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Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS E O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL BRASILEIRA 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenadora 1: Raoni Lourenço Arraes 
Vinculação Institucional: Doutorando em Antropologia da Universidade de Coimbra 
Resumo Curricular: Bacharel e Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do 
Pará. Mestre em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação Comunicação, 
Cultura e Amazônia. Doutorando em Antropologia no Departamento de Ciências da Vida da 
Universidade de Coimbra. Faz parte do Sci-Tech Asia, rede de pesquisa sobre ciência e 
tecnologia nas humanidades. Faz parte do Grupo de Pesquisa Socialidades, Intersubjetividades 
e Sensibilidades Amazônicas (SISA). Atualmente é Coordenador do Grupo Local 35 da 
Amnistia Internacional de Coimbra  
 
Nome do Coordenador 2: Luiz Octavio Gouveia Jr.  
Vinculação Institucional: Mestrando em Estudos Latinos Americanos na Universidade de 
Oxford 
Resumo Curricular: Nascido em Cabo Frio, Brasil, e licenciado em Relações Internacionais 
pela Universidade de Coimbra, é mestrando em Estudos Latino Americanos pela Universidade 
de Oxford. Já publicou um livro pela Chiado Editora, intitulado "Minha Pátria! Pátria Minha?" 
e já participou de algumas antologias de poesia brasileira. Sua área de pesquisa aborda questões 
de violência no Brasil e questões raciais na América Latina. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Na história do Brasil, houve a criação do que atualmente chamamos de “Mito da 

Democracia Racial”, que nada mais é a elaboração que o Brasil é um país miscigenado e que, 
a princípio, somos todos iguais. Durante décadas, essa ideia de democracia racial no Brasil foi 
um discurso político dominante, que beneficiava a elite brasileira. Acreditava-se que a ampla 
miscigenação racial inibia que discriminações raciais acontecessem no país. No entanto, os 
movimentos sociais brasileiros contestam tal discurso, alertando que ele contribuía para a 
manutenção de desigualdades raciais e encobria violações de direitos humanos sofridas pela 
população negra e populações tradicionais (indígenas, quilombolas, etc.). Atualmente, ativistas 
de direitos humanos falam de um genocídio racial que ocorre no país. A população negra 
presencia uma grande taxa de homicídios comparativamente a população branca. Nesse 
simpósio, buscamos artigos que dialoguem com a questão da violência racial e étnica, ou com 
os problemas estruturais que compõem as violações dos direitos humanos. Textos que discutam 
qualquer uma das três gerações de direitos humanos são bem-vindos. Também incentivamos 
textos que abordam questões mais recentes, incluindo a pandemia ou o impacto que a 
emergência bolsonarista possa ter tido nas discriminações raciais e étnicas. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


