim, devido a questões evolutivas e biológicas, as pessoas que 

viviam naquela região eram dotadas de uma grande quantidade de melanina. Com o passar 

dos séculos e conforme o homo sapiens foi se expandindo e buscando novos territórios ao 

longo do globo, começaram a surgir seres humanos com cores de pele e fenótipos 

diferentes. (WEDDERBURN, 2007). 

Entre o fim do século VII e metade do século VIII os povos árabes ocuparam o norte da 

África e fizeram da escravidão um empreendimento comercial de grande escala. Nesse 

período, a escravidão ocorria, mas não estava ligada a questões étnicas2. Estima-se que 

foram transportadas cerca de 300 mil pessoas, somente na região do deserto do Saara. 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.16). “Não se tratava mais de alguns poucos 

cativos, mas de centenas deles a serem trocados e vendidos, tanto dentro da própria África 

quanto no mundo árabe.” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.15)  

Já no século XV, foram os europeus que desembarcaram no continente africano, e se 

viram diante de pessoas fisicamente diferentes deles, com modos de vida e organizações 

sociais totalmente distintas. Segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006), a organização 

econômica e social dos povos africanos se dava em torno de vínculos familiares, coabitação 

de vários povos em um mesmo território e da exploração tributária entre os povos. O 

contingente populacional era muito baixo se comparado à vasta extensão territorial da 

África, mas mesmo assim, muito dele era usado como escravo pelos europeus recém-

chegados.  

Eles utilizavam a força de trabalho dos cativos africanos em suas pequenas agriculturas 

familiares. Eram poucos escravos por família, mas a posse deles angariava status para os 

senhores, já que representavam a capacidade de sustentação daquela linhagem familiar, 

por isso os “cativos preferidos” eram mulheres e crianças, visto que “a fertilidade das 

mulheres garantia a ampliação do grupo. Daí que era legítimo as escravas se tornarem 

concubinas e terem filhos com seus senhores.” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, 

p.14). Os filhos dos senhores e das mulheres escravizadas não podiam ser vendidos, e os 

descendentes deles iam de geração em geração sendo incorporados à linhagem e 

perdendo a condição de servidão. 

Os europeus seguiram a experiência comercial dos árabes com os escravos negros 

africanos e empreenderam viagens entre o continente africano e o europeu que visavam 

praticamente à exploração de riquezas e ao transporte de africanos para serem submetidos 

a trabalhos escravos. Estima-se que de 1500 a 1600, foram traficados 277.506 mil escravos 

                                                
2
Muitos dos escravos nessa região foram escravizados por serem “infiéis”, ou seja, não professarem 

a religião islâmica como única. Os muçulmanos viam a escravidão como uma forma de oportunidade 

para que os escravos se convertessem ao Islã. (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006, p.18) 
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da África para as colônias europeias e para o próprio continente europeu. (THE 

TRANSATLANTIC SLAVE TRADE DATABASE, 2013).  

 

2.2 Escravidão, Tráfico de Escravos, Tráfico Transatlântico de escravos e 

colonialismo 

 

De acordo com a Convenção sobre a escravatura, assinada no ano de 1926 em 

Genebra, o termo escravatura (ou escravidão) diz respeito ao um estado ou condição em 

que um indivíduo se encontra e que determina que ele é propriedade de alguém.  . 

(CONVENÇÃO SOBRE A ESCRAVATURA, 1926) Essa condição remete a uma prática 

cultural e histórica que é quase tão antiga quanto a humanidade. Em algumas civilizações 

(como as civilizações do continente africano citadas anteriormente), se encontravam 

diferentes tipos de escravidão, como escravidão por guerra, por dívidas, por crimes 

cometidos e até por adultério. Mesmo com essas diferenças, em todos os casos, se tratava 

o indivíduo como posse e em diversas ocasiões eles eram considerados mercadorias ou 

moedas de troca. (GOMES, 2009) 

O tráfico de escravos despontou como uma categoria comercial muito lucrativa, desde 

antes de 1500. Após essa data, no entanto, o tráfico se intensificou com a dominação 

europeia sobre o continente africano. O ato de tratar o outro como propriedade, aliado ao 

tráfico intenso de pessoas negras, é o grande responsável pela chamada “diáspora negra”.  

Pode-se entender o tráfico como uma espécie de organização que visava obter lucro 

através da comercialização de indivíduos escravizados, especialmente para as colônias nas 

Américas.  (GOMES, 2009). 

Estudos mostram que o tráfico e consequente comércio realizados eram fruto uma 

espécie de contrato que foi estabelecido entre europeus e alguns povos africanos 

autóctones (negros) e alóctones (árabes). Segundo o contrato, estes últimos capturariam e 

forneceriam indivíduos para serem comercializados pelos europeus, em troca de dinheiro ou 

objetos (que geralmente possuíam pouco valor). Com isso, aos europeus só cabia a função 

de comercializar os negros para além do território africano - para Europa e América 

principalmente - o que configurava o que é chamado de tráfico transatlântico de escravos. 

(GOMES, 2009) Este era feito em navios, de forma insalubre e desumana. Os indivíduos 

escravizados ficavam presos por dias e até meses, sendo expostos a variados tipos de 

doenças. Grande parte desses escravos morria no caminho e tinham seus corpos atirados 

ao mar. (BODDY-EVANS, 2017) 

Abordar a questão do negro africano nos séculos passados, sua submissão à 

escravidão e o tráfico requer também abordar a questão do colonialismo. Como dito 

anteriormente, ao desembarcarem na África, os europeus se depararam com modos de vida 
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muito diferentes dos seus. O senso comum europeu considerava que eles próprios eram 

superiores, principalmente em relação aos povos africanos e asiáticos. Eles se intitulavam 

“iluminados pelo saber” e identificavam em si mesmos valores como os de civilização e 

evolução. Em contrapartida, consideravam os povos dos continentes africano e asiático 

como bárbaros, atrasados, primitivos, ignorantes, servis e favoráveis a regimes políticos 

autoritários. “O empreendimento colonial sustentou-se em um senso comum que se formou 

nos séculos XVIII e XIX e que se expressava na qualificação de “infantilização” ou 

“incapacidade” aplicada aos povos coloniais”. (PARADA, 2013; p.42). Os europeus 

acreditavam que esses povos eram naturalmente incapazes de se autogerir e de gerir as 

riquezas que eram naturais de seus próprios territórios, e assim deveriam ser tutelados por 

eles. 

É importante destacar que, apesar dos europeus terem, de fato, colonizado a maior 

parte do continente africano, não foram eles que o descobriram. O termo “descoberta” 

carrega uma visão eurocêntrica desse acontecimento e na realidade o que aconteceu foi um 

verdadeiro “encontro” de povos. Em segundo lugar, desde o século VIII os árabes já 

estavam presentes no continente africano, disseminando a religião islâmica pela região 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.16). 

O colonialismo pode ser considerado uma das principais forças do racismo contra 

pessoas negras no mundo e sua conformação moderna tem suas origens traçadas na 

expansão marítima e na Era dos Descobrimentos, a partir do século XV, encabeçados por 

Portugal e Espanha. (BODDY-EVANS, 2017). Foi graças a ele que se instauraram a 

diáspora negra e a escravidão. Costuma-se atribuir ao colonialismo a perpetuação e 

fortalecimento da discriminação racial no mundo, já que a partir dele os negros passaram a 

ser associados a uma imagem de inferioridade e de mera mercadoria e propriedade.  

(MANFREDO, 2012) 

  

2.3 Justificando a Escravidão 

 

 Para os europeus, a condição a qual os negros eram submetidos e a escravidão eram 

legítimas, pois os povos africanos eram racialmente inferiores. Para legitimar a atitude de 

escravizar outros seres humanos, foram utilizadas justificativas religiosas, culturais e 

científicas das mais variadas fontes. (FORTES, 2010) 

A primeira afirmativa para explicar a escravidão se apoia em preceitos bíblicos. 

Segundo a bíblia, considerado o livro sagrado para a maioria dos europeus na época, dos 

três filhos de Noé (Cam, Sem e Jafé), Cam havia sido condenado por Noé a ter todos os 

seus descendentes tratados como escravos. Portanto, os descendentes de Cam, a partir de 
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Canaã, é que seriam os primeiros representantes dos negros africanos. Sendo assim, os 

africanos, descendentes de Cam, estariam condenados a serem escravos e os europeus 

seriam apenas “peças” para cumprir a profecia divina. (POMPE, 2012)  

A segunda justificativa está enraizada mais na questão cultural e científica e 

principalmente na crença dos europeus de que eles eram um povo culturalmente mais 

avançado e teriam certa superioridade sobre os povos africanos “bárbaros e primitivos” e, 

devido a isso, eles teriam o direito e dever de salvar os negros de sua condição de barbárie 

e apresenta-los à uma cultura mais avançada. A escravidão, nesse sentido, seria um preço 

pequeno a ser pago pela glória de se tornar “civilizado”. (BARBOSA; OLIVEIRA; 

TODOROV, 2009) 

A discussão sobre o conceito de raças, se relaciona profundamente com as justificativas 

que eram utilizadas para legitimar a escravidão. No período demarcado como início da 

modernidade - fim do século 18 e início do 19 - a influência da igreja e da religião foi 

perdendo sua força e seu poder de explicação, dando lugar a ciência como o novo modo de 

compreender o mundo e as relações humanas. Desta maneira, a influência da teoria cristã 

que buscava justificar a escravidão dos negros africanos com base na bíblia foi perdendo 

progressivamente sua força. Porém, o empreendimento colonial e a escravização de 

milhares de negros africanos precisava continuar, pois era um negócio muito lucrativo para 

os países europeus. Isso permitiu o nascimento e ascensão das teorias do “racismo 

científico”, que tratava as etnias humanas como raças/espécies diferentes e biologicamente 

incompatíveis. Era considerado científico porque foi produzido pela antropologia e pela 

sociologia, dentre outras ciências do século XIX, e buscava legitimar a ideia da existência 

de raças superiores (europeus) e raças inferiores (negros africanos). Com essas ideias, a 

escravidão de pessoas negras passou a ser justificada racialmente, pois, uma vez que 

estas eram “racialmente inferiores”, poderiam ser escravizadas. (FORTES, 2010)  

 

2.4 Discriminação racial, preconceito e apartheid 

 

O conceito das diferenças biológicas das “raças” se infiltrou paulatinamente 
em nossa cultura, assumindo uma qualidade de elemento fundamental e 
indispensável para esta. Estava criado o solo fértil onde germinariam as 
calamitosas ideologias do nazismo e do apartheid. (PENA, 2008, p.18) 

 

A ideia que se tinha de que alguns grupos e povos eram inferiores a outros reforçava o 

sentimento de aversão e discriminação, incentivando segregações em inúmeras 

sociedades. Para se referir a segregação racial usa-se comumente o termo apartheid que, 

segundo o dicionário, significa toda e qualquer forma de segregação racial que é legalmente 

institucionalizada em um país. Os casos mais famosos foram o sul-africano e o 
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estadunidense, em que negros eram separados socialmente dos brancos, pois eram 

considerados inferiores. Portanto, eram fornecidos a eles serviços públicos de qualidade 

inferior. Além disso, havia casos em que negros tinham calçadas, bairros e lugares 

definidos nos transportes públicos, tudo para que não houvesse nenhum contato com os 

brancos. (PENA, 2008). Vale ressaltar que, em ambos os casos, houve forte resistência 

negra que acabou mobilizando até organizações internacionais, como a ONU. Na África do 

Sul, por exemplo, a população negra, sob a liderança de Nelson Mandela, ensaiou uma 

revolta pacífica, baseada na sabotagem. (LODGE, 1983) 

As duas Conferências Mundiais Contra o Racismo, em 1978 e 1983, condenavam a 

postura sul-africana e promoviam boicote ao país como forma de tentar minar suas relações 

internacionais. (LODGE, 1983) Após uma série de pressões e cortes nas relações dos 

países com a África do Sul - algo até incentivado pela ONU que tinha como objetivo acabar 

com o regime segregacionista -, no início da década de 1990, o apartheid foi finalmente 

abolido. Alguns anos depois, o governo criou a Comissão da Verdade e Reconciliação que, 

entre outras funções, oferecia compensações financeiras aos cidadãos sul-africanos vítimas 

do apartheid. (LODGE, 1983) Durante a Conferência Mundial contra o racismo de 2001, 

realizada em Durban, na África do Sul, foi destacada a importância simbólica e histórica 

daquele país no que tange à resistência e luta negra contra a discriminação. (ALVES, 2002) 

Outro caso emblemático de apartheid foi o regime segregacionista estadunidense.  Está 

relacionado ao período da guerra civil americana, na qual os negros (livres, em sua maioria) 

que lutavam juntamente ao norte pela abolição da escravatura, eram colocados em 

posições inferiores (pelos soldados norte-americanos) e, muitas vezes, postos na linha de 

frente de batalha para servirem de “escudo” 3.  Mesmo com a abolição sendo conquistada, a 

segregação racial se tornou institucionalizada e, pelos anos seguintes, foi sendo difundida 

por meio de costumes e crenças (especialmente nos estados sulistas) de que os brancos 

seriam superiores. O surgimento de grupos que promoviam a supremacia e limpeza racial, 

como a KuKluxKlan, é datado desse período. Seus argumentos eram semelhantes aos 

usados pelos europeus para justificar a escravidão, no século XV, em sua maioria 

utilizando-se da ideia de supremacia branca e inferioridade negra. (POWELL, 2017) 

Assim como na África do Sul, havia uma resistência a esse regime segregacionista nos 

EUA, que foi intensificado com o incidente de Rosa Parks4, que gerou uma série de 

manifestações e boicotes pelo país. Rosa Parks e Martin Luther King foram algumas das 

                                                
3
 Essa mesma estratégia foi utilizada por outros países em situação de guerra como no Brasil e no 

Paraguai na Guerra do Paraguai 1864-1870. (POWELL, 2017) 
4
Rosa Parks foi uma senhora negra que se recusou a levantar para dar lugar à brancos em um 

ônibus, no Alabama, em 1955. Ela foi presa e isso foi o estopim para movimentos de revolta das 
pessoas negras. (THE CIVIL..., 2014) 
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principais figuras desse movimento, que objetivou o fim da segregação e lutou pela 

consolidação dos direitos civis dos negros. Após anos de lutas e resistência, o Congresso 

Americano pôs fim ao regime, atestando sua inconstitucionalidade e assegurando a 

igualdade racial entre os estadunidenses. (THE CIVIL..., 2014) 

No entanto, em ambos os casos apontados, as marcas deixadas pelos regimes 

segregacionistas foram profundas, gerando grandes problemas, principalmente de 

desigualdade, até os dias atuais. Os negros nesses países, geralmente, são mais pobres e 

tem pouco acesso a oportunidades de emprego e educação. (LEVANTAMENTO..., 2014) 

Além disso, sofrem grandes repressões policiais5, o que levanta questionamentos se, de 

fato, a segregação teve fim. Muitos defendem que o que se vê no mundo atualmente é uma 

espécie de apartheid não institucionalizado que continua segregando e marginalizando. 

(ESTUDO..., 2016) 

 

2.5 Genocídio 

 

Fazendo alusão ao que foi dito nos tópicos anteriores, o racismo e as variadas formas 

de discriminação racial remontam à época das colonizações, quando pessoas negras eram 

exploradas e se tornavam escravas com base em argumentos religiosos e de hierarquia 

racial, objetivando suprir interesses econômicos dos países europeus. Mesmo agora, anos 

após a abolição da escravidão em todos os países do mundo e após a Convenção da 

Escravatura de Genebra de 1926, os efeitos causados por esse fenômeno ainda são 

perceptíveis nas sociedades. 

As pessoas negras são, muitas vezes, discriminadas de forma implícita. No Brasil, 

dificilmente ocupam cargos de liderança no mercado de trabalho e, muitas vezes, realizam 

trabalhos que fornecem baixa remuneração. (MANFREDO, 2012). Socialmente, são maioria 

em favelas e bairros mais pobres, são os que mais sofrem e estão envolvidos com a 

criminalidade, ou seja, morrem de forma mais violenta, e são os mais reprimidos pela 

violência policial, além de serem maioria nas penitenciárias. (MANFREDO, 2012)  

Segundo estudo feito pelo Senado Brasileiro em 2016, um negro é assassinado no 

Brasil a cada 23 minutos, e “cerca de 30 mil jovens de 15 a 29 anos são assassinados por 

ano no Brasil, e 77% são negros” (ESCÓSSIA, 2016), o que leva estudiosos a atestarem a 

existência de um “genocídio da população negra” no país. Já nos Estados Unidos, 

similarmente, a maioria das vítimas de homicídio é negra, e parte desses crimes foi 

                                                
5
Ondas de violência policial contra negros foram denunciadas recentemente nos EUA, o que levou à 

grandes manifestações no país, como a “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”, em 
português). (Black Lives Matter, 2017) 
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cometido por policiais. (ESTUDO..., 2016) Além disso, negros encarcerados e condenados 

à morte são muito mais do que brancos. (SILVEIRA, 2015) 

Os dois países se assemelham no que concerne à violência exacerbada – 

especialmente a policial – contra pessoas negras. Denúncias contra abuso de poder e uso 

excessivo de violência por parte da polícia são frequentes e, na maioria das vezes, são 

ignorados e os autores saem impunes. Enquanto isso, jovens negros seguem sendo vítimas 

dessas manifestações contemporâneas de discriminação racial, sofrendo constantemente 

com o “genocídio” de sua população. 

 

2.6 Diáspora negra, assimilação da negritude, manifestações contemporâneas de 

racismo e o espaço do indivíduo negro na sociedade  

  

A diáspora negra é uma intitulação dada ao fenômeno histórico caracterizado pela 

imigração forçada de homens e mulheres, de origem africana, para diversas regiões do 

mundo. Esse processo teve seu início no século XV, quando os portugueses dominaram a 

costa da África subsaariana, buscando terras, mercados e uma rota alternativa para 

alcançar o Oriente. No início, não era muito cobiçada a mão-de-obra africana, porém com a 

colonização da América, aumentou significativamente a necessidade por escravos 

originando assim, o comércio de indivíduos negros, contribuindo para a intensificação do 

fluxo de escravos através do Oceano Atlântico. (DIÁSPORA AFRICANA, 2017). 

 A migração forçada foi um exemplo ‘’[…] da violência e da exploração sistemática de 

homens e mulheres para sustentação de um regime escravocrata, do monopólio de cultivos 

como os do açúcar e da própria Coroa Portuguesa.” (DIÁSPORA AFRICANA, 2017). 

Segundo Ana Luíza Mello, esse movimento constitui-se em uma inserção violenta de negros 

africanos em um novo contexto, forçando-os à uma redefinição identitária, ou seja, à 

constituição de uma nova forma de ser e pensar no mundo. (DIÁSPORA AFRICANA, 2017). 

 Apesar da transformação dessa identidade, muitos países ainda têm resquícios 

fortes da cultura africana presentes em sua sociedade. Porém, mesmo com essa marcante 

presença, ainda existem sociedades que desvalorizam essa herança ancestral, 

incentivando a discriminação e o preconceito. Com isso, nasceu o movimento chamado 

‘’Negritude’’, surgido provavelmente nos Estados Unidos que se expandiu para a Europa, 

África e as Américas. Esse movimento lutava a favor da valorização do negro na sociedade, 

pela emancipação dos povos africanos e protestava contra a ordem colonial. Na época em 

que surgiu a Negritude, eram considerados positivos os modelos de cultura brancos, que 

vinham da Europa, então ‘’para rejeitar esse processo de alienação, os protagonistas da 

ideologia da negritude passaram a resgatar e a enaltecer os valores e símbolos culturais de 

matriz africana. ” (MOVIMENTO DA…, 2005, p. 29).  
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 Em países como Brasil e República Dominicana (entre outros), a assimilação da 

Negritude é extremamente problemática. A imagem do negro carrega uma vasta gama de 

estereótipos, desde quando eles chegaram através dos navios negreiros, até hoje. O negro 

era visto como perigoso, por isso se teve uma necessidade de controlá-los e inviabilizar 

toda a sua participação nos acontecimentos históricos dos países. Hoje, é possível notar 

que no Brasil muitas pessoas não se consideram negras, preferem se denominar 

‘’mestiços’’ ou ‘’morenos’’, do que propriamente usar a palavra negro. Isso também pode ser 

evidenciado na República Dominicana, em que a população se recusa a abraçar suas 

raízes africanas. Diferente desses dois países existem países como Haiti e Jamaica, que 

contribuíram muito para a formação e o desenvolvimento do movimento da negritude. No 

Haiti, as heranças africanas, como as línguas e as religiões, foram preservadas e foi 

realizado um trabalho de conscientização da história africana. (MOVIMENTO DA…, 2005). 

 Após a Conferência de Durban em 2001, muitas coisas mudaram em relação às 

manifestações de racismo no mundo. Além dos comportamentos racistas apresentados 

anteriormente, uma nova forma de disseminação desse preconceito foi evidenciada com o 

advento da internet. Dispondo-se da possibilidade de anonimato e também do alcance de 

vários internautas, o racismo tem se espalhado de maneira muito rápida e intensa pelo 

mundo virtual. Um outro fator que contribuiu também foi a sensação de impunidade que 

incentivou a continuidade do racismo por meio da internet. (RACISMO VIRTUAL…, 2015). 

Devido ao espaço do indivíduo negro na sociedade ter se ampliado e muitos negros 

ocuparem, hoje em dia, posições de visibilidade, isso causou incômodo, pois há uma 

quebra dos ‘’[…] privilégios dos racistas, que se acreditam superiores por serem brancos e 

agem de forma inaceitável contra outras pessoas com base apenas no fato de terem mais 

melanina na pele […]” (RACISMO VIRTUAL…, 2015). No Brasil, por exemplo, uma das 

políticas públicas que foram criadas para beneficiar esse grupo de negros desfavorecidos, 

foi o sistema de cotas que possibilitou a entrada de estudantes negros em universidades 

brasileiras. (O MOVIMENTO DA..., 2005) 

 Muitas sociedades continuam consolidadas sobre bases racistas e ainda perpetuam 

este comportamento, o que torna cada vez mais complicada a ascensão social de 

indivíduos negros. Apesar das políticas desenvolvidas a favor da população negra ao redor 

do mundo e de todas as conquistas já alcançadas, o problema da discriminação racial ainda 

persiste.  

 

2.7 Interseccionalidade 

 

Interseccionalidade foi um termo cunhado pela jurista afro-estadunidense Kimberlé W. 

Crenshaw que explica a interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe, 
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muito embora outras feministas estadunidenses do Movimento Feminista Negro já falassem 

sobre esse assunto, porém, sem o uso desse termo específico. (ANUNCIADA, 2015)  

 O termo representa o estudo da intersecção de identidades sociais e sistemas 

relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Essa teoria examina como 

diferentes categorias tais como gênero, raça, classe, orientação sexual, religião, idade, 

dentre outros eixos de identidade, interagem em níveis múltiplos e muitas vezes ao mesmo 

tempo. A interseccionalidade sustenta que as opressões que ocorrem dentro de uma 

sociedade, tais como o racismo, o sexismo, o classismo, homofobia, transfobia, dentre 

outras, não agem independentemente uns dos outros, mas se inter-relacionam, criando um 

sistema de opressão que reflete o cruzamento de múltiplas formas de discriminação 

(HENNING, 2015). Isto significa que uma pessoa que é negra, transexual e de classe média 

baixa, por exemplo, sofre vários tipos de opressões diferentes, e que estas opressões 

muitas vezes se entrecruzam. Um exemplo prático de opressão interssecional que podemos 

enunciar aqui é o fato de entre 2003 e 2013, a taxa de homicídios de mulheres negras no 

Brasil ter aumentado 19,5%, enquanto a taxa de homicídios contra mulheres brancas ter 

caído 11,9%. (HOMICÍDIOS DE NEGRAS..., 2015) 

 Isso demonstra que as políticas públicas que são feitas objetivando erradicar a 

discriminação racial devem levar em conta também outras opressões relacionadas que 

acometem pessoas negras como homofobia, transfobia, sexismo, classismo, dentre outras. 

Um exemplo de interseção de raça e classe seriam as políticas públicas de inserção de 

jovens negros em universidades que em nada funcionariam se a maioria dos jovens negros 

abandonam a escola ainda adolescentes para trabalharem e sustentarem suas famílias. Um 

exemplo de interseção das opressões de raça e gênero seria o de que políticas públicas 

que visassem aumentar o tempo de permanência de jovens negros na escola, não seriam 

eficazes para jovens negros que fossem por serem transexuais e, muitas vezes abandonam 

a escola porque colegas, professores e funcionários o discriminam por causa de seu 

gênero.   

 

2.8 Reflexões sobre conquistas e metas 

 

O preconceito racial permanece enraizado na cultura mundial, ficando nítido que 

durante a construção das mais diversas sociedades que receberam africanos da diáspora, 

os indivíduos negros acabaram permanecendo marginalizados. Apesar das marcas da 

desigualdade estarem presentes até hoje, indivíduos afrodescendentes, “filhos” da diáspora 

negra, continuam lutando por igualdade e têm adquirido algumas conquistas. (GOMES, 

2011) 
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Em alguns países, faz-se notório o quanto a problematização do racismo vem 

ganhando visibilidade e sendo discutida abertamente perante a sociedade. Durante anos, 

os traços característicos dos negros, como cabelos crespos, pele escura, lábios grossos e 

narizes “largos”, eram vistos como esteticamente inferiores, fazendo com que as crianças 

negras crescessem doutrinadas a acreditar que as características que possuíam não eram 

bonitas e que, desta maneira, deveriam se aproximar do padrão de beleza branco 

eurocêntrico. Muitos países e movimentos sociais seguem trabalhando a temática da 

valorização da identidade negra e ascendência africana, fazendo com que a aceitação do 

negro aumente em relação a si mesmo. (MELO, 2017) 

A aceitação social do negro também vem conquistando seu espaço. Indivíduos 

negros não estão sendo limitados apenas a papéis coadjuvantes ou subordinados. Em 

comerciais, novelas, jornais, é possível ver mais representatividade em relação a cultura do 

povo negro, suas danças, religiões que durante anos foram marginalizadas. (NARCISO, 

2017) 

Organizações mundiais como a ONU indicam que os países busquem se unir, 

através de ações em conjunto, para que a igualdade racial possa ser alcançada no mundo. 

As ações e políticas afirmativas são medidas a serem aplicadas em favor de um 

determinado grupo, procurando efetuar a sua inclusão para garantir uma sociedade 

igualitária. (VERDÉLIO, 2015) Alguns países já se mostram implantando ações para que 

isso seja alcançado, dentre essas ações algumas tem se destacado, e vem alcançando 

ganhos, um exemplo disto é o sistema de políticas de cotas implantado em alguns países, 

dentre eles o Brasil. (PIOVESAN, 2014) 

Foi constatado que no país, a maioria esmagadora dos estudantes universitários 

eram brancos. A política de cotas foi implantada no país em novembro de 2001, designando 

cotas de até 50% no acesso a universidades por negros e pardos. Aproximadamente 150 

mil estudantes negros tiveram acesso à universidade através do sistema entre os anos de 

2013 a 2015. Em 2013 o percentual de vagas compostas por cotistas era de 33% e em 

2014 esse índice aumentou para 40% segundo o MEC. Outros países também aderiram ao 

sistema de cotas como: Peru, Argentina, África, África do Sul, Nigéria, Israel, Malásia, e 

diversos países da comunidade Europeia. (PIOVESAN, 2014). Outra medida que vem 

sendo discutida acerca da erradicação do racismo e a igualdade é a luta por políticas 

educativas através da reforma do ensino nas escolas dos países com a inclusão de 

disciplinas que mostram a história da África e a importância do povo negro na história da 

humanidade. (SOARES, 2014) 

Apesar das conquistas alcançadas pela população negra, é necessário que 

medidas de erradicação do racismo e implantação da igualdade sejam realizadas, para que 
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ocorra a sua inclusão na sociedade como um todo, para assim alcançar a equidade política, 

econômica e social dos negros no mundo. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

A WCAR (2001), em português, Conferência mundial contra o racismo (também 

conhecida como Conferência de Durban) aconteceu em decorrência da necessidade de se 

levantar discussões acerca do racismo e outros tipos de discriminação. Anteriormente, já 

haviam sido realizadas duas conferências de combate ao racismo (Genebra 1978 e 1983) - 

porém, os principais objetivos das três Décadas de Combate ao Racismo e à Discriminação 

Racial não foram alcançados, de modo que uma quantidade significativa de seres humanos 

continuava a ser vítimas de várias formas de discriminação. (DURBAN, 2001). 

Com base no fato de a Assembleia Geral da ONU ter declarado 2001 como “o Ano 

das Nações Unidas de Diálogo entre as Civilizações” (DURBAN, 2001, p. 4) e no de o 

racismo e discriminações de qualquer tipo se configurarem como uma violação dos valores 

contidos na Carta das Nações Unidas (CARTA...,1945, p.5), faz-se necessária a realização 

de uma nova conferência. Considerando os 16 anos de avanço da sociedade e as 

manifestações contemporâneas de racismo que têm reacendido velhas polêmicas, é 

possível perceber uma reafirmação da necessidade de uma nova conferência que analise 

os efeitos da Conferência de 2001 e que proponha novas políticas de combate à 

discriminação racial. 

A partir disso, a WCAR 2017 tem como objetivo retomar as discussões relacionadas 

ao tema e vai em busca - tendo como base as resoluções oriundas de conferências prévias 

- de novas soluções ou de soluções mais permanentes, que visam diminuir e erradicar o 

racismo e qualquer forma de discriminação racial. 

 

3.1 Histórico de Conferências 

 

Passados os horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a criação da ONU 

em 1945, iniciou-se uma série de estudos que diziam respeito a questão racial. Nesse 

contexto, foram realizadas duas conferências em Genebra, nos anos de 1978 e 1983, “de 

pequena repercussão, inclusive porque realizadas em sede da própria ONU” (ALVES, 2002, 

p.200). Tendo em vista a pouca divulgação e repercussão da Conferência, os debates não 

foram elevados a nível global, o que não permitiu uma ampla discussão acerca do tema. 

(ALVES, 2002). 
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Com o fim do regime do Apartheid na África do Sul, em 1994 e o aumento dos 

movimentos associados à intolerância, “era preciso que o mundo ‘globalizado’ atentasse 

para as manifestações estruturais do racismo contemporâneo” (ALVES, 2002, p. 201). 

Assim, decidiu-se pela realização de uma Conferência Mundial contra o Racismo, a 

discriminação racial ou étnica, a xenofobia e outras formas contemporâneas correlatas de 

intolerância (ALVES, 2002, p.202) na África do Sul devido ao seu contexto histórico – e que 

ela fosse realizada no mais tardar no ano de 2001. Surgiu, então, a WCAR. (ALVES, 2002). 

 

 

4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Dentre as delegações presentes na conferência, algumas se destacam. Não 

significa que sejam mais importantes ou tenham prioridade nas discussões, mas devido a 

fatores históricos e, em alguns casos, atuais, considera-se importante que essas 

delegações sejam ouvidas com grande atenção. 

 

4.1 Brasil 

 

Foi palco de 388 anos de escravidão, o que repercute nos dias de hoje em formas 

variadas de discriminação, marginalização e racismo. É o país com o maior número de 

indivíduos negros fora da África. Durante muitos anos se proclamou como o “país da 

democracia racial” (ANDREWS, 1985) afirmando, com o respaldo acadêmico da obra Casa 

Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre, que todas as “raças” conviviam pacificamente 

no Brasil, sem discriminação racial e preconceito. Na Conferência de 2001, após anos de 

pressões do Movimento Negro Brasileiro, admitiu-se que o racismo é sim um grave 

problema estrutural no Brasil e, ainda que não se manifeste na forma de um apartheid 

institucionalizado, pessoas negras seguem marginalizadas e fora dos espaços de decisão e 

poder. (DECLARAÇÃO..., 2001). 

O Brasil teve uma participação expressiva na Conferência de 2001, e levou consigo 

uma delegação imensa do Movimento Negro, que exerceu um importante papel de 

fiscalização do andamento da Conferência. Após a Conferencia de 2001, o país adotou uma 

série de políticas de igualdade racial que vêm apresentado resultados satisfatórios. 

(GOMES, 2011). Desta maneira, tendo em vista que as Conferências sobre racismo têm 

uma ampla repercussão no Brasil, este país adota uma postura bastante colaborativa e 

pacificadora de conflitos em todas as Conferências, sendo um membro importante que tem 

equilibrado os debates com sua postura conciliadora. Esta delegação também terá um 
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importante papel tendo em vista o relativo sucesso de suas políticas de igualdade racial que 

foram implementadas.  

 

4.2 África do Sul 

 

A África do Sul figura entre os principais atores especialmente pelo fato de ter sido 

palco de uma das maiores manifestações de discriminação racial já vistas. O apartheid, 

uma espécie de “sobrevivência da escravidão” (SADER, 2013), tratava-se de uma 

segregação racial imposta por uma minoria branca no país, consistindo em uma divisão na 

qual negros e brancos possuiriam o mínimo de contato possível. Com uma forte resistência 

e oposição liderada por Nelson Mandela, o apartheid chega ao fim em 1994. No entanto, 

todos esses anos de segregação (1948-1994) acabaram por deixar “marcas” na sociedade 

e, no caso sul-africano, isso é perceptível a partir da diferenciação social que ainda persiste 

entre negros e brancos. O fim do apartheid sul-africano foi, também, o estopim para a 

concretização da conferência mundial de 2001. (DECLARAÇÃO..., 2001) 

A delegação sul-africana é uma das principais delegações desta Conferência, pois, 

apesar de ter sido palco da pior manifestação de discriminação racial institucionalizada no 

mundo, conseguiu superar este sistema político racista e promoveu uma série de políticas 

de igualdade racial que podem ser um exemplo a ser seguido por outros países.(CARLIN, 

2013). A África do Sul ainda sofre com graves tensões raciais, mas sua postura colaborativa 

nas Conferências anteriores expressa seu desejo de superação deste flagelo.  

 

4.3 Estados Unidos da América 

 

Uma das principais delegações a se pronunciar por diversos motivos. Desde a 

colonização inglesa, a história dos EUA foi construída sobre a exploração dos escravos 

negros. A libertação das 13 colônias é um caso especial, pois a “revolução” não foi 

acompanhada pela abolição da escravidão. Além disso, na Guerra Civil Estadunidense 

(norte abolicionista versus sul escravocrata) ocorrida entre os anos de 1861 e 1865, o norte 

do país recebeu contribuições voluntárias de escravos negros e ex-escravos em seus 

exércitos, o que elevou seu contingente militar. (CARVALHO, 2015) O fim da guerra 

culminou com a abolição da escravidão. No entanto, os negros nunca foram completamente 

inseridos ou aceitos na sociedade estadunidense. Isso é refletido nos movimentos ocorridos 

na década de 1960 no país, onde diversos negros, especialmente os mais jovens, 

buscavam exaltar sua identidade e cultura africanas como forma de resistência. (THE 

CIVIL..., 2014) 
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Entre 1964 e 1967 durante o governo Johnson, foram instituídas ações afirmativas 

para o combate ao racismo e discriminação, além de asseguradas igualdade de 

oportunidades. No entanto, a inclusão esperada foi facilmente descartada quando Reagan, 

em 1981 “chegou à presidência prometendo eliminar os programas de igualdade de 

oportunidade” (ANDREWS, 1985). Mais recentemente, destaca-se o movimento “Black 

Lives Matter” (“Vidas negras importam”, em tradução livre), onde milhares de pessoas vão 

às ruas protestar, principalmente, contra a violência policial exagerada contra negros, além 

das recorrentes violações aos seus direitos. 

A delegação estadunidense tem adotado posturas pouco colaborativas nas 

Conferências anteriores. Por ter um Movimento Negro altamente organizado e por estar no 

“olho do furacão” dos debates raciais contemporâneos (migração, encarceramento em 

massa, violência policial, genocídio, instituições racistas, etc.), espera-se uma postura mais 

colaborativa desta delegação nesta conferência, tendo em vista que as repercussões desta 

irão refletir no cenário nacional dos Estados Unidos de forma ampla e que o movimento 

negro estadunidense (atualmente o Black Lives Matter) estará acompanhando a conferência 

e a postura do país nos debates. 

 

4.4 Haiti 

 

A delegação haitiana entra em destaque, principalmente, devido a fatores históricos. 

Além de ter sido, juntamente com a ilha da República Dominicana, a primeira a “importar” 

pessoas negras escravizadas, é considerada um “caso singular na América”. Essa 

singularidade se deve ao fato de sua independência da França ter sido liderada 

exclusivamente por pessoas negras, ficou conhecida como “República Negra”. Foi o 

primeiro dos países latino-americanos a adquirir independência (1804) e inspirou 

movimentos de independência e abolição da escravidão por toda a América Latina. 

(ROCHA, MARTELLI, 2016). A história do Movimento Negro no Haiti por si só já faz desse 

país uma delegação central na Conferência.  

Atualmente, o Haiti sofre com extrema miséria fruto dos séculos de exploração 

econômica dos EUA e da França e com as várias catástrofes naturais que constantemente 

assolam a região. O Haiti poderá colaborar não somente com ideias de políticas que 

promovam a igualdade racial, mas também exercendo pressão sob as potências 

imperialistas tendo em vista que grande parte dos problemas econômicos deste país são 

fruto dos imperialismos destes. 

 

4.5 Portugal 
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Uma das grandes potências marítimas do século XVI, é colocado em lugar de 

destaque neste comitê por ter sido responsável pelo tráfico de milhares de escravos 

advindos da África para sua colônia na América do Sul, sendo considerado “o maior 

mercador de escravos de todos os tempos”. (FILHO, 2015). Além disso, é um dos países 

que contribuíram para a “inferiorização” do negro e de sua cultura no cenário internacional, 

menosprezando e segregando suas origens culturais africanas. (MANFREDO, 2012). Tem 

grande destaque – especialmente histórico - nesta Conferência, e espera-se que participe 

assiduamente, principalmente em relação às questões sobre reparações históricas aos 

países lesados pelo tráfico transatlântico de escravos. 

 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

 Quais as outras formas com que o racismo se manifesta na contemporaneidade? 

 Qual a melhor maneira de combater a desigualdade de oportunidade das pessoas 

negras em cada país? 

 Existem políticas públicas de combate à discriminação racial no país que você irá 

representar? 

 Além da discriminação racial, pessoas negras muitas vezes estão sujeitas a outras 

opressões que se inter-relacionam, como opressões de gênero, de orientação 

sexual e de classe, por exemplo. Você acredita que as políticas públicas de combate 

à discriminação racial devam contemplar também opressões relacionadas que 

acometem estas pessoas?  
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES  

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, 

cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua importância 

dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica as delegações que 

serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma 

demanda alta, e 3 uma demanda alta e constante.  

 

Legenda 

 

Representações pontualmente demandadas 

a tomar parte nas discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

República da África do Sul 
 

República Federal da Alemanha 
 

Anistia Internacional (observador) 
 

República de Angola 
 

República Argentina 
 

República Federativa do Brasil 
 

República dos Camarões 
 

República do Chile 
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República da Colômbia 
 

República Democrática doCongo 
 

República de Cuba 
 

República do Equador 
 

Reino da Espanha 
 

Estados Unidos da América 
 

República Democrática Federal da Etiópia 
 

República Francesa 
 

República Gabonesa 
 

República da Gâmbia 
 

República do Gana 
 

Guiana Francesa 
 

República da Guiné 
 

República  da Guiné-Bissau 
 

República  da Guiné Equatorial 
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República do Haiti 
 

Reino dos Países Baixos 
 

República de Honduras 
 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte 

 

Jamaica 
 

Estados Unidos Mexicanos 
 

República  de Moçambique 
 

República Federal da Nigéria 
 

República do Paraguai 
 

República do Peru 
 

República Portuguesa 
 

República Dominicana 
 

República do Senegal 
 

República de Guatemala 
 

UNICEF (observador) 
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UNESCO (observador) 
 

Comissão dos Direitos Humanos 
(observador) 
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