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ApresentAção:“o processo 
de revisão globAl cipd+20 e o 
decênio dos Afrodescendentes: 
considerAções sobre A 
reAlidAde brAsileirA”

UmA inTeRsecção necessáRiA 
Na construção das agendas dos movimentos sociais, os acordos 

produzidos na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvi-
mento (Cairo -1994) e na Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância 
(Durban -2001) são importantes instrumentos de defesa dos direitos 
humanos que subsidiam e potencializam as intervenções da sociedade 
civil em âmbito local, estadual, nacional, regional e global. Apesar de, em 
muitos contextos, trabalharmos em nossas defesas diárias com estes con-
juntos de conceitos e premissas sem saber suas origens ou a centralidade 
temática de Cairo e Durban, estas agendas são estratégicas nas interven-
ções temáticas da sociedade civil para a efetivação de políticas públicas.

Dessa premissa central nasce a concepção da Oficina Desafios da 
Interseccionalidade das Agendas de Cairo (1994) e Durban (2001) no 
Brasil - Cairo + 20 e Decênio das e dos Afrodescendentes da ONU (2013-
2023), tendo como norte a  necessidade de avaliar os desafios que a efe-
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tiva e integral implementação das agendas de Cairo e Durban enfrentam 
no Brasil, refletindo assim sua intersecção, para projetar uma perspectiva 
articulada frente ao processo de revisão operacional da CIPD (Cairo para 
Além de 2014) e ao Decênio das e dos Afrodescendentes das Nações Uni-
das 2013-2023 no Brasil.

Acrescentam-se, a esse desafio de reflexão e articulação, duas im-
portantes constatações sobre essa intersecção na realidade brasileira:  no 
atual contexto social brasileiro, pensar tal intersecção significa formular 
propositivamente uma concepção de desenvolvimento na qual o sujeito, 
em especial os sujeitos em situação de esquecimento das políticas públi-
cas, seja o foco central, e neste sentido, ganhasse visibilidade a defesa dos 
direitos das mulheres, em especial das mulheres negras; e há um processo 
sintomático de retrocesso nas agendas de Cairo e Durban e uma perda de 
espaço no monitoramento e na participação da sociedade civil nos espa-
ços de reflexões formais de ambas as agendas. 

Esses desafios orientaram os trabalhos da Oficina e possibilitaram 
a construção desta publicação que a priori tem como ponto positivo o pro-
cesso de construção. Durante três dias reunimos ativistas do movimento 
feminista, de mulheres, de mulheres negras, de pessoas vivendo com HIV/
Aids, da juventude, dos direitos humanos, dos quilombolas, das LGBT, da 
saúde da população negra, das gestoras do governo federal, do sistema 
ONU, da academia, entre outras/os para refletir sobre os rumos dessas te-
máticas no Brasil e construir uma agenda comum. 

E sem essas militâncias que dedicam suas vidas à construção des-
sas agendas, a parceria da Articulação de Organizações de Mulheres Ne-

gras Brasileiras e os apoios do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA),  do Ministério da Saúde (Área Técnica de Saúde da Mulher e 
Departamento de Apoio à Gestão Estratégica), da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR), da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria Estadual de 
Saúde do Paraná, este processo não seria possível. Agradecemos por acre-
ditarem em nosso desejo inicial de articular projetos na defesa da intersec-
ção dessas agendas e com alegria apresentamos esta publicação.

Os desafios são muitos e talvez o principal produto desta Oficina 
seja a afirmação de que somente através da construção de canais diretos 
de participação social, a intersecção, a implementação e o monitoramento 
das agendas poderão ser efetivados. E com este certeza, reafirmamos o 
compromisso de defender os princípios integrais das agendas de Cairo e 
Durban no Brasil.

Boa leitura.

Richarlls Martins
Rede de Mulheres Negras do Paraná

Coordenador do I Seminário
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Entre 27 e 29 de julho de 2012, em Curitiba no Paraná, a Rede de 
Mulheres Negras do Paraná, em parceria com a Articulação de Organi-
zações de Mulheres Negras Brasileiras, e apoio do Fundo de População 
das Nações Unidas (UNFPA),  do Ministério da Saúde (Área Técnica 
de Saúde da Mulher e Departamento de Apoio à Gestão Estratégica), da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República (SEPPIR) e da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, pro-
moveu a oficina “Desafios da Interseccionalidade das Agendas da Con-
ferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD – Cairo, 
1994), da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) no Brasil – Cai-
ro+20, e do Decênio dos(as) Afrodescendentes da ONU (2013-2023)”.

A atividade reuniu 66 pessoas, participantes de redes e organizações 
da sociedade civil, de organismos internacionais e também do governo, de 
forma a representar todas as regiões do país, com o objetivo de construir 
um espaço de discussão entre entidades que têm interesse no processo de 
revisão do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento (Conferência de Cairo), a ser realizada em 2014, em ar-
ticulação com as agendas da Conferência de Durban e do Decênio dos(as) 
Afrodescendentes da Organização das Nações Unidas (ONU).

A metodologia adotada para a execução da oficina privilegiou 
espaços de “mesas” com temas específicos e trabalhos em grupo. As 
mesas tiveram por objetivo nivelar o conhecimento dos e das participan-
tes sobre as conferências e também apontar os avanços e desafios para 
o cumprimento do que preconiza cada um dos documentos (planos de 
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ação e declarações) ratificados nesses encontros. Nos grupos, buscou-se 
analisar a implementação de cada um dos programas de ação, de modo 
a revisar os documentos e buscar a interseccionalidade entre eles para a 
construção de agendas comuns.

Como poderá ser verificado nas próximas páginas, para além do 
desafio da intersecção das agendas, foi constante a preocupação com a 
ausência ou o enfraquecimento da presença da sociedade civil nos pro-
cessos de revisão das conferências internacionais, assim como do próprio 
governo. Por outro lado, o grupo reconheceu a contribuição histórica e fun-
damental dos movimentos feminista, de mulheres e de mulheres negras, 
como protagonistas nos processos de construção de ambas as agendas 
(Cairo e Durban), e apontou o protagonismo juvenil como algo novo, mas 
que requer formação e investimento.

A crise econômica e o conservadorismo também foram temas 
recorrentes na oficina e foram apontados como principais responsáveis 
pelos retrocessos das agendas de desenvolvimento, população e combate 
ao racismo e discriminações correlatas, nos últimos anos. Tais retrocessos 
podem ser verificados, sobretudo, pela dificuldade de manter conceitos e 
questões já pactuados, a exemplo dos avanços no campo dos direitos 
reprodutivos e da inclusão da perspectiva racial nos documentos.



17

A oficinA - sumário

obJeTiVo GeRAl 
Quatro fatores, ou desafios, levaram a Rede de Mulheres Negras do 

Paraná e seus parceiros a executar a Oficina “Desafios da Intersecciona-
lidade das Agendas de Cairo (1994) e Durban (2001) no Brasil – Cairo 
+ 20 e Decênio dos(as) Afrodescendentes da ONU (2013-2023)”, em 
Curitiba de 27 a 29 de julho de 2012:

• Retrocessos das agendas de Cairo e Durban no mundo;
• Necessidade de monitoramento e avaliação do governo e da socie-

dade civil brasileira acerca dos resultados alcançados e dos desafios 
ainda colocados em relação às agendas de Cairo e Durban;

• A baixa participação brasileira e negra nos espaços internacionais 
de revisão de Cairo;

• A possibilidade de convergir às agendas de Cairo e Durban, a partir 
da discussão do Decênio dos(as) Afrodescendentes da ONU.

Diante desse cenário, a organização da oficina definiu como objetivo 
geral a construção de um espaço de discussão entre membros da sociedade 
civil que têm interesse no processo de revisão da Conferência Internacional 
de População e Desenvolvimento, prevista para 2014, em articulação com a 
agenda da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001).
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obJeTiVos esPecÍFicos
• Compartilhar informações gerais sobre o atual processo de revisão 

do Programa de Ação da Conferência Internacional de População e 
Desenvolvimento e sobre o Decênio dos(as) Afrodescendentes;

• Avaliar a conjuntura nacional de implementação do Programa de 
Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento e do 
Programa de Ação de Durban no Brasil;

• Compartilhar e propor encaminhamentos sobre os Questionários 
Globais de Avaliação do Programa de Ação da Conferência Inter-
nacional de População e Desenvolvimento, a ser respondido pelo 
governo brasileiro;

• Identificar prioridades e intervenções estratégicas da agenda de 
ambas as conferências para o Brasil, bem como contribuições da 
experiência brasileira para a América Latina e o Caribe;

• Articular as agendas de Cairo e Durban em âmbito nacional.

PRinciPAl DesAFio 
Conforme apontado pelos participantes, durante os três dias de 

oficina, o maior desafio está na busca e na visibilização dos pontos de in-
tersecção das agendas das Conferências de Cairo e Durban, no sentido de 
construir uma agenda comum e com ativa participação da sociedade civil 
nos processos de execução, monitoramento e revisão dos respectivos 
Planos de Ação.

PRÓximos PAssos
Na agenda comum, construída ao longo dos três dias de oficina, o 

grupo apontou como próximos passos os seguintes encaminhamentos:
• Indução pelo governo brasileiro e pela ONU no Brasil de uma con-

sulta nacional sobre o processo de avaliação da implementação do 
Programa de Ação da Conferência sobre Desenvolvimento e Popu-
lação, ainda em 2012;

• Indução pelo governo brasileiro e pelo Sistema ONU no Brasil de 
uma consulta nacional sobre as ações para o Decênio dos(as) 
Afrodescendentes da ONU (2013-2023), ainda em 2012;

• Realização de uma nova oficina de monitoramento com os(as) 
participantes da oficina de Curitiba, de modo a ampliar a partici-
pação da sociedade civil, do poder público e de outras agências 
do Sistema ONU relacionadas com os temas em questão para dar 
seguimento aos encaminhamentos, em 9 de novembro de 2012, 
entre o I Seminário Nacional de Interseccionalidade de Raça e Gê-
nero no Enfrentamento à Feminização de DST/AIDS e o VII Semi-
nário Mulheres Negras e Saúde que ocorrerão na mesma cidade.

ReAliZADoRes
Rede de Mulheres Negras do Paraná

A Rede Mulheres Negras - PR é uma organização sem fins lucrati-
vos, autônoma e independente, fundada para reivindicar e ampliar a imple-
mentação de políticas públicas específicas. Tem como missão promover a 
ação política de mulheres negras paranaenses na luta contra o racismo, o 
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sexismo, a opressão de classe, lesbofobia e todas as formas de discrimina-
ção. A organização reúne mulheres negras de todas as regiões do Estado, 
com atuação nas áreas de educação, cultura, saúde, promoção e defesa 
dos direitos humanos, geração de renda, valorização da identidade de 
gênero e raça/etnia. A organização também possibilita atuação conjunta 
com outras organizações do movimento social.

Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
Articulação de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras tem como 

missão promover a ação política articulada de ONGs de mulheres negras 
brasileiras, na luta contra o racismo, sexismo, opressão de classe, homo-
fobia e outras formas de discriminação, contribuindo para a transforma-
ção das relações de poder e a construção de uma sociedade equânime. A 
AMNB propõe-se a: I - Monitorar os resultados da III Conferência contra o 
Racismo; II - articular as ações das ONGs integrantes da AMNB em todo o 
país; III - ampliar e aprofundar o debate, avaliando o que se tem feito em re-
lação à implementação das políticas públicas propostas; IV - propor e mo-
nitorar políticas públicas; V - intervir no cenário nacional e internacional; 
VI - promover o fortalecimento das ONGs de mulheres negras; VII - cons-
truir estratégias para inserção na mídia nacional, em todos os temas da 
conjuntura, com o olhar sobre a temática, gênero, raça/etnia; VIII - apoiar 
as entidades integrantes da AMNB na participação em instâncias de polí-
ticas nacionais; IX - promover a formação política das entidades integran-
tes da AMNB, para que possam intervir de forma eficiente, qualificada e 
eficaz, no cenário nacional e internacional; X - promover a integração com 

movimentos sociais com princípios de defesa dos direitos humanos, justi-
ça social e econômica; XI - propor e produzir publicações.

PARceiRos
Ministério da Saúde

É o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização 
e pela elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a promoção, 
a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros. É função do Ministério 
dispor de condições para a proteção e a recuperação da saúde da popula-
ção, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e pa-
rasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade 
de vida aos brasileiros.

 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)

É o organismo da ONU responsável por questões populacionais. 
Trata-se de uma agência de cooperação internacional para o desenvol-
vimento que promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança 
de viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades para todos; 
apoia os países na utilização de dados sociodemográficos para a formu-
lação de políticas e programas de redução da pobreza; contribui para as-
segurar que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos sejam 
seguros, todos os jovens fiquem livres do HIV/AIDS e todas as meninas e 
mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito.
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Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República (SEPPIR)

Criada pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, con-
vertida na Lei 10.678, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República nasce do reconhecimento das lutas 
históricas do Movimento Negro brasileiro. Tem como principais ações a 
formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a pro-
moção da igualdade racial; e a formulação, coordenação e avaliação das 
políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos 
direitos de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, 
afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM)

A Secretaria de Políticas para as Mulheres compete assessorar 
direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, coor-
denação e articulação de políticas para as mulheres, bem como elaborar 
e implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias de caráter 
nacional, elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do 
governo federal e demais esferas de governo, com vistas na promoção da 
igualdade, articular, promover e executar programas de cooperação com 
organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à im-
plementação de políticas para as mulheres, promover o acompanhamento 
da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações 
públicas que visem ao cumprimento dos acordos, convenções e planos 

de ação assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à igualdade entre 
mulheres e homens e de combate à discriminação, tendo como estrutura 
básica o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Gabinete, a Secreta-
ria-Executiva e até 3 (três) Secretarias.

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA-PR)
A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná é o órgão do governo do 

Estado responsável por formular, implantar e gerenciar as políticas de saú-
de, o que inclui o assessoramento aos municípios, a programação, o acom-
panhamento e a avaliação das ações e atividades de saúde. Sua visão de 
futuro é ser reconhecida como gestora do SUS, capaz de garantir a saúde 
como direito de cidadania e promover a defesa da vida.

insTiTUições PARTiciPAnTes
Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde
Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB
Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB 
Associação Cultural de Mulheres Negra – ACMUN
Associação de Entidades de Mulheres do PR e Força Sindical – ASSEMPA
Associação de Mulheres Negras Aqualtune 
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – CEDENPA
Cidadãs Positivas da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, 
Brasil (RNP+ Brasil)
Coletivo Nacional de Jovens Feministas
Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas
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Comissão de Igualdade de Oportunidades de Gênero, de Raça e Etnia, de 
Pessoas com Deficiência e de Combate à Discriminação
Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial – COJIRA
Criola – Organização de Mulheres Negras
Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde – 
DAGEP/MS
Departamento DST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde
Dom da Terra/ ABGLT Universidade Positivo
Federação Estadual das Comunidades Quilombolas do Paraná – FECOQUI-PR
Fórum Nacional de Mulheres Negras
Marcha Mundial das Vadias
Fórum Paranaense de Juventudes
Fundo de População das Nações Unidas no Brasil – UNFPA-Brasil
Geledés – Instituto da Mulher Negra
Gestos –Soropositividade, Comunicação e Gênero 
Instituto de Defesa dos Direitos Humanos – IDDEHA 
Instituto Negra do Ceará – INEGRA
International Women’s Health Coalition – (IWHC)
Juventude Afro LGBT do Dom da Terra da PUC-PR
Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras 
Ministério Público do Paraná – MP-PR
Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra da Universidade Federal Flu-
minense – NEPAE/UFF
Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros do Sindicato dos Jornalistas Profis-
sionais do Rio Grande do SulOdara – Instituto da Mulher Negra

Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais – Plataforma DHESCA Brasil
Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco
Rede Feminista de Saúde / Regional Paraná
Rede Ibero-Americana de Juventude Indígena e Afrodescendente
Rede Mulheres Negras - PR
Rede Nacional Controle Social e Saúde da População Negra
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids – Núcleo Curitiba
Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos
Rede Sapata
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR
Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Paraná, Área Técnica de 
Saúde da População Negra
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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PRoGRAmAção

local: Hotel Del Rey, Rua: Desembargador Ermelino de Leão, 18, Centro. 
Curitiba-Paraná

Primeiro dia, 27 de julho
Análise e contexto Geral das Agendas de cairo e Durban

18h às 19h45: Registro das e dos participantes

19h45-20h15: Abertura
Richarlls martins, Coordenador da Oficina – Moderador
simone cruz, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
Ângela nascimento, Secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secreta-
ria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República
Vera soares, Secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
Taís santos, Representante Auxiliar do Fundo de População das Na-
ções Unidas no Brasil
Ângela martins, Coordenadora Executiva da Rede de Mulheres Negras 
do Paraná
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20h15-21h30: o Processo de Revisão Global ciPD +20 e o Decênio das 
nações Unidas das e dos Afrodescendentes: considerações sobre a rea-
lidade brasileira
Alaerte martins, Rede de Mulheres Negras do Paraná – Moderadora
Taís santos, Representante Auxiliar do Fundo de População das Nações 
Unidas no Brasil
Ângela nascimento, Secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secreta-
ria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República
Vera soares, Secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

segundo dia, 28 de julho
Análise da implementação dos Programas de  
Ação da ciPD e de Durban no brasil

9h-10h: Desafios da interseccionalidade necessária das Agendas de 
cairo e Durban no brasil
lucimar Godoy, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná – Moderadora
lucia xavier, Criola
Télia negrão, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direi-
tos Reprodutivos 

10h-11h30: Análise das Agendas de cairo e Durban no brasil e seus vín-
culos com outras conferências das nações Unidas (oDm +15, Rio +20, 

beijing +20, conferência mundial de Juventude onU)
mônica oliveira, Diretora de Programas da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República – Moderadora
maria luísa Pereira de oliveira, Plataforma DHESCA (ODM+15)
nilza iraci, Geledés-Instituto da Mulher Negra (Beijing+20)
Vera baroni, Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco (Rio+20)
Thais Zimbwe, Rede Ibero-Americana de Juventude Indígena e Afrodes-
cendente (CMJ ONU)
cláudia Araújo de lima, Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministé-
rio da Saúde – Comentários

11h30-13h30: Grupos de Trabalho 1: Análise da implementação do Pro-
grama de Ação da ciPD no brasil
GT 1.1: Denise Hirao, International Women’s Health Coalition
GT 2.1: Jo Meneses, Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero
GT 3.1: Nilde Sousa, Articulação de Mulheres Brasileiras

13h30-15h: Almoço

15h-17h: Grupos de Trabalho 2: Análise da implementação do Programa 
de Ação de Durban no brasil
GT 2.1: Devidson Nkosi, Rede Nacional de Controle Social e Saúde da Popu-
lação Negra
GT 2.2: Heliana Hemetério, Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas
GT 2.3: Isabel Cruz, Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra da UFF
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17h-17h45: Apresentação dos Grupos de Trabalho 1 e 2
Apresentação dos grupos e comentários da Secretaria de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, da Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, do Departa-
mento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde e da Área 
Técnica Saúde da Mulher do Ministério da Saúde.

18h-19h30: Panorama e Desafios das Agendas de cairo e Durban no 
Atual contexto brasileiro: encaminhando Proposições
Taís santos, Representante Auxiliar do UNFPA – Moderadora
Ângela nascimento, Secretária de Políticas de Ações Afirmativas da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República
Vera soares, Secretária da Articulação Institucional e Ações Temáticas 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
Richarlls martins, Aliança Latino-Americana e Caribenha de Juventudes 
rumo a Cairo + 20
Júlia Roland, Diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa 
do Ministério da Saúde – Comentários

19h30 às 20h15: Atividade cultural
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Terceiro dia, 29 de julho
Articulação e Transversalidade dos Programas 
de Ação da ciPD e de Durban no brasil

9h-11h30: Grupos de Trabalho 3: interseccção das Agendas de cairo e 
Durban no brasil
GT 3.1: Emanuelle Góes, Instituto Odara
GT 3.2: Angélica Basthi, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial
GT 3.3: Vera Daisy Barcellos, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial

11hh30-12h30: Apresentação dos Grupos 3
simone cruz, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasilei-
ras – Coordenadora

12h30 às 14h: construção de uma Agenda comum e encaminhamentos
lucia xavier, Criola
Alaerte martins, Rede de Mulheres Negras do Paraná – Coordenadoras

14h-15h: Almoço

15h-15h30: encerramento
Richarlls martins, Coordenador da Oficina – Moderador
simone cruz, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
lucimar Godoy, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná
mônica oliveira, Diretora de Programas da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República
cláudia Araújo de lima, Área Técnica Saúde da Mulher do Ministério da Saúde
sarah Reis, Assistente de Programa do Fundo de População das Na-
ções Unidas no Brasil
Ângela martins, Representante da Rede de Mulheres Negras do Paraná

“Com a CIPD houve um avanço 
significativo, porque se passou a 

centrar o debate sobre população e 
desenvolvimento numa perspectiva de 
direitos”. Taís Santos, Representante 

Auxiliar do UNFPA Brasil;



Entendendo  o Contexto



3736

conferênciA internAcionAl 
sobre populAção e 
desenvolvimento (cAiro - 1994)

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento foi 
realizada no Cairo, Egito, de 5 a 13 de setembro de 1994, com o objetivo de 
construir e pactuar um programa de ação sobre população e desenvolvimen-
to para os próximos 20 anos. Segundo o Resumo do Programa de Ação da 
Conferência, o documento final da conferência traz uma nova perspectiva e o 
olhar das nações para uma estratégia de desenvolvimento que coloca as ne-
cessidades dos homens e das mulheres sobre os objetivos demográficos4.

O Programa de Ação foi estruturado nos seguintes capítulos: Cor-
relação entre população, crescimento econômico sustentado e desen-
volvimento sustentável; Igualdade e equidade entre os sexos e atribuição 
de poder à mulher; A família, seu papel, direitos, composição e estrutura; 
Crescimento e estrutura da população; Direitos reprodutivos e saúde repro-
dutiva; Saúde, morbidade e mortalidade; Distribuição populacional, urbani-
zação e migração interna; Migração internacional; População, desenvolvi-
mento e educação; Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento; Ação nacional; 
Cooperação internacional; e Colaboração com o setor não governamental.

4 UNFPA. Resumo do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento. Nações Unidas, Nova York: ONU, 1995. Disponível em: http://
www.Unfpa.org.br/Arquivos/conferencia.pdf. Acesso em: agosto de 2012.

Um dos temas mais debatidos, durante o encontro, corresponde 
aos direitos sexuais e reprodutivos. Ainda que naquele momento não 
tenha se chegado a um consenso sobre os direitos sexuais, os direitos 
reprodutivos e a saúde reprodutiva foram definidos como “o estado de 
bem-estar físico, mental e social completo em todos os aspectos relacio-
nados com o sistema reprodutivo e com as suas funções e processos”, de 
modo que “as pessoas tenham a capacidade de se reproduzir e a liberda-
de de decidir se, quando e quantas vezes o pretendem fazer”5.

Outro tema que reverberou, até mesmo nas conferências subse-
quentes, foi a questão da igualdade e da equidade entre os sexos, que pre-
coniza, por exemplo, no Programa de Ação, a atribuição de poder para as 
mulheres e a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
criança do sexo feminino.

ReVisão
Assim como outras conferências, Cairo passará por um processo 

de revisão em 2014. O objetivo é avaliar o processo de alcance e os de-
safios que ainda estão colocados para a implementação do Programa de 
Ação ratificado há uma década. 

Esse processo compreende a promoção de uma pesquisa global so-
bre a implementação de políticas públicas e outras ações calcadas nos ob-
jetivos do documento final da conferência, consultas regionais com a so-
ciedade civil, incluindo organizações juvenis, a realização de conferências 
temáticas sobre juventude, direitos humanos e mulheres, a realização de 

5 Idem, ibidem, p. 17.
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uma sessão especial da Comissão sobre População e Desenvolvimento da 
ONU, para analisar os processos de revisão e também propor novas metas 
de desenvolvimento e políticas em níveis global, regional e nacional (Ver 
em Anexos: Apresentação “O processo de revisão global CIPD+20 e o De-
cênio dos Afrodescendentes: considerações sobre a realidade brasileira”).

III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001)

A III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata aconteceu entre 31 de agosto e 8 
de setembro de 2001, em Durban, África do Sul, tendo por objetivo pactu-
ar um programa de ação, de forma a orientar os países signatários na pro-
moção de ações dirigidas ao combate ao racismo, à discriminação racial, 
à xenofobia e à intolerância correlata. A conferência trouxe para o debate 
público o registro de que um único indivíduo, ou grupo, por sua condição 
racial, cor, origem, língua, religião e outras características, pode sofrer 
múltiplas ou agravadas formas de discriminação.

De modo a dar visibilidade a cada um dos temas, o Programa de 
Ação foi dividido nos seguintes capítulos: Origens, causas, formas e mani-
festações contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata; Vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata; Medidas de prevenção, educação e proteção com vis-
tas à erradicação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata em níveis nacionais, regionais e internacionais; Estabelecimento 

de remédios, recursos, reparações e outras medidas eficazes em âmbitos 
nacional, regional e internacional; e Estratégias para alcançar a igualdade 
plena e efetiva, abrangendo a cooperação internacional e o fortalecimento 
das Nações Unidas e de outros mecanismos internacionais no combate ao 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata.

Entre os pontos de maior destaque estavam as reparações e inde-
nizações decorrentes de discriminações. No Brasil, esse debate ganhou 
amplitude com as políticas de promoção da igualdade racial, entre elas, des-
taca-se a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR) e de organismos com objetivos similares nos Estados e municípios. 

Outro debate que ganhou espaço no Brasil girou em torno das 
“ações afirmativas”, que entre outras coisas prevê a reserva de cotas para 
negros (pretos e pardos) nas universidades públicas, concursos e em 
outros espaços, em decorrência do reconhecimento de que práticas dis-
criminatórias geraram iniquidades e desvantagens à população negra no 
acesso à educação e a outros bens e serviços, especialmente os públicos.

Decênio dos(as) Afrodescendentes da Onu (2013-2023)
Durante a Assembleia Geral da ONU realizada em dezembro de 

2011, sobre a eliminação do racismo, da discriminação racial, xenofobia 
e formas correlatas de intolerância, definiu-se, conforme a Resolução 
A/66/460, que a partir de 2012 se colocasse em curso ações referentes 
à consolidação do Decênio dos(as) Afrodescendentes (2013-2023). No 
Brasil, o governo e as agências do Sistema ONU já começaram a desenhar 
atividades e a programar o decênio.



Discussões – Relatos das mesas,  
palestras e debates
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mesA 1 – o processo de 
revisão globAl cipd+20 e o 
decênio dAs nAções unidAs 
dos(As) Afrodescendentes: 
considerAções sobre A 
reAlidAde brAsileirA

Após 20 anos, a Conferência do Cairo ainda é um marco para 
a discussão sobre população e desenvolvimento

cAiRo TRAZ noVo siGniFicADo Ao PAPel DA 
PoPUlAção no DebATe sobRe DesenVolVimenTo

Na primeira mesa de discussões da Oficina “Desafios da Intersec-
cionalidade das Agendas de Cairo (1994) e Durban (2001) no Brasil – Cai-
ro + 20 e Decênio dos(as) Afrodescendentes da ONU (2013-2023)”, as 
painelistas presentes fizeram um breve relato sobre as conferências, con-
siderando os avanços e desafios ainda colocados para o Brasil, e concor-
daram sobre a importância que a Conferência de Cairo teve em relação ao 
reconhecimento de direitos e à necessidade de intersecção das agendas 
para a garantia de avanços futuros.

Segundo Taís Santos, Representante Auxiliar do Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas (UNFPA), o Sistema ONU proveu, ao longo dos 
anos, várias conferências relacionadas com as temáticas de população 
e desenvolvimento, mas, até a Conferência de Cairo, realizada em 1994, 
todas as anteriores tinham como tônica comum o controle de natalidade 
ou colocavam a população como tema neutro para o desenvolvimento. 
Em suas palavras: “Com a CIPD houve um avanço significativo, porque se 
passou a centrar o debate sobre população e desenvolvimento numa pers-
pectiva de direitos. As pessoas começaram a ser vistas como sujeito de 
direitos, como o centro do desenvolvimento”.

Faz um breve relato sobre os processos de revisão da Conferência 
de Cairo e ressalta a importância dos movimentos sociais, especialmente 
o movimento feminista e de mulheres, para a internalização das diretrizes 
do Programa de Ação da Conferência e para ampliação da discussão, so-
bretudo, em relação aos direitos reprodutivos, que, conforme relatado 
pelas outras painelistas da mesa, foi o avanço mais significativo do docu-
mento de Cairo. 

Ainda segundo a Representante Auxiliar do UNFPA, o grande desafio 
para o processo de revisão de Cairo, previsto para 2014, já está colocado: 
“Temos uma população envelhecendo e também uma quantidade grande 
de jovens. As desigualdades de classe, gênero e raça ainda não foram supe-
radas. Existe a necessidade de construir uma agenda para os próximos 30 
anos que leve em consideração a atual, mas que não fique só nisso. Temos 
situações e temas que emergiram depois de Cairo. Temos instrumentos e 
mecanismos que nos permitem implementar e continuar avançando”.
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Sobre o processo de revisão da Conferência sobre População e 
Desenvolvimento, Taís Santos também comentou que as ações já estão 
em curso, entre elas a aplicação de uma pesquisa global para avaliar a 
implementação do Programa de Ação da Conferência em diferentes paí-
ses. Também ressaltou a importância da interseccionalidade das Confe-
rências sobre População e Desenvolvimento e de Combate ao Racismo 
(Durban, 2011).

noVos TemAs emeRGiRão no  
PRocesso De ReVisão – cAiRo+20

Para Vera Soares, também painelista da mesa em questão e Secre-
tária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM), em 1994 – ano 
de realização da Conferência Internacional sobre População e Desenvol-
vimento –, o Brasil vivia uma situação de crise, quando reformas políticas 
estavam em curso e o papel do Estado brasileiro estava sendo rediscutido 
como agenda importante para manter o desenvolvimento. Paralelamente, 
o movimento social organizado ganhava mais espaço e participava ativa-
mente da construção da conferência.

Vera Soares também fez breve relato sobre a situação brasileira 
atual, bem como da América Latina. Destacou a liderança do Brasil nas 
discussões sobre redução da pobreza e das desigualdades, o entendimen-
to das dimensões de gênero e raça e o reconhecimento da promoção da 
igualdade de gênero e raça como uma questão de Estado e, neste sentido, 
citou a criação da SPM e da SEPPIR. 

Para finalizar, fez uma inter-relação entre o cenário atual e os novos 
temas que começam a surgir neste momento de revisão da Conferência so-
bre População e Desenvolvimento, conhecida como Cairo+20 ou CIPD+20: 

“A agenda de Cairo é complexa e temos de encará-la como espaço de 
disputa e diálogo interno para a concretização dos temas que fazem avan-
çar nossos direitos. Neste momento de revisão, é preciso introduzir outros 
elementos. Temos de considerar que algumas coisas mudaram. Nossa pirâ-
mide etária tinha como base um grande número de crianças e adolescentes. 
Isso já está mudando. Para o Brasil a discussão sobre janela demográfica é 
fundamental e, por isso, o tema da juventude assume relevância. Outros te-
mas são o envelhecimento, a imigração, sem se esquecer de compromissos 
pendentes que temos quanto ao combate às desigualdades de gênero e raça 
e aos avanços necessários para a garantia dos direitos sexuais”.

inTeRsecção DAs AGenDAs  
AinDA não inclUi esTRATéGiAs

“Quando falamos nas Conferências de Cairo (1994) e Durban 
(2001), sabemos que elas estão completamente relacionadas. No entan-
to, precisam estar relacionadas também do ponto de vista das estratégias, 
e o governo e a sociedade civil precisam estar juntos nisso”. Foi com 
esta afirmação que Ângela Nascimento, Secretária de Políticas de Ações 
Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), encerrou o primeiro painel que teve por objetivo fazer as con-
siderações sobre a realidade brasileira, no que diz respeito à revisão do 
Programa de Ação das Conferências de Cairo e Durban.
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A Secretária ressaltou que uma pauta Cairo+Durban pode vir a cor-
roborar as ações de combate ao racismo e às discriminações correlatas 
em função de algumas temáticas, na medida em que as instituições pre-
cisam trabalhar juntas para o enfrentamento de desafios comuns. Neste 
sentido, Ângela Nascimento citou iniciativas como o Plano de Enfrenta-
mento à Violência contra a Juventude Negra que vem sendo desenhado 
pela Secretaria Nacional de Juventude e pela SEPPIR, ambos os  órgãos 
ligados à Presidência da República; a inclusão de  uma meta  re lac io-
nada  à  redução da mortalidade e morbidade das mulheres negras no 
PPA da SEPPIR – ação que vem sendo executada em parceria com o Minis-
tério da Saúde; além dos programas de ação afirmativa em curso nas insti-
tuições de ensino e outros órgãos públicos.

Ângela Nascimento também citou ações que a SEPPIR vem reali-
zando em parceria com a Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República (SECOM), com o objetivo de diminuir e reverter a reprodução de 
imagens de negros/as e outros grupos de forma estereotipada; a aprova-
ção do Estatuto da Igualdade Racial que, segundo ela, se tornou objeto 
de um grupo de trabalho que analisa a Política de Igualdade Racial para 
dentro dos ministérios; e relacionou cada uma dessas políticas, progra-
mas e ações com o que está estabelecido no Programa de Ação da III Con-
ferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofo-
bia e Intolerância Correlata (Durban, 2001).

A importância de ambas as Conferências (Cairo e Durban), para a 
criação de organismos de promoção da igualdade de gênero e raça/etnia 
e da relevância especial da Conferência de Durban por ter colocado o 

combate ao racismo e às discriminações como pauta mundial, foi tam-
bém tratada por Ângela Nascimento: “Durban traz uma realidade comum 
para todos os negros, afrodescendentes e outros povos submetidos a 
formas de discriminação, foi isso que provocou a criação da SEPPIR. Esses 
temas são parte da agenda de População e Desenvolvimento”.

Outro aspecto abordado foram as novas formas que o racismo 
vem assumindo no mundo. “Há um contexto mais difícil. Há também um 
fortalecimento da questão israelita/americana em detrimento de outras. 
Essa conjuntura de limites políticos traz também para a SEPPIR a respon-
sabilidade de fortalecer o debate e garantir para dentro do Estado brasi-
leiro, a partir do PPA, a política de igualdade racial. Ainda que tenhamos 
conseguido incluir apenas um programa no PPA, influenciamos e propu-
semos iniciativas em outros 25 programas intersetoriais, com destaque 
para os Ministérios da Saúde, do Trabalho, da Indústria e Comércio e da 
Justiça”, afirmou a secretária.

“A agenda de Cairo é complexa e temos 
de encará-la como espaço de disputa 

e diálogo interno para a concretização 
dos temas que fazem avançar nossos 

direitos”. Vera Soares, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (SPM);
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mesA 2 – desAfios dA 
interseccionAlidAde 
dAs AgendAs de cAiro 
e durbAn no brAsil

AGenDA comUm DeVe ATenDeR A DemAnDAs De 
DiFeRenTes GRUPos PoPUlAcionAis

Durante a segunda mesa, intitulada “Desafios da Interseccionalida-
de das Agendas de Cairo e Durban”, Lúcia Xavier, coordenadora da orga-
nização Criola (RJ) e Télia Negrão, da Rede Feminista de Saúde, Direitos 
Sexuais e Direitos Reprodutivos, debateram o tema proposto sob duas 
perspectivas: do movimento feminista e d o  m o v i m e n t o  de mulheres 
negras. Ambas as falas reforçaram a importância da construção de uma 
agenda comum que atenda às demandas de todos os povos, especialmen-
te das mulheres, de acordo com suas especificidades e ainda ressaltaram a 
participação ativa da sociedade civil nas conferências.

Lúcia Xavier destacou que as Conferências nunca tratam de apenas 
uma temática. “Uma Conferência da ONU arrasta vários temas e, positiva 
e negativamente, vai mudando perspectivas. As Conferências vão cons-
truindo ideias e conceitos”. Segundo a ativista, na Conferência de Durban, 
o conceito de raça foi reconstruído, assim como a ideia de intersecciona-
lidade que, naquele momento, trouxe para o centro do debate o entendi-

mento de que o racismo e as discriminações trazem violência e pobreza 
para as populações e estão conectados a outras formas de discriminação.

A interseccionalidade, segundo Lúcia Xavier, também mostra que 
a reparação nem sempre traz a resposta ou a recompensa para aquele in-
divíduo que sofre a violação de seus direitos. “Às vezes, a reparação vem 
para todo o grupo, para a comunidade que aquele indivíduo pertence e não 
se reconhece que o impacto da violação de direitos é diferente no interior 
do mesmo grupo”, afirmou.

Sobre a interseccionalidade das agendas de Cairo e Durban, a ati-
vista diz que os desafios são grandes, especialmente no Brasil, onde o con-
ceito de interseccionalidade é rejeitado. Em sua avaliação: “A dimensão de 
classe ainda determina o sujeito no Brasil. Mesmo com as políticas de ca-
ráter universal, como o Sistema Único de Saúde (SUS) que traz a dimensão 
da integralidade, os sujeitos interagem com a política de acordo com suas 
necessidades e realidade”. Outro desafio apontado por Lúcia Xavier está 
na participação da sociedade civil e na dispersão que sempre ocorre de-
pois das Conferências: “A sociedade civil é a última a ser chamada e consi-
derada. Sem a participação da sociedade civil, Durban já teria morrido”.

AGenDA comUm DeVe seR colocADA em PRimeiRo PlAno
Para Télia Negrão, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos, é preciso identificar os aspectos prioritários das 
agendas de Cairo e Durban e reestruturar os espaços de intervenção, para 
que essa agenda comum seja colocada em primeiro plano no cumprimen-
to dos compromissos internacionais no Brasil.
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Embora, segundo Télia Negrão, o mundo esteja em crise e as desi-
gualdades aprofundadas, não se pode dizer que o Brasil está igual a antes 
de 1994 – ano de realização da Conferência de Cairo. “Temos uma globali-
zação das agendas, mais países com planos de direitos humanos. Isso tudo 
também nos coloca em xeque diante da necessidade de ter uma sociedade 
civil mais presente, quando se tem uma agenda globalizada e mais frag-
mentada. O Brasil é um dos países que mais firmou tratados de direitos 
humanos, no entanto tem uma dificuldade enorme para cumpri-los”.

A ativista também alertou sobre as mudanças em curso na socie-
dade civil organizada. Para ela, os movimentos sociais estão se reconfigu-
rando. “A agenda feminista, embora ainda seja a agenda de Cairo, deve ser 
abordada de forma diferente daqui para frente. O movimento feminista, 
branco e elitizado já não existe como antes. Novos atores estão aí e preci-
samos ressignificar Cairo a partir disso também”, afirmou.
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mesA 3 – Análise dAs 
AgendAs de cAiro e durbAn 
no brAsil e seus vÍnculos 
com outrAs conferênciAs 
dAs nAções unidAs (rio+20, 
beiJing +20, conferênciA 
mundiAl de Juventude)

PARA qUe obJeTiVos De DesenVolVimenTo Do 
milênio seJAm ATinGiDos, o PRoGRAmA De 
Ação Do cAiRo PRecisA seR imPlemenTADo

De forma transversal, as Conferências internacionais e outros espa-
ços de diálogo promovidos pela Organização das Nações Unidas buscam 
o consenso das diferentes nações sobre temas de interesse de todos os 
povos, especialmente aqueles relacionados aos Direitos Humanos Univer-
sais. Neste sentido, Maria Luísa Pereira de Oliveira, da Plataforma DHES-
CA; Nilza Iraci, do Geledés; Vera Baroni, da Rede de Mulheres de Terreiros 
de Pernambuco; Thais Zimbwe, da Rede Ibero-Americana de Juventude 
Indígena e Afrodescendente; e Cláudia Araújo de Lima, da Área Técnica de 
Saúde da Mulher do Ministério da Saúde falaram respectivamente sobre 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), sobre a participa-
ção das mulheres negras nas Conferências da ONU – especialmente Bei-
jing, Rio+20 e Conferência Mundial de Juventude.

Maria Luísa, que fez um breve relato sobre o processo de constru-
ção e definição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, destacou 
que, sem a implementação do Programa de Ação da Conferência Interna-
cional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994), não será possí-
vel cumprir as metas estabelecidas em 2000, na Cúpula do Milênio, cujo 
produto mais conhecido foram os Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio (ODM). A afirmativa de Maria Luísa vem da análise do documento 
da própria conferência e dos processos de revisão já realizados, nos quais, 
para ela, ficou nítida a dificuldade de avanço acerca de questões relaciona-
das à interrupção voluntária da gestação, às problemáticas relacionadas 
à juventude e às mudanças climáticas que têm impacto direto no que foi 
estabelecido e acordado em 1994, no Cairo.

RADicAliZAR é PReciso
Para Nilza Iraci, os processos de luta em defesa dos direitos das mu-

lheres negras nas Conferências da ONU, nas últimas décadas, se deram 
mais com a sociedade civil do que com os governos. “Em vários momentos 
das Conferências internacionais, estivemos por nossa conta e risco, mas 
em outros é preciso ressaltar que a ação do governo foi fundamental. Es-
pecialmente nas conferências regionais, porque o governo brasileiro vem 
afirmando que, se não entrar a questão racial, o país sai do espaço de diá-
logo. Por outro lado, nós, mulheres negras, estamos fazendo um advocacy 
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pedagógico com o movimento de mulheres para que entre a questão 
racial”, afirmou Nilza.

Ela também analisou Cairo e Durban sob a perspectiva da Confe-
rência Mundial sobre Mulheres, realizada em Beijing em 1995, e afirmou 
que passados quase 20 anos, as mulheres negras estão vivendo sob uma 
guerra não declarada, a despeito dos avanços do Brasil e da América Lati-
na nesse campo. “Está na hora de voltar à radicalidade. A dificuldade de 
colocar a palavra racismo nas conferências de mulheres é enorme, e o mo-
vimento feminista está na armadilha de falar de desigualdade, diversidade 
e nunca de racismo. A gente precisa pegar essa agenda em nossas mãos e 
reconhecer que Beijing, Cairo e Durban são instrumentos importantes que 
afetam todas as mulheres”, finalizou.

qUesTionAmenTo Do moDelo ATUAl 
De DesenVolVimenTo é essenciAl 
PARA A GARAnTiA De DiReiTos

Vera Baroni, que dedicou sua fala à análise da Rio+20, desta-
cou o processo de diálogo paralelo construído durante a Conferência, 
ao promover dois espaços distintos de atuação: a área da Conferência e a 
Cúpula dos Povos, que, segundo ela, foi de confronto em vários momentos.

Sobre a participação social, Vera Baroni concluiu que a sociedade civil 
conseguiu colocar na agenda dos diferentes movimentos sociais uma análise 
do momento que o país e o mundo vivem. Esse momento foi por ela classifica-
do como de uma crise do capitalismo, das instituições, da ONU, do avanço do 
conservadorismo e da timidez do Estado brasileiro na garantia de direitos.

Outro aspecto abordado por Vera Baroni foi a não inclusão na pauta 
da Rio +20 de uma avaliação do modelo de desenvolvimento, muitas vezes 
sedimentado na violação de direitos, nos assassinatos de jovens e no abuso de 
mulheres. “A pauta da Rio+20 não questionava o modelo de desenvolvimento 
capitalista e, para a humanidade como um todo, as questões de gênero e racial 
não estavam postas e entraram de forma enviesada em algumas discussões”.

Na Cúpula dos Povos, Vera Baroni relatou que houve uma presença 
grande do movimento de mulheres, feministas, negras, indígenas, bem como 
uma tentativa de convergência dos sujeitos, o questionamento da economia 
verde e a tentativa de novo arranjo e legitimação do capitalismo. Todavia, isso 
não logrou resultados concretos e não foi possível construir agendas e cam-
panhas comuns. Na visão da ativista, a Rio+20 não possibilitou avanços, não 
ampliou direitos e não questionou o modelo de desenvolvimento.

PARTiciPAção DA JUVenTUDe neGRA 
é AmPliADA nos esPAços De DiáloGo 
inTeRnAcionAis A PARTiR Do méxico (2010)

Thais Zimbwe relatou o processo de participação da juventude 
negra nos espaços de interlocução internacional, a partir da Conferência 
Mundial de Juventude, realizada em 2010 no México.

Segundo Thais Zimbwe, foi a partir da construção da Conferência 
e das ações relacionadas com o Ano Internacional da Juventude que as 
organizações juvenis negras puderam se aproximar de espaços de inter-
locução. “A Conferência Mundial de Juventude possibilitou maior intera-
ção com essas agendas e com as agências da ONU”, afirmou.
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Para ela, o processo que levou à realização da Conferência e que 
incluiu etapas regionais, na Europa, na África e também na América Latina 
e no Caribe, permitiu uma maior participação e a inclusão de realidades 
distintas no cenário mais globalizado da Conferência. Sobre esse aspecto, 
destacou que o Brasil teve papel significativo ao levar para a Conferência 
Mundial de Juventude a Carta de Salvador por Dignidade, Direitos e De-
senvolvimento das Pessoas, Povos e Comunidades Afrodescendentes, de 16 
de novembro de 2011, durante a Cúpula Ibero-Americana de Alto Nível 
em Comemoração ao Ano Internacional dos Afrodescendentes4.

Sobre a participação da juventude negra na Conferência, Thais Zim-
bwe destacou que o encontro possibilitou a aproximação das juventudes ne-
gras no espaço de discussão internacional e o fortalecimento da agenda de 
juventude em outros momentos, até mesmo no acompanhamento da revi-
são da Conferência sobre População e Desenvolvimento que está em curso.

o DesAFio esTá em TRAnsFoRmAR o AcoRDADo nAs 
conFeRênciAs em PolÍTicAs PúblicAs

Cláudia Araújo de Lima ressaltou que o desconhecimento desses 
processos de diálogo internacionais interfere na construção de políticas 
públicas, especialmente porque, em sua visão, os documentos construí-
dos e ratificados nas Conferências têm a função de fazer um alinhamento 
do que está sendo pensado naquele momento histórico. “O acompanha-
mento dessas agendas faz com que a realidade mundial fique inter-

4 Carta de Salvador por Dignidade, Direitos e Desenvolvimento das Pessoas, Povos e Comunidades 
Afrodescendentes. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/destaques/AfroXXICARTADESALVADORSo-
ciedadeCivil16/11/11.pdf.

seccionada, mas na prática, muitas vezes isso fica distante, quando, 
por exemplo, a gente não consegue fazer que a Carta de Beijing e outros 
documentos com os quais o Brasil se comprometeu se desdobre operacio-
nalmente nas políticas públicas”.

A representante do Ministério da Saúde, a partir do que foi discu-
tido na oficina, também concluiu que o Estado brasileiro tem dificuldade 
para fazer cumprir sua própria Constituição, quando não faz a intersecção 
dela com os documentos oriundos das conferências internacionais.
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mesA 4: pAnorAmA e desAfios 
dAs AgendAs de cAiro e durbAn 
no AtuAl conteXto brAsileiro: 
encAminHAndo proposições

A última mesa de debates da oficina reuniu representantes da Se-
cretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República (SEPPIR), da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República (SPM), do Ministério da Saúde (MS) e da Rede de 
Mulheres Negras do Paraná e teve por objetivo apontar os desafios ainda 
colocados no cumprimento dos Planos de Ação das Conferências de Cairo 
e Durban e propor encaminhamentos.

Vera Soares, da SPM, trouxe relatos da reunião do Comitê Especial 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) so-
bre População e Desenvolvimento, que aconteceu entre 4 e 6 de julho 
deste ano, em Quito, quando se formalizou a abertura do processo de pre-
paração e avaliação da Conferência do Cairo (Cairo+20), para a região da 
América Latina e Caribe.

O resultado, segundo Vera Soares, foi a construção de dois acordos. 
O primeiro deles deliberou pela realização de uma Conferência Regional 
sobre População e Desenvolvimento, programada para agosto de 2013, 
em Montevideo, com o objetivo de reafirmar compromissos e atualizar 
a agenda. O segundo acordo busca centrar a Conferência Regional nos 

pontos principais de Cairo – garantia dos direitos reprodutivos e acesso 
universal à saúde sexual e reprodutiva – e incumbe aos Estados a tarefa 
de chamar os movimentos sociais para o diálogo.

Vera Soares alertou também que, neste encontro em Quito, ficou ní-
tida a tentativa, especialmente por parte das delegações de países caribe-
nhos, de transformar a questão racial em étnica, contrariando o exposto na 
convenção realizada na década de 1960 e também em Durban, em 2001.

A representante da SEPPIR, Ângela Nascimento, fez uma breve apre-
sentação e também trouxe o informe de que a ministra Luísa Bairros defendeu 
recentemente, em reunião realizada em Genebra, que o Decênio dos(as) 
Afrodescendentes tomasse como tema o Ano Internacional dos(as) Afrodes-
cendentes – reconhecimento, justiça e desenvolvimento. A SEPPIR, o Minis-
tério das Relações Exteriores, o PNUD, o UNFPA e a CEPAL vêm se reunindo 
para discutir o Decênio dos(as) Afrodescendentes no Brasil e suas ações.

Informou, também, que a SEPPIR tem levado para os espaços de 
diálogo, especialmente internacionais, o reconhecimento dos avanços 
da política de igualdade racial, a partir da implementação do Estatuto da 
Igualdade Racial, aprovado em 2010, e do conjunto de políticas aprovadas 
no Plano Plurianual (PPA).

Richarlls Martins, da Aliança Latino-Americana e Caribenha de 
Juventude rumo a Cairo+20 e coordenador da Oficina, disse que é fun-
damental se ter em mente o contexto social de um grande retrocesso 
em que vivemos. “A realidade brasileira é de complexidade ímpar. Não tem 
como desconsiderar um quadro de fragmentação de movimentos. É preci-
so fazer o exercício de unificação das agendas. Temos de ultrapassar as 
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barreiras e deixar de falar para nós mesmos. Temos de trazer outros movi-
mentos. Isso é estratégico. Temos de, como movimento social, fazer uma 
defesa macro da agenda de Cairo”, afirmou o coordenador da Oficina.

Segundo Richarlls, a maior dificuldade de implementação dos Pla-
nos de Ação de Cairo e Durban, a despeito das experiências positivas que 
o Brasil tem, está no baixo monitoramento e nos péssimos processos de 
avaliação. Também comentou que o diálogo entre a América Latina e o 
Brasil está atrasado, e que a baixa participação brasileira nos espaços de-
nuncia o retrocesso de articulação do país diante da agenda.

Júlia Roland, do Ministério da Saúde, fez os comentários finais da 
mesa e destacou que o cenário mundial é de muita instabilidade (crise do 
sistema capitalista), violação de direitos, crescimento tímido e às vezes 
nulo dos países, e que este contexto de dificuldades vai trazer implicações 
nas políticas sociais. Exatamente por isso, Júlia Roland defende a intersec-
ção das agendas de Cairo e Durban, e que Estados e municípios assumam 
a parte que lhes cabe na execução e na implementação de políticas, pro-
gramas e ações que vão ao encontro dos tratados assinados pelo país.
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grupos de trAbAlHo

Foram realizados três momentos com os grupos de trabalho. O 
primeiro buscou analisar a implementação do Programa de Ação da Con-
ferência de Cairo; o segundo, a implementação do Programa de Ação da 
Conferência de Durban; e o terceiro voltou-se para a interseccção dos dois 
documentos.

GT 1 – Análise Do PRoGRAmA De Ação DA 
conFeRênciA sobRe PoPUlAção e DesenVolVimenTo 
(cAiRo) PRoPosições GeRAis

• Harmonização da agenda e construção de espaço de formação so-
bre a Conferência sobre População e Desenvolvimento;

• Avaliação da implementação do Programa de Ação da Conferên-
cia do Cairo, dentro dos processos de revisão (Capítulo 11 – Popu-
lação, Desenvolvimento e Educação) – educação integral, saúde 
sexual e direitos reprodutivos – para que não exista perda de lin-
guagem (conteúdo);

• Construção de espaços de monitoramento, implementação e 
acompanhamento dos processos de revisão que já estão sendo 
organizados em conferências regionais;

• Ampliação da participação da sociedade civil no monitoramento 
do Programa de Ação, até mesmo na Comissão Nacional de Popu-
lação e Desenvolvimento;

• Realização de uma avaliação séria sobre o processo, apontando 
para os avanços, mas, sobretudo destacando os retrocessos; 

• Elaboração de um informe-sombra sobre a resposta do governo 
brasileiro;

• Participação da sociedade civil em uma ação nacional de avaliação 
da Conferência de Cairo para além de 2014;

• Criação de uma agenda macro na qual o racismo entre como prio-
ridade na agenda de Cairo e seja entendido como fator impeditivo 
para a consecução do desenvolvimento;

•  Discussões sobre quais iniciativas podem ser concluídas para a 
efetivação dos direitos das populações mais vulneráveis.

Destaques do Programa de Ação de Cairo
capítulo 3 – Inter-relações entre população, crescimento econômico 
sustentável e desenvolvimento sustentável (integração demográfica e 
estratégias de desenvolvimento; população, desenvolvimento econômico 
sustentado e pobreza; e população e meio ambiente).
capítulo 4 – Igualdade entre os sexos, equidade e empoderamento da mu-
lher (emancipação e status da mulher, a menina, responsabilidade e parti-
cipação do homem).
capítulo 5 – A família, seus papéis, direitos, concepção e estrutura (diversi-
dade da estrutura e concepção de família; apoio socioeconômico à família).
capítulo 6 – Crescimento e estrutura da população (índices de fecundida-
de, mortalidade e crescimento da população; crianças e jovens; pessoas 
idosas; povos indígenas; pessoas com deficiência).
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capítulo 7 – Direitos de reprodução e saúde reprodutiva (planejamento fa-
miliar; DST e prevenção da AIDS; sexualidade humana e relações entre os 
sexos; adolescentes).
capítulo 8 – Saúde, morbidade e mortalidade (assistência primária de 
saúde e o setor de assistência à saúde; sobrevivência e assistência à crian-
ça; saúde da mulher e maternidade segura; infecção HIV\AIDS).
capítulo 9 – Distribuição da população, urbanização e migração interna 
(distribuição da população e desenvolvimento sustentável; crescimento 
da população em grandes conglomerados urbanos; deslocamento interno 
das pessoas).
capítulo 10 – Migração internacional (migração internacional e desenvol-
vimento; migrantes regulares; migrantes irregulares; refugiados, pedido 
de asilo e pessoas deslocadas).
capítulo 11 – População, desenvolvimento e educação (educação, popula-
ção e desenvolvimento sustentável; informação, educação e comunicação)
capítulo 12 – Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (coleta, análise e 
divulgação de dados básicos; pesquisa social e econômica)
capítulo 13 – Ação nacional (Pesquisa e Plano Nacional de Ação; adminis-
tração de programa e desenvolvimento de recursos humanos; mobilização 
e alocação de recursos).
capítulo 14 – Cooperação internacional (responsabilidade de parceiros no 
desenvolvimento; um novo compromisso com o financiamento de popula-
ção e desenvolvimento)
capítulo 15 – Parceria com setor não governamental (ONGs locais, nacio-
nais e internacionais; setor privado) e acompanhamento da conferência 

(atividades no nível nacional; atividades regionais e sub-regionais; ativida-
des no nível internacional).

GT 2: Análise Do PRoGRAmA De Ação DA ii 
conFeRênciA mUnDiAl De combATe Ao RAcismo, 
DiscRiminAção RAciAl, xenoFobiA e inToleRÂnciA 
coRRelATA (DURbAn) PRoPosições:

• Promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo;
• Avaliação dos avanços: SEPPIR, políticas de ações afirmativas, Lei n. 

10.639, quesito cor;
• Monitoramento diferenciado sobre Cairo e Durban;
• Participação de mulheres negras no processo de Durban;
• Enfrentamento do racismo institucional;
• Discussão sobre afrodescendentes e negros(as);
• Definição de marcadores de fortalecimento da agenda de Durban 

– usar dados desagregados;
• Definição de ações e metas para o Eixo 9 do Plano Nacional de  

Políticas para Mulheres – enfrentamento ao racismo, sexismo e 
à lesbofobia. Cobrança e monitoramento juntos à SPM;

• Mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas de igualdade;
• Autocrítica dos movimentos negros, feminista e de mulheres ne-

gras em relação a estas agendas.
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Destaques do Programa de Ação de Durban
• Mecanismos nacionais de promoção e proteção de vítimas de 

racismo (africanos e afrodescendentes; indígenas; migrantes; 
refugiados e outras vítimas);

• Medidas no âmbito nacional, instrumentos jurídicos nacionais e 
internacionais e ajuizamento de perpetradores de atos racistas;

• Produção e uso de dados desagregados para orientar a tomada de decisões;
• Ações afirmativas;
• Emprego;
• Saúde e meio ambiente;
• Igualdade de participação política, econômica, social e cultural;
• Papel dos políticos e dos partidos;
• Educação e medidas de sensibilização;
• Acesso à educação sem discriminação;
• Educação em Direitos Humanos;
• Educação em Direitos Humanos para crianças e jovens e para fun-

cionários públicos e outros profissionais;
• Informação, comunicação e mídia, incluindo novas tecnologias;
• Medidas de reparação em diferentes âmbitos;
• Assistência legal;
• Legislação nacional e programas;
• Remédios, reparações e indenização;
• Estratégias para alcançar a plena igualdade abrangendo coopera-

ção internacional e fortalecimento das Nações Unidas, na luta pelo 
fim do racismo;

• Marco jurídico internacional;
• Instrumentos internacionais gerais;
• Cooperação internacional-regional;
• Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos;
• Decênio dos(as) afrodescendentes;
• Povos indígenas;
• Sociedade civil;
• Organizações não governamentais;
• Setor privado;
• Jovens.

GT 3: inTeRseccionAliDADe DAs AGenDAs
Proposições:

• Marcadores de atenção à saúde a partir dos determinantes so-
ciais das condições de saúde: mortalidade materna; genocídio 
e feminicídio (demografia) em intersecção das duas agendas; 
feminização do HIV/AIDS;

• Plataformas a partir das políticas nacionais;
• Desagregação de dados por raça/cor;
• Comissão Nacional de População e Desenvolvimento: pensar 

composição, estrutura e como essa comissão pode articular a 
agenda de Durban;

• Monitorar e avaliar, a partir dos marcadores, o conjunto das políti-
cas nacionais dentro das plataformas, sob a perspectiva do Decê-
nio dos(as)Afrodescendentes.
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• Pensar outros marcadores para além da saúde, na segurança pú-
blica, educação, trabalho;

• Analisar os informes apresentados pelo governo brasileiro na 
reunião de Quito sobre educação integral, saúde sexual e direitos 
reprodutivos;

• A partir dos marcadores elencados, induzir a gestão pública a res-
ponder sobre as políticas governamentais para agendas articuladas;

• Questionário direcionado ao governo para monitorar a implementa-
ção do Programa de Ação da Conferência sobre População e Desen-
volvimento: incluir a participação da sociedade civil no processo;

• Apoiar a realização de um diagnóstico das respostas da sociedade 
civil sobre a intersecção das duas agendas, a partir dos marcado-
res elencados;

• Analisar a temática racial nas ações do Sistema ONU no Brasil, 
para, em seguida, apresentar a proposta de trabalho do Decênio 
dos(as) Afrodescendentes no Brasil.

Comentários
Após a apresentação dos grupos, os parceiros governamentais e o 

Fundo de População das Nações Unidas foram convidados a comentar as 
apresentações:
comentários da sPm: “Temos uma tarefa de também divulgar para 
dentro do governo e para além das lideranças dos movimentos so-
ciais. Precisamos discutir mais a relação das agendas das Conferên-
cias com a nossas agendas internas. Este é o momento em que, como 

SPM, teremos de conversar com o conjunto do governo sobre a agen-
da das mulheres, em decorrência da revisão de Cairo. A gente moni-
tora as agendas de Durban e Cairo ou joga esforços na nossa agenda 
nacional? Nós vamos limitar nossa agenda interna à pauta internacio-
nal? Nossa agenda no espaço internacional pode ficar limitada, mas 
nossa agenda é muito maior”.
comentários da sePPiR: “Se a gente olha para os avanços da última dé-
cada do ponto de vista universal, observamos que eles existem, porém, o 
elemento do enfrentamento do racismo precisa ser discutido para chegar 
ao patamar de igualdade que desejamos. O que nós conseguimos avançar 
no Brasil, do ponto de vista das políticas para as mulheres, igualdade racial, 
saúde, visto que o racismo produz e mantém desigualdades que atingem, 
sobretudo, mulheres negras? Como governo, precisamos compartilhar 
essas agendas. Qual tem sido o perfil de participação dos movimentos 
dentro dos conselhos? É hora de o governo chamar a sociedade civil. Se 
nós temos vários desafios, temos também um conjunto de instrumentos 
para enfrentá-los”.
comentários do ms: “A grande preocupação é como vamos tratar essas 
insuficiências na implementação das políticas. No caso do MS, tivemos a 
aprovação de políticas de equidade para população negra, LGBT, lésbica, 
dot campo. Mas como vamos fazer a intersecção dessas políticas? Nossa 
grande preocupação deve ser sobre como o movimento social pode atuar 
para acelerar o processo de implementação dessas políticas. Como a gente 
descentraliza a operacionalização da política? Não adianta o MS, a SEPPIR e 
a SPM normatizando o assunto, se não tem como operacionalizar isso”.
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comentários do UnFPA: “A questão que fica clara são dos desafios que 

estão permeando a articulação dos movimentos. A sociedade civil quer par-

ticipar do processo? Por quê? Como?”.

encAminHAmenTos
• Realização de uma nova oficina em 9 de novembro, no período do 

VII Seminário Mulheres Negras e Saúde, para o monitoramento 
das propostas oriundas da Oficina “Desafios da Interseccionalida-
de das Agendas da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD – Cairo, 1994), da III Conferência Mundial 
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Into-
lerância Correlata (Durban, 2001) no Brasil – Cairo+20, e do De-
cênio dos(as) Afrodescendentes da ONU (2013-2023), realizada 
em Curitiba, de 27 a 29 de julho;

• Compromisso de levar ao Conselho Gestor da Rede Feminista os resul-
tados desta Oficina; e Rede Feminista deve realizar uma Oficina Cairo 
e Durban; e AMNB figurar como primeira parceira no projeto da Rede 
Feminista que pode ser aprovado para a discussão desse processo;

• Necessidade de permanecer no diálogo em rede e pensar em en-
contros sobre o processo de Cairo + 20;

• Criar grupo de discussão para compartilhar documentos e infor-
mações sobre as agendas;

• Sistematizar um material que apresente a interseccionalidade das 
políticas e pensar experiências e pontos de partida;

• Envolver novos atores nesse diálogo, como, por exemplo, a Secretaria 

de Direitos Humanos, num processo de médio prazo envolver Ministé-
rio das Relações Exteriores (MRE) e outros atores nas Conferências;

• Inserir o debate sobre território e territorialidade neste processo;
• Ampliar as alianças e avançar nas parcerias, de modo a enfrentar o 

racismo e o sexismo como elementos estruturantes das desigual-
dades e como ponto de intersecção;

• Pautar as discussões oriundas da Oficina em dois espaços: Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), Comissão Intersetorial de 
Saúde da Mulher (CISMU) do Conselho Nacional de Saúde (CNS);

• Ampliar as alianças, pensar a inserção das relatorias nacionais de 
direitos humanos da Plataforma DHESCA, articular ação com a re-
latora de saúde Beatriz Galli e aproximar a agenda de Durban com 
as especificidades das mulheres negras;

• Levar o sumário executivo para o GT Gênero e Raça do Sistema 
ONU, com as perspectivas oriundas da Oficina, garantindo a ma-
nutenção do diálogo;

• Fortalecimento das parcerias e realização de trabalho mais articulado; 
levantamento das ações e respostas de nossas organizações sobre o 
trabalho e a inserção de nossas organizações e redes sobre as agendas;

• Reinvidicação de uma consulta nacional sobre processo de Cairo +20; 
• Realização de uma consulta nacional da sociedade civil sobre pro-

cesso de Decênio dos(as) Afrodescendentes ainda em 2012;
• Articulação das pautas, intersecção das duas agendas, definição 

de quais os pontos mais estratégicos a serem defendidos em con-
junto e como fazê-lo; 
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• Definir estratégia de participação e incidência na Conferência Re-
gional da Mulher CEPAL e na Conferência Regional de População e 
Desenvolvimento;

• Estabelecimento de parceira com o Sistema ONU, e possivelmente 
com o governo brasileiro, para o desenvolvimento das ações;

• Discusão sobre acesso à justiça e ao sistema de denúncia do não 
cumprimento pelo Brasil dos tratados assinados, levando a questão 
em forma de denúncia para a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH); estratégias para a condenação do Brasil na CIDH;

• Revisão dos índices globais de igualdade de gênero, considerando 
a desagregação por raça/cor, e propor a construção de um índice 
global de igualdade de raça;

• Estudo dos tratados de DH e dos planos de ação para garantir um 
discurso integrado que não se refira apenas a Durban e Cairo, mas aos 
direitos descritos na Declaração Universal de Direitos Humanos;

• Seguimento da parceria entre as organizações e fortalecimento/
amadurecimento das articulações;

• Ampliação e aprimoramento do debate sobre mulheres negras e 
feminização da AIDS;

• Retomada do diálogo com a ministra Luiza Bairros e as demais 
representantes da SEPPIR, pois a pauta deve transversalizar o con-
junto de pautas da SEPPIR, para definir as estratégias relacionadas 
a essa pauta dentro do governo;

• Compromisso de manter o conjunto de organizações informado 
sobre a questão e manter o diálogo e a informação;

• Discussão sobre a necessidade de investir mais na comunicação, 
convidar a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial 
(CONAJIRA) para o diálogo com as intersecções das plataformas 
de Cairo e Durban;

• Inclusão de um informe sobre a oficina no Comitê Técnico de Saúde 
da População Negra do Ministério da Saúde e na Comissão Interse-
torial de Saúde da População Negra do Conselho Nacional de Saúde;

• Compromisso da Rede Mulheres de Terreiro e necessidade de partici-
pação dessas organizações na discussão das agendas, assim como as 
redes de pessoas vivendo com HIV/AIDS, GLBT, entre outras;

• Estabelecimento de um diálogo mais próximo com usuários do SUS, 
em especial a população negra (investimentos em comunicação). 

GlossáRio

Ações afirmativas – São medidas especiais e temporárias, tomadas ou 
determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o ob-
jetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo 
a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como compensar perdas 
provocadas pela discriminação e a marginalização decorrentes de motivos 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros, portanto, as ações afirmati-
vas visam a combater os efeitos acumulados, em virtude das discrimina-
ções ocorridas no passado4. Segundo o parágrafo único da Lei n. 12.288, 
de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, “os 

4 GTI. Ação Afirmativa. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Realizações e perspectivas. Programa Nacional de 
Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, Anexo IV, 1997. Mimeografado.
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programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas des-
tinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas 
discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o proces-
so de formação social do País”5.

Agenda – Lista de demandas e compromissos. Neste Sumário Executivo, 
a palavra poderá ser observada como sinônimo dos compromissos firma-
dos nas conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas e 
outros eventos e tratados.

cairo – Cidade do Egito, onde aconteceu, em 1994, a Conferência Interna-
cional sobre População e Desenvolvimento. Neste Sumário Executivo e em 
outros documentos que tratam do assunto em referência, quando os(as) 
interlocutores(as) utilizam as expressões “Cairo” ou “Cairo 1994”, estão 
fazendo menção à Conferência.

cairo+20 – Processo de revisão da Conferência Internacional sobre Popu-
lação e Desenvolvimento, programada para acontecer em 2013.

cepal – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL 
foi criada em 25 de fevereiro de 1948, pelo Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas e tem sua sede em Santiago, no Chile.

5 BRASIL. Lei n. 12.288/2010.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 
2010/2010/Lei/ L12288.htm. Acesso em: agosto de 2012. 

ciPD – Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. A 
CIPD foi realizada no Cairo, Egito, de 5 a 13 de setembro de 1994. Delega-
ções de 179 Estados participaram das negociações com vistas a ultimar 
um Programa de Ação sobre população e desenvolvimento para os pró-
ximos 20 anos6. A Conferência representou uma mudança de paradigma 
sobre população e desenvolvimento. Antes as discussões e o entendimen-
to sobre população e desenvolvimento estavam baseados em análises e 
leituras demográficas, no controle populacional e no planejamento fami-
liar. A partir da Conferência, o debate sobre população e desenvolvimento 
passou a ser pautado na promoção dos direitos humanos, com ênfase no 
exercício dos direitos reprodutivos e na autonomia dos indivíduos.

cúpula dos Povos – Evento paralelo à Rio+20, organizado por entidades 
da sociedade civil e movimentos sociais de vários países. Aconteceu 
entre os dias 15 e 23 de junho, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, 
com o objetivo de discutir as causas da crise socioambiental, apresentar 
soluções práticas e fortalecer movimentos sociais do Brasil e do mundo. O 
evento recebeu quase 23 mil inscritos, dos quais foram selecionados 15 mil 
representantes da sociedade civil, vindos de várias partes do mundo, em 
especial das Américas, Europa e norte da África77.

Decênio – O mesmo que década, período de dez anos.

6 UNFPA. Resumo do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. 
Nações Unidas, Nova York: ONU, 1995. Disponível em: http://www.Unfpa.org.br/Arquivos/conferen-
cia.pdf. Acesso em: agosto de 2012.

7 BRASIL, Rio+20. Cúpula dos Povos. Disponível em: http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/o- 
que-e-cupula-dos-povos. Acesso em: agosto de 2012.
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Durban – Cidade da África do Sul onde aconteceu a III Conferência Mun-
dial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerân-
cia Correlata. Neste Sumário Executivo e em outros documentos que tra-
tam do assunto em referência, quando os(as) interlocutores(as) utilizam 
as expressões “Durban” ou “Durban, 2001”, estão fazendo menção a esta 
Conferência Mundial.

Direitos Humanos – São direitos fundamentais de todos os seres huma-
nos. Esses direitos foram reunidos em um documento denominado De-
claração Universal dos Direitos Humanos, aprovado em 1948, na Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse conjunto 
de direitos garante que todas as pessoas possam viver livres de discrimi-
nação, seja por raça/cor, sexo, língua, nacionalidade, religião ou qualquer 
outra condição. O Artigo II da Declaração determina: “Toda pessoa tem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta De-
claração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou so-
cial, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”8.

Direitos Reprodutivos – São constituídos por princípios e normas de di-
reitos humanos que garantem o exercício individual, livre e responsável 
da sexualidade e da reprodução humana. É, portanto, o direito subjetivo 
de toda pessoa decidir sobre o número de filhos e os intervalos entre seus 

8 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/
legis_intern/ ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: agosto de 2012.

nascimentos, e ter acesso aos meios necessários para o exercício livre de 
sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência 
ou restrição de qualquer natureza9.

Direitos sexuais – Direito de viver e expressar livremente a sexualidade, 
sem violência, discriminações e imposições, e com respeito pleno pelo 
corpo do(a) parceiro(a); Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual; Direi-
to de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa e falsas 
crenças; Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, 
idade ou condição física; Direito de escolher se quer ou não quer ter re-
lação sexual; Direito de expressar livremente sua orientação sexual, quer 
seja heterossexual, homossexual ou bissexual; Direito de ter relação sexu-
al independentemente da reprodução; Direito ao sexo protegido (com pre-
servativo masculino ou feminino) para prevenção da gravidez não planeja-
da e das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs e HIV/AIDS); Direito 
a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de 
qualidade e sem discriminação; Direito à educação sexual e reprodutiva, 
bem como ao planejamento familiar10. 

Discriminação – Vem do latim discriminatio que significa separação. O 
ato de discriminar tem por objetivo separar, colocar alguém ou algum 
grupo de lado, à parte, que pode ser mais bem entendido como um 

9 VENTURA, Miriam. Direitos Reprodutivos no Brasil. 3.ed. Brasília: UNFPA, 2009. Disponível em 
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf. Acesso em: agosto de 2012.

10 ACNUR; OPAS/OMS; UNAIDS; UNFPA; UNIFEM-ONU Mulheres. Direitos da Mulher: prevenção à vi-
olência e ao HIV/ Aids (Cartilha), p. 21. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/cartilha_di-
reitos_mulher.pdf. Acesso em: agosto de 2012. 
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tratamento desigual com base em preconceitos de raça, cor, etnia, re-
ligião, sexo, orientação sexual, classe social, entre outros. O inciso IV 
do artigo primeiro da Constituição Brasileira determina que a República 
Federativa do Brasil tem como fundamentos “promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”11.

Feminismo – Trata-se de um conjunto de teorias e movimentos que têm 
em vista a libertação da mulher. Segundo Noberto Bobbio, “esse movi-
mento nasceu nos Estados Unidos, na segunda metade da década de 
60, e se desenvolveu rapidamente por todos os países industrialmente 
avançados, entre os anos 1968 e 1977”1212. Martha Giudice Narvaz e Sílvia 
Helena Kolle, com base numa vasta bibliografia de intelectuais feministas, 
acrescentam: “O feminismo é uma filosofia que reconhece que homens e 
mulheres têm experiências diferentes e reivindica que pessoas diferentes 
sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. (...) As feminis-
tas denunciam que a experiência masculina tem sido privilegiada ao longo 
da história, enquanto a feminina, negligenciada e desvalorizada. Elas de-
monstraram, ainda, que o poder foi - e ainda é – predominantemente mas-
culino, e seu objetivo original foi a dominação das mulheres, especialmen-
te de seus corpos”1313. Como movimento social, o feminismo teve três fases 

11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em: agosto de 2012.

12 BOBBIO, Noberto. Dicionário de Política, v. 1. 11.ed. Brasília: Editora UnB, 1998, p. 486.
13 NARVAZ, Martha Giudice e KOLLE, Sílvia Helena. Metodologias feministas e estudos de gênero: ar-

ticulando pesquisa, clínica e política. Psicologia em Estudo, v. 11, n. 3, p. 647-654, setembro-dezembro 
de 2006, p. 648.

marcantes: 1. Luta pelo direito das mulheres ao voto; 2. Liberação sexual e 
3. Luta por melhores condições de trabalho para as mulheres.

Gênero – É a ideia ou a interpretação das sociedades, grupos, comu-
nidades e pessoas sobre o que é ser homem ou mulher para além da 
definição biológica – caracterizada pelo sexo feminino ou masculino. 
Gênero é uma construção social baseada na cultura, no comportamen-
to e também nas dimensões política e econômica da vida. Pelo fato de 
as desigualdades sociais entre homens e mulheres (no trabalho, na 
definição de papéis e em outros aspectos da vida em sociedade) serem 
pautadas e estruturadas a partir dessa construção social, elas são co-
nhecidas como desigualdades de gênero.

interseccionalidade – Tal como argumenta Kimberlé Crenshaw: “A 
associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita 
de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como 
dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceitu-
ação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 
opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigual-
dades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da for-
ma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao 
longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do de-
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sempoderamento”14. Neste Sumário Executivo, quando os(as) interlo-
cutores(as) empregam o conceito de interseccionalidade, estão tratan-
do da necessidade de promoção de diálogo entre as agendas políticas 
estabelecidas nos documentos das conferências mencionadas.

machismo – É a ideia de que os homens são superiores às mulheres. As 
ações desencadeadas a partir desta perspectiva buscam colocar em lugar 
inferior as mulheres, pelo fato de serem do sexo feminino.

morte materna – É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 
dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da 
localização da gravidez, em virtude de qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, sendo, portanto, 
não derivadas de causas acidentais ou incidentais1515.

objetivos de Desenvolvimento do milênio – Durante a Cúpula do Milênio 
(2000), os Estados-membros das Naçõets Unidas assumiram o compromis-
so de: 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico uni-
versal; 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4. 
Reduzir a mortalidade na infância; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater 
o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade am-
biental; 8. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.

14 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 
racial relativos ao gênero, Estudos feministas 1, p.171-189, 2002, p. 177.

15 BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2006: uma análise da situação de saúde no Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007, p. 373.

Racismo – É um mecanismo social de exclusão e/ou inclusão desvaloriza-
da que submete a todos e todas, embora de modos diferentes. Opera pela 
atribuição de sentidos pejorativos e características peculiares e negativas 
a determinados padrões da diversidade humana e significados sociais 
negativos aos grupos que os detêm. Os significados sociais negativos atri-
buídos a estas características são utilizados para justificar o tratamento 
desigual oferecido àqueles que as detêm16.

Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A 
Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os 20 anos de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentá-
vel para as próximas décadas. A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi 
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua 64ª Sessão, em 
2009. O objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e 
das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cú-
pulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes17.

saúde – É um direito universal e fundamental, firmado na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e assegurado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988), que estabelece, em seu artigo 196, a saúde 

16 CASHMORE, Ellis. Dicionários de Relações Étnico-Raciais. São Paulo: Selo Negro Edições, 2000, p. 456.
17 BRASIL, Rio+20. Sobre a Rio+20. Disponível em:  http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20. 

Acesso em: agosto de 2012.
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como “o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”18.

saúde Reprodutiva – É o estado de bem-estar físico, mental e social em 
todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e a suas funções 
e a seus processos. Envolve a capacidade de desfrutar uma vida sexual 
satisfatória e sem riscos, bem como a liberdade de homens e mulheres, 
jovens e adultos, decidirem se querem ou não ter filhos, o número de filhos 
que desejam e em que momento da vida gostariam de tê-los1919.

saúde sexual – É a habilidade de mulheres e homens, jovens e adultos, 
para desfrutar e expressar sua sexualidade, livre de imposições, violência 
ou discriminação, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis ou 
gestações não desejadas20.

sexismo – Atitude de discriminação fundamentada no sexo, identidade ou 
orientação sexual. Esta ideologia se utiliza de estratégias para privilegiar 
determinado grupo sexual em detrimento de outros21.

18 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em: agosto de 2012.

19 BRASIL, Ministério da Saúde. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_ 
sexuais_2006.pdf. Acessado em: março de 2010.

20 UNFPA. Promovendo o direito à saúde sexual e reprodutiva, p. 5. Disponível em: http://www.unfpa.
org.br/Arquivos/promovendo_direitos_reprodutivos.pdf. Acesso em: agosto de 2012.

21 Idem, ibidem, p. 13.

xenofobia – Ideia ou ideologia que propaga o ódio e a repulsa e busca a 
eliminação do estrangeiro ou daquele que está fora do “grupo” do agressor 
ou do xenófobo. Muitas vezes, essa ideia ou ideologia tem como fio condu-
tor o medo do diferente e, por isso, a palavra xenofobia tem como sufixo, 
“fobia” que significa medo.



Anexos
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1. Resumo do Programa de Ação da Conferência sobre População e De-
senvolvimento (Cairo 1994);

2. Programa de Ação da III Conferência Mundial de Combate ao Racis-
mo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 
2001);

3. Carta de Salvador por Dignidade, Direitos e Desenvolvimento das Pes-
soas, Povos e Comunidades Afrodescendentes;

4. Declaração de Salvador;
5. Resolução A/66/460;
6. Lista de participantes da Oficina:

nº nome insTiTUição 

1 Alaerte Leandro Martins Rede Mulheres Negras - PR 

2 Allyne Andrade e Silva Associação de Mulheres Negras Aqualtune 

3 Aline Reis CAJUP 

4 Ana José Alves Fórum Nacional de Mulheres Negras 

5 Anaterra Viana Marcha Mundial das Vadias 

6 Angela Martins Rede Mulheres Negras - PR 

7 Ângela Nascimento Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República 

8 Angelica Basthi Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial 

9 Aparecida Martins Rede Mulheres Negras - PR 

10 Bruno Ferreira Rede Nacional Pessoas + Curitiba 

11 Crisfanny Souza Rede Nacional Controle Social e Saúde População Negra 

12 Célio Oliveira IDDeHa-Instituto de Defesa dos Direitos Humanos 

13 Cláudia Araújo de Lima Área Técnica Saúde da Mulher do Ministério da Saúde 

14 Damiana Netto Departamento DST/AIDS e Hepatites Virais MS 

15 Deivison Nkosi Rede Nacional de Controle Social e 
Saúde da População Negra 

16 Denise Kazue Hirao International Women’s Health Coalition 

17 Elza Campos União Brasileira de Mulheres 

18 Emanuelle Góes Instituto Odara 

19 Graciela Scandurra União Brasileira de Mulheres- PR 

20 Heliana Hemetério Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas 

21 Inês Cavassih Ministério do Trabalho - Comissão da 
Igualdade e Combate à Discriminação 

22 Isabel Cruz NEPAE - Núcleo de Estudos sobre 
Saúde e Etnia Negra- UFF 

23 Isabela Cruz FECOQUI-PR/ Federação Estadual das Comunidades 
Quilombolas do Paraná 

24 Jackeline Florencio Plataforma DHESCA Brasil 

25 Jo Meneses Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero 

26 Júlia Roland Diretora do Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa do Ministério da Saúde 

27 Lays Gonçalves Fórum Paranaense de Juventudes 

28 Lia Lopes Almeida Coletivo Nacional de Jovens Feministas 

29 Lucia Xavier AMNB/ Criola 

30 Lucimar Godoi SESA – população negra 

31 Márcia Regina de Jesus Rede Mulheres Negras - PR 

32 Márcio Marins Dom da Terra/ ABGLT 

33 Maria Carolina Scherner Universidade Positivo 

34 Maria Conceição Lopes Fontoura AMNB/ Maria Mulher 

35 Maria Isabel Sampaio Ministério Público do Paraná 

36 Maria Luisa de Oliveira Maria Mulher/ Rede Feminista de 
Saúde/ Plataforma DHESCA 

37 Maria Luiza Nunes CEDENPA 

38 Merilane Pires Coelho INEGRA 



8988

39 Michely Ribeiro da Silva Rede Mulheres Negras - PR 

40 Midiã Santana Fundo de População das Nações Unidas 

41 Mônica Oliveira Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República 

42 Neuralice Maina ASSEMPA – Assoc. de Entidades de 
Mulheres do PR e Força Sindical 

43 Nilde Sousa Articulação de Mulheres Brasileiras 

44 Nilton Junior UFRJ 

45 Nilza Iraci AMNB/ Geledés - Instituto da Mulher Negra 

46 Patrícia Pereira UERJ 

47 Rachel Quintiliano Fundo de Populações das Nações Unidas 

48 Rafael Ferreira Juventude AfroLGBT do Dom da Terra 

49 Raíssa Melo PUC PR 

50 Reginaldo Zanão Rede Nacional de Pessoas + Curitiba 

51 Richarlls Martins Rede Mulheres Negras - PR 

52 Sara Cavalcanti União Brasileira de Mulheres 

53 Sarah Reis Fundo de População das Nações Unidas 

54 Simone Cruz AMNB/ ACMUN 

55 Simone Souza Cidadãs Positivas da RNP Brasil 

56 Solange Duarte Rede Mulheres Negras – PR 

57 Télia Negrão Rede Feminista de Saúde e Direitos 
Sexuais e Reprodutivos 

58 Tereza Souza Rede Mulheres Negras – PR 

59 Terezinha Mafioletti Rede Feminista de Saúde - PR 

60 Taís Santos Fundo de População das Nações Unidas no Brasil 

61 Thais Zimbwe Rede Iberoamericana de Juventude 
Indígena e Afrodescendente 

62 Vera Daisy Barcellos Costa Núcleo de Jornalistas Afro-brasileiros do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul 

63 Vera Lucia Soares Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República 

64 Vera Regina Baroni AMNB/ Rede de Mulheres de 
Terreiro de Pernambuco 

65 Veronica Lourenço Rede Sapata 

66 Zenira Ferreira Rede Mulheres Negras - PR 
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