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Resumo:

Esta dissertação resulta de um estudo acerca do processo de formação da agenda governamental de
políticas  de  igualdade  racial  no  âmbito  do  Governo  do  Estado  da  Bahia,  entre  1999  e  2009,
compreendendo três períodos governamentais. A investigação buscou responder a duas questões:
como se deu o agendamento das políticas em cada um dos períodos governamentais estudados? Que
razões  pode se  apontar  para  explicar  diferenças  de  enfoque  e  ritmo  na  agenda,  verificadas  na
pesquisa, entre os três períodos? Com relação à primeira questão, um foco adicional dirigiu-se a
descrever a participação e a interpretar a influência, sobre o referido processo de agendamento, de
duas destacadas organizações negras, o Movimento Negro Unificado (MNU) e a União de Negros
pela  Igualdade  (UNEGRO);  no  que  diz  respeito  à  segunda  questão,  procurou-se  identificar  a
influência de duas variáveis: a construção institucional prévia (legislação, estruturas institucionais e
políticas públicas fixadas durante as décadas dos 80 e dos 90 em âmbito federal e estadual) e a
orientação  político-partidária,  considerando  que  os  dois  primeiros  governos  estudados  foram
formados pelo campo político carlista, liderado pelo PFL (hoje DEM) e o último por um campo
político oposto, liderado pelo PT. O principal achado foi que o processo teve um caráter cumulativo
e  predominantemente  incremental,  com  influência  decisiva  e  permanente  da  construção
institucional  prévia,  verificando-se,  contudo,  relevância  concomitante  da  orientação  político-
partidária no terceiro período governamental, liderado pelo PT. Esta conclusão confirma algumas
afirmações da literatura de base institucionalista na direção desse incrementalismo, especialmente o
modelo de formação de agenda de Kingdon, o conceito de dependência de trajetória e a noção de
momento crítico, aplicável a casos de mudança, por via eleitoral, da orientação política de governo.
Como conclusão complementar identificou-se forte vetor de influência vertical, com medidas no
âmbito federal afetando significativamente as de âmbito estadual. Além disso, detectou-se, como
evidência do grau de participação dos movimentos negros, a lenta e segura inserção de quadros
ligados a esses movimentos em cargos de confiança do Governo estadual, fato mais evidente no
terceiro período,  onde se sugere a vigência de uma dinâmica movimento-partido-governo.  Para
considerar  a  possibilidade  de  partidos  terem  atuado  como  intermediários  entre  movimentos  e
governo –especialmente no caso do terceiro período governamental – se usou como referência o
achado de Melo (2010) de que, dadas certas condições, alguns partidos podem converter-se em
alternativas de policies.

Palavras-chave: Governo; Movimentos Negros; Formação de agenda; questão racial; políticas de
promoção da igualdade racial;

Banca  examinadora:  Prof.  Paulo  Fábio  Dantas  Neto  Prof.  Alvino Oliveira  Sanches  Filho  Prof.
Cloves Luiz Pereira Oliveira


	Agenda Governamental e Movimento Negro na Bahia (1999 – 2009).

