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NOTA DO GRUPO EWÉ EM DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E EM 

REPÚDIO À EXCLUSÃO DO MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL 

E DOS DIREITOS HUMANOS E DO MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

 

 

Diante da grave situação política que enfrentamos em nosso país, o GRUPO EWÉ 

vem à público externalizar a defesa do Estado Democrático de Direito, do respeito 

ao voto da maioria da população e, acima de tudo, da luta relacionada aos direitos 

igualitários entre gêneros e etnicidades. Nesse sentido, repudiamos 

veementemente a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos e do Ministério da Cultura, atualmente atrelado ao Ministério da 

Educação. Repudiamos ainda, com igual veemência, a falta de representatividade 

de mulheres e negros nos ministérios, apesar de ambos os grupos serem maioria 

numérica na população brasileira. 

 

A democracia em nosso país foi construída por meio da luta intensa contra os 

produtores de desigualdades, que continuam, ainda, fortemente atuantes em 

nosso país, colocando o estado democrático em risco.  

 

Enquanto grupo de estudos vinculados à temática africanista e à cultura afro-

brasileira, o GRUPO EWÉ vê com preocupação o retrocesso que a falta de 

representatividade governamental gera em termos de ações práticas referentes ao 

incentivo aos estudos dessas populações, que, mesmo com todas as tentativas de 

invisibilizações, foram fundamentais na criação da nação brasileira. 

 

Um governo que ascendeu sem votos e que praticou exatamente as mesmas 

ações que supostamente teriam levado ao afastamento da presidenta eleita, Dilma 

Rousseff, não é um governo legítimo. É inadmissível que esse mesmo governo 

ilegítimo seja agora o primeiro governo desde a ditadura militar composto somente 

por homens brancos - muitos deles citados na Operação Lava Jato.  

 

Em uma democracia, a representatividade é fundamental parar propiciar a 

multiplicidade de olhares e interesses. Líderes de diferentes segmentos da 

população dão visibilidade a questões sensíveis a seus respectivos grupos. Além 

disso, a falta de representatividade perpetua a ideia de que política e tomada de 



GRUPO EWÉ | Grupo de Estudos Artísticos e Culturais Afro-Brasileiros 

www.ewegrupo.com – grupoewe@outlook.com 

 

decisões devem ser feitas somente por determinados grupos sociais - homens 

brancos e de classe média a alta.  

 

No que se refere ao atual Ministério da Educação e Cultura, o partido escolhido 

para a pasta - Democratas - foi declaradamente contra muitas das principais 

conquistas na área, como o FIES e o ProUni. Além disso, o ministro escolhido, 

Mendonça Filho, sequer é atuante em educação ou cultura - sua formação está 

vinculada às áreas de administração de empresas, gestão pública e agroindústria, 

o que torna questionável sua nomeação para pasta de Educação e Cultura. 

 

Todas as conquistas, ainda que imperfeitas, no que se refere ao acesso à 

educação, ao fomento à cultura, ao reconhecimento das culturas populares e da 

participação de negros, indígenas e mulheres na educação e na política estão hoje 

ameaçadas. Mais do que isso, está ameaçada a própria democracia e o respeito 

ao voto da maioria da população. 

 

O conservadorismo e autoritarismo ficam escancaradamente expressos quando se 

nega o reconhecimento da diversidade cultural e social em sua representatividade 

política, silenciando diferenças étnicas, religiosas, de gênero, de orientação 

sexual, de classe e muitas outras, completamente invisibilizadas no atual governo 

ilegítimo. Essa falta de representatividade fomenta ainda a intolerância e a 

discriminação com quaisquer grupos que não o “dominante”, gerando um quadro 

que naturaliza abusos e violências, cada vez mais presentes e comuns - como 

quando profissionais da saúde se recusam a atender pacientes motivados por 

divergência política, quando determinados grupos políticos, religiosos, étnicos ou 

de gênero sofrem violência (civil e policial) nas ruas, ou quando mulheres são 

agredidas por usar uma cor de roupa vinculada a uma ideologia política. Um 

número considerável de pessoas clamando por medidas totalitárias (como um 

golpe militar) e levantando um discurso de ódio a quem tem uma opinião política 

diferente da sua são as exteriorizações disso. Claramente, um grupo pertencente 

a classes abastadas (e pessoas ideologicamente associadas a elas devido, 

sobretudo, à atuação parcial e desonesta da mídia hegemônica brasileira, 

historicamente vinculada ao apoio de políticas autoritárias e discriminatórias) 

segue explicitamente clamando contra o estado democrático de direito. 

 

A atual conjuntura política que enfrentamos é extremamente preocupante a todos 

nós brasileiros, por termos o voto, nosso único meio de escolha de 

representatividades, ignorado.  

 

Enquanto grupos sociais permanecerem invisibilizados politicamente e enquanto o 

reconhecimento de seus direitos não forem prioridade na ação política, o que, sem 

dúvida, diminuiria a violência, hoje naturalizada, não teremos uma Democracia e 

um Estado de Direito existindo plenamente.  
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A defesa da diversidade e o respeito é a principal pauta defendida pelo GRUPO 

EWÉ. Não reconhecemos a legitimidade de um governo sem votos, que exclui e 

invisibiliza mulheres e negros e que, como primeira medida, excluiu ministérios 

fundamentais para a defesa da diversidade, como o Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e do Ministério da Cultura. 

 

Esperamos que nossos parceiros de atuação, os diferentes grupos que trabalham 

com a temática africanista e afro-brasileira, mantenham-se firmes na defesa da 

democracia e dos direitos até agora conquistados. É urgente a criação de uma 

agenda para discutir e apresentar propostas de atuação ante a esse quadro, tendo 

em vista a constante luta contra o totalitarismo e em prol da democracia e da 

diversidade na política. 

 

 

 

Grupo Ewé 

São Paulo, 17 de maio de 2016. 

 

 

 


