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O Grupo de Consciência Negra YLÁ-DUDU atua no município de Angra dos Reis, região sul
fluminense desde o final da década de 1980, criando condições estratégicas de combate ao
racismo, oferta de políticas públicas para a população negra e resgate de identidade das
comunidades tradicionais. O presente trabalho faz parte de um projeto de tese de doutorado
vinculado ao programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Academicamente, esta pesquisa também está
inserida nas atividades do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI/UENF)
pela atuação com a temática que é exigida neste projeto. A pesquisa tem o objetivo de
analisar a contribuição do Grupo de Consciência Negra YLÁ-DUDU na elaboração de
políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial em Angra dos Reis-RJ. Se
constituindo como movimento negro local, sua trajetória de trinta anos de atuação junto a
outros Movimentos Negros em combate ao racismo, e articulação com outros Movimentos
Sociais por educação, cultura e ecologia se tornam relevantes para a ampliação da
democracia e justiça social. A contribuição da História Oral, em uma compreensão da
oralidade africana diaspórica, nos servirá de aporte metodológico para analise das
entrevistas dos militantes negros. O trabalho encontra-se em estágio inicial, logo, os
resultados ainda não foram obtidos, mas nosso quadro teórico em relação ao racismo tende
ir além das fronteiras sociais sobre sua existência no contexto histórico brasileiro, faremos
uma análise bibliográfica a partir de autores engajados na epistemologia decolonizadora,
que sinalizam a existência do racismo epistemológico no Sul Global. O ativismo do YLÁDUDU possibilitou incluir na agenda pública de Angra dos Reis o debate sobre igualdade
racial, aproximando este Movimento Negro a ampla rede de organização e estrutura dos
Movimentos Sociais contemporâneos no Brasil que lutam em prol de políticas sociais e
democracia.
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