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   As discussões em relação ao binômio cidadania e diversidades racial e cultural brasileira, não se constituem como novidade entre nós, posto que elas vêm sendo colocadas há mais de um século. A partir do final dos anos oitenta do século passado porém, entre nós, vêm se multiplicando os debates, as análises e a produção teórica em torno do significado e da importância do multiculturalismo, seja ele percebido de forma reducionista, ou seja, enquanto abordagem curricular, seja ele compreendido na sua forma mais ampla, ou seja, enquanto movimento político capaz de promover ou de obstaculizar os processos de construção da cidadania dos afro-brasileiros e de outros grupos cultural e racialmente diversificados.  Esse debate constitui-se como saudável e necessário pois, como nos lembra Munanga (2000), o multiculturalismo pode operar como “uma faca de dois gumes”. Lembra-nos esse autor que, em nome do respeito às diversidades cultural ou étnica, foram promovidas, em países europeus, novas formas de discriminação e de subalternização racial, étnica e cultural..
   Teóricos como Thomas (1918); Thomas & Zananiecki (1923), Park e Burgess (1921) e Frazier (1932) entendem por sociedade multicultural um modelo prescritivo de integração social em sociedades etnicamente estratificadas. Os trabalhos desses autores colocam em evidência as possíveis estratégias de controle das diferenças cultural e racial empregadas por essas sociedades e apontam para o importante papel que a educação pode desempenhar em tais sociedades. Nesse tipo de sociedade busca-se a integração social, reconhecendo-se os diferentes. O mero reconhecimento da diferença porém, não implica em respeito aos diferentes e nem à sua cultura: muito pelo contrário, esse reconhecimento pode favorecer os processos de hierarquização cultural nos quais a cultura do grupo social dominante é percebida como norma a ser incorporada pelo grupo cultural e racialmente dominado. As diferenças de raça, de cultura, de gênero e de classe não são então percebidas como exemplos de diversidade, mas entendidas como desigualdades. 
   Para Tomaz Tadeu da Silva (1995) para além da idéia de uma convivência de culturas nacionalmente diversificadas, o multiculturalismo constitui-se como uma das principais contribuições dos “movimentos sociais dos anos recentes” os quais tornaram visíveis as formas pelas quais os diferentes grupos sociais constróem sua história. Segundo esse autor, a assimetria de poder que rege as relações entre esses grupos não permite caracterizá-los apenas como diferentes mas, principalmente como desiguais: “No plano antropológico elas são realmente apenas diferentes, mas no plano sociológico elas são também desiguais”. Colocando-se na órbita do multiculturalismo crítico o autor postula que, nessa perspectiva multicultural, não existe uma proposta de promoção de guetos culturais, mas na existência de pontos de contatos, “capacidades de tradução entre elas, identidades de fronteira” na busca da “transformação” das relações assimétricas de poder. 
   O multiculturalismo constitui-se como uma característica fundamental e intrínseca à sociedades que se constituem como culturalmente estratificadas e nas quais essa diversidade é percebida como um dos principais elementos de tensão dos processos de construção da unidade nacional. Nas sociedades assim estruturadas, os grupos sociais “excluídos dos centros de decisão por questões econômicas e, sobretudo por questões culturais” problematizam e contestam de forma veemente a unidade nacional. É por isso que o multiculturalismo é geralmente concebido como problemático por aquelas sociedades que, sendo culturalmente diversificadas representam-se como monoculturais (Gonçalves & Silva, 1998). 
    Creio que uma leitura mais aprofundada da forma como o multiculturalismo se apresenta em diferentes contextos pode possibilitar apreender-se as suas diferentes e até mesmo contrastantes concepções. Será válido fazer-se dele uma leitura mecanicista e ao final dela generalizar os resultados a que se chegou como válidos e aplicáveis a toda e qualquer sociedade, sem que nesse processo sejam operadas reduções drásticas? Quais os avanços que tal exercício analítico permite? Quais as similitudes ou os contrastes que seus significado e proposta apresentam no contexto de sociedades européias como Espanha e Holanda quando comparadas a países da América como Estados Unidos e Brasil, os quais possuem em comum um longo passado escravagista? 
   Uma possível leitura da concepção, estruturação e proposta que o multiculturalismo apresenta nos Países Baixos pode ser apreendida dos estudos elaborados por Philomena Essed (1995). Os resultados a que a autora chega ao final da identificação e análise das formas pelas quais se estruturam os processos de integração de famílias de trabalhadores, oriundos das ex-colônias holandesas asiáticas, caribenhas e de imigrantes oriundos de países como Turquia e Marrocos aos Países Baixos, permitem-lhe caracterizar o modelo multicultural holandês como um mecanismo de mascaramento das diferenças culturais e de ocultamento das desigualdades em uma sociedade plural. A prática da tolerância com os culturalmente dominados - o que não implica em respeito ou aceitação - permite ao grupo culturalmente dominante colocar sob seu controle o gerenciamento da diferença cultural. Problematiza-se a diferença a partir dos valores do grupo dominante, entendidos como norma. As relações de dominação percebidas como histórica, social e politicamente construídas são mantidas fora do embate.
   A autora afirma que, na Holanda, cerca de 6% da população é composta por  imigrantes. Para Essed, as atitudes do governo holandês em relação a esse segmento populacional oscilaram, desde a total indiferença, passando pelo assimilacionismo, pela “integração com manutenção da identidade étnica” chegando, finalmente a uma política de integração multicultural cujo principal mecanismo operante é o exercício da tolerância. Na análise das possíveis dimensões assumidas por esse modelo de integração social a autora assume uma posição negativa em relação a ele, admitindo que o multiculturalismo se constitui como um mecanismo de reforço das desigualdades atuando através de processos de controle diversificados e identifica um conjunto de mecanismos responsáveis por esse controle. 
   O primeiro desses mecanismos identificado pela é o da objetificação do outro. Esse mecanismo é concebido como o responsável por diferenciar os que integram ou não a sociedade. Outro mecanismo por ela identificado é o da tolerância como repressão. A idéia principal aqui  pode ser traduzida da seguinte forma: o grupo racial e socialmente dominante proclama ser tolerante com os grupos dominados os quais, por sua vez, devem também agir de forma recíproca com relação às práticas culturais do grupo dominante. O resultado desse exercício de tolerâncias mútuas se traduz no ocultamento das relações de dominação e de poder exercidas pelo grupo politicamente dirigente e dominante em relação aos dominados, o que permite ao primeiro grupo determinar os limites desse exercício mútuo de tolerância. 
   Outro mecanismo aqui identificado é o que diz respeito a como os valores socialmente dominantes constituem, na verdade uma normatização social. Ele é responsável por estabelecer os parâmetros das condutas consideradas culturalmente aceitáveis ou não. Por derivação dos mecanismos anteriores surge um outro mecanismo  operando através “das tradições nacionais percebidas como imutáveis”. Por conta da imutabilidade da cultura nacional, opera-se a folclorização cultural do “outro”, ao mesmo tempo em que são mantidos  incólumes os estereótipos negativos relacionados ao grupo culturalmente dominado. O último mecanismo de controle citado pela autora é aquele responsável por promover o enfraquecimento da luta anti-racista. Para a autora, os imigrantes que chegaram à Holanda nos últimos vinte e cinco anos são super-representados por aqueles provenientes de países como Antilhas, Marrocos, Suriname e Turquia. Por não estarem completamente assimilados à sociedade holandesa, esse contingente populacional é percebido como anômico e, portanto, disfuncional ao sistema, sendo apontados como criminosos, queixosos, “violentos e incômodos para a sociedade holandesa”, com suas culturas sendo percebidas como exemplos de desvio e de atraso cultural. 
   Por perceber o progresso social como resultado da maior ou menor assimilação do grupo dominado ao sistema e como a inserção social desse contingente é realizada de maneira precária, a autora conclui que essa forma de integração social obstaculiza a luta anti-racista; daí a autora não considerar o multiculturalismo como potente para criar mecanismos “ideológicos e práticos” capazes de confrontar e desconstruir estruturas sociais racistas. Essed reconhece que o multiculturalismo atua “através da busca explícita da diversidade cultural” mas salienta que, nesse processo, não é operado um questionamento da posição ocupada pela cultura dominante na escala de valores, com essa cultura sendo considerada como padrão e, portanto imutável, na sua relação com culturas diversas. Como consequência, tem-se que “os resíduos do racismo e do eurocentrismo, historicamente enraizados” não são problematizados, permanecendo intactos. 
   Gimeno Sacristán (1995), ao discorrer sobre a forma pela qual o multiculturalismo se apresenta na Espanha, lembra que ele está ligado a diferentes processos de integração social. Sacristan admite que, sob a perspectiva do multiculturalismo, podem abrigar-se diferentes correntes teóricas que muitas vezes conflituam entre si. Algumas delas reduzem a idéia da diversidade cultural a um consenso social através do processo de homogeneização de culturas diversificadas; outras correntes apropriam-se do multiculturalismo para mascarar as relações sócio-raciais sob a ótica do relativismo ao postular que qualquer perspectiva cultural é válida; outras ainda o utilizam apenas para apresentar visões plurais de sociedades mas sem abordar as consequências que essa realidade acarreta para os grupos culturalmente dominados. Há ainda aquela corrente multicultural que o autor afirma possuir “uma visão não-etnocêntrica da cultura”, admitindo o pluralismo cultural sem qualquer tipo de reservas. A filiação a qualquer dessas correntes depende, segundo Sacristan, de uma escolha política prévia e revela qual a dimensão do multiculturalismo admitida por dada sociedade.
   Diferentemente de países europeus como Holanda, Espanha e França; Brasil e Estados Unidos são países que possuem em comum um longo passado escravista. Nesses países a agenda política do multiculturalismo vai incorporar componentes importantíssimos como relações raciais, desigualdades, luta por cidadania e o papel desempenhado pelo Estado. É que aqui, os atores históricos coletivos que lutam pelo respeito à diversidade cultural, pelo fim das desigualdades raciais e pela implementação de uma cidadania plena “são justamente aqueles que construíram as nações nas quais vivem”. Por conta desse fundamental motivo o multiculturalismo, nesses últimos países, irá se constituir de forma diferente daquela ocorrida em países da Europa. Gonçalves (1998) salienta que o multiculturalismo é um movimento que expressa “a afirmação de uma subjetividade que luta contra a discriminação racial enquanto forma de exclusão.” Esse movimento surge em sociedades estratificadas nas quais “os grupos culturalmente dominados não se interessam mais em integrar-se ao modelo cultural dominante”; daí lutarem contra as desigualdades e pelo respeito às diversidades. Na sua gênese ele é um movimento político que luta pela garantia dos direitos do cidadão, consagrados pela Constituição.
   No caso norte-americano, desde a segunda década do século passado que parcela da juventude universitária afro-americana vinha reivindicando mudanças nos programas educacionais daquele país na direção de se valorizar a memória histórica, social e cultural de seus antepassados. Esses jovens inspiravam-se nas idéias de Intelectuais negros que, há muito tempo, vinham construindo conhecimentos de interesse dos afro-americanos, realizando pesquisas de caráter histórico e social, bem como produzindo materiais didáticos os quais contavam com grande aceitação e circulação em instituições religiosas e de ensino oficial destinadas a negros.  Esses estudos foram responsáveis, em grande parte, pelo fortalecimento da subjetividade e da auto-estima do grupo racial negro segregado. Eles estimulavam o processo de crescimento da consciência crítica negra em relação aos seus direitos de cidadão, contribuindo também para a ampliação das bases que deslanchariam o movimento de defesa dos direitos civis dos afro-americanos na década de sessenta.
   Gonçalves & Silva (1998) afirmam que esses intelectuais afro-americanos e suas obras conseguiram influenciar significativamente as gerações de americanos anteriores à década de sessenta, além de desempenharem papel importante nos movimentos pelos direitos civis dos afro-americanos. As análises e estudos desses professores-pesquisadores pioneiros ficaram conhecidas como o que se convencionou chamar de “Black Studies” os quais concorreram para fortalecer as identidades coletivas, solidificar os laços de solidariedade grupal e para possibilitar as bases de uma ação coletiva com grande poder de pressão sobre o Estado norte-americano.
   A década de sessenta ficou marcada pelos movimentos de protesto cultural ocorridos com feições próprias em vários países do mundo. É nesse contexto que o Movimento Estudantil nos Estados Unidos vai protestar contra as estruturas racistas da universidades, pela sua postura em relação à guerra do Vietnã, por respaldarem a “exploração e a exclusão dos negros e de povos oriundos do terceiro mundo” em favor da afirmação da sociedade norte-americana. Esse Movimento ganhou a contribuição de estudantes provenientes de países do chamado terceiro mundo, bem como de estudantes brancos pacifistas que se posicionavam contrariamente ao envolvimento daquele país na guerra do Vietnã. Fortalecido, esse movimento passa a demandar fortemente a inclusão dos Estudos Negros nos programas universitários enquanto disciplina curricular. Como resultado dessa pressão estudantil, em 1968, na San Francisco State University, surgem os primeiros programas e departamentos de “Black Studies”. No ano seguinte, será a vez das universidades de Columbia, Harvard e Yale cederem à pressão dos estudantes e institucionalizarem os Black Studies. Creio ser importante frisar que, para além de se constituírem os Black Studies como uma área de conhecimento fundamental para os afro-americanos, eles se constituem também como um mecanismo importante de análise daquela sociedade, oferecendo  “uma crítica epistemológica da realidade social e da organização do conhecimento”, possibilitando que novos conhecimentos sejam construídos e disseminados. Ele se caracteriza como uma área de estudos que compreende “as complexas relações mantidas por diferentes grupos sociais, a partir da história, da cultura dos afro-descendentes e de africanos”, e não simplesmente de fatos a eles concernentes. 
   Outros grupos étnicos historicamente subalternizados, inspirados na institucionalização acadêmica dos Black Studies, passam a demandar estudos que atendam as necessidades específicas de seus grupos. Caminha-se assim, nos Estados Unidos nos final dos anos sessenta, para a estrututuração e institucionalização acadêmica do campo da educação em uma perspectiva diversificada. 
   Entretanto, também nesse país, o multiculturalismo não é concebido de forma linear. McLaren (1997), teórico do multiculturalismo identifica, no contexto da sociedade norte-americana contemporânea, pelo menos quatro vertentes possíveis do multiculturalismo: a conservadora, a humanista liberal, a liberal de esquerda, e a crítica e de resistência. Esse autor postula que os teóricos filiados à primeira dessas vertentesao adotarem os princípios do darwinismo social, privilegiam a assimilação cultural enquanto mecanismo de integração social. Por acreditarem nas inferioridades cognitiva, cultural e racial dos diversos grupos raciais, quando comparados ao grupo racial branco, eles defendem a idéia de que tanto a unidade nacional quanto uma cidadania harmoniosa só serão possíveis quando esses diferentes grupos assimilarem as práticas culturais do grupo racial dominante. Para tanto torna-se necessário que esses grupos dispam-se de suas culturas de origem. Esse tipo de multiculturalismo busca homogeneizar a diversidade cultural, perpetua os estereótipos raciais, justifica a assimetria de direitos e mantém inalteradas as desigualdades sociais.
   Os teóricos que se integram a segunda vertente - a do  multiculturalismo humanista liberal - partem, de acordo com McLaren, de uma posição ontológica de igualdade entre os seres humanos. Eles acreditam que as desigualdades existentes na sociedade norte-americana configuram-se como o resultado da diferenciação das oportunidades de realizações educacional e social oferecidos aos indivíduos. Aqui, as desigualdades raciais e culturais não são consideradas como resultado de um atraso cultural dos grupos raciais politicamente dominados mas são tomados como epifenômeno das diferentes posições de classe. Uma igualdade “relativa” entre os diferentes grupos raciais poderia ser alcançada através da aplicação de medidas de caráter universalistas de redistribuição de recursos sociais e econômicos. 
   A terceira vertente do multiculturalismo identificada por McLarem - a do multiculturalismo liberal de esquerda - é constituída por teóricos que entendem  que as principais correntes do multiculturalismo, ao conceder relevância à igualdade racial promovem o ocultamento das características e diferenças raciais, de classe, de gênero e de sexualidade. Tal escolha metodológica traz, como consequência, o ocultamento da diversidade cultural, considerada por esses teóricos como a responsável “por comportamentos, valores, atitudes, estilos cognitivos e práticas sociais diferentes”. McLaren classifica os teóricos dessa corrente como essencialistas por tratarem o tema da diversidade de forma ahistórica, independente do contexto cultural e político no qual ela se insere. A diversidade é entendida aqui como algo evidente por si mesma e não como construída historicamente e politicamente, mecanismo potente portanto, para criar significados. Ela existiria pois, como “independentemente de história, cultura e poder”. 
   O multiculturalismo crítico e de resistência, quarta tipificação do multiculturalismo operada por McLaren, é colocada por esse autor na órbita ou “contexto mais amplo da teoria social pós-moderna”. Essa vertente multicultural entende que as representações de raça, classe e gênero se constituem como o resultado de lutas sociais ampliadas “sobre signos e representações”. É exatamente por esse motivo que essa vertente se propõe a exercer influência significativa nos processos de transformação das “relações sociais, culturais e institucionais,” aqui considerados como geradores de significados.
   Gonçalves & Silva (1998) afirmam que, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, no Brasil, o multiculturalismo “nasce da iniciativa de jovens negros” que, “conseguiram (...) atingir um certo nível de escolaridade.” São eles quem, por primeiro, vão demandar modificações na política educacional. Todavia, o processo de desenvolvimento desse movimento entre nós guarda singularidade em relação àquele norte-americano. Uma das formas pela quais o  multiculturalismo vem se apresentando no Brasil pode ser caracterizada pelo “processo de ascensão social de grupos culturalmente dominados”  e das lutas dos membros desses grupos contra todas as formas de exclusão, cuja face mais visível é a da discriminação racial ou étnica em um país que, por mais de trezentos e cinquenta anos foi escravista e que há mais de um século nega ser racista.
   Nos  Estados Unidos da América, no período imediatamente posterior à  abolição do regime escravista, foi criado um sistema legal, diferenciador e segregacionista,  fundamentado no  princípio do "iguais, mas separados", definidor das relações sociais no âmbito daquela sociedade. Tal sistema, se por um lado constituiu-se como fonte de conflitos entre  afro-americanos e brancos naquela sociedade, por outro lado permitiu a formação de éticas horizontais, primeiro passo para o estabelecimento de uma lealdade grupal daquele grupo racial, que lhes possibilitasse mobilizar-se enquanto sujeito coletivo, em prol de conquistas sociais comuns. No caso brasileiro porém, a luta dos afro-brasileiros pela conquistas de direitos, de seu efetivo exercício, bem como pelo respeito à diferença, tem sido obstaculizada pela constante atualização do mito da democracia racial freyreana, como demonstrado ao longo dessa pesquisa. Entretanto, como a pseudo “democracia racial “ brasileira só favoreceu àqueles que, dela obtiveram vantagens sociais, econômicas e políticas (Gonçalves & Silva, idem) e entre eles certamente não estavam os afro-brasileiros, serão esses quem, no início do século, irão constituir-se em liderança negra organizada e contestarão o mito da democracia racial, organizarão marchas de protesto nas ruas de diversos estados do Brasil e lutarão pela conquista de seus direitos. Essa liderança afro-brasileira do início do século se constitui como precursora do multiculturalismo brasileiro. 
   Caracterizados por Florestan Fernandes (1972) como homens letrados e semi-letrados, radicais do meio negro e que se singularizavam por suas capacidades de crítica, de organização e pelas posições que assumiram frente aos problemas que enfrentavam no período imediatamente pós-abolição eles, a partir de São Paulo, percebendo que os problemas econômicos, políticos e sociais que  penalizavam os afro-brasileiros daquele período não configuravam um “estado de exceção” para esse grupo racial mas sim uma regra geral a que estariam sempre submetidos, assumiram a tarefa de “escovar a história a contrapelo”. Eles irão elaborar uma contra-ideologia racial traduzida em forma de protesto que, embora restrito à ordem estabelecida, era autêntica e revolucionária. Eles exigiam a democratização plena da ordem republicana, o fim dos privilégios concedidos aos imigrantes, lutavam contra o preconceito racial e pela integração dos afro-brasileiros à sociedade de classes emergente.
   A chave para essa integração é concebida via instituições, que exerceriam o papel de agentes socializadores responsáveis pela integração dessas pessoas ao sistema, principalmente através da assimilação dos valores vigentes do grupo branco racialmente dominante. Fernandes (1989) aponta para a importância desta ação ao considerá-la como o único ponto de referência coletivo anteposto a uma posição de natureza racial constantemente afirmada de que no Brasil, "o negro não tem problemas " como se não existissem aqui, nem  preconceito de  cor e  nem  discriminação racial. O canal privilegiado de expressão das idéias e do protesto destes ativistas foi a chamada Imprensa Alternativa Negra, (IAN) cujo aparecimento se dá em um momento anterior ao surgimento das atividades das organizações de ativistas ligados à questão racial no início do século. 
   A Frente Negra Brasileira (FNB) que, por suas durabilidade, complexidade organizacional e atuação constituiu-se como uma das mais importantes organizações de ativistas Afro-Brasileiros desse período - chegando até mesmo a constituir-se em partido político racialmente definido -, obteve algumas conquistas sociais importantes como por exemplo, a inclusão de afro-brasileiros nos quadros da Guarda Civil de São Paulo, antiga aspiração dos negros paulistas. O corpo administrativo da Guarda Civil de São Paulo era composta, na sua maioria, por imigrantes e negavam a admissão de afro-brasileiros aos quadros dessa instituição. Recebidos em delegação pelo então Presidente da República, Sr, Getúlio Vargas - os representantes da FNB apelaram ao Presidente no sentido de ser oferecido aos afro-brasileiros, igualdade de acesso àquela instituição. Vargas então ordenou à Guarda o imediato alistamento de 200 recrutas afro-brasileiros. Nos anos 30, cerca de 500 afro-brasileiros ingressaram nos quadros dessa instituição, com um deles chegando a ocupar o posto de coronel. Outra  conquista significativa foi a derrubada das políticas que negavam aos afro-brasileiros o direito de admissão aos rinques de patinação de São Paulo e de outros logradouros públicos dessa cidade. Não obstante a importância de suas realizações e capacidade de mobilização, com o advento do Estado Novo a F.N.B. foi atingida de forma dura e irreversível tendo sua coluna dorsal partida pelas leis do novo regime político instaurado por Vargas em 1937, que proibia o funcionamento de organizações civis, sindicais e políticas. 
   A dissolução da F.N.B entretanto, não significa que, a partir de então, os afro-brasileiros tenham se imobilizado; muito pelo contrário eles continuaram a se organizar, a se mobilizar, a protestar e a pressionar o Estado para integrarem-se plenamente à sociedade. Como exemplos dessa mobilização cito a realização do Congresso Afro-Campineiro ocorrido em 1938 em Campinas (S.P.) e a fundação da Associação dos Brasileiros de Cor, na cidade Santos (SP). No Rio de Janeiro surgem a fundação da Associação José do Patrocínio (1941), a União dos Homens de Cor dos Estados Unidos do Brasil (1943) - organização essa que também existia na cidade de Porto Alegre - e o Teatro Experimental do Negro (1944-1964), essa, sem dúvidas a mais importante organização de afro-brasileiros que atuou no período pós-Estado Novo e até os anos 60, importância essa justificada não só por sua durabilidade no tempo, como também por suas significativas realizações.
   Em 1969, no governo do General Emílio G. Médice, fica proibida a divulgação de matérias relativas aos indígenas, ao esquadrão da morte, ao movimento de guerrilhas, ao movimento negro e à discriminação racial. As relações raciais tornam-se então assunto afeto à segurança nacional. Entretanto, a partir de meados dos anos 70, novas organizações de afro-brasileiros retomarão a questão das relações raciais brasileiras, agora em novas bases.  Nesse sentido posso afirmar que, se as organizações de afro-brasileiros das décadas anteriores não foram eficazes no sentido de operar uma transformação significativa no “jogo das diferenças” raciais e nas relações de desigualdade, elas cumpriram o mérito de lançar as bases do multiculturalismo no Brasil, além de lançarem ininterruptos ataques à cidadela do mito da democracia racial brasileira.  
   Os intelectuais afro-brasileiros e os ativistas do Movimento Negro nacional dos anos 70/80 vão conceder  prioridade à denúncia, questionamento e combate ao mito da democracia racial. Nesse sentido, são frequentes os artigos em jornais da Imprensa Alternativa Negra - imprensa que ganha um novo e surpreendente vigor - abordando a forma pela qual essa abolição se fez no Brasil. Aparecem também artigos  questionando as conseqüências sociais e econômicas dessa pseudo-abolição para os afro-brasileiros, não só para aqueles que viveram no período imediatamente posterior à abolição como também para aqueles do Brasil atual. Quase que invariavelmente esses artigos enfatizam os aspectos políticos, econômicos e sociais que subjazem aos acontecimentos do 13 de maio de 1888 e concluem que, passados quase um século da pseudo-liberdade concedida aos afro-brasileiros esse grupo racial não viu alterarem-se, de forma significativa, as suas condições de existência, sendo vítimas da violência do Estado e de suas agências, bem como da discriminação racial, atualizada pelas relações sociais. Nesta perspectiva, não há a possibilidade de que se comemore  a passagem da abolição de forma festiva  como até então se fazia. 
   A substituição da importância da figura e do papel desempenhados pela princesa Isabel a "Redentora" pela figura do "negro herói" Zumbi dos Palmares; o repúdio à data de 13 de maio como símbolo do fim da escravidão e a escolha do dia 20 de novembro como Dia Nacional de Luta e da Consciência Negra são algumas das inversões significativas operadas nesse período.  Esse deslocamento possui um significado especial denotativo da substituição da visão de uma liberdade concedida por uma visão de liberdade ainda em processo posto que, aos séculos de escravidão, soma-se o tempo da opressão que até hoje atinge os afro-brasileiros. 
   Nesse período, há todo um esforço na direção de se elaborar um "ethos" cultural afro-brasileiro, com capacidade de resgatar, reelaborar e preservar a memória e os valores definidos da cultura desse grupo racial. Nesse processo, as influências do movimento “black-power” norte-americano em um primeiro momento e da cultura de matriz africana em um momento posterior foram marcantes. A enorme e surpreendente dimensão adquirida entre a juventude do Rio de Janeiro em geral e, de maneira especial, entre o segmento jovem afro-brasileiro desse Estado, com o surgimento do gênero musical "Soul" é resultado característico desse esforço. Analistas e críticos de redes de televisão e dos jornais de grande circulação do Rio de Janeiro classificaram o grande sucesso adquirido por esse gênero musical como um "modismo" passageiro ou então como mais um representante de interesses meramente comerciais das gravadoras de discos. Reagindo à idéia de que o "Black-Rio" pudesse se constituir como uma forma de modismo importado dos Estados Unidos erigindo-se, portanto, como um fator de alienação cultural da juventude afro-brasileira, a liderança do Movimento Negro nacional veicula artigo em jornal da Imprensa Alternativa Negra no qual argumenta:
Diz-se que o movimento Black Rio é fator de alienação por não ter nenhuma relação com a cultura de negros brasileiros. Gostaríamos de saber a opinião dos contestadores do movimento Black Rio quanto ao rock, surf, balé, "enlatados", e mesmo orquestras sinfônicas, hipismo e a enxurrada de Kung-Fu que recebemos pelo cinema.
(...) será  que o rock e surf já são brasileiros? Talvez eles justifiquem que sendo o Brasil "um país em desenvolvimento" é lógico que sofra esse tipo de influências externas, principalmente estando em plena era das comunicações?
Mas fica claro que a única justificativa para essa contradição não é outra que não o fato de o rock, surf, hipismo, balé, etc..., serem formas de lazer e entretenimento das elites dominantes, enquanto o "Soul" é a forma de entretenimento do negro que se encontra nas camadas mais baixas da sociedade. Vê-se portanto que o problema não é simplesmente de alienação, mas na verdade, o que se procura encobrir é um profundo problema de relações raciais no Brasil. Ou não? (Editorial. “POR QUE O BLACK RIO INCOMODA? Alienação X Alienação". SINBA, ano I,  no I, julho, de 1976, p.  6).   
   Na vigência de um regime político autoritário no Brasil dos anos 70, os  ativistas afro-brasileiros e suas organizações buscam interferir na política de significações introduzindo  a agenda multicultural no cenário político. Nesse período histórico ocorre a retomado do teatro negro. Exemplos disso são os aparecimentos, nessa época, do Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN) na capital paulista; do grupo Teatro Evolução em Campinas (SP) do grupo de teatro Rebu na cidade de São Carlos, também naquele Estado. No Rio de Janeiro, em 1974, o Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA) e a Sociedade de Estudos da Cultura Negra (SECNEB) da Bahia, contando com a Nesse mesmo ano e ainda no Rio de Janeiro, surge a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (SINBA) integrada por militantes que, com conhecimento do contexto em que se desenvolvia a luta dos movimentos de libertação africanos e também preocupados com a situação de submissão secular dos afro-brasileiros, debatiam as causas dessa submissão, buscavam elaborar mecanismos eficientes de transformação dessa situação, promoviam o combate ao mito da democracia racial,  e atuavam na defesa da cultura afro-brasileira. 
   Em 1975 surge, ainda no Rio de Janeiro, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) que se propunha, dentre outros objetivos, a resgatar a memória cultural afro-brasileira. Preocupado com a questão das desigualdades raciais, o IPCN, realiza extenso e diversificado programa cultural como realização de palestras; participação na "Semana do Negro" promovida pela Universidade Federal Fluminense - UFF, exibição de documentários abordando a cultura afro-brasileira sob um enfoque positivo; promoção de conferência sobre "Arte Negra", proferida pelo professor Abdias do Nascimento; além do levantamento de dados sobre as religiões brasileiras originarias da "Mãe África", em conjunto com o Museu de Arte & Folclore do Rio de Janeiro e o Adido Cultural do Senegal. Em 1976 foi realizado por essa instituição o "I SEMINÁRIO CINEMA BRASILEIRO E CULTURA NEGRA." Esse Instituto promoveu ainda shows de dança e de música brasileiras no auditório do IBAM e no Teatro Opinião, além do lançamento de discos musicais de cantores afro-brasileiros.
   Ainda em meados dos anos setenta e, no Estado do Rio de Janeiro, a discussão multicultural chega à academia: na Universidade Federal Fluminense é fundado o GTAR - Grupo de Trabalho André Rebouças. Esse Grupo de Trabalho realizou em 1975, nas dependências dessa universidade, a primeira Semana de Estudos Sobre o Negro na Formação Social Brasileira. Desse evento participaram lideranças afro-brasileiras, militantes, artistas, escritores, professores e pesquisadores das diferentes áreas de ensino e pesquisa. 
   Nos anos setenta emerge também uma literatura afro-brasileira riquíssima com acentuada característica política: posicionando-se na contramão de uma cultura política monoculturalalista os atores, cantores, compositores, escritores, músicos e poetas afro-brasileiros, preocupados em “abrir a sociedade brasileira a novos significados sobre as relações raciais” forjam e dão visibilidade a uma nova estética multicultural. Nesses anos sombrios, essa ação coletiva vai influenciar os processos de construção de novas subjetividades em uma perspectiva negra, que irão informar os processos de construção e de valorização de uma identidade afro-brasileira coletiva.
   No final dos anos setenta verifica-se uma diversificação e expansão da agenda do multiculturalismo fortalecida pelo engajamento de novos sujeitos coletivos históricos como as mulheres, jovens, homossexuais e membros de diferentes confissões religiosas. Eles colocam em pauta demandas específicas de seus grupos sociais. Paralelamente a esse movimento e, ao longo da segunda metade da década de setenta, organizações de ativistas do Rio de Janeiro e de São Paulo discutiam a necessidade da criação de um Movimento Negro nacional capaz de unificar e articular as várias organizações então existentes. Essa proposta concretizou-se com a criação, em 1978, do MNU - Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial. 
   A descompressão política, o fim da censura imposta pelo regime político autoritário aos meios de comunicação, o surgimento de novos atores sociais e políticos como por exemplo o movimento feminista, as associações de moradores, a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), o novo movimento sindicalista e a fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT)  vão marcar, de forma indelével, a face desse fim de década, prosseguindo pelos anos seguintes. Ampliam-se as denúncias e as mobilizações pela conquista de uma cidadania plena. A partir de então e, no contexto de uma frágil abertura política, o Movimento Negro nacional ao lado dos demais movimentos sociais dessa época irá pressionar o Estado, de forma significativa, na direção de implementar políticas públicas que atendam à demanda e os interesses específicos do segmento populacional afro-brasileiro. 
   A implementação das políticas públicas visa, quase sempre, a redução dos indicadores de pobreza e a correção de desigualdades sociais, objetivando estabelecer uma ordem social mais justa. No caso brasileiro, o  Estado  ocupou sempre lugar de destaque no sentido de elaborar e de implementar políticas públicas. Esse Estado, no contexto de uma sociedade tão desigual como a nossa, poderia ser o principal instrumento de redução de desigualdades entre brancos e negros na medida em que acione políticas redistributivas de bens e de poder que beneficiem a sociedade como um todo e a negros e mestiços em particular. Entretanto, a demanda pela redução das desigualdades é, em primeiro lugar, projeto daqueles colocados em situação de desigualdade. Partindo desse princípio o Movimento Negro vem pressionando o Estado e suas agências buscando influenciar a elaboração e a implementação de possíveis políticas públicas que, de modo particular, incorporem a questão racial. Nessa perspectiva, esse movimento social vai constituir-se como importante vetor de inovação de democratização e de modernização política, impulsionando o Estado na direção de reduzir ou superar desequilíbrios e injustiças sociais.
   Apesar dos ininterruptos ataques ao seu reduto, o mito da democracia racial continuava e continua, ainda hoje, a informar a subjetividade dos formuladores e gestores das políticas públicas, sociais e educacionais brasileiras, muito embora as iniciativas e realizações do Movimento Negro nacional nessa esfera fossem antiquíssimas e tensionassem as políticas do “conhecimento oficial”. Tanto é assim que, raras são as políticas de discriminação positiva implementadas entre nós, enquanto mecanismo de ataque e de reversão dos escandalosos índices de desigualdades raciais. 
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