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Secretaria de Assuntos Estratégicos recebe a visita de integrantes da Educafro 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) recebeu nesta terça-

feira, 16 de setembro, a visita de um grupo de integrantes da Organização Não Governamental 

Educafro, que luta pela inclusão racial no ensino superior e melhoria na qualidade de vida dos 

negros. Acompanhado pelo representante da entidade, Frei David Santos, o grupo reuniu-se com o 

ministro da SAE, Marcelo Neri, e com o subsecretário de Ações Estratégicas, Ricardo Paes de 

Barros, para um bate-papo sobre a desigualdade racial no Brasil. O grupo mostrou-se preocupado 

com o futuro dos negros no País, principalmente com a inserção nas áreas mais valorizadas, tais 

como, ingresso no ensino superior e ocupação em postos de trabalho com salários mais altos. 

Neri aproveitou a oportunidade para apresentar o trabalho da secretaria, destacou a importância da 

redução da desigualdade social no País e ressaltou o crescimento dos negros no Brasil. “Os negros 

e pardos são a maioria da população. Isso mostra a importância das políticas de promoção de 

igualdade racial, atentando-se aos seus impactos e estabelecendo metas futuras que garantam 

desenvolvimento desse grupo populacional”, afirmou. 

Paes de Barros mencionou a participação da SAE na construção do Observatório da População 

Negra, um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República (SEPPIR) e com a Faculdade Zumbi dos Palmares. O 

subsecretário explicou que o objetivo é criar dois compêndios estatísticos, um referente à situação da 

população negra no Brasil e o outro baseado nas realizações desse grupo populacional com o 
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monitoramento das políticas de promoção de igualdade racial do País.  Além disso, frisou a 

participação do Brasil nos fóruns mundiais contra a discriminação de gênero e raça. 

“Todos os indicadores básicos mostram que as diferenças raciais estão diminuindo drasticamente. 

Dados como mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, acesso a empregos que oferecem um 

salário mínimo, estes, não apresentam-se  muito diferentes entre brancos e negros. No entanto, a 

questão ainda deve ser resolvida lá em cima . Precisamos avançar em assuntos como ingresso e 

formação no ensino superior, inclusão no mercado de trabalho especializado, entre outros. É uma 

questão que precisa ser discutida de forma  transversal e intersetorial ”, explicou. 

“O povo afrodescendente foi e está sendo incluído no sistema social e quer nele 

permanecer.  Precisamos de políticas públicas e ações afirmativas na educação, voltadas para 

negros e pobres, promoção da diversidade étnica no mercado de trabalho, defesa dos direitos 

humanos, combate ao racismo e a todas as formas de discriminação”, declarou Frei Davi. 

Durante o encontro, os integrantes da organização participaram de um debate direto com o ministro 

com perguntas e respostas sobre diversos temas relacionados ao desenvolvimento social do País. 

Como contribuição, sugeriram a elaboração de um seminário, em conjunto com a SAE, para uma 

discussão mais ampla sobre o assunto. Uma data para a realização do evento deve ser definida em 

breve. 
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