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I. Quadro comparativo de publicação do blogue MNU, MNU no Maranhão, 
MNU-DF, MNURS e Rede de comunicação Interna do Yahoogroups1 

 
Blogue MNU 

Criado em Agosto de 2006 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2010 - 1           
2009 - - 1 - 1 1 3 1 - - 2 - 
2008 - - 3 - - - 1 - 3 1 - - 
2007 - - - - - - - 1 3 - 1 - 
2006        2 - - - - 

http://mnu.blogspot.com 
 
 

MNU no Maranhão 
Criado em Fevereiro de 2005 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2010 - 1           
2009 - - - - - - - - - 1 - - 
2008 - 4 2 1 3 2 4 - 1 2 1 1 
2007 2 1 2 1 3 3 1 1 - 1 1 3 
2006 - 1 - - - - - 1 - - 1 1 
2005  11 3 3 - - 2 - 1 - 1 2 

http://movimentonegrounificadomnu.blogspot.com 
 
 

MNU-DF 
Criado em Setembro de 2009 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2010 11 2           
2009         13 16 22 2 

http://mnudf.blogspot.com 
 
 

MNURS 
Criado em Setembro de 2009 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2010 10 1           
2009         10 8 2 6 

http://movimentonegrounificadors.blogspot.com 
 

                                                
1 última actualiza do quadro feita em 25 de fevereiro de 2010 
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Rede Nacional de Comunicação Interna da Militância do Movimento Negro 
Unificado – MNU  
 

Associados: 90 
Criada em Agosto de 2006 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2010 180  187           
2009 9  10  30  10  43  43  65  57  96  99  143  160  
2008 - - 8  11  3  16  3  7  18  16  25  13  

http://br.groups.yahoo.com/group/recomdomnu 
 



 4 

II. Entrevistas 
 

As entrevistas que se seguem foram transcritas respeitando o mais fielmente possível as 
expressões utilizadas pelos entrevistados e a linguagem do português corrente no Brasil.  
 
 

II.1. Entrevista com Reginaldo Bispo (19 de Junho de 2006, Campinas) 
 

Reginaldo Bispo é o actual coordenador nacional de organização 
do MNU, milita há mais de 20 anos na organização. Esteve 
envolvido diretamente no cenário político do estado de São Paulo 
(candidato a deputado estadual,  em 1982 e 1986).  

 
 
1. Reginaldo, primeiramente, quais as motivações e as circunstâncias que o 
levaram a entrar no movimento? 

 
Reginaldo: Eu acho que foi... necessidade, mesmo, de pertencimento, né? Eu tenho 
descendência [quis dizer ascendência] indígena, eu tenho descendência [idem] africana, 
acho que a maior parte, e tenho também um avô filho de portugueses. E num determinado 
momento, eu achei que a forma de ser útil, isso há muito tempo atrás, era...  
[interrupção] 
Então por conta, voltando... por conta dessa descendência [quis dizer ascendência] 
múltipla... um dia eu achei que eu tinha um pouco a ver com essa história. E tudo 
começou com uma constatação muito preliminar, a seguinte: eu questionei o padre da 
paróquia se Deus existia, se [es]tava presente, e se agia, e se fazia justiça. Ele falou que 
sim e eu falei “pois é, mas por que nós temos alguns poucos muito ricos, aqui mesmo 
próximos da comunidade, e tantas crianças pobres passando fome”. Ele não soube me 
responder, naquele dia eu virei materialista e [risos] militante, isso aos dez anos. Aos 
quatorze eu já ouvia a balbúrdia em torno dos acontecimentos: movimento estudantil, 
conceito de ditadura, guerrilha e tal. Tudo isso me fascinava. Aos dezesseis: a luta de 
libertação de África, luta com os Direitos Civis, os Panteras Negras, os black music, 
todos esses movimentos eu acompanhava assim com uma curiosidade impressionante. E 
um dia, com quinze anos, eu falei “olha”, isso foi em... 1969. Eu falei “não, já sei, é o 
seguinte: ou eu fico, ou eu sou indígena ou eu sou negro”. Ser indígena era muito longe 
da minha realidade. Então eu busquei os ensaios das escolas de samba, as festas e tal. Me 
enturmei e a partir daí eu virei, primeiro... uma pessoa que [es]tava buscando uma 
identidade, buscando um pertencimento. Eu cheguei em Campinas em 1972, em 1973 eu 
já [es]tava no movimento negro. 
 
2. Na sua comunidade as pessoas também acompanhavam a luta de libertação 
dos países africanos, acompanhavam com interesse a black music norte-americana, 
ou você sentia que era uma busca mais pessoal? 
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Reginaldo: Onde eu morava não, mas os grupos que eu frequentava sim, né? Ou seja, na 
verdade eu saí do meio bairro para me juntar as pessoas que tinham algum interesse e a 
partir daí isso... eu sempre procurei... Quando eu cheguei em Campinas a minha maior 
preocupação era essa, onde é que [es]tão as pessoas que tinham as mesmas preocupações, 
os mesmos interesses. E daí em diante... 
 
3. Na sua família, você sente que os seus pais, por exemplo a sua mãe têm uma 
ligação com a identidade étnica? Você sente que isso constitui uma preocupação 
para a sua mãe? 
 
Reginaldo: A minha mãe... minha mãe tem mais ou menos o teu perfil assim, o meu pai 
é...  a minha mãe é filha de índio com português. O meu pai era negro, faleceu. A minha 
mãe sempre teve uma compreensão muito maior e uma identidade muito maior para essas 
questões do que o meu pai. O meu pai rigorosamente negava. A minha mãe, talvez 
devido aos filhos, sempre se identificou e sempre defendeu mais fortemente. Então se há 
alguém que de alguma forma nos apoiou e passou, quer dizer à medida que a gente ia 
adquirindo essa identidade, ela também ia adquirindo e passou a defender como se fosse 
alguma coisa dela também, foi a minha mãe.  
 
4. Você acha, então, que as pessoas estão pensando de uma forma diferente a 
partir das diferentes gerações, ou você acha que essa ‘consciência’ étnica ainda 
depende muito do meio em que a pessoa vive? 
 
Reginaldo: Eu não tenho dúvida de o que molda o pensamento das pessoas é a 
convivência, são as informações. Às vezes a pessoa tem informação, mas não convive, 
portanto aquilo não tem maiores consequências. Então, acho fundamental a convivência: 
o contato mais frequente, a possibilidade de debater sobre a questão... de poder discutir 
com pessoas que [es]tão preocupadas, por que isso motiva a leitura, maior conhecimento 
acerca de... Acho que só... só ter conhecimento, por exemplo pela televisão, e tal,  não é 
suficiente. Acho que isso não vai definir a identidade e a consciência de ninguém. 
 
5. Como é que você tomou conhecimento: foi você que procurou ou você ouviu 
falar, ou você recebeu algum panfleto...? Você lembra esse primeiro contato com o 
movimento? 
 
Reginaldo: Na escola eu era um cara um tanto quanto... eu já me preocupava com 
algumas questões. [Eu] tinha um coleguinha, o Henrique cujo pai era bancário, graduado 
e que vestia um uniforme impecável de tergal com camisa branquíssima, sapato, seguinte: 
Dutra2, encerado e tal... enfim... é o seguinte, e ele era diferente dos demais. E eu sentia 
ali, quando aos dez anos eu faço essa questão para o padre, eu senti ali que..., é o 
seguinte, que havia uma coisa de estranha. Eu morava num bairro na Zona Leste, em São 
Paulo, cuja maioria é de população negra e nordestina. No entanto, as famílias que tinham 
uma situação melhor não eram essas famílias. Quando eu entrei na [incompreensível], em 
                                                
2 Marca de calçados que foi bastante popular nas décadas de trinta e quarenta, continuando sua ‘fama’ 
nalgumas décadas seguintes. 
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São Paulo, isso ficou muito bem constatado. Quer dizer, a grande maioria... Quando eu 
começo a conhecer as casas as famílias dos meus amigos é o seguinte, as famílias 
melhores, as grã-finas não eram as famílias negras, as famílias com mais problemas, com 
mais pobres, que moravam mais longe que tinha[m] todo o tipo de deficiência social de 
sobrevivência, né? Eram as famílias negras e é isso... Quer dizer, isso vem... crescendo. 
Então..., já o Henrique foi o meu primeiro alerta, né? De que havia diferenças. E a minha 
mãe obrigava a gente ir na Igreja, chega um momento que eu falo assim “cara, [es]pera 
aí, não vou mais, porque eu acho que isso não tem nada a ver”. É o seguinte, por que 
naquela altura eu já falava o seguinte “Ó vem cá, esse papo de... se Deus não age nada e 
se Deus não [es]tá nem aí com as crianças inocentes que [es]tão passando fome e se Deus 
[es]tá dando um muita saúde e muita de grana para determinadas figuras que são 
dominadoras, e é o seguinte, esses caras não sou eu, não tenho nada com esses caras. 
Então eu acho que eu começo a despertar ali para os dez anos e passo a ter o primeiro 
contato com o assunto mesmo: com as lutas do movimento negro americano, Martin 
Luther King, Panteras Negras e tal no... nas festas da rapaziada da Zona Leste. Tinha uma 
equipe em especial, na minha região que... cuja... o líder se preocupava em colocar 
alguma coisa sempre no folheto, tanto é que depois nós mesmos criamos uma equipe e aí 
a gente ia mais fundo na discussão, aproveitando o exemplo deles. 
 
6. Como é que é o Movimento Negro Unificado? Quem é que pode participar? 
 
Reginaldo: Olha, rigorosamente nós não temos... Qualquer pessoa pode participar do 
Movimento Negro Unificado, no entanto, nós fazemos questão de frisar que... Pegando 
uma fala do Malcom [X] depois ele volta de Meca, da África... um motorista branco pára 
ele na rua e... “Seu Malcom, nossa fecho totalmente com as tuas idéias, concordo 
plenamente, se tiver uma vaga na tua organização pra mim [es]tou dentro,[es]tou junto” 
Ele diz para o cara o seguinte  “Para você e caras como John Brown sempre serão bem 
vindos... sempre haverá uma vaga na minha organização”. O corte que o Macolm dá para 
esse personagem, quer dizer, quando o Malcom falou [do] John Brown, quem foi John 
Brown? Foi um abolicionista radical que foi enforcado por armar os negros e... para 
fugirem das fazendas do Sul. Então é o seguinte, tem que ter muito compromisso, tem 
que ter história. Então é o seguinte, é uma organização que não tem... que 
estatutariamente é possível qualquer pessoa participar, no entanto tem um foco voltado, e 
a prioridade voltada para organizar a população negra para lutar pelas suas... pelos seus 
direitos. Primeiramente e de maneira prioritária a população negra, por quê? Porque são 
os interessados, porque são os protagonistas e beneficiários da luta que a gente se propõe 
a travar. 
 
7. Há alguma coisa que a pessoa tenha que fazer para começar a participar? Tem 
que ir às reuniões...?  
 
Reginaldo: Qualquer pessoa pode participar. Ela tem que manifestar interesse, ela passa 
por um processo de formação mínimo que é a leitura dos documentos básicos e, depois 
disso, ela decide se quer ficar ou não. Mas necessariamente a gente faz esse processo: o 
estatuto, programação, regimento interno e manifesto. Essas coisas são essenciais. 
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8. Como é que o movimento se articula? Existe o Movimento Negro Unificado em 
vários Estados do Brasil, você sabe me dizer em quantos Estados há? 
 
Reginaldo: Olha, nós existimos em dezessete Estados. No último congresso participaram 
onze estados. O último Congresso foi semana passada.  
 
9. E como é que vocês se articulam? Vocês se comunicam nesses congressos? 
Vocês têm reuniões periódicas...? 
 
Reginaldo: Nós temos assembléias municipais, assembléias estaduais e encontros e 
congressos nacionais. Nós temos coordenações municipais, coordenações estaduais e uma 
coordenação nacional. É através desses organismos e dessas instâncias que a gente se 
relaciona. 
 
10. Nessa relação também se comunicam com os outros movimentos ou é uma 
assembléia só para o MNU? 
 
Reginaldo: Não, nós somos uma organização. Existem outras organizações. Cada uma 
tem a sua vida própria, por exemplo, nós estamos organizando o CONNEB, Congresso 
Nacional de Negros e Negras no Brasil, nesse todos se reúnem, todos participam. Agora, 
eu não participo da Unegro que é do PCdoB [Partido Comunista do Brasil], eu não 
participo da CONEN [Coordenação Nacional de Entidades Negas] que é do PT [Partido 
dos Trabalhadores] eu não participo do Sítio Palmarino que é do PSOL [Partido 
Socialismo e Liberdade]. A nossa organização é apartidária. Nós não somos apolíticos, 
nós somos apartidários, porque entendemos que os partidos atrapalham. 
 
11. E como é que é a hierarquia dentro do MNU? Como vocês fazem a divisão do 
trabalho? Por exemplo, existe alguém responsável para fazer o blogue, para 
atualizar o blogue, para divulgar as informações para a comunidade no geral? 
 
Reginaldo: As nossas coordenações são como pastas de ministério. Todas elas têm 
funções definidas. Então a responsabilidade da imprensa é da coordenação de 
comunicação. Nós temos um coordenador de relações internacionais, nós temos um 
coordenador rural que tem uma tarefa de articular com os quilombolas, nós temos 
articuladores urbanos que tem mais um papel ligado... principalmente mesmo, a articular 
as coordenações municipais, mas também tem o apoio de articular as [incompreensível]. 
E tem um coordenador geral... no total são nove pastas, né? Tem um coordenador geral e 
tem um coordenador de organização, esse é o segundo indivíduo na hierarquia. Então 
cada um tem uma tarefa. Então nós temos equipes que trabalham cada uma na sua área, 
formação etc. 
 
12. Para você quais foram as intervenções mais importantes que o MNU realizou 
desde que você começou a participar? 
 
Reginaldo: Eu fiquei muito tempo vinculado à minha militância no interior. Em oitenta 
e.. oitenta e... eu fui para a coordenação nacional e fiquei até 1986, a partir daí eu fui 
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candidato a deputado estadual, a candidatura em 1982 e deputado estadual em 1986, e 
depois disso eu fiquei fora de qualquer articulação nacional.  
Aqui em Campinas, nós fizemos muita coisa interessante, mas há duas em especial, três, 
em especial, que marca[m] a nossa atuação. Uma quando um garoto negro foi morto por 
policiais militares à paisana e nós fizemos uma grande manifestação com mais de mil 
pessoas, mais de 60 entidades de Campinas. E tivemos uma atuação bastante forte, assim, 
coordenando os grupos, enquadrando o Fernando Henrique que era senador na época, e o 
prefeito de Campinas, que era do PSDB, o Aluísio Teixeira. E essas atividades foram 
muito importantes, assim na... para a existência do MNU, a consolidação do MNU na 
cidade. Nesse período a gente, praticamente monopolizou a imprensa. A gente era notícia 
permanente por conta dessa coisa, que foi uma coisa grande. Depois disso, nós fizemos 
uma..., fechámos uma loja lá na Treze de Maio porque uma senhora negra foi agredida 
pelos seguranças. Isso também teve uma repercussão fantástica e nós... Uma rua de muito 
movimento, no sábado, é o seguinte, é uma rua... a principal rua de comércio. Nós 
fizemos uma manifestação em frente à loja, não deixando as pessoas entrarem. E foi 
realmente fantástico. E nós conseguimos a condenação, inclusive, a condenação que o 
juiz deu foi uma proposição nossa, de um diretora de uma cidade vizinha, Paulina, que 
essa diretora discriminava as crianças negras e os professores negros que tinham na 
escola. E nós fizemos uma série de atividades nessa cidade e sugerimos que ao invés dela 
ser presa, ou coisa assim, que ela deveria ser condenada a prestar em serviços em escola 
de periferia para ela aprender a ser gente. O juiz deu exatamente essa sentença, foram 
dois anos indo prestar serviço numa comunidade bastante pobre. Não sei se ela virou 
gente, mas...  
 
13. Como os vários setores do MNU conseguem chegar a um consenso? Existem 
correntes que defendem um certo tipo de estrutura e outras que são mais 
inclusivas...? 
 
Reginaldo: Na nossa organização que é nacional, a gente procura, sempre que possível, 
diluir quaisquer divergências e atuar de maneira unificada. Pode haver alguma pequena 
divergência mas é... Agora mesmo, com a questão da CONAPIR [Conferência Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial], há setores que achavam a gente não deveria 
participar, há setores que achavam que deveria participar, e a gente consolidou uma 
posição única que é o seguinte: nós vamos participar, mas vamos participar com o nosso 
viés. Nós entendemos que não temos que ir lá para reformular as propostas ou para 
elaborar novas propostas, vamos lá para cobrar as propostas que foram implementadas, 
porque não tem sentido fazer outro CONAPIR. Esse é o viés que o MNU vai ter, não é 
prioridade nossa, mas quem for vai com essa preocupação. Outra coisa é a questão do 
Estatuto da Igualdade Racial, nós tínhamos as mais diversas posições antes do nosso 
congresso. No congresso nós fechamos uma posição.  A nossa posição é a seguinte: nós 
não somos contra o Estatuto da Igualdade Racial por princípio. Nós entendemos que o 
Estatuto que aí está não serve, o texto é ruim. Por conta disso, a gente então leva uma 
posição de retirada do congresso, reabertura de debate, porque nunca foi realmente 
debatido e foi uma coisa que eu li de cima para baixo e tem realmente uma série de 
problemas que a gente cita. Então, a partir de agora nós temos uma posição só, ou seja, eu 
era contra o Estatuto, contra qualquer estatuto, agora eu estou compromissado com um 
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estatuto que tenha um outro caráter que seja realmente discutido pela população negra... 
só um estatuto basicamente que a gente deve apoiar. 
 
14. Você diria que se revê nas propostas e atuações do MNU? 
 
Reginaldo: Nós entendemos que o papel dos congressos e assembléias é justamente esse: 
de tentar garantir que a gente intervenha de uma maneira unificada. Uma posição pessoal 
minha não tem nenhuma importância em relação ao coletivo, eu tenho que seguir a 
posição da maioria. Acho até que essa posição, em vários aspectos, é até a mais coerente 
porque ela permite que a população, quer dizer, ela remete para a população, e a 
população é que decide se quer o estatuto e como quer o estatuto. Essa é uma proposta 
absolutamente democrática. Antes não, antes foi uma proposta imposta de cima para 
baixo que não tinha nenhuma identidade, não tinha apelo social, não tinha... não era 
reivindicada pela população negra. Então, a gente quer dar essa legitimidade para a 
proposta. E qualquer processo que faça com que as pessoas discutam as suas opiniões é 
bom para o crescimento das pessoas. 
 
15. E como é que você acha que as pessoas que não participam do MNU: a 
população negra e a dita ‘parda’, como você acha que ela vê o MNU e como você 
acha que ela se revê nas ações do MNU? 
 
Reginaldo: Não sei. Tem gente que olha com simpatia e tem gente que nos condena, nos 
acusam de radicais e loucos. Tem todo tipo de comportamento, agora se a gente for se 
manifestar baseado nessas opiniões, é o seguinte, a gente não faria nada. Portanto nós, é o 
seguinte, nós propagandeamos as nossas propostas, buscamos discutir com a população 
negra que cada vez mais um número maior de pessoas, há referendo em... essa é a nossa 
preocupação. Quem é contra é uma questão dele. Se vira. 
 
16. E o papel dos mídia? Como é que vocês tentam, de algum forma, utilizar os 
meios de comunicação para chegar à população negra, para saber o que ela 
realmente quer ou pensa? 
 
Reginaldo: Olha, nós procuramos sempre que é possível refletir, nos jornais, nos boletins, 
nos panfletos nos filmes que são feitos, né? Quer dizer nos debates de vídeo, a gente 
procura discutir um pouco o nosso ponto de vista com a população. E tentamos também 
expressar um pouco o que a população pode, dentro de um contexto mediano, o que a 
população pode esperar de mudanças do contexto político-social brasileiro para melhorar 
a sua condição de vida, melhor o seu status de cidadão e tal. Agora, nós temos muito 
claro que... os nossos meios são infinitamente menores dos meios que os meios que se 
encontram na mão de racistas e do status quo. Então, enquanto a gente faz cinco mil 
panfletos e distribui a rede Globo vai entrar na casa de todo mundo, e é o seguinte, e no 
mesmo dia faz três ou quatro entrevistas com os anti-cotas. Uma matéria só, mostra, 
procura mostrar, e tem uma presença muito forte nos lares brasileiros, mostrando que é o 
seguinte, que os quilombolas, a reforma agrária é retrógrada, é contra o desenvolvimento 
e tal... Enfim, o estrago que eles fazem é grande. Agora, nós usamos o que a gente tem da 
mesma forma que é possível, às vezes de uma forma eficiente, às vezes menos eficiente. 
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No final do ano, novembro, eu fui entrevistado pela rede transmissora da Globo local e 
eles queriam falar de coisas alegres, queriam falar da importância da vitória do Hamilton 
e do Obama para a população negra. E é o seguinte, foi ótimo, porque com uma certa 
tranquilidade a gente ainda tocou em certos pontos que precisavam ser tocados, sem fazer 
muito alarde e tal. E é o seguinte, as pessoas compreenderam muito bem. Foi um 
referencial legal para região toda de Campinas. Pena que foi só para a região. O que a 
gente fez? Botou no youtube e todo mundo tem acesso. Eu acho que é isso, a gente 
procura tirar o melhor resultado. Agora a gente sabe que temos deficiências sérias, que 
temos que melhorar muito e tal, mas para isso a gente precisa... precisa tomar alguns 
cuidados, precisa buscar formas de melhorar a técnica de informar as pessoas, de adquirir 
equipamentos, a gente está fazendo isso devagar. 
 
17. Você lê outros blogues, lê autores, talvez de cunho mais prático? Quem são 
esses autores que você falou [antes da entrevista] que lhe influenciam?  
 
Reginaldo: Olha, é o seguinte, eu não gosto... Eu diariamente, eu quase que por semana, 
eu faço de dois à quatro artigos que vão para uma cinco ou seis listas que são replicadas 
para outras tantas e aí a gente não tem mais noção para onde vai. Eu só abro blogues 
quando vem uma referencia interessante, quando tem um artigo que tem a ver e tal. Ou 
quando eu busco na Internet,  um tema que aí eu só acho num determinado blogue, então, 
só nessas condições. De um modo geral eu procuro ler livros que me interessam, então, 
não leio nem na Internet. Então eu tenho algumas coisas: Frantz Fanon - Condenados da 
Terra, Peles Negras, Máscaras Brancas. Tem um livro que eu sugiro para todo o mundo 
que é de um autor daqui de Ribeirão Preto, José Júlio Chiavenato, na verdade ele 
escreveu três livros, eu li os três: O negro na Senzala, Guerra do Paraguai; A Guerra do 
Paraguai e Coronéis e Carcamanos que é a... a saga dos italianos do café de Campinas até 
Ribeirão Preto.. como é que era esse processo. Eu normalmente leio teses de que eu 
recebo alguma indicação de quem alguma coisa a ver. Então, nos últimos seis meses eu li 
a tese de uma... eu não vou lembrar o nome... de uma moça de São Paulo que ela falou 
justamente em repressão aos movimentos negros durante a ditadura, os quais ...foram 
ameaçados várias vezes, enfim, ela faz uma pesquisa em cima dos arquivos do DOPS 
[Departamento de Ordem Política e Social] basicamente. Eu li uma outra tese sobre o 
Luiz Gama, de uma... na verdade o livro de uma aluna3 do IFCH, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas do Departamento de História [da Universidade estadual de Campinas], 
que é legal porque eu tinha uma simpatia por Luiz Gama mas não conseguia encontrar as 
informações todas. Li também um livro, por indicação de uma pessoa muito especial, que 
fala do segurança do Getúlio, chefe da segurança do Getúlio... ultimamente estou... 
depois dos ‘enta’ a gente começa a esquecer... que chama Um Anjo de Fidelidade e é a 
história desse chefe da segurança do Getúlio que acabou levando a culpa, preso e 
assassinado e tal por conta da morte do Getúlio, atentado da rua do Tonelero. Então, 
normalmente, eu leio livros, por exemplo, para poder ter um panorama mais preciso da 
África, leio alguns compêndios que têm vários autores, mas meu predileto é o Cheikh 
Anta Diop, do Senegal, que fala de Antropologia e História antiga da África, sobretudo 

                                                
3 3 A autora chama-se Elciene Azevedo, era bolsista do pós-doutorado da Universidade Estadual de 
campinas. Informação disponível em «http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4790 
744A6» 
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do Egito. Enfim, tem uma série de coisas que eu leio mas sempre direcionadas para o 
meu objetivo. Tem um livro que é o seguinte, eu não abro mão e indico para todo mundo, 
tem dois na verdade, além do que eu já citei que é o Alma no Exílio, não Alma no Exílio é 
outro dos que li, esse também, mas nem tanto, que é o Raízes Negras do Alex Haley e A 
História da Riqueza dos Homens do Leo Huberman porque eu acho que é fundamental 
para a formação da militância. Então, tem uma série de coisas que a gente vai... 
 
Vocês vão buscando as informações para se formarem, para formarem essa 
identidade negra...? 
 
Reginaldo: E, sobretudo, entender melhor como travar a luta, porque às vezes você pode 
formar uma identidade e essa idéia de identidade não ter consequências, não ter 
objetividade na transformação, na mudança. A pessoa se basta... Por exemplo, um dos 
caras que foi responsável pela minha formação socialista, hoje é um docente pomposo da 
Universidade de Marilia, o cara é meu amigo, e hoje, é o seguinte, ele está lá satisfeito 
com a cátedra dele, que em absoluto... para mim não serve para nada. 
 
18. Você falou antes do Senegal, você sabe de onde é a sua ascendência africana? 
 
Reginaldo: Não. É impossível saber. A gente sabe que a maior parte dos negros vieram da 
região de Angola. É o máximo que nós sabemos. Com o Raízes Negras, de Alex Haley, a 
gente passou a entender o seguinte: se a gente não pode fazer uma história pregressa e 
voltar à nossa aldeia de origem, essa história é nossa, nós estamos satisfeitos com isso.  
 
19. E como você define o patrimônio afro-brasileiro? 
 
Reginaldo: Isso suscita uma resposta muito ampla, é difícil ter um único enfoque. Porque 
hoje quando a gente começa a discutir reparações para a diáspora africana, nós temos o 
entendimento de que é o seguinte, de que a metade do patrimônio desse país nos pertence. 
Se não mais, assim... tudo o que foi construído aqui, de certa forma, é nosso, por que é o 
seguinte nós não recebemos salários para isso, nossos ancestrais não receberam fundo de 
garantia e a democracia brasileira e a República, e o sistema republicano brasileiro é uma 
falácia. Quer dizer, é muito longe de uma república chamada França, então por conta... ou 
de uma república chamada Estados Unidos. Então por conta disso nós entendemos que o 
patrimônio nosso é muito maior do que pode imaginar a sociedade brasileira inteira ou 
até os negros, talvez. Agora a contribuição nossa vai em todas as direções, vai do modo 
de andar... na influência no modo de falar... Enfim, a História está repleta de participação 
determinante dos negros. Você vê isso durante todo o século XIX nas muitas guerras que 
acontecem pelo Brasil e geralmente eram guerras de oligarquia, mas o papel dos negros 
era importantíssimo e, é o seguinte: acabou virando bucha de canhão para os interesses 
dos libertários gaúchos, depois para a guerra contra o Uruguai, depois a guerra contra a 
Argentina, depois a Guerra contra Paraguai. Enfim, todas essas guerras houve... perdas 
humanas de negros que não tinham cidadania, não tinham direito nenhum, portanto, não 
tinham a ser soldados. Sobretudo, a que foi a mais importante delas, foi a guerra do 
Paraguai, por conta do que ela significou: a Inglaterra queria destruir um concorrente na 
América do Sul e, é o seguinte uma nação, república indígena que se desenvolvia e podia 
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conquistar o mercado do Brasil, o mercado dessa região. A Inglaterra diz para o Brasil 
“declara guerra” e o Brasil declara, destrói aquilo. Mas, sobretudo, essa guerra serve para 
genocidar mais de um milhão de negros que os historiadores não tocam no assunto. 
Ninguém toca no assunto. Mas desaparece das estáticas, morrem na... as estatísticas da 
guerra foram de cento e cinquenta mil, as estatísticas mais o censo anterior e depois... do 
censo desaparecem um milhão de negros. É o seguinte, naquele momento se debatia, as 
elites debatiam no Congresso Nacional, na Câmara Imperial e na Assembléia legislativa 
de São Paulo, como branquear a sociedade brasileira e como dar fim... aos negros, é o 
seguinte, para que a sociedade fosse branqueada. Então nesse aspecto tem um livro de 
uma professora da UNICAMP que hoje em dia virou anti-cota, Célia Maria Marinho, 
Onda Negra Medo Branco, que trata justamente dessa discussão, como é que essa coisa 
se dá na época. Então a gente não acha que foi por acaso, na verdade mandaram os negros 
sem armas para enfrentar os canhões paraguaios a ponto de o Governo antigo paraguaio 
dizer “eu não sei se os soldados brasileiros são bravos ou loucos porque enfrentam com 
faca e lança a artilharia e tal”. Era uma forma já arquitetada de provocar o genocídio do 
povo negro no Brasil, para abrir espaço para os europeus. E o que sobrou, foi jogado na 
rua enquanto todo o privilégio, financiamento para comprar propriedades, o trabalho era 
exclusivo dos europeus. Nós fizemos, teve um companheiro nosso do Espírito Santo que 
fez uma tese sobre a transição da Escravidão para o trabalho livre aqui em Campinas e eu 
tive... isso nos oitentas, e eu tive a oportunidade de acompanhar. E nós entrevistámos um 
senhor com cem e tal que era jovem ainda, novinho, quando... o fim da escravidão. Ele 
disse o seguinte “Olha, teve uma época que a gente vivia bem, papai trabalhava na 
fazenda durante a semana, no o domingo a gente ia para a missa e depois ele voltava e 
ia... plantava nas ruas de café, mas houve um tempo que foi proibido plantar nas ruas de 
café, por isso nós tivemos que sair da fazenda e ir para a cidade, nós não tínhamos onde 
viver e com o quê viver”. Quer dizer, até isso, né? Os mecanismos... chega uma 
determinada hora, é o seguinte, impede de você complementar tua renda e, é o seguinte, 
está a te obrigar a sair e, é o seguinte, para substituir pelos europeus. Então são essas 
coisas que a gente pode constatar na História brasileira e é por isso que  a gente entende 
que a maior parte do patrimônio brasileiro nos pertence e nós vamos brigar por ele um 
dia. Reparações é a nova reivindicação internacional da diáspora negra. 
 
20. Você acha que os argumentos das formas de genocídio que os negros sofreram 
também pode ser utilizado por outras minorias? Como é a relação do MNU com as 
outras minorias...? Ou é como vice disse “ou você é negro ou você é índio”? 
 
Reginaldo: Na verdade não era esse o problema não. O problema é que eu estava muito 
distante por viver, por ser um indivíduo urbano, eu não tinha como me aproximar dos 
indígenas, porque, é o seguinte, eles certamente olhariam para mim com desconfiança “o 
que esse cara quer?”. Entendeu? “não é daqui e tal”. Então, é por isso. Nós conseguimos 
ter os primeiros contatos com os indígenas em... no ano das comemorações dos 
quinhentos anos, em dois mil. Naquela ocasião, nós tivemos, eu não fui, mas o 
movimento negro organizou uma grande manifestação no... na Bahia, no sul da Bahia, e 
foi uma situação tensa que os negros e os indígenas enfrentaram a polícia mandada pelo 
Fernando Henrique para... bater mesmo, então tem fotos e tal. E foi o primeiro contato, 
foi a primeira articulação. Hoje, no movimento de reparações temos uma proximidade 
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maior. Agora, há muita coisa ainda para ser compreendida porque se nós... se eles que 
tem essas civilizações, nações muito bem estruturadas, têm uma série de problemas pela 
enormidade de diferenças mesmo, de preocupações, de especificidades, a nossa é um 
pouco mais complexa, porque nós não temos as mesmas tradições, o nosso elo de ligação 
é bem mais difícil, é bem mais complexo. Mas eu acho que as coisas estão caminhando. 
Nós nesse movimento de reparações já temos um bom contato. Nas conferências a gente 
tem feito um contato interessante com eles.  E... eu tive a oportunidade, nessa conferência 
local até de conversar um pouco com ciganos. Então, a gente devagarinho [devagarzinho] 
vai abrindo o leque de setores marginalizados... e despossuídos do Brasil. 
 
Mas cada um com as suas especificidades? 
 
Reginaldo: Eu acho que a gente vai ter que respeitar isso. Não tem como ser diferente. 
Por exemplo, com os indígenas, a reivindicação deles é a remarcação das suas terras e o 
financiamento da sua produção. Os quilombolas querem a mesma coisa. Então, nós 
vamos trabalhar questões que são de interesse mútuo e vamos tentar respeitar aquilo que 
eles entendem que é importante para eles, é o seguinte, e apóia-los e esperamos que eles 
façam a mesma coisa conosco. 
 
21. Para concluir, você acha que São Paulo tem um protagonismo na luta negra, 
na luta dos afro-brasileiros? 
 
Reginaldo: São Paulo...? Você quer dizer, como assim, o Estado? 
 
O Estado. Pelo MNU ter surgido em São Paulo. 
 
Reginaldo: Olha, essa coisa, é o seguinte, essa coisa é difícil de mensurar. Quer dizer, a 
luta avança em determinado momento por conta de muitos fatores: estruturais... Por 
exemplo, nós avançamos muito mais na época da ditadura onde a gente não tinha que se 
debater com os partidos e os presidentes partidários. Com o pluripartidarismo nós 
tivemos muito mais problemas porque a gente tinha que combater os interesses dos 
partidos. As pessoas passaram a se identificar mais com os partidos do que propriamente 
com a causa negra. E muita gente quis tirar proveito disso. Então isso, por exemplo, foi 
um fator desagregador fantástico. Hoje, muito tempo depois - o pluripartidarismo 
começa, acho que... anistia em 1977... acho que em 1978... não me lembro – e aí a gente 
tem um dos momentos de maior desagregação do movimento negro. Surge movimento 
negro de todo o tipo. Nos anos noventa surge essa coisa nova que são as ONGs negras, 
que são entidades de uma pessoa só, que visam levantar fundos para os seus projetos que 
normalmente faz uma tesezinha aqui, um panfletinho ali, um cursinho ali e, é o seguinte, 
dizem que estão fazendo movimento negro. E é o seguinte, então, essas coisas nos 
atrapalham muito. Mas de lá para cá nós aprendemos que essa convivência não é difícil 
por acaso, essa convivência é difícil porque parte da parte, é o seguinte, parte política, 
parte ideológica, parte de militância, parte de direção, parte de interesse, parte de 
programa, parte de tudo, tudo quanto é parte. E nós, é o seguinte nós não precisamos mais 
de partes, nós precisamos de um todo. E foi por conta disso que nos últimos seis anos a 
gente vem reduzindo o espaço para os partidos dentro do MNU e em alguns casos, é o 
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seguinte, até... ainda não aconteceu com ninguém, mas vamos devagarinho 
[devagarzinho] empurrando aqui para fora e, é o seguinte, fazendo com que eles se 
submetam às decisões internas. E é difícil, é muito trabalhoso porque, normalmente os 
caras fazem discurso e não se empenham no trabalho. E aí nesse aspecto eu acho que São 
Paulo já foi melhor, assim como a Bahia já foi melhor, o Rio de Janeiro já foi melhor. E 
eu acho que nós estamos voltando para esse patamar, nos últimos dois/três anos, a gente 
está retornando para esse patamar. Claro, com muito mais dificuldade, hoje, por exemplo, 
os movimentos negros de partido tem todo o tipo de facilidade, você pega a UNEGRO, é 
o seguinte, eles defendem todas as bandeiras do governo. E é o seguinte, eles participam 
do governo, então eles têm verbas, é o seguinte, eles têm gente na SEPPIR [Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial], gente nos ministérios, gente no 
governo do Serra, é o seguinte, gente no governo do passado. Nós temos o pessoal da 
CONEN que é da articulação do PT, que eles têm um monte de cargos e tal. Não é a 
nossa realidade. Mas isso não nos impede de travar o trabalho com algumas dificuldades 
e tal mas nós temos a melhor militância do Brasil, é o seguinte: ainda. E seguramente se 
depender do nosso trabalho... eu acabo de ser eleito para a coordenação de organização, é 
o seguinte, nos próximos anos a gente vai fazer com que isso seja melhor. 
 
Muito obrigada Reginaldo! 
 
 
 

II.2. Entrevista com Sonia Santos e Gislei Monteiro (23 de Junho de 2006, 
São Paulo) 

 
Sonia Santos é coordenadora municipal da seção do MNU em 
Diadema. É, também, acessora de Milton Barbosa. 
 
Gislei Monteiro é filiada há pouco tempo no MNU. Trabalha no 
S.O.S. Racismo em São Paulo. 

 
 

1. Sonia, eu vou começar perguntando qual é a sua função dentro do MNU? 
 
Sonia: Bem, eu sou coordenadora de uma das seções mais novas do MNU, que é a seção 
de Diadema, né? Que é localizado no ABC [parte da região metropolitana de São Paulo 
composta pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do 
Sul]. Eu sou a coordenadora política, coordenadora geral, junto com a mãe de santo... 
mãe Mirewoá, que é a coordenadora afro, né? É... matriz africana. 
 
2. Como você ingressou no Movimento Negro? 
 
Sonia: Bem, eu ingressei no movimento negro... Fiz uma trajetória pelo método de 
educação. Eu entrei numa ONG, né? Que se chama Educafro, educação para afro-
descendente, da qual o coordenador é o Frei David e... o Frei David, vendo, né? A minha 



 15 

disposição de sempre estar em atos [manifestações públicas], sempre estar discutindo 
política e tal, um dia me apresentou ao Milton Barbosa, né? Que é o coordenador de 
relações internacionais do MNU. Aí o Milton  ele é assim com todo mundo, né?  ele 
manda várias matérias, várias coisas, livro, orienta a gente enquanto a se descobrir como 
negro. Ai eu fui me interessando, lendo, fui em algumas palestras que ele estava fazendo, 
que ele participava, o MNU. Aí eu gostei e entrei na entidade. A qual hoje eu estou há 
mais de quatro anos. 
 
3. E agora, você sente que há uma diferença entre a maneira que você vê a sua 
identidade étnica e a maneira que os seus pais vêem, por exemplo. 
 
Sonia: Ah, há uma grande... mudança, sim, porque enquanto negro sempre me assumi, 
mas a gente sempre ficava assim no além, né? Algumas respostas você não sabia dar 
automaticamente quando você se sentia discriminado. E a questão é que muitas coisas, 
quando o pai te orienta, ele vai pelo método da educação, né? Ah isso não é bom, isso é 
aquilo, mas a questão racial, ela é muito difícil, principalmente para a mulher, porque... 
eu sempre fui uma menina que assumi meu black power4, né quando criança. Então eu 
tinha aquela problemática de falarem que era cabelo de bombril [esfregão de aço] e tal. E 
aí a gente vinha também como o estereotipo de gordinha... tudo embutido. Então o que é 
que acontece, quando eu entro para a entidade, eu sei como me portar e como responder. 
E aí, eu me auto-assumo mais ainda e agora eu não admito certas questões que vêm 
veladas, né? Como discriminação. E, na verdade, é discriminação bem explícita, mas a 
gente não consegue identificar enquanto a gente não sabe certas palavras.  
 
4. Eu queria saber de você também, Gislei, como você vê essa identidade étnica? 
Você acha que os seus pais se relacionavam de maneira diferente com ela?  
 
Gislei: Eu comecei agora no movimento. Vim agora trabalhar no SOS, me interessou 
muito, né? Comecei a prestar mais atenção na minha identidade e comecei conhecendo o 
Milton Barbosa, conhecendo a Sonia e os demais funcionários daqui, do sector. Quando 
pequena o meu pai sempre me posicionou quanto às questões étnicas. Ele sempre falou 
para a gente trabalhar muito e sempre pôs para mim e para os meus irmãos a nossa 
identidade como negros. Ele sempre falou que nós como negros deveríamos estar 
realmente nos impondo, estudando, lutando e... lutando contra todo o tipo de 
discriminação e preconceito, né?  Então os meus pais, eles não vedaram isso. Muito pelo 
contrário, o meu pai sempre foi muito positivo em relação às questões de identidade.  
 
5. Sonia, você tem idéia de quantas pessoas participam atualmente do 
Movimento Negro Unificado? 
 
Sonia: Bem, nós tivemos o último congresso agora, né? Que foi o XVI Congresso do 
MNU, a nível nacional, que foi aqui em Itapecerica da Serra, que foi do dia 10 ao dia... 
13 de Junho, né? Onde a gente teve a participação, aí, de uns trezentos delegados. 
Tirando cada um... a proporção foi de dois para um, então, assim atualmente o MNU, ele 
está com mais de vinte e três Estados. Mas só que assim a gente não tem mão para assim 
                                                
4 Em Portugal o balck power é chamado de ‘cabelo afro’.  
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quanto, porque tem muita gente, né? Que... O MNU é uma escola... Eu acho que, além de 
ser precursor, muitas pessoas que você conhece e que você fala [dizem] “ah, eu participei 
do MNU” ou então “eu estou entrando no MNU”. Então o MNU ainda é uma referência 
enorme, né?  [incompreensível] é senador, né? Abdias do Nascimento... Sairam 
deputados, como Janete Pietá e outros nomes, bem famosos. Então, o MNU está, dentro 
desses Estados, muito bem articulado. Principalmente no Rio de Janeiro, aqui em São 
Paulo, em Pernambuco tem um pessoal muito bom. Então, a articulação do MNU, ao meu 
ver, ele está crescendo. Aqui, em São Paulo, nós estamos em muitas áreas novas, né? 
Então, assim, eu acho que... O total, total, eu não sei te especificar, mas eu vejo a 
entidade... pensa que trinta anos, fala assim “ah, deve ter poucas pessoas”. Não, mas para 
estar em tantos Estados, é porque ela continua com a mesma bandeira. E a bandeira 
política do Movimento Negro Unificado é o povo negro. Tanto é que essa entidade é bem 
radical na sua filiação. O Movimento Negro Unificado só aceita filiado negro, ou afro-
descendente. Então, por quê? Porque para falar da discriminação, nada mais... nada 
menos, você tem que ser negro. Então, ela está abrangendo muito mais. A gente vai fazer 
o levantamento agora com a nova coordenação que surgiu agora nesse último congresso. 
Vai se fazer um levantamento, porque até... fora do Brasil tem negros que falam do 
MNU, né? A nível internacional. E ela ainda é uma grande representação do movimento 
negro paulista e do movimento negro nacional. Então, por ter surgido aqui em São Paulo 
a gente vê que a... quando [se] fala em movimento negro... em outros Estados eu também 
já fui e já ouvi isso... mas aqui em São Paulo a gente ouve mais porque foi lançado aqui. 
Não tem como falar de movimento negro se não falar do MNU. Não existe isso. 
 
6. Mas como é que funciona essa questão no Brasil? Porque, por exemplo, talvez 
a minha ascendência não seja completamente negra, meu pai é bastante ‘misturado’, 
minha mãe também. Eu sei que tenho ascendência negra, mas não sei onde [na 
minha árvore genealógica], nesse caso eu poderia participar do MNU se eu 
manifestasse interesse? 
 
Sonia: Sim, porque o Movimento Negro Unificado, assim como a maioria dos 
movimentos, ele identifica o afro-descendente pela etnia, né? São os traços, o olhar, até o 
seu gingado, o seu jeito de falar. A gente sabe quando é negro ou não, né? E a questão é a 
seguinte: o auto-afirmar vem da pessoa também, não é? Porque, por exemplo, a pessoa 
aparenta um fenótipo... 
 
Gislei: Estereótipo...   
 
Sonia: É. Estereótipo branca, né? E de repente, quando você vai ver a raiz dela, ela tem 
um avô, um bisavô negro. Então se depende de como ela auto se afirma isso. E o auto-
afirmar isso, não é você... Muitos confundem essa auto-afirmação, né? A auto-afirmação 
é você valorizar a sua raiz. Então você tem que saber a sua raiz. Eu não posso dizer que 
você é branca, quando você se auto-identifica negra, quando você sabe a sua origem. E 
isso, como você diz, a ‘mistura’, nós também temos. Eu por exemplo tenho brancos e 
índios. Então, não dá para disfarçar os olhinhos puxadinhos, né?, Não é de japonês, é de 
índio. Então, a questão é a seguinte: muita gente, muitas vezes vem com essa questão da 
melanina, né? “Ah, você é mais branca porque você é isso e tal”. Mas, não tem isso. 
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Como eu posso falar que eu sou branca se eu tenho o cabelo crespo. Como que eu posso 
falar, pelos meus traços, meu nariz,... 
 
Gislei: são os estereótipos... 
 
Sonia: Os estereótipos que vai mostrando e a auto-identificação, que eu me assumo negra. 
Eu venho de avós negros. Venho de pai e mãe negra. Não tem como eu não ser negra. 
Lógico, tenho na minha família barancos, mas é... é muito pouco. A maioria é negro.   
 
Gilsi: (...) Eu acho que aí é que está a importância do movimento. Para você ter essa 
identidade, ter essa consciência de você se auto-afirmar perante aquilo que você é. Você 
se olha no espelho e você vê que os seus traços são de identidade negra. Então a partir do 
instante em que você tem essa identidade e você se une ao movimento, você começa a 
estar assimilando alguma coisa de importante na sua vida. Daí a importância do 
movimento na vida das pessoas. 
 
Sonia: É porque não adianta você casar com um branco... A gente sempre fala dessa 
questão, né? Porque têm as relações inter-raciais. Não existe isso de você proibir alguém 
de gostar da outra por causa de cor. Mas, por exemplo: o homem que se relaciona com a 
mulher negra, ele tem que por na sua cabeça que o ventre é negro. Não tem como sair 
uma criança que não tenha a origem negra. Como a mulher branca também que se 
relaciona com o homem negro, ela tem que saber que o filho dela vai ser. Inclusive uma 
mulher amiga me falou outro dia “olha, eu sei bem o que você passa com esse negócio de 
racismo porque o meu marido é negro”. Eu falei assim “Óh, companheira, eu sei que 
você é solidária, mas eu e o seu marido sabemos o que é sofrer racismo. Você se comove 
pela dor do seu marido, mas para sentir o racismo e a discriminação, temos que ser 
negros mesmo. Quando a gente fala da questão racial como negritude, a gente está 
falando porque a gente é discriminado pela nossa melanina, pelos nossos traços, pelo 
nosso cabelo, nosso jeito de ser –  pela nossa origem. Por mais que você queira se doer, 
você não é negra. Mas você tem uma noção, porque você é mãe de uma criança negra”. 
 
7. Como é que se dão as reuniões do MNU? Voltando nessa questão de ser 
representada: Você [Gislei] se sente representada pelo MNU, pelas ações que o 
MNU toma? 
  
Gislei: Certo.Então, é assim: eu comecei a conhecer o movimento agora e me identifiquei 
muito com a demanda que o povo negro tem em relação ao comércio, em relação ao 
estudo, em relação à sua própria História. E de alguma forma eu me identifiquei sim com 
esse movimento e eu, pessoalmente, estou aderindo até a algumas demandas que o 
movimento vem pleiteando para que a gente possa conseguir conquistas perante a 
sociedade. Por quê? Porque a sociedade foi... O negro, a identidade e a História do negro 
foi lesada de alguma forma. Então, o negro não tem História. Se você olhar para trás, 
você não sabe da onde você veio. Você não sabe de que família você é, qual o nome dos 
seus antepassados. Eu, negra, o meu sobrenome5 é português, é Monteiro. Estou 
estudando a História do país... a História de D. João... o começo da História do Brasil, e 
                                                
5 Apelido 
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eu vi o meu sobrenome, há muitos anos atrás, em Lisboa, em Portugal. Né? Monteiro. 
Então, eu como negra não tenho esse histórico. E na escola, também, eu não tive esse 
aprendizado. Sempre vi o negro de uma forma diferente. Então, essa identificação, essa 
representação, eu acho que é muito importante nos dias de hoje, porque busca, o negro, 
busca a sua identidade, a sua história e a história dos seus antepassados. Então, essa 
representação eu sinto muito grande dentro de mim. 
 
8. Sonia, como chega a conclusão de que atitudes, de que reivindicações, de que 
pressões políticas devem ser feitas? 
 
Sonia: é que o movimento, o primeiro de tudo, ele tem que estar onde o povo está. O 
movimento, ele é feito com pessoas normais, não é? Que a gente fala que é ‘o povo’. A 
gente está em todas as partes, tanto na periferia... Porque o negro está em todas as classes: 
ele está na periferia, ele está na classe média, também, como poucas exceções mas está na 
classe alta também. Mas como fazer o movimento? O movimento vem com as demandas 
que traz da sua base. Não existe movimento sem a base. E a base o que é que é? A base é 
você saber como a pessoa se relaciona, as crianças dentro da escola, como é que está o 
método de educação, como que essa criança é vista pela questão da religião. Você ser de 
matrizes africanas e você ter uma criança que vai para a escola feita no santo [praticante 
de religiões afro-brasileiras]. Como que é discutir isso? Como é discutir a questão de eu 
não ter acesso à educação? Porque nós temos aí trezentos e cinquenta anos de exclusão 
social e essa exclusão vem da História. E a gente está quebrando essas barreiras, através 
de como? De você fazer a questão das cotas raciais, de você discutir, por mais que 
[digam] “Ah, as cotas, não vão sanar”, a gente sabe que projectos não vêm a sanar uma 
demanda tão grande de trezentos e cinquenta anos, mas vêm amenizar. É uma reparação 
histórica. E a reparação histórica tem que vir de várias maneiras. É para a mulher negra, 
que está na base ali da pirâmide que ela não consegue... além de ser 58% das mulheres a 
renda de família, que sustenta a casa, o lar, ela que é a mais excluída, que é a mais 
violentada, que é morta. Por grandes [muitas] vezes, pela postura que se dá ao homem 
negro também. Porque ele traz algumas divergências, algumas coisas que o colonialismo 
colocou dentro da nossa cabeça, né? A rigidez, o machismo que é colocado, porque em 
África, quando a gente fala em África, a mulher é um ser grandioso, o útero dela é um 
ventre abençoado. Então como é que você pode ter uma mulher violentada, uma mulher 
agredida. Então, não existe isso. Então, a questão quando a gente vai para os movimentos 
sociais, nós vamos levando para a periferia e para todas as partes uma realidade que é a 
atual, que é presente. Nós estávamos lendo até uma reportagem, eu e a Gi, de uma atriz 
de Moçambique que veio para o Brasil faz poucos dias. Perguntaram para ela se ela 
sofreu racismo, ela falou “ontem”, onde? “No Shopping [Pátio] Paulista”, e por que? 
Porque uma mulher escondia a bolsa achando que ela [a atriz moçambicana] era ladra. E 
uma atriz, lindíssima. E ela não tem nem aparência de... de qualquer um. Imagina, então, 
um de nós que não temos condições sociais de uma boa vestimenta, né? Que não temos 
acesso a uma boa alimentação. Então quer dizer que nós não podemos sair, nós não 
podemos crescer? Isso é Passado. Sempre eu digo “Ninguém quer esmola”. O que 
queremos é oportunidades de igualdade. Para um país igualitário ele precisa abrir espaço 
para uma tal demanda. A demanda é: se você tem dentro de um país 56% do povo negro, 
por que é que você vê só 3% dentro da Universidade? Você não vê ele empregado... 
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Gislei: Essas são as demandas... 
 
Sonia: Você não vê ... a maioria não tem casa própria. 
 
Gislei: São as nossas reivindicações. 
 
Sonia: Então do que é que você está falando? Um país que não reflecte a sua igualdade 
também na sua cor, reflete uma mentira, né? Um ‘mito’, que a gente chama um mito 
racial. Então as crianças é, [usando] uma frase de Nelson Mandela, as crianças não 
nascem racistas. Ninguém nasce com uma trinta e oito na mão. Eu duvido que um pai, 
por mais que seja... que cometeu um latrocínio, cometeu alguma coisa... ele não vai 
querer para o seu filho isso. O que ele quer é o acesso... ele quer para o filho o melhor. E 
você pode ver que todas as pessoas presidiárias, alguma coisa que você vai fazer 
pesquisa, a primeira coisa que elas falam “Eu não quero isso para o meu filho, eu não 
quero isso para minha família. ‘Eu’ errei”. Mas quem também não impôs esse erro? Será 
também que ele [o presidiário] entrou por que quis? Será que ele teve acesso a um bom 
emprego? Será que ele teve acesso a um bom diálogo? Por que muitas coisas são falta. 
Falta a questão de você ter um lar bem compreendido, né? As pessoas falam de família, 
né? Mas, a base de tudo é a família. Se você tem um pai que tem muito pouco e não tem 
condições, ele é exposto de uma tal maneira, a uma tal violação do seu próprio eu, que 
você não pode por A ou B determinar que ele totalmente errou. Porque ninguém erra 
também porque quer. Eu acho que as condições mostram que a gente pode ter um país 
melhor, ou um mundo melhor, quando a gente começar a ver dentro de nós mesmos. Eu 
só vou fazer a transformação quando eu fizer dentro de mim, eu só vou fazer a 
transformação quando eu fizer dentro da minha casa, quando eu fizer no meu bairro. 
Quando eu fizer na minha cidade, aí então eu vou progredir. Porque não adianta nada eu 
querer cuidar de uma pessoa tão longe, tão distante sendo que do meu lado tem alguém 
passando fome, sendo que do meu lado alguém só quer que eu dê a mão. Então, não 
existe isso. 
 
9. Então como é que o MNU chega à essas pessoas? Através de outras ONGs? 
Tem projetos específicos para a parcela da população que não faz parte do 
movimento, que não tenha a ‘consciência negra’, a consciência da sua etnicidade? 
 
Sonia: É fazendo palestra em escolas, debates, discussões. É fazendo panfletos, cartazes, 
chamando para palestras. Muitas vezes também a gente está no lugar, por exemplo,como 
eu disse, a USP [Universidade de São Paulo], é uma grande dificuldade nossa de ter gente 
lá dentro, né? Porque a USP demora para fazer alguma melhoria nessa questão de 
estudo... Mas para levar para uma pessoa desconhecida é como eu estar aqui falando com 
você e de repente ter alguém ali no ônibus, alguém ali sentado, e eu estou vendo a 
necessidade dele. É conversar com ele, é estar falando com ele, e para isso você precisa 
dialogar, levar material. E esse acesso vem através de quê? Você ver o que o projeto da 
entidade quer, a entidade conversa sobre isso, faz reuniões sobre isso, faz seminários, faz 
congressos, e ela geralmente tira algum caderno de orientação básica e alguns materiais 
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que a gente não fica só com eles, a gente leva para escolas, lógico que a gente primeiro 
tem que convencer o lugar de receber (risos)  
 
Gislei: È uma divulgação de vida-a-vida. Você vai ter que realmente interferir naquele 
momento daquela pessoa. Está inserir nela a identidade e... fazer nossa divulgação de 
vida-a-vida: você está convidando, fazendo palestras, insistindo, você tem direito a 
lugares melhores na sociedade, tem direito à educação, direito a um lugar ao sol. Então, 
dessa forma que o MNU age, né? Fazendo palestras, congressos e, assim, o mais 
importante que eu achei quando fui em algumas dessas reuniões é esse contato que você 
tem, de convidar o seu colega, de convidar o seu parceiro, de estar divulgando, de estar 
falando que existe uma reunião, de estar promovendo. E é mais essa relação humana, né?! 
Para você ter... como ela [Sonia] falou, porque é uma coisa muito importante o que ela 
falou: que a base de tudo... você tem que começar em você – o seu eu. De você para fora, 
de dentro para fora. A partir do instante em que você está bem consciente, que você está 
bem desenvolvida, você consegue divulgar o trabalho, você consegue está levando 
adiante um trabalho social, né? Porque a mulher agora ela é muito para a sociedade. De 
uma forma diferente.  
 
Sonia: E... uma coisa que muitas pessoas falam, mas ninguém tem noção quando você 
entra para um movimento que realmente você fala, não é vestir a camisa, mas você se 
identifica com a entidade que você está, muitas vezes você escuta – principalmente a 
mulher – você escuta assim que “ah, esse é o movimento de quem não tem o que fazer... 
que a mulher devia era está lavando, limpando a casa!”... Você escuta assim “movimento 
de vagabundos”... Mas assim, eu fiz uma resposta bem resumida para uma pessoa, assim: 
engraçado, né? A sua carteira profissional surgiu do nada, né? Teve grandes revoluções, 
grandes pessoas morreram para uma carteira profissional, a qual você leva no bolso e 
nem sabe quem foi e quem deixou de ser. 
 Muitas pessoas foram exiladas, né? O MNU surge na época da Ditadura [Governo 
Militar de 1964 a 1985], né? Dizendo para quem? Para os nossos governantes, que no 
Brasil há racismo, né? E esse racismo estava penetrante. Bem na época da Ditadura você 
conseguir levar milhões de pessoas para frente do Teatro Municipal [de São Paulo] e 
dizer que “temos racismo”, ah, era muito difícil, né? Ainda é. É porque tem aquele povo 
do “deixa disso, que não fala isso, não comenta aquilo”, mas na verdade eles... eu acho 
que o saber, o saber é grande, é maravilhoso. E quando você dá chance para as pessoas 
conhecerem os dois lados, é o que é interessante. Não adianta você falar que tem racismo 
se você não consegue discuti-lo e se você não consegue assumir algumas dificuldades que 
são notórias. 
 
Gislei: E uma coisa que eu acho muito importante é que nós devemos sempre ter 
exemplos. E sempre estar fazendo desses exemplos um ícone para a nossa luta. Uma das 
coisas que me chamou muita atenção há muito tempo atrás, antes de eu entrar no 
Movimento, antes de eu estar totalmente consciente daquilo que eu sou, eu li a história da 
Rosa Parks – quando ela [Sonia] falou que para você ter certos direitos você tem que 
olhar lá atrás – porque antigamente o negro não tinha o direito nem de entrar num ônibus, 
não era aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? E essa mulher, ela realmente foi 
desbravadora, ela lutou e conseguiu. Foi presa, foi discriminada e daí em diante que 
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houve outras e outras e outras até chegar nos dias de hoje que nós estamos sentadas de 
uma forma bonitinhas dentro do ônibus indo, trafegando, estudando, mas houve um 
começo, houve uma luta. Então, quando ela falou “quando você tem a sua carteira 
registrada e você vê que você tem seus direitos, você tem que ver o que se passou lá atrás 
para o povo negro”. E mesmo sem ter essa identidade, mesmo sem eu ter vindo trabalhar 
aqui no S.O.S. Racismo [de São Paulo], isso há muitos anos atrás, eu lia história de 
pessoas, de mulheres negras. E a história da Rosa Parks foi uma história que realmente 
ficou na minha vida e é um grande exemplo para mim. 
 
10. Vocês acham que há muita gente que nega a identidade negra por causa da 
dor e sofrimento que falar do racismo traz?  
 
Gilsi: Sim... 
 
Sonia: Eu acho que não é só isso não... 
 
Gislei: Eu estou dando a minha opinião, um exemplo meu. 
 
Sonia: Eu acho que tem muita coisa mais velada 
 
Gislei: É 
 
Sonia: Por exemplo, é a questão de você, por exemplo nós temos as terras dos 
quilombolas – onde que estão as terras dos quilombolas? [Assunto] que ninguém gosta de 
falar. Por que é que muitos movimentos são contra as terras dos quilombolas? Porque a 
grande maioria [das terras] está no poder da Igreja, está poder da Indústria. Grandes terras 
foram invadidas. O povo quilombola foi jogado, igual [aconteceu] aos indígenas. Então 
quer dizer, “você tem a sua terra invadida e agora você querer o projeto quilombola, o 
quê? Eu vou ter que te dar a terra que eu já catei faz tempo? Eu vou ter que te devolver? 
Eu vou ter que assumir que eu roubei?” Então, a questão é muito pior. A questão também 
é você dizer que “eu te proibi de estudar!”. Porque o negócio é, as pessoas falam... 
quando a gente fala muito do acesso a educação, é nisso. O povo negro não teve acesso à 
educação. Quando a [princesa] Isabel assinou a Lei Áurea, ela não assinou nada, ela não 
deu liberdade nenhuma. Porque não existia mais ninguém liberto, porque nós estávamos 
na mazela, nós estávamos marginalizados, nós já tínhamos os nossos primeiros 
moradores de rua, que eram os [da Lei] do ventre-livre, nós já tínhamos os idosos, não é? 
A questão [a Lei] do Sexagenário. Então, o que é que acontece? Ela [a princesa Isabel] só 
veio mais porque tinha interesse de dinheiro entrar no Brasil. Com a relação comercial 
internacional que ligava [a obrigava] a fazer isso. Agora, os italianos quando vieram para 
o Brasil, o que é que eles tiveram? Tiveram direito à quê? A terra. Enquanto nós somos 
jogados na rua. E aí os outros falam assim “não, mas isso não prejudicou em nada a 
vocês, porque assim vocês ficam de coitados”. Quer dizer, então que seu meu pai não 
teve, meu tataravô não teve, eu vou criar do além, né? Eu vou ter do imaginário...! O que 
é histórico, o que você traz contigo, a sua herança – lógico que se você for um bom 
administrador você só dá fruto, agora quem nunca teve, como é que vai dar fruto? 
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Gislei: Agora, uma outra questão, igual ela falou – a sua auto-identidade, identidade 
individual, para cada ser humano que existe aqui no País e no mundo – se causa uma dor? 
Causa. Por que causa essa dor? Porque o povo negro ele sofreu... A história em si é uma 
história muito triste. Então, foi escravo, sofreu, foi chicoteado, sofreu várias 
adversidades, criminalidades enfim... né? Então, isto para quem tem o sangue correndo na 
suas veias (se auto-identifica negro), causa uma dor muito grande. E essa dor faz com que 
o negro ponha uma camuflagem. Se camufle, né? Ele não queira nem se olhar no espelho. 
Ele fala “não. Não quero nem olhar no espelho”. Eu tenho um irmão que não olhava no 
espelho. E... a partir do instante em que eu fiz ele olhar, eu fiz ele se auto-identificar, isso 
causou uma dor nele. A partir do instante em que ele sentiu essa dor, ele renasceu. Mas a 
duras penas. Eu acho que para uma pessoa individual ela se auto-identificar ‘hoje’... 
porque pela própria história, pela própria discriminação que o negro sofreu e vem 
sofrendo, isso causa dor, mas não uma dor, como ela falou, a partir do momento que você 
sabe, você renasce e você tem força para lutar e você tem como se orgulhar da sua raça. É 
quando você vai além da história brasileira, você vai para a História da África. Sendo que 
na África eles foram um povo diferente, eles tiveram a cultura deles, eles nasceram na 
mata, eles tinham suas aldeias, eles viviam de uma forma antiga (sic), né? Aí a partir 
disso que você vê o seu antepassado, você se auto-afirma. Aí você passa a ter menos 
vergonha, menos dor. Mas para o afro-descendente, para determinadas pessoas, existe a 
dor sim. Mas por isso, eu falo “ as pessoas têm que se ligar aos Movimentos, para que 
elas possam renascer”. É um renascer. 
 
Sonia: A pessoa tem que lembrar o principal “eu não venho de... 
 
Gislei: É, é psicológico também...  
 
Sonia: ...[“eu não venho de...] descendência de escravo. Porque o meu povo em África 
não era escravo. E começa por aí. Então quando você... e eu falo isso porque a gente, 
principalmente a gente que está em Movimento, criar os nossos filhos é uma maravilha! 
Porque nós temos uma outra visão, não é? Nós temos uma visão de Movimento que nos 
ensina a nos respeitar, nos auto-assumir, nos ensina a nos valorizar. Então, quando você 
fala... por exemplo eu falo com os meus filhos, eu falo “negro lindo! É um filho lindo! 
Esse negro é lindo! É maravilhoso, é o meu negão!”. Esse é o amor que nos temos que 
ensinar. E ele se auto-identifica, ele seu auto-conhece. Então, isso é trazer uma nova 
formação e essa nossa formação vem com a nossa auto-estima, porque nós também temos 
que nos valorizar não só na questão de você ter o direito enquanto mulher negra de ter o 
cabelo de chapinha, de ter o cabelo Black Power, de ter seu cabelo trançado. Você tem 
auto-estima de ‘ser negra’, de se valorizar enquanto a sua melanina e de saber que no 
espaço onde quer que você vá, você sempre vai ser negra. Você nasceu negra e vai 
morrer negra.  
 
Gislei: Psicologicamente se tornar ‘livre’.  
 
Sonia: Isso. 
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Gislei: Essa é a palavra. No seu psicológico você estar resolvida consigo mesma e se 
tornar ‘livre’, independente da sua circunstância, independente do seu cabelo, mas assim: 
ser uma pessoa feliz. Porque eu acho que o que o ser humano busca é a felicidade. Todo o 
ser humano busca a felicidade, e a minha felicidade onde está? Onde está essa tal 
felicidade? A felicidade é você mesmo, está dentro de você. A partir do momento em que 
você é ‘livre’, o seu psicológico vai adiante. Então você consegue fluir, você consegue 
estar passando coisas para as pessoas, ensinar. 
 
Sonia: É, e aí o que a gente vai ter com isso? A gente vai ter crianças que a gente não vai 
amenizar porque não vamos nos iludir – a discriminação não vai terminar... tão cedo. 
Mas, o que o que é que você vai ter com isso? Uma criança que futuramente, meus netos, 
bisnetos terão uma relação bem melhor. Terão uma relação de se auto-gostar, se auto-
conhecer, de saber sua história, porque um ‘povo’ sem cultura não existe. Um povo sem 
raiz não existe. Você tem que valorizar as suas origens, a sua crença, o seu jeito de ser, 
mas respeitando sempre o outro. A diversidade e a diferença sempre vão existir, mas 
como é que eu posso conviver com isso? Aceitando o outro como ele é? Ou me aceitando 
como eu sou? Então, são questões que você fundamenta para se tornar, eu digo “ser 
humano melhor”. Independente da sua raça, da sua cor a pessoa tem que ver você no 
melhor de si, para conviver em harmonia. Porque não existe eu ser do Movimento Negro 
e não conseguir dialogar com um branco. Não existe eu ser do Movimento Negro e não 
conseguir sentar com pessoas de outra cor, de outra origem, não existe isso.  
 
Gislei: E ter seu próprio argumento, né? Ter suas próprias idéias, ter suas próprias 
reivindicações... 
 
Sonia: Eu tenho que falar por mim. 
 
Gislei: De uma maneira sociável, porque a sociedade [brasileira] abrange, enfim... 
italianos [pessoas de origem italiana], brancos, negros, japoneses [pessoas de origem 
japonesa] etc. A sociedade é para todos. Mas cada um tem que buscar o seu direito. Nós 
negros buscamos o nosso direito, baseando-nos e... assim, pegando num gancho mesmo e 
nos apoiando nos movimentos, porque de alguma forma o Movimento é um apoio. 
Porque se você... agora, você tem que olhar para trás, você tem que ter esse respaldo. 
Porque o Movimento é um lugar de respaldo. 
 
Sonia: E respeitar... as pessoas dizem assim... que no Brasil nós temos um clima de 
racismo, que dificilmente a gente consegue colocar alguém na cadeia. Por quê? O País 
não assume nem que ele é racista, então vai ser difícil colocar alguém na cadeia, mas eu 
tenho que ter a minha voz. Eu tenho que saber que eu sou negra. Negra ‘sim’, agora 
macaco, chipanzé, bicho, isso não sou. 
 
11. Você, Sonia, observa as pessoas agirem de maneira racista e falarem, “não, 
não sou racista porque você nem é negra”? Você escuta, às vezes, este argumento?  
 
Sonia: Ah, eu escuto várias coisas, mas eu sempre digo assim “o que mata vocês é que 
infelizmente eu tenho melanina para dar e vender”. É que a gente... cada um acha que a 
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negritude está só no ato de você ter uma melanina mais forte. Não. A palavra é ‘negra’, 
que assim sou eu. Quando eu me auto-identifico no IBGE [Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística], eu ponho negra. Então quem me auto-assume sou eu. Eu sou 
mãe de duas crianças negras. Então, eu sei muito bem o que essa palavra me custa, 
porque eu a amo, mas me causa muita dor às vezes. Principalmente para a mulher negra 
que está como liderança em Movimento Negro. Porque várias coisas são agregadas a ela 
[a palavra ‘negra’], menos [exceto] que ela [a mulher negra] tem capacidade, que ela tem 
qualidade, que ela sabe o que quer: essas coisas não são agregadas a ela. Porque a pessoa, 
principalmente quem já vem de uma idade que já tem uma certa experiência de vida, a 
gente não é corruptível mais. A gente já tem bastante experiência, a dor infelizmente é 
um mau que também cura, é um mau que transforma você. Agora, transforma você para 
melhor. Você não pode pegar as coisas ruins e lhe fazer pior, então você tem que 
aprender com a dor. Por mais que eu esteja doente, por mais que eu esteja com a dor, eu 
tenho que falar para o meu povo negro “vai à frente, vai para a guerra, é teu, é teu direito, 
você se conhece enquanto negro, você se assume enquanto negro, você tem a mesma 
oportunidade”. A gente tem que se fazer valer. Não é porque eu não vou ter um filho 
pelas cotas raciais que eu não vou levantar a bandeira pelas cotas raciais. Eu quero meu 
povo negro é lá, sendo doutor, sendo advogado, juiz. Eu quero meu povo negro no 
mesmo espaço que todos têm direito. Então, para isso, eu preciso muito gostar da minha 
cor e me auto-identificar enquanto eu sou. Então, para mim tanto faz se vão falar da 
pouca melanina, se vão falar da coisa... Existem várias tácticas, né? É que nem guerra, 
você usa a arma que quer, né? Cai quem é bobo, né? Então, aqui, comigo essa não 
funciona, está descartada.  
 
Gislei: Mesmo porque as pessoas que têm menos melanina, elas carregam os traços, né? 
Então uma pessoa que não tem [muita] melanina, uma pessoa de outra raça, quando ela 
olha para você, ela já vai pensar. Ela vai pensar. Por mais que você tenha menos 
melanina, melanina é o tom da pele, né? Então, mais melanina, mais negro, menos 
melanina menos negro. Então, se uma pessoa olhar para você e vê você com algum traço 
não vai lhe reconhecer como branco. Vai dizer “você não é negra, né?” Então, é difícil, a 
pessoa vai dizer “você está defendendo, mas você não é negro?”. Então, é difícil, é meio 
camuflado isso. Porque geralmente, de alguma forma, para se defender [da acusação de 
racismo], a pessoa vai dizer que você não é. Para não ter que ouvir aquela determinada 
ação, mas na realidade ao você se deparar com uma pessoa você vai ver que a pessoa tem 
traços, né? Que a pessoa realmente é negra. O presidente Barack Obama, ele... todo 
mundo falou “primeiro presidente negro”. Não preciso falar mais nada. 
 
Sonia: É e não existe no Brasil ‘raça pura’, né? Grande iludido [quem pensa que há], 
porque quando nós chegamos aqui já estava invadido faz tempo, já começou pelos índios. 
Então a questão é a seguinte... quando se dá isso [da negação da identidade negra pelo 
olhar do ‘outro’ devido a cor da pele mais clara], é para reduzir o conteúdo de solução, de 
o debate, para tirar a pessoa do sério, mas quando a pessoa sabe muito bem o que ela é, 
ela não cai mais nesse jogo, ela continua adiante, né? E...  
 
[Gislei deixa a sala temporariamente] 
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Sonia: ...e a formação se dá de várias maneiras. Agora, o que importa é o que você passa 
adiante. Se você passa com o seu estereótipo... Graças a Deus, né? Eu dentro do 
Movimento Negro sou muito bem respeitada, por enquanto, o que eu estou sabendo! 
Então, é o seguinte, por que? Por que você se faz auto-respeitar, enquanto você se 
assume, enquanto a sua postura política como mulher negra, enquanto as questões que 
você leva, porque você enquanto liderança, você tem que aprender isso: você não sai de 
casa, você não sai do seu local de trabalho para você fazer uma bandeira de luta para 
você, eu Sonia, não. Eu saio da minha casa levando um nome e intenções para povos que 
eu conheço e que talvez eu nem venha nunca a conhecer. Porque a Sonia, ela é 
passageira. A Sonia vai a qualquer momento, mas o nome da entidade, as lutas que 
ganham em nome da entidade, essas são históricas. Vão ficar aí pegando no mundo 
enquanto o mundo existir. Então, as questões que você faz, você sempre tem que se voltar 
nisso: nada é para você, tudo é para um grupo, geral, para valorizar a maioria, e se não for 
para a maioria, se for só para o seu interesse, então deixa de ser um movimento social e 
passa a ser uma questão individual sua. Então, para você estar no movimento, você tem 
que pensar que muitas vezes você vai ficar sem dormir, que você vai chorar sim, porque 
vão querer, né? Te fazer... mil e uma coisa para você desistir, mas quem é guerreiro, né? 
Quem é guerreiro, ele chora sim, chora. Mas ele lava o rosto e amanhã está de pé fazendo 
a mesma coisa, porque ele sabe que a luta não é em nome dele, é em nome de uma nação. 
E essa nação, ela se dá enquanto povo negro, enquanto ser humano. Então, a gente tem 
que abranger um leque maior de pensamento e ter uma visão mais ampla. 
 
12. Sonia, voltando então a falar um pouco do MNU, ele não está associado a 
nenhum Partido Político, não é? 
 
Sonia: É primordial isso, né? Primeira coisa para a filiação, além de ser negro, essa é 
outra coisa. Por quê? Porque atrelar a um Partido limita você. Limita o seu andar, limita 
as suas discussões, porque no partido você tem o seu pensamento, né? Ele não proíbe que 
ninguém do MNU tem o seu partido, mas a sua opção partidária tem que ficar no seu 
partido. Agora a questão do Movimento Negro é o Movimento Negro, porque se atrelar 
ao Governo, se atrelar à algum órgão que vá dá linha no movimento não tem como. O 
MNU é um dos poucos [movimento negro], porque tem muitos que se auto-identificam 
enquanto partido, né? Mas o MNU ainda continua, com seus trinta anos, com essa 
filosofia, e se Deus quiser vai terminar assim, para continuar bastante anos assim. 
 
13. Mas [o MNU] é uma ONG? Como o MNU subsiste sem apoios do Governo?  
 
Sonia: A grande maioria [de apoios] também é do voluntário, do próprio militante, o 
militante que busca. Lógico, que quando a gente faz congresso, alguma coisa, o Governo 
dá um apoio como em geral para qualquer outro movimento, porque é uma questão, né? 
da parte social. Para isso existe verba em qualquer órgão. Mas não pagando nenhum 
militante e não arcando com o salário de ninguém porque nós do MNU não temos salário, 
né? Temos sim: muita vontade, muita garra, determinação. Todos os militantes que estão 
dentro do MNU sabem da sua participação histórica para a entidade, e sabem que estão 
ali a fazer um trabalho social. E social voltado para o negro, não é? Que a gente abrange 
também a questão de direitos humanos porque a gente sabe da questão da violência que 
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tem entre os jovens negros, a questão da mortalidade, a questão de outras coisas, mas 
estar dentro do Movimento Negro, você tem que saber que você não vai estar lá pelo 
salário, né? Que isso não existe. Algumas entidades estão... coligadas com sindicatos, 
partidos... aí tem essa questão do salário, mas aí é problema da outra entidade. Para nós 
do MNU é primordial que não tenha esse vínculo.  
 
[Gislei volta à sala] 
 
14. Vocês têm uma sede onde fazem as reuniões? 
 
Sonia: Aqui em São Paulo a gente se reúne com o apoio do Sindicato dos Radialistas que 
cede o espaço para a gente, porque a gente tinha uma sede, mas por uma problemática a 
gente teve que deixar essa sede que era aqui em São Paulo. Mas só que está tendo uma 
nova criação, né? Que foi até com o apoio do [Reginaldo] Bispo que era nosso 
coordenador estadual e agora é nacional, que a gente está pretendendo ter uma [sede] lá 
em Campinas, e aí... a gente está bolando. Mas tem, o MNU a nível nacional ele tem 
terrenos, tem projetos para uma sede nacional, né? E em cada Estado ele está localizado 
num espaço, né? Que seja cedido por um sindicato, ou tem a sua própria sede em alguns 
Estados, mas aqui em São Paulo, a gente está pretendendo fazer uma.  
 
15. Sonia, voltando na questão cultural: você acha que a cultura afro-brasileira se 
diferencia das outras culturas da diáspora negra? Como você vê a relação entre as 
expressões: ‘cultura negra’ e a cultura ‘afro-brasileira’? Existe uma diferença? 
 
Sonia: Olha, o que eu escuto muito no Movimeto Negro, é que assim: quando a África foi 
dissolvida, né? Foi massacrada, ela perdeu muito histórico. E nós sabemos que o Brasil, é 
o segundo país, fora a África, né? como se diz ‘berço africano’, né? Então, muitos em 
África vêm para o Brasil para buscar algumas culturas que permaneceram. Por quê? 
Porque graças à Oxalá a gente teve muitas pessoas que sobreviveram e passaram isso 
para os seus descendentes. Então, algumas coisas que se perderam em África que muitos 
povos aqui de quilombolas e de outras nações, de queto, de nagô ainda preservam. Então, 
ainda a gente troca essas coisas. Mas há uma diferença grande, porque em África não tem 
Matrizes Africanas, e no Brasil já tem. E são as matrizes africanas as grandes detentoras 
da linguagem em iorubá, né? Guardou-se muita linguagem. Então, foi passando isso de 
terreiro para terreiro, então isso se guardou muito. Só que, em África, nós sabemos que 
não tem essa cultura. Então, muitas vezes a gente troca informação. Eu já tive a 
oportunidade de entrevistar alguns professores africanos e eles me falaram que a 
linguagem em África muito é tambor... e... nós nunca tivemos isso. Nós aqui somos muito 
parecidos assim no descolar6, na maneira de agir, né? No toque [toca no ombro de 
Gislei]. Isso, isso é de África. Você se aproximar do seu colega e pegar e tocá-lo. É o 
prazer de saber que ele faz parte da minha vida. Então... mas é... eu ainda não fui, né? Eu 
não tive esse prazer, mas no dia que eu for eu trago mais informação. Mas assim, igual o 
dialeto francês... que a maioria dos povos africanos têm, no Brasil já tem uma grande 
diferença nisso. Aqui a gente é ao contrário, a gente adoraria descobrir mais línguas 
africanas, né? É, porque o iorubá que a gente fala em si, são vários dialetos, né? O nagô, 
                                                
6 Calão corresponde ao ‘desenrascar’ de Portugal. 
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queto, angola, jeje, então não dá para a pessoa falar assim ‘eu sei todo iorubá’, não é? 
Agora, as Matrizes Africanas são um grande detentor disso, e os quilombolas, né? Por 
quê? Você tem terras de quilombo que guardaram muito muitas coisas, né? A questão de 
você trazer a capoeira como defesa, mas em alguns lugares é tida como dança de Orixás. 
Então, depende da tradução de cada povo africano, né? Mas é uma troca muito 
enriquecedora.  
 
[Gislei vai embora] 
 
16. Sonia, falando então do patrimônio, que você referiu, sobretudo do imaterial, 
mas você vê no patrimônio material, por exemplo, nalguma construção 
arquitetônica, o patrimônio africano? Como você definiria o patrimônio afro-
brasileiro? 
  
O patrimônio africano, quando a gente fala de cultura a gente fala de várias coisas, né? 
Não só das nossas pinturas, não só a questão do nosso artesanato, a questão da nossa 
comida, né? Nossa culinária, nosso paladar, é um tipo diferente, né? Com o sabor mais... 
consistente né? Como tem na Bahia, que é aquela comida que você fala ‘nossa, é negão 
mesmo que cozinhou’. Então, tem várias coisas que a gente preserva ainda, mas que, 
muitas delas, [ou] algumas... igual, eu sou descendente... e... a minha família é mineira, 
então, muitas comidas que você vê falando que são mineiras, são também de alguns... 
porque Minas também tinha bastantes quilombos, não é? Então, algumas coisas que você 
traz dessas culturas não é só o jeito... o jeito de vestir também. O jeito de vestir 
identificado, né? O negro quando você olha assim o jeito, você até sabe de que estado 
[brasileiro] ele é, se ele é do hip hop, se ele é do samba, mas a gente vai trazendo isso. Só 
que assim, a problemática que a gente tinha muito é quando a pessoa falava da questão do 
cabelo, não é? Que é uma grande dificuldade das mulheres negras, porque quando elas 
vão para o local de trabalho, algumas são proibidas de usar tranças, de usar o seu rasta7 , 
como o homem também na questão do banco. Mas assim, ele prefere perder o emprego, 
ele prefere perder o emprego do que perder a sua cultura do que perder a sua 
identificação, por que isso ele traz consigo, né? Ele não fez aquilo à toa. Até porque, para 
você fazer uma trança afro, tem história. O cabelo, ele tem seu significado. Não só por 
uma questão sensual, mas também por trazer, na forma que você faz o trançado, a sua 
cultura, a sua origem, de que nação [africana] você está falando. E isso são coisas que 
você vai aprendendo com o tempo, né? Porque é enriquecedor, é muito grande, muito 
amplo, né? Mas são coisas que a gente pensa que são gestos poucos, mas se você lima, 
não tem como você passar a história adiante. Não tem como você... você perde a 
identificação, não tem como preservar aquilo. Então, [a cultura afro] está em bastantes 
coisas, né? Como todos os povos, né? Mas é uma auto-identificação muito colorida, 
muito alegre. O povo em África é muito isso, né? Quando se fala do carnaval que nada 
mais foi do que... com origem negra, né? Você está falando de um povo alegre, você está 
falando de um povo que por mais sofrimento que ele tem sofrido, ele levanta, ele ri, ele 
fica alegre, mas não da desgraça. Ele se demonstra alegre a ativo para vencer suas 
batalhas. Ele não vai para a batalha chorando. Ele vai para a batalha consciente de que ele 
                                                
7 No Brasil, usa-se o diminutivo de ratafari, referente à cultura do rafastarismo, ‘rasta’ para se referir aos 
dreadlocks do cabelo. 
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está lá porque ele vai ter a vitória. Todos nós temos que ter a nossa vitória. E isso é 
preservar a nossa cultura também. É uma maneira que... muita gente vê... eu vi muito 
isso, quando as pessoas vêm da África... os angolanos, aí eles falam assim “nós não 
fazemos isso, nós não fazemos aquilo...” E nós [dizemos] “não... aqui nós já vencemos 
isso”! Está-se na luta contra o machismo, mas estamos vencendo. A mulher negra, ela 
sabe o seu espaço, ela sabe o seu local, ela batalha para aquilo, ela quer sair daquela 
parede e para isso ela precisa ter mais voz e aqui nós sabemos que em África a mulher 
negra não tem tanta voz. Aqui não. Nós queremos estar ao lado, né? Ao lado!  
 
17. E o patrimônio colonial brasileiro? Você acha que ele também tem relação 
com o patrimônio negro? Porque, por exemplo, em Minas Gerias muitas das 
senzalas foram destruídas para se construírem outras coisas no lugar, com você vê 
isso? Você acha que é bom apagar essa memória? 
 
Sonia: Então, eu acho triste porque eu tive o prazer de estar na Bahia no local onde Mário 
Gusmão fez a sua peça de teatro, né? Mário Gusmão foi um dos grande artista negros, 
num tempo muito difícil, e.... e imagina, eu tremia ali... porque é diferente, é diferente 
você estar num espaço que teve um histórico, que têm aquela coisa. Então, eu acho que 
todo o lugar deve ser preservado. Deve ser preservado, porquê? Porque é uma maneira de 
você mostrar, de você contar, é através daquilo, né? Você tem um Brasil que do 
Oiapoque ao Chuí [quis dizer]8 teve quilombos, né? E você vê o mapeamento histórico de 
quilombolas é enorme. E como que eu vou levar... Que nem, o Jabaquara é uma cidade 
agora, mas foi um quilombo. Quem estuda sabe isso. A área de Angabaú que teve tanta... 
né? Povo negro. E você não ter como contar aquilo... Você sabe que não vai ter todos os 
espaços, mas precisa sim. E muitas vezes ele é preciso [o patrimônio material] para ser 
lembrado o que não fazer de novo de errado, o que não cometer de errado. Porque, às 
vezes, a gente fala assim “olha, a gente precisa desse espaço” mas aí o que é que 
acontece? Eu estou cometendo aquilo, né? Você está vendo aí crianças que estão sendo 
pegas [para trabalhar] dentro de canaviais e que estão dentro de fazendas... é... até as 
domésticas. A gente vê! A gente pensa que passou isso [a escravidão] e não passou! A 
gente está vendo isso acontecer e se reproduzir. E aí vamos fingir que isso não é racismo, 
vamos fingir que isso não é escravidão? Não tem como! E às vezes para a gente ensinar 
para o outro que aquilo é errado, nós devemos mostrar aquela dor também. Mostrar que 
alí oh, ali, você tem ali, morreram tantos, ali foram tantos que conseguiram fugir, ali 
foram tantos que conseguiram sobreviver. A cultura é essencial para todo o povo. A 
cultura ele é a base de tudo. O ensinar vem através de você trazer a sua linguagem, suas 
vestes, trazer o seu histórico e reportar para ele. Então, quando você vê um local, igual 
Minas... vários locais que você vê por aí... teve um aqui em São Paulo também que era 
perto da igreja, que você vê a Igreja que é das Mulheres Negras, e você vê que querem 
tirar. Tirar porquê? Lá era o espaço que as mulheres fingiam, né? As nossas negras muito 
espertas, nossas Iabás9 muito espertas... fingiam que iam rezar, mas nada mais faziam, 

                                                
8 Expressão que se cristalizou no vocabulário popular e que se refere, supostamente, aos pontos mais extremos do 
Brasil. Actualmente se considera o Monte Caburaí como o ponto mais à Norte do país. 
 
9 “Iabá ou Iyabá é o termo usado para definir os Orixás femininos tais como: Oxum, Oyá, Obá, Yewá, Iemanjá, Nanã e 
outras. Também é a designação de um cargo feminino, dentro de um Centro de Umbanda”. Informação retirada do 
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debaixo do porão, do que os seus belos toques, de tambores, os seus belos e... 
espiritualidade, o seu aproximar de África. E isso a gente precisa ter, esse espaço. E a 
gente tem esse espaço como? Mostrando! Não é? E preservando. A história ela é 
preservada... depende do que a gente quer preservar também, né? A gente não pode 
preservar um... um histórico do... por exemplo, você mostrar dentro do livro didático, a 
criança... vendo que o seu povo apanhou, que estava pelado. Mas ninguém mostrou que 
teve gente lá que estuprou, né? E quem eram os estupradores? Ninguém mostrou quem 
foi lá, né? E arrancou pedaço de orelha... E depois, tudo o que é tipo de restrição que você 
imaginar... de... de escravatura mesmo. Então, isso não é contar história. É disfarçar a 
história. E isso não podemos ter mais. A gente para ensinar o que é certo e errado, a gente 
tem, volto a dizer: a gente tem que mostrar os dois lados, porque sem os dois lados não dá 
para contar a história, né? Então você tem que contar o que você vê no livro didático [se] 
você está lá [e] se você dá aula, mas você tem que contar o que aconteceu que o livro 
didático não conta. E falta muito, muito, muito... E para isso a gente tem que ter uma 
nova reformulação. Temos a lei 10639 que vem falar do estado da África, da história da 
África em si, buscando mostrar isso, orientar isso. Enquanto... eu me ver enquanto negro 
lá dentro, eu me ver, né? Porque você vê 10% dos artistas é uma batalha do Movimento 
[para] estar na televisão. Se não existisse o Movimento Negros eles iam ficar aí, anos e 
anos batalhando. E se fala assim... Eu acho até uma ignorância de poucos artistas que 
ainda fica “ah, nós temos isso e aquilo”. Ainda é pouco, gente! Pelo número de negros 
que temos, pelo número de talentos que todos nós temos, ainda é muito pouco. Mas a 
gente conseguiu quebrar essa barreira e vamos conseguir quebrar muito mais, mas 
unidos, né? E entendendo que somos negros. Enquanto não entendermos isso, não tem 
como ganhar, né? 
 
18. Por que é que você acha que o MNU nasce aqui em São Paulo? Você vê São 
Paulo como um centro de protagonismo do Movimento Negro?  
 

Sonia: Então, na época, foi lançado por causa da morte de um rapaz pela polícia de 
Goianases, né? E o que é que acontece? O MNU se formou porque a Ditadura mais se 
deu aqui, né? A arbitragem maior que se deu na época da Ditadura foi em São Paulo, não 
é? Tanto é que quando se deu o lançamento do MNU foi um momento histórico, né? 
Porque você vê tanta gente na... mais de sete milhões de pessoas em frente ao Teatro 
Municipal, naquela época, imagina, né? Era de assustar todo o mundo, se até hoje ainda 
é, imagine naquela época... Mas assim, São Paulo é a segunda metrópole do mundo, né? 
E São Paulo é a que mais... é uma, porque tem a Bahia também e outro estados, que tem a 
polícia ‘truquera’ (que a gente fala). A polícia... que quando você fala assim “você sabe 
se você é negro? Você quer tirar a dúvida? Simplesmente manda para a polícia paulista 
que ela identifica você na hora, né?” Porque ela te pára na hora, ela faz todo o abuso que 
tem que fazer. São aí 70% de jovens negros que são mortos. Nós não conseguimos estar 
na cadeia, que eles falam assim “não, lá na cadeia tem um monte de preto!” Tem mesmo. 
E vai continuar tendo porque nós não conseguimos chegar lá, porque nós morremos no 
meio do caminho. Porque eles não querem nos prender, eles querem nos matar. O 
genocídio da juventude negra é massacrante, principalmente no Estado de São Paulo. E 

                                                                                                                                            
blogue ‘Espiritualidade’ (26/08/2007). Disponível em «http://umbandadeamor.blogspot.com/2007/08/iab.html». 
{Consult. em 7 de Julho de 2009}.  
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isso é alarmante, por quê? Porque aonde que você fala que no Estado da segunda 
metrópole do mundo, que serve de diretriz, de base política, social e de rumo para a 
nação, porque aqui é manda o dinheiro, aqui que é o berço da grana, do comércio e aí 
você tem esse massacre todinho e... e assim, falar que a maioria é [por causa da] droga é 
uma grande balela, né? Porque sabemos que a maioria que usa crack está na classe média, 
que tem dinheiro para comprar. Nossas criança, mais ou menos, são aviõezinhos10, as 
nossas crianças são usadas. Então não dá para dizer que a culpa está aí. A culpa está em 
você ter a autoridade abusiva, de ter uma sociedade mascarada. Então, [o MNU] está em 
São Paulo é quebrar isso, né? É empurrar com os braços para ver se alarga isso aí, se a 
gente vai limpando o caminho para falar da questão que é complicada, que muitas vezes 
não é aceita. 
 
Fim da entrevista devido à hora de encerramento do S.O.S. racismo São Paulo.  
 
 
 

II.3. Entrevista com Regina Lúcia dos Santos e Milton Barbosa (25 de Junho 
de 2009, São Paulo) 

 
Regina Lucia dos Santos é coordenadora estadual de formação (em São 
Paulo). Milita há cerca de 10 anos no MNU. Esteve envolvida com a 
militãncia estudantil e partidária (PT). É Geógrafa, formada pela 
Universidade de São Paulo. 
 
Milton Barbosa é um dos membros fundadores do MNU e é actualmente 
o coordenador nacional das relações internacionais.  

 
 
1. Regina, eu vou começar perguntando qual é o seu papel dentro do MNU? 
 
Regina: Hoje, na verdade, eu sou coordenadora estadual de formação, mas que também já 
está vencido, a gente vai eleger uma nova coordenação. Mas eu na verdade me considero 
uma militante, uma militante preocupada com os rumos do Movimento. 
 
O Milton é coordenador nacional? 
 
Regina: Ele é nacional, eu sou estadual. 
 
 
Milton, como coordenador nacional, qual o papel que você desempenha? 
 
Milton: Eu sou coordenador de relações internacionais, então eu faço os contatos 
internacionais. Por exemplo, hoje tem no Largo São Francisco [em São Paulo] uma 

                                                
10 Calão empregue para designar o escalão mais baixo da hierarquia do tráfico de drogas: os distribuidores. 
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atividade sobre a questão do Haiti, que tem um agrupamento lá, pessoal do PSTU 
[Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado], do Círculo Palmarino. Eles estão 
fazendo uma atividade e eu vou estar lá participando e conversar com o pessoal do Haiti 
para ver alguma atividade que a gente possa fazer, algum tipo de apoio que a gente possa 
estar desenvolvendo com eles. Mas tem por exemplo, um comitê de solidariedade ao 
povo do Haiti que é um agrupamento do... junto com o pessoal do trabalho, que eles 
trabalham com essa mesma iniciativa... que trouxeram um advogado com experiência 
internacional para falar sobre a questão do Haiti. 
 
Regina: Você foi... 
 
Milton: Eu estive há dois anos no tribunal furacão Katrina em Nova Orleans que é 
justamente um tribunal que analisou o que aconteceu lá e o tribunal chegou a conclusão 
que inclusive que havia um processo de genocídio e limpeza étnica feita naquela região 
também pelo sistema americano. Então quando eu vou nas reuniões internacionais eu 
trabalho essas coisas. Agora nós estamos para lançar um jornal nacional que eu devo 
fazer uma matéria sobre o Mumia Abu-Jamal que está preso nos Estados Unidos, né? 
Acusado de ter matado um policial... houve toda uma manipulação. Estão mantendo ele 
preso pela importância política dele, né? Jamal que foi dos Panteras Negras, era 
jornalista, conhecido internacionalmente e tudo mais, que é mantido preso desde 1982 [na 
verdade, desde 1981] e nós estamos exigindo a libertação dele. E... eu vou estar 
escrevendo sobre a questão do Haiti, também sobre o furacão Katrina que é uma denúncia 
[incompreensível] e vou estar escrevendo sobre África. 
 
Regina: (Para Milton) E aqui, agora, você tem uma preocupação dos africanos que 
chegam aqui. Da imigração que é terrível, né? É terrível. A grande maioria dos africanos 
são expatriados, né? São mandados de volta e... e... eles têm que ser considerados 
refugiados políticos! Não dá para ter esse tratamento. 
 
Milton: A gente deve desenvolver atividades orientadas nesse sentido.  
 
Regina: E eu na verdade, a minha preocupação hoje... dentro do MNU e... o meu trabalho 
é todo em cima da formação, se o Milton são as relações com as entidades internacionais, 
para mim é a relação com o negro em geral e o militante do MNU. A preocupação da 
formação, ‘mesmo’, em relação a toda a complexidade que é a questão racial, né?  
 
2. Essa também era uma pergunta que eu queria fazer: qual é a formação do 
militante do MNU? Qual é a formação que recebe para ser ativo e consciente dentro 
do Movimento e para desenvolver a consciência étnica? 
 
Regina: Então, na verdade, nós acabámos de sair de um congresso... Não existia a 
exigência de que ele [o militante] tivesse uma formação específica, o que acontece é que 
você estando dentro do MNU você acaba se formando por conta desde congressos, que 
são encontros que você faz discussão a partir de demandas e tal, mais as reuniões, as 
coisas que você participa e as leituras que você acaba sabendo que tem que fazer. Agora, 
eu acho que uma das coisas mais marcantes desse congresso, foi que a gente determinou 
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que uma das primeiras coisas que se faz necessário hoje é você ter um processo de 
formação que seja contínuo para todos os militantes, que seja do básico até o avançado. 
Acho que isso é muito importante. Acho que a gente agora toma um outro rumo. A... a 
formação, me parece que a tônica desse congresso agora, a formação vai fazer com que 
você possa ascender dentro do próprio movimento, pelo menos foi essa tônica que foi 
dada, né? Então, eu acho que tem um papel muito importante. 
 
Milton: Nós temos um Programa de Ação que é... que todo o militante passa pela 
discussão, tendo uma visão total do nosso trabalho. Inclusive é antigo, nós estamos 
atualizando o nosso Programa de Ação. Então, o estudo do programa e tem também o 
estatuto da nossa organização também e o regimento interno. Então, todo o militante 
passa por essa discussão e ele participa de algum grupo na sua região, vamos dizer... na 
categoria de trabalhadores, várias áreas, né?  
 
Mas num grupo específico do MNU ou também de outros movimentos sociais que 
tenham uma relação com o MNU? 
 
Milton: Os grupos são específicos do MNU. Com os outros movimentos, nós fazemos 
atividades ‘conjuntas’, por exemplo, nós participamos do Tribunal Popular, com o Estado 
brasileiro no banco dos réus. Então, esse tribunal foi uma atividade na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP) que contou com a participação de umas mil 
pessoas. Então, houve lá denúncias de execuções sumárias pela polícia, caso de tortura... 
 
Regina: ...que é majoritariamente de negros. ‘Todos’ os casos! Execuções, até torturas, 
prisões arbitrárias é majoritariamente de negros. 
 
Milton: Então, nós fizemos um trabalho onde você tinha a frente de trabalho e algumas 
alianças, né?  
 
Regina: Nós também fazemos atividades abertas, né? Há atividades, por exemplo, no 
Congresso, só militantes que seguem delegados puderam participar, mas, por exemplo, a 
gente monta algum debate, ou recebe alguém para fazer alguma discussão, ou mesmo a 
gente monta e é aberto à participação de outras entidades e de negros em geral e de 
brancos também, entendeu? Então, há coisas que a gente faz internamente e outras que a 
gente faz ou abertas ou em parceria com outras organizações. 
 
3. E como vocês alcançam o público em geral, sobretudo a população negra que 
não é militante? Como vocês procuram ‘conscientizá-la’ de certas questões...? 
 
Regina: Então, na verdade, assim, a gente tem ene11 atividades, para discutir por exemplo 
a lei 10 639, ou a saúde da população negra, ou participar, vamos supor, de um encontro 
da... sobre saúde da população negra, daí, o que é que acontece? A gente faz, na verdade, 
propaganda mesmo, entendeu? Via: ou folder, ou cartaz que você coloca nos lugares. As 
vezes consegue colocar em algum jornal. Esse tipo de coisa, né? 
                                                
11 Expressão utilizada na linguagem falada coloquial para expressar uma quantidade grande, neste caso de 
actividades. 
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Milton: Temos marcha de Novembro, no do dia nacional da consciência negra... 
 
Regina: Atividades em escola, por exemplo, nós somos muito convidados para fazer 
palestras em escolas de ensino fundamental, de ensino médio, então a gente vai e acaba 
chegando aos adolescentes e aos professores também. Às vezes a gente é convidado para 
falar para os professores, em especial agora com a coisa da lei 10 639... 
 
Milton: Toma um cartaz do nosso congresso.  
 
Regina: Entendeu. Esse cartaz, nós fixámos em vários lugares. Muita gente veio... a 
abertura era... livre. Então, muita gente veio para a abertura e é um pouco assim que a 
gente funciona.  
 
Eu: Divulgando? 
 
Regina: É. (para Milton) Tem folder aí? É na base da divulgação. A gente agora tirou um 
jornal periódico e a gente tem internamente um boletim... 
 
4. Agora, voltando um pouco ao passado, eu queria saber como é que você começou 
a participar do Movimento, quais foram as suas motivações? 
 
Regina: Eu, diferentemente... eu estou no MNU só tem quatorze anos. O Milton tem 
trinta e um, né? Ele [o MNU] tem trinta e um de existência, aliás, fez trinta e um agora. O 
MNU foi lançado publicamente dia 7 de Julho, mas o MNU foi fundado dia 18 de Junho, 
né? Então, já tem trinta e um anos. 18 de Junho de 1978. Ele [o Milton] estava lá, eu não. 
Então, a minha motivação foi assim, eu na verdade estava numa campanha para a 
prefeitura de São Paulo, eu estava envolvida, porque naquele momento eu era militante 
do Partido dos Trabalhadores [PT] e... e eu sempre tive interesse na questão das mulheres 
e na questão racial. Então, eu passava e ele [o Milton] estava num comitê de combate ao 
racismo da campanha também... que era da Luiza Erundina, né? Campanha da Luiza 
Erundina para a prefeitura de São Paulo. E eu sempre passava no comitê das mulheres e 
no comitê de combate ao racismo para pedir material da questão racial e da questão das 
mulheres para distribuir para a população mesmo. E passava, perguntava se tinha 
material, a gente conversa e tal. Eu naquele momento estava bastante desiludida com 
outros movimentos, porque eu já tinha passado pelo movimento estudantil, o movimento 
sindical, o movimento de mulheres e começava também a sentir uma certa decepção em 
relação ao PT no poder de transformação via partido e tal. E aí, quando eu comecei a 
conversar com ele [o Milton] sobre o MNU, eu comecei a achar que era um caminho de 
começar a construir um processo de transformação. Eu me achava uma negra consciente. 
Achava que era uma negra que tinha alguma consciência, achava que era uma negra que 
tinha alguma consciência, mas depois eu fui perceber que eu não tinha nada e que eu não 
sabia nada, entendeu? E foi na verdade dentro do MNU que eu fiz a minha formação em 
relação... não é à questão racial, em relação às relações raciais estabelecidas nesse país e 
no mundo, entendeu? Porque eu achava que sabia e não sabia nada. Então, a minha 
motivação, na verdade foi o conhecimento, eu fui conhecendo as coisas e fui querendo 
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estar dentro para militar e tal. Foi assim que começou: foi pegando material e 
conversando com ele [o Milton]. E depois nós nos casámos [risos] e continuámos a 
militância.  
 
Milton: lá no congresso do MNU, nós tivemos uma abertura e nós distribuímos cinco mil 
desses folders. Então é um trabalho de conscientização através dessas atividades.  
 
Regina: Ele, ele [o Milton], começou de uma outra forma, né? Porque, muito jovem... aí é 
uma outra história. 
 
5. Milton, como foi o processo de criação do MNU, qual foram as motivações de 
vocês e como vocês começaram a perceber as relações raciais no Brasil, e em São 
Paulo, especificamente? 
 
Regina: Para você foi até anterior ao MNU, não é Milton? A percepção da necessidade de 
mudança... 
 
Milton: Por exemplo, a minha história de vida é diferente da maioria das outras pessoas 
que normalmente têm professores brancos. Eu desde tenra idade, tive uma professora 
negra que foi muito importante para a minha vida, que fez despertar muita coisa, né?  
 
Regina: “desde a tenra idade”, quando ele está falando é desde a tenra idade mesmo... 
mesmo antes da primeira série. 
 
Milton: E havia um processo dentro da minha casa, por exemplo a minha mãe (depois 
com mais idade eu fui perceber), ela tinha alguns livros de Richard Wright, alguns livros 
interessantes sobre o negro. Então, eu já via, já conhecia alguma coisa, o que com certeza 
ajudou a despertar para eu participar de movimentos. E... O Movimento Negro Unificado 
foi criado no dia 18 de Junho de 1978 e foi lançado publicamente no dia 7 de Julho e o 
motivo imediato que fez com que nós criássemos o movimento foi a discriminação de 
quatro garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas Tietê e... e também da 
morte do trabalhador e pai de família, Robson Silveira da Luz, que foi preso e torturado, 
acusado de ter roubado frutas numa feira. Ele foi torturado no Quadragésimo Quarto 
Distrito de Goianases que é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Então pelo fato 
de que acharam que ele roubou, foram lá na feira prender ele e torturaram ele até a morte, 
quer dizer até falecer [incompreensível]. Então, essas coisas revoltaram a juventude negra 
daquele período e aí nós resolvemos criar um movimento que juntasse as entidades todas, 
porque havia umas entidades culturais, grupos de jovens que faziam atividades: de 
combate ao racismo, atividades culturais, teatro... que mais? Jornais... Então nós juntámos 
todo mundo e resolvemos fazer lá. Embora fosse um período de Ditadura Militar, 
aproveitando uma brecha que havia, que era justamente o momento de divisão entre os 
setores da burguesia, que havia setores que estavam querendo derrotar a Ditadura 
Militar... 
 
Regina: Que tinham apoiado em 1964, né? 
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Milton: É. Então, nós tivémos espaço na grande imprensa, em especial na Folha de São 
Paulo, uns setores fornecidos dentro da Igreja. Fizemos também uma articulação toda 
internacional para garantir a nossa integridade física no ato público, né? Em 7 de Julho. 
Então, quando reivindicámos no dia 18 de Junho, resolvemos criar o Movimento, que era 
o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial, e depois nós montámos 
atividades para garantir o ato público, uma revisão nas escadarias do teatro municipal. 
Fizemos uma distribuição maciça de panfletos... E foi um ato vitorioso porque não foi 
reprimido. Inclusive, um setor mais da direita, exigiu que nós fossemos conversar com o 
secretário de segurança pública e... com o Erasmo Dias, que era um cara... 
 
Regina: Linha dura... 
 
Milton: linha dura para caramba, que batia nos estudantes e atacava os movimentos. E 
nós fomos conversar, para garantir a unidade do Movimento. Escrevemos uma cartinha, 
eu digo sem vergonha, né? Era um monte de coisas... amenidades, de que íamos fazer um 
ato para evitar que forças alienígenas manipulassem a nossa juventude (risos). Chamámos 
a turma para conversar com o secretário, eu não fui no dia porque eu fui numa outra 
comissão, conversar como Boris Casoy que era o editor da Folha de São Paulo. Escapei 
da humilhação lá com o secretário... (risos). Então, foram uns negros velhos do 
Movimento, Antônio Leite, Eduardo de Oliveira, foram lá conversar [com o secretário de 
Segurança Pública]. Eu fui com os outros conversar com o Casoy lá na Folha de São 
Paulo. E essas articulações: tanto a conversa com o Secretário de Segurança Pública, 
como a da Folha de São Paulo, como com Setores Progressistas da Igreja, garantiram que 
nós realizássemos aquele Ato. A gente sentiu que a polícia se arrependeu, logo quando 
nós começamos a fazer o Ato, eles começaram a provocar e tal, passavam e falavam “aí 
só tem vagabundo e ladrão! Não sei o quê...” Mas aí, nós fizemos lá... 
 
Regina: E foi por isso que você [Milton] foi escolhido para presidir o Ato para evitar esse 
tipo de provocação que já era mais ou menos sabido que iria acontecer, né? Uma 
manifestação em pleno período de Ditadura, reunindo negros, que... que a Ditadura tinha 
decidido que era um assunto que não...  
 
Existia, né? 
 
Regina: ...que não existia, entendeu? Então, a gente... a gente não, eu não estava! Mas, 
eles já imaginavam que aconteceria, né? As provocações... 
 
Milton: Então foi assim: um ato vitorioso, com todas as articulações que foram feitas. 
Não foi um negócio de pura sorte, não! Foi com estudo e tal... Nós tínhamos passado por 
experiências com organizações de esquerda, então a gente aprendeu bastante coisa e tudo 
isso foi utilizado... quando do lançamento do Movimento e da sua criação. 
 
Regina: (Para Milton) Mas você não disse como é que despertou em você a coisa de 
trabalhar a questão racial... Além da Dona Toca, você, anteriormente... em escola de 
samba, já... 
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Milton: Você vai percebendo a discriminação racial e a necessidade de se organizar para 
enfrentar... no trabalho, né? Eu mesmo trabalhei numa estação de trem [incompreensível] 
e você percebe que é discriminado... inclusive tentam te pagar menos... Um monte de 
coisas vai despertando e você vai... começa a lutar pelos seus direitos, começa a se 
humanizar e você vai adquirindo experiência organizativa. Mesmo na época da Ditadura 
Militar a gente participava nas coisas, né? E, em função disso, nós resolvemos criar o 
Movimento. 
 
 
6. E como as diferentes gerações das suas famílias percebiam a questão das 
relações raciais no Brasil? Milton, você disse antes que a sua mãe tinha livros e, com 
isso, devia passar algumas idéias sobre essas questões para você, sobre o 
preconceito... 
 
Milton: Com certeza. Eu tinha uma professora negra que defendia os alunos negros dela. 
Então, isso tudo vai despertando. 
 
E com você Regina, como é que as diferentes gerações da sua família encaravam 
essas questões? 
 
Regina: Então, eu tenho uma história absolutamente diversa da dele. A minha mãe é filha 
de uma mulher que era negra, mestiça de português com negro e índio e tal... E com um 
negro. Mas, a história da minha avó é uma história hiper complicada porque ela se 
separou há... hoje a tia caçula tem setenta e sete anos, então a minha avó se separou há 
setenta e sete anos atrás. Então, você imagina uma mulher, ela enfrentou a família inteira 
para casar com um homem negro e aí casa e não dá certo e fica em Fortaleza [capital do 
estado do Ceará], que na época era uma coisa desse tamanhinho (faz gesto com os dedos, 
mostrando o tamanho da cidade), né? E fica só para criar quatro filhas mulheres. Então, 
enfrentou todo o tipo de preconceito por ser uma mulher separada, por ter casado com um 
negro, por ser uma mulher separada de um negro, por ter quatro filhas mulheres. Então, 
existia um certo receio de se envolver com negros. A minha mãe demonstrava muito isso. 
E eu me achava muito consciente porque na minha família tem gente... tem negras de 
todos os matizes de pele, né? Eu tenho irmãs (para Milton) até mais claras que ela, né? A 
Vera e a Ana, assim... até uma irmã da cor do Milton. 
 
Milton: não a Vera, a Vera é mais escura... 
 
Regina: Não, a Ana não, a Vera e a Carmelita que eu queria dizer. A Vera e a Carmelita 
mais claras, né? E o Julio e o resto mais escuros. Então, eu sou mais ou menos a metade. 
Então, assim, eu me achava consciente de que era negra porque eu me dizia negra e as 
minhas irmãs só assumiram isso depois com discussão... comigo fazendo essa discussão 
um pouco.  
 
Milton: É...a Ana com certeza nem no pau-de-arara (ri). 
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Regina: É. Mas na verdade, eu digo que uma coisa me fez despertar a consciência, 
primeiro a consciência social e depois a racial, que foi o seguinte... eu era considerada a... 
a... a filha mais feia da minha mãe, nós éramos seis mulheres. Então, como é que eu fazia 
para me sobressair numa família de oito filhos, seis mulheres e dois homens... Os dois 
homens não precisavam ter trabalho nenhum, não é? Porque eram só eles. Mas eu no 
meio de seis mulheres, eu era considerada feia, porque eu era muito magricelinha, eu 
usava óculos, então qual que era a saída? A saída... Tinha que ter alguma saída! E eu fui 
na esteira da leitura, da intelectualidade, eu queria ser ‘muito’ inteligente...! Eu queria... 
né? Porque, na verdade ‘hoje’ eu faço essa análise. Então, eu comecei lendo muito cedo. 
E lia muito, muito, muito, muito. Então, essa coisa da sensibilidade da realidade e não sei 
o quê foi através da leitura. A mesma coisa para a minha entrada no Movimento Negro, 
foi também através do conhecimento. Coisa de eu começar a ter contato, ler algumas 
coisas, procurar material, que me fez ir. E foi mais ou menos por esse caminho que eu me 
diferenciei da minha família, entendeu? Então, eu me diferenciei da minha família 
também pelo caminho de buscar o conhecimento... E foi assim, porque na minha casa não 
tinha isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se fala muito mal [dos negros]... eu 
só fui deslindar essas coisas da família com relação à questão étnico-racial, já adulta, 
quando fui buscar os meu atos, né? Quando eu fui tentar perceber o que tinha feito até ali 
e tal... Então, já amadurecida que eu fui... 
 
[Interrupção] 
 
Milton: Uma coisa interessante que eu vou te falar, mais ou menos em 1973 que eu entrei 
na Universidade de São Paulo e conheci lá o Francisco de Gana, né? E esse Francisco era 
muito inteligente, muito politizado, e um negócio que me interessou bastante, que a gente 
conversou era sobre o que ele estava fazendo no Brasil. E o que ele estava fazendo no 
Brasil? Ele estava estudando o Candomblé, religião africana, para levar de volta para 
África. Eu acho isso um troço...! O Brasil preservou muito da Cultura africana, né? E isso 
para nós é um dado importante, que nós no Movimento Negro Unificado, nós levamos 
muito em conta isso na forma de trabalhar as coisas. 
 
Regina: E eu só fui descobrir que tinha muito da influência da negritude na família, 
embora a negação por conta de problemas pessoais ou individuais que me ocultaram, eu 
só fui descobrir isso muito mais tarde. Eu tenho muito essa coisa de auto-análise (ri), 
então você vai percebendo algumas coisas e vai juntando coisas, porque eu acho que a 
vida do negro... essa coisa da tentativa do massacre da sua identidade... a vida do negro 
acaba ficando um mosaico. Alguns juntam [o mosaico] e se organizam para trabalhar, 
outros vão ficar com isso solto na cabeça por muito tempo. Então, não percebem o porquê 
que algumas coisas não aconteceram, né? A pessoa, às vezes, pode passar a vida inteira e 
não perceber o que fez ela, por exemplo, apesar da inteligência, apesar de não sei o quê, 
não fez ela galgar um certo espaço, porque ela não percebia o que estava posto por trás 
disso, das relações que são tão complexas, tão imbricadas do racismo nesse país, né?  

Então, eu na Universidade, isso era muito claro para mim. Eu, bem antes do 
Movimento Negro, eu era razoavelmente inteligente e participativa. Nos cursos muito 
bons, eu me saía muito bem, tanto que eu tenho uma média bastante alta para a USP 
[Universidade de São Paulo], né? Fiz Geografia. E... para mim era muito claro, por 
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exemplo, eu tinha duas grandes amigas brancas, uma porque eu compreendia, as duas na 
verdade, porque eu compreendia os problemas que elas tinham de carregar a família, não 
sei o quê, não sei que lá, eu praticamente carreguei as meninas na Universidade... Fiz 
trabalhos sozinha que eu punha os nomes delas, porque sabia que elas não eram 
vagabundas, tinham problemas com os pais e tal, mas elas conseguiam galgar espaços 
com muito mais facilidade do que eu, entendeu? Então eu falava “caramba! Que coisa 
absurda!”. Que coisa absurda, né?Uma dessas minhas amigas teve um curso que ela não 
fez, o curso todo. E no final, eu a ajudei, a gente fez um trabalho, para fazer a prova eu 
meio que ensinei ela e tal. E um tempo depois a gente foi disputar um mesmo emprego, 
porque na minha época de faculdade, eu concentrei a minha área de estudos em Geografia 
Agrária. Então, a gente foi disputar o mesmo emprego, e assim, eu tinha tudo melhor que 
ela! (fala rindo) Eu tinha o currículo melhor que ela, eu dava aula há muito mais tempo, 
eu trabalhava as questões... eu tinha tudo melhor que ela! Ela reconhecia... (rindo) E ela 
ganhou o emprego, e eu não. E nenhum ressentimento com relação a ela pessoa, 
entendeu? Mas aí você vai abrindo os olhos, porque poxa, que coisa é essa? Que me faz 
ser uma boa aluna, não só boa aluna porque é CDF12 mas porque eu tive vivência na 
faculdade. Eu fui diretora do Centro Acadêmico, eu fui diretora do DCE [Diretório 
Central de estudantes] da USP, eu fui da comissão que um tempo dirigiu o Departamento, 
eu tinha boas notas, eu tinha tudo elas não tinham nada! (risos) E... e... entendeu? 
 
Milton: O racismo é... 
 
Regina: Tanto a Malu, quanto a Sandra, entendeu? Uma conseguiu um emprego de 
geógrafa (que é uma coisa absurda, quase não existe no Brasil), registrada como geógrafa 
antes de se formar! E a Sandra conseguiu um emprego na SEMA [Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente] assim faz gesto que demonstra a facilidade). E aí você fala assim “bom, 
alguma coisa tem que explicar isso, né? Só pode ser o racismo, porque não tem outra 
história”. Então, quando eu cheguei no Movimento Negro, essa percepção eu já tinha. 
Mas eu achava, porque tinha essa percepção, que tinha um pouco de consciência. Eu só 
fui ter consciência depois de entrar no MNU. E o Miltão diz uma coisa que é muito legal, 
que o banho de negritude você toma dentro do Movimento Negro Unificado e no meu 
caso é...! 
 
Milton: Eu passei para você uma lista de livros, né? 
 
Sim. São esses os livros que as pessoas que entram no MNU lêem? 
 
Regina: Na verdade, algumas lêem outras não. Na verdade, você lê uma parte e... tem 
gente que não vai ler o tanto [de livros] todo, né?  
 
Como vocês consideram a mudança do Movimento do início para a atualidade? 
Como vocês vêem a evolução do MNU? O que vocês apontam que precisa melhorar? 
 
Milton: É... precisa melhorar muita coisa, né? Eu costumo dizer que quando nós criámos 
o Movimento Negro Unificado por exemplo, nós... tinha um cara que queria... queria... 
                                                
12 Calão utilizado para se referir à pessoas que estudam bastante. 
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Regina: montar um banco... 
 
Milton: ...montar um banco [incompreensível] mas agora nós estamos preocupados 
porque nós precisamos resolver o processo de organização econômica da população 
negra. Eu diria que esse seria um momento de tarefas distintas, né? Agora é hora da gente 
organizar economicamente a população. Talvez [estejamos] até um pouco atrasados. 
 
Regina: E acho que também, tem uma coisa assim... 
 
Milton: nós salvamos muito quadros, né? Nada assim... se você comparar com a 
sociedade, mas salvamos muitos. Então, eu acho que o principal papel do Movimento 
Negro Unificado é de criar e desenvolver dirigentes para a luta do povo negro. E isso é 
meio que reconhecido na sociedade, nos outros grupos... [Os outros grupos] têm até um 
respeito muito grande pelo Movimento Negro Unificado. Às vezes até os militantes do 
Movimento Negro Unificado não têm a dimensão do que significa isso. Isso é um 
patrimônio importante. 
 
Regina: Eu acho que, que assim: num primeiro momento, o MNU teve um papel 
fundamental de organizar algumas questões que não eram ‘virgens’ para a discussão da 
questão racial, entendeu? Por exemplo, hoje a gente tem a lei 10 639 que obriga o ensino 
da História da África, né? É uma conquista do Movimento Negro, mas por exemplo, isso 
já tinha sido citado antes, mas o MNU coloca essa questão no primeiro programa de ação, 
que é de Julho de 1978, né? Você fala em programa de ação, foi feito em uma folha assim 
de papel-sulfite, mas estava lá “é necessário o ensino da História da África”. Outra coisa, 
um grupo no Rio Grande do Sul, começou em 20 de Novembro, a comemorar o 20 de 
Novembro como uma data dos negros em função da memória de Zumbi, né? O MNU 
lança a proposta, em Novembro de 1978, que o 20 de Novembro se torne o Dia Nacional 
da Consciência Negra, naquele momento o MNU reivindicava uma série de coisas que 
depois vão ser comprovadas via pesquisas do próprio Estado brasileiro, de pesquisadores 
de fora do Brasil... Por exemplo, o MNU falava do genocídio da população negra, do 
alijamento do sistema econômico e do mercado e tal. Hoje se você pegar qualquer 
pesquisa do DIEESE [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos], da FIPE [Fundação Instituto de Pesquisa Econômica], do SEADE 
[Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados], do IBGE [Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística] diz lá que a população negra está fora do circuito de consumo, ou 
que há um processo de genocídio mesmo. Você pega lá a população vulnerável, qualquer 
pesquisa sobre população vulnerável, em termos de finança, segurança, educação e não 
sei o quê, está lá que a grande maioria é a população negra. Então...  
 
Milton: Índice de mortalidade. 
 
Regina: Índice de mortalidade. Então, isso era dito há trinta anos atrás. Então, aquele 
momento era um momento de denúncia, era um momento de formular coisas muito novas 
do ponto de vista teórico e tal, que na verdade formou esse povo que está por aí em 
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ONGs, resolvendo os seus problemas pessoais, construindo suas carreiras 
individualmente, tem uma porção de gente assim.  

Hoje, eu acho que o MNU está num outro momento, porque essas coisas já estão 
dadas. Então, qual é o momento agora? O momento agora é de tentar resolver 
coletivamente, porque individualmente, por exemplo, eu, Regina, posso me arrumar, ir 
dar aula numa universidade, ganhar um salário e tal. Agora, isso não resolve o problema 
da população negra. Então, eu acho que o MNU está nesse momento de descobrir como 
resolver essas questões do ponto de vista da população negra. E acho que é essa coisa da 
construção do projeto político. Então, são momentos distintos. Dizer o que precisa 
melhorar: a gente tinha coisas para melhorar em 1978, e temos hoje. E com uma outra 
vertente, eu acho, naquele momento era necessário que as pessoas soubessem que o negro 
ocupava um determinado lugar neste país e no mundo por conta do racismo. Então, 
muitos combates foram feitos, como hoje continuam sendo feitos muitos combates.  

Então, por exemplo o MNU foi a primeira entidade fazer uma manifestação contra 
o apartheid na África do Sul, no início da década de oitenta. Hoje, nós estamos apoiando 
a luta do povo haitiano. Nós temos uma decisão de congresso pela retirada das tropas 
brasileiras do Haiti, que é importante. Por quê? Porque é a sobrevivência do povo 
haitiano. 

Eu acho que a todo o momento a população brasileira... Hoje, o IBGE assume que 
nós já somos mais da metade da população brasileira, mas muita gente com o meu 
fenótipo, ou com o fenótipo da Gislei diz que não é negro, entendeu? Mas quando você 
vai tentar suplantar as barreiras do sistema, o sistema sabe que você é negro. Você pode 
não saber, porque existe uma tentativa cotidiana nas menores coisas de te alienar da tua 
condição racial desse país, é enorme! 
 
Milton: Na hora que vai disputar um cargo, aí o cara faz uma barreira. Igual a polícia na 
hora de reprimir. Então, o Movimento está atento para isso e criando formas de combater. 
Hoje nós estamos discutindo por exemplo a questão da reparação histórica porque deve-
se reparação histórica pela invasão da África, pelo genocídio dos africanos nessa invasão, 
depois pela travessia do Atlântico que morreram milhões de africanos e africanas. A 
escravidão, né? Que explorou... e depois no pós-abolição o racismo que nos explora 
também, que nos domina, nos aniquila e tal. Então, essa discussão é importante, as 
reparações históricas. Inclusive conscientizar o descendente de europeu que ele deve 
reparação. Eles dizem “ah, eu não tenho nada a ver com o que os meus bisavós fizeram”. 
Tem porque usufruíram das benesses, né?  
 
Regina: E usufruem ainda, né? Usufruíram e usufruem. Eu costumo sempre citar isso...  
 
[interrupção com a chegada de uma funcionária do S.O.S. racismo] 
 
Regina: Por exemplo, a lei 10 639 não caiu, não foi nem no governo Fernando Henrique, 
nem no governo Lula, que assinou. Foi assinada nos primeiros dez dias, no dia 9 de 
Janeiro de 2003. O Lula tinha acabado de assumir o primeiro mandato dele, então, não foi 
nem um nem o outro. Agora, eu diria assim, o ensino da História da África é muita coisa 
e tem feito muitas confusões. Por que é que a gente advogava o ensino da História da 
África? Tem um porquê. Então, a tentativa de nos alienar, nos desenraizar e não sei o 
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quê, fez com que a gente não conhecesse a História. Você abre um livro de História, eu 
costumo dizer sempre isso quando eu dou aula, você abre um livro de História no Brasil, 
tem tudo dos romanos, tem tudo dos gregos e não tem nada dos negros, então parece que 
a gente não tinha História, que a gente apareceu na História da humanidade quando foi 
ser escravizado pelos europeus. E isso foi uma tentativa muito grande, só que o 
Movimento Negro, com alguns pesquisadores, foi buscar as suas raízes. Por que é que a 
gente reivindicava isso? Para dar referência para a população negra! Para a população 
negra saber que vem de um povo que tem uma cultura etc., etc., etc. Isso faz que a pessoa 
tenha sentido de pertencimento. Mas não é qualquer história. A gente quer que se conte a 
História dos povos africanos. Não a história estabelecida depois que o europeu chegou lá, 
que não é mais a história construída... não é o que nós fizemos. A História depois do 
europeu lá é a História do que fizeram de nós. Então, isso gera muita confusão e a gente 
precisa dar formação para essas pessoas. Outro dia eu estive numa faculdade, eu fui fazer 
uma palestra porque os meninos pediram para eu ir lá, e eu falei sobre uma porção de 
coisas e aí uma menina levantou indignada “Ai, Regina! Que absurdo! Eu tenho uma 
professora de África”... Isso numa boa faculdade, porque se você falar das vagabundas 
não têm nem História da África. [Então a menina disse] “eu tenho uma professora de 
África que disse que é muito complicado trabalhar a questão da AIDS na África, por quê? 
Porque é intrínseco na História dos africanos a promiscuidade”. Então, você imagina! Eu 
vou até falar a faculdade para você, para você saber de onde vem: a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo [PUC] tinha uma professora de África que na sala 
falou isso, entendeu? Então, que maluquice é essa? O que isso vai colocar de referência 
para um menino? O menino vai dizer “eu prefiro não saber”! Entendeu? “Para saber que 
minhas avós, meus avós se prostituíram, eu prefiro não saber”! Não é? Então, eu fui à 
uma outra universidade no interior, também uma universidade boa, que a professora que 
era responsável pela cadeira de África, não conhecia os grandes historiadores de África, 
‘no curso de História’! A mulher nunca tinha ouvido falar no Cheikh Anta Diop, 
entendeu? A mulher ‘nunca’ tinha ouvido falar em Aimé Césaire! Então, você fala “está 
ensinando o quê?” E dava o curso de África na UNESP, a Universidade Estadual 
Paulista! Entendeu? Então, na verdade, hoje a gente está num momento... num momento, 
a gente reivindicou, sim, o ensino da História da África, agora a gente tem que colocar 
parâmetros para que ensino de História da África é que vai dar referência, é que vai dar 
laço histórico e cultural, é que vai colocar nas pessoas a vontade de ser negro, entendeu? 
Porque isso pode parecer qualquer coisa, mas não é, é muito sério. 
 
7. Eu quero voltar um pouco atrás só na questão da identificação, porque no 
Brasil talvez haja pessoas que não tenham escolhas de se identificar ou não como 
negros, porque são realmente identificados por todos como negros e tem outras 
pessoas que podem transitar, não é? Que são negros, mas também são índios, mas 
também são brancos... e como é que essas pessoas podem ‘adquirir’ essa 
identificação?  
 
Regina: Eu vou te falar uma coisa que eu respondi para um menino que disse “ah, eu 
sou... eu sou negro, mas eu também sou branco!” Aí por que a identificação? Eu acho 
isso muito tranquilo, eu falei para ele assim, na verdade você é negro, em qualquer lugar 
você vai ser reconhecido como negro. Era um negro de pele bem clara e dizia inclusive 
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que ele... (para Milton) como é que era? Ele tinha um irmão.... aquele menino... Ele tinha 
um irmão negro e ele era branco. Aí ele [dizia que] era branco, por quê? Porque ele tinha 
a pele mais clara e tal, mas ele tinha todas as características de negro! Aí eu falei, “olha, 
você é negro! Agora, a sua parte branca já está resolvida nessa sociedade, o que precisa 
ser resolvido é a sua parte negra. Porque você não é perseguido e parado no 
supermercado porque é filho de pai branco, você é perseguido e barrado no 
supermercado, você é seguido pelo segurança, ou você é parado na porta do banco, ou 
você precisa provar que é inteligente na escola, porque você tem uma mãe negra, não é 
porque você tem um pai branco”. Então isso é muito simples. Eu com certeza, eu tenho 
um processo de mestiçagem... A minha filha tem um processo de mestiçagem ainda 
maior porque é filha de uma já mestiça com um pai também amestiçado de pele mais 
clara ainda. O pai nem reconhece que tem esse processo de mestiçagem, né? Mas quem 
sabe, vê que ele tem. Agora, a minha filha ele tem uma pele clara, clara que ela pode 
transitar, como você diz, entendeu? Só que no momento em que ela precise ser a 
escolhida, entre ela e uma caucasiana, entre ela e uma européia de traços muito definidos, 
o sistema vai ficar com a européia e não com ela porque o sistema sabe que ela ‘transita’ 
por esses mundos. Então, a parte branca dele está resolvida, o problema dela é a parte 
negra. É a mãe negra que ela tem, é a avó, por parte de pai, por parte de... entendeu? 
(Milton sai da sala) 
 
E talvez indígena também, ou não?  
 
Regina: Olha, mas o que me restou de indígena... eu sei que a minha avó materna (eu vou 
falar uma coisa muito engraçada), a minha avó materna mijava no terreiro de cócoras, o 
quê é isso senão a origem indígena dela? Mas o que me restou de produto cultural que eu 
conheço é de negro!  
 
Então, existe uma identificação maior? 
 
Regina: Então, se você for ao Nordeste, você vai ver que lá tem uma porção de negro... 
de índios de pele muito escura, mas eles não se identificam como negros, eles nos 
chamaram inclusive de brancos, porque tudo para eles ou é indígena ou é branco, 
entendeu? E eles nos chamaram de brancos numa manifestação que teve lá em 2000, né? 
Eles eram reconhecidamente negros, mas eles foram criados como indígenas, então era o 
que restou de cultura... porque, na verdade, do ponto de vista racial, nós somos todos 
seres humanos, do ponto de vista biológico. A raça é, biologicamente falando, nós somos 
o Homo sapiens sapiens, isso que é o que definitivamente nós somos. Agora, do ponto de 
vista da identificação racial é uma construção histórica... antropológica.... cultural... E o 
que me restou foi isso, né? A identificação. Então, é uma coisa muito séria, né? Esse 
negócio de... Outro dia, não sei quem foi... mas eu tenho uma bundona enorme, de 
africana... aí outro dia uns meninos olharam para... a minha bunda espanta! Eu sou gorda, 
mas eu sempre tive bunda grande, mesmo quando eu era magra, eu era mais magra que 
você, mas eu sempre tive a bunda grande, aí outro dia uns meninos olharam e riram e não 
sei o quê não sei o quê lá, aí um disse assim “mas ela é negra!” eram quatro ou cinco 
meninos que estavam rindo do tamanho da minha bunda. Aí um deles disse [aquilo]. 
Então tem coisas que é identitário, né? Então não tem jeito, é identitário e eu herdei 
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culturalmente coisas de negro. Eu sei que tenho avós indígenas, mas elas não tinham 
nenhuma ligação com a cultura indígena. E a minha mãe, e a minha construção histórica, 
e a minha avó, tudo me levou para essa coisa da identificação negra, entendeu?  
 
E no plano cultural? A sua mãe tinha ou praticava alguma religião? 
 
Regina: Não, a minha mãe era católica e acho que como todo o negro católico nesse país, 
gostava de ver o futuro, ia a terreiro de Umbanda, mas era bem católica, a minha mãe. 
Bem católica mesmo. E tem muito essa coisa... que nem hoje, os meninos mulçamanos 
dizem “ah, mas um bom pedaço da África é islâmica”! De jeito nenhum. A islamização 
de uma parte da África, especialmente da África do Norte, e agora as coisas estão se 
estendendo para a Nigéria para baixo e tal, é também um produto de invasão. A tradição 
primeira da África não era essa. A tradição primeira da África era de culto ao ancestral, 
não só orixás, há diversas formas de culto, mas sempre de culto ao ancestral.  
 
[Milton retorna à sala] 
 
Então, Minha mãe era católica, católica, católica, que nem a professora Toca do Milton, 
que ele não falou o nome, mas eu acho interessante no Milton essa marca dessa 
professora, porque é uma coisa que ele lembra e que é muito forte nele, dele dizer da 
defesa da professora, que era uma católica daquelas renitentes que se orgulhava de ser 
virgem e tal, mas se mexessem com os meninos dela ela levantava a saia e dizia “o negro 
está aqui..."  
 
Milton: (rindo) "O negro está debaixo da mãe." 
 
Regina: "...está debaixo da saia da mãe." 
 
Milton: (rindo) Ela levantava a saia e mostrava os calçolões13 ! 
 
Regina: Entendeu? Então, é essa coisa da identidade, tem umas coisas assim. Aqui no 
Brasil se usa dizer que italiano fala muito alto. Não é verdade! Essa coisa do abraço, do 
escândalo, do falar alto, do mexer com as mãos, é de negros... 
 
Milton: Dos africanos. 
 
Regina: É dos africanos em geral. E quando a gente fala negro, a gente está querendo 
dizer africano. Mas por que é que os italianos pegaram um pouco isso? Porque o contato 
era grande através de comércio e tal. Então, como hoje muita gente samba aqui no Brasil, 
da mesma forma os italianos falam com as mãos e falam alto por causa do contato muito 
forte através do Mediterrâneo. Os italianos da Sul da Itália são muito mais assim que os 
do Norte, pode reparar! Se pagar um siciliano é um escândalo (gesticula e fala muito alto) 
“blá, blá, blá!” Se pegar os mais de Milão, mais lá para cima é muito mais contido, 
mais... isso é muito do contato mesmo, o contato cultural  
 
                                                
13 Calão utilizado para fazer referência à cuecas femininas muito grandes. 
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Milton: A questão dos espanhóis, dos portugueses. Eles são diferentes dos outros 
europeus, né? Dos franceses, dos belgas... 
 
Regina: Mesmo os espanhóis do Norte, os portugueses do Norte são muito mais 
contidos... 
 
Milton: São mais claros... 
 
 Regina: São mais claros... tudo isso, né? E essa coisa de falar que a África é branca, a 
África é negra... A África não é branca coisíssima nenhuma. A África é toda negra! O 
processo de miscigenação da História e tal é que é outra coisa.  
 
Há uma definição do projeto de reparações?  
 
Milton: Não, isso é uma discussão que está no seu início ainda, que está começando. 
Embora já haja um processo internacional, uma discussão, já houve várias etapas, mas na 
realidade o Movimento Negro Unificado está introduzindo essa discussão a nível 
organizado. Por exemplo, teve há uns quinze anos atrás uma militante do MNU que 
participou nas Antilhas de uma discussão sobre reparações e trouxe documentos. Esses 
documentos, o MNU jogou para o interior da organização e que hoje está aflorando a luta 
em torno dessa bandeira. Teve um rapaz, eu não lembro como ele chama... o Fernando 
Conceição, que hoje é um professor, que criou um movimento de reparações mas é um 
negócio meio pessoa no qual ele tentava juntar pessoas... Hoje é um processo diferente, 
porque o Movimento Negro Unificado está, nós estamos discutindo internamente, 
estabelecendo o rumo e nós estamos construindo um Congresso Nacional de Negras e 
Negros no Brasil para desenvolver o processo. 
 
Regina: Há vários balões de ensaio de pedidos de reparação e sempre no sentido de 
indenização pecuniária que não é o que o MNU discute. No MNU há vários matizes e por 
isso é que ainda vai acontecer muita coisa, mas por exemplo, dentro do MNU a questão 
da indenização pecuniária é um dos tópicos, para qualquer corrente. Por exemplo, eu 
tenho uma discussão de reparação que é uma discussão que ainda tem que ser mais 
divulgada, mas qualquer uma das pessoas que discuta a questão das reparações no MNU, 
a indenização pecuniária é um dos itens, para alguns um item muito importante, para 
outros não. Eu por exemplo, não acho que se deva lutar por indenização pecuniária, 
porque é muito diferente você falar por exemplo do caso dos judeus que foram 
indenizados por um fato em si que teve uma duração curta e tal. Ou, por exemplo o caso 
dos indígenas no Canadá que foram expropriados então eles foram indenizados em 
terras... É muito diferente porque o crime perpetrado contra os negros em África e na 
diáspora é um crime continuado, então, um crime que dura séculos e que na verdade 
mudou o rumo possível de uma grande parcela da humanidade. 
 
Milton: Há também um jogo de interesses, né? 
 
A gravação teve que ser interrompida devido ao horário de funcionamento do SOS 
Racismo.   
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II.4. Entrevista com Nelson Inocêncio (29 de Junho de 2009, Brasília) 
 

Nelson Olokofá Inocêncio é professor do Instituto de Artes da 
Universidade de Brasília, onde lecciona disciplinas sobre cultura 
popular, arte africana e da diáspora. Foi filiado ao MNU de 1982 a 1996. 
Actualmente está vinculado à Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros (ABPN). 

 
 
1. Bem, eu queria começar pela definição do que é o patrimônio afro-brasileiro. 
Tenho achado muito difícil achar uma definição coerente, mesmo no site das 
instituições governamentais... acredito que devem existir muitas definições e muitas 
percepções do que é. Tenho visto no site do IPHAN e lá encontro algum patrimônio 
imaterial que tem sido classificado como patrimônio afro-brasileiro, mas não consta 
uma definição do que seja e quais os são critérios  
 
Nelson: A política patrimonial brasileira, curiosamente ela existe há várias décadas, 
basicamente, para tomar como referência, desde os anos trinta, sobretudo com o trabalho 
importantíssimo e necessário, digamos assim, de Mário de Andrade. Mário acho que foi o 
protagonista desse processo de levantamento e classificação, mais que classificar, mapear 
os nosso patrimônios. E patrimônio no Brasil, durante muito tempo, a idéia de patrimônio 
estava muito restrita à contribuição européia. Então, por exemplo, o patrimônio material, 
durante o muito tempo a noção de patrimônio material, ou pelo menos o que estava mais 
evidente nas políticas culturais para a manutenção, para a defesa do patrimônio no Brasil, 
era uma noção que se pautava muito, por exemplo, no legado por contribuição da 
arquitetura colonial, sobretudo essa referência ficou muito em evidência, até hoje isso é 
muito... quando você fala em visitar as cidades históricas, por exemplo, como Ouro Preto, 
como Olinda, então essas cidades são tombadas pelo patrimônio. E mesmo no nosso 
imaginário, a idéia de patrimônio ficou muito restrita a essa noção de patrimônio. De 
maneira que se você não conseguir ter uma visão ampliada que contemplasse, uma 
visão... ampliada e democrática, eu diria, que contemplasse as outras culturas, e quais 
eram os patrimônios e quais as características dos patrimônios legados pelas culturas não 
ibéricas, digamos assim, não fossem lusas, que não fossem portuguesas, etc. Então, acho 
que a gente tem um longo percurso, um longo caminho.  
As coisas no Brasil são muito curiosas, por exemplo, a política patrimonial no Brasil tem 
mais de setenta anos, as políticas patrimoniais no Brasil têm mais de setenta anos, as 
políticas culturais voltadas para o patrimônio. Agora, por exemplo, cursos e qualificação 
de pessoal, isso é uma outra história. Nós temos experiências muito episódicas, digamos 
assim, de qualificação de pessoal para lidar com essa área. Só para ter uma idéia, a 
Universidade de Brasília inaugurou recentemente um curso de Museologia, que é uma 
coisa nova, nós não tínhamos. E realmente, apesar da demanda ser alta, nós não temos 
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uma oferta muito grande de cursos nessa área, para você ter uma idéia, da noção de 
patrimônio nossa. Apesar das políticas existirem há algum tempo e também com algumas 
questões, alguns problemas, eu acho que ainda temos uma precariedade muito grande, 
quando a gente fala em qualificação de pessoal para trabalhar com patrimônio. Quando 
digo qualificação, não digo só apenas a questão técnica, mas também a formação no que 
diz respeito à própria história da formação na cultura brasileira. Então esse é um 
aspecto... é uma dificuldade que você encontra não é ao acaso. Essa dificuldade tem a ver 
com a nossa história, no que diz respeito à defesa do patrimônio e a essa coisa toda. O 
IPHAN, por exemplo, já existe há muito tempo, que era antes SPHAN, e depois virou 
IPHAN, etc. e tal, né? Aliás acho que era SPHAN, bom, eu não sei. Tinha um outro... eu 
não lembro agora exatamente o que é que era, mas tinha um outro nome. 
Bom, mas dando continuidade, o que queria dizer era que quando você fala assim: "ah o 
patrimônio afro-brasileiro", eu tive a oportunidade em meados da década de oitenta de 
acompanhar, não, eu não estava vinculado, mas eu estava atento a uma articulação 
importante que acontecia no IPHAN, naquela época. Na verdade, na primeira metade da 
década de oitenta, existia no IPHAN uma, digamos assim, um órgão que era, digamos um 
órgão executivo, para agilizar as tarefas, para agilizar todos os procedimentos necessários 
e esse órgão se chamava Pró-Memória. E a Pró-Memória era uma extensão, eu entendo 
assim, posso até estar equivocado, mas a Pró-Memória era uma extensão do IPHAN. E a 
Fundação Pró-Memória, na verdade ela tinha algumas áreas de atuação, ela tinha as suas 
divisões, e dentro da Pró-Memória existia o Memorial Zumbi, que é na verdade, foi na 
verdade uma possibilidade que nós tivemos de agregar intelectuais, pesquisadores sobre 
relações... sobre a questão negra do Brasil, sobre relações raciais. E a partir desse 
encontro, a partir dessa articulação, esse grupo organizou um projeto que resultava do 
tombamento da Serra da Barriga, onde foi o quilombo dos Palmares. Bom, qual foi a 
importância disso? É que no momento em que isso se consolida, se concretiza, o 
fundamental é que a partir daí você tem o primeiro sítio histórico afro-brasileiro tombado. 
Historicamente, isso tem uma importância e simbolicamente isso também é muito 
significativo. E a partir então desse tombamento nós vamos ter a possibilidade de pensar 
em desdobramentos, ou seja, em outros tombamentos necessários. Então o primeiro sítio 
histórico afro-brasileiro tombado, pelo que se tem notícia, é precisamente a Serra da 
Barriga, que fica em União de Palmares, no município de Alagoas, a umas três horas e 
meia, a quatro horas de Maceió. Então até hoje tem toda uma atenção, é uma referência 
para o Movimento Negro brasileiro. É muito interessante, isso! Também a manutenção 
do sítio tem umas questões aí... porque a Fundação Cultural Palmares é responsável pelo 
sítio, mas os recursos da manutenção do sítio parece que são muito limitados, o 
orçamento para manutenção do sítio são muito limitados. Mas enfim, este foi o primeiro 
espaço. Depois tem um tombamento, por exemplo, de comunidades de terreiro, de 
comunidades de terreiros, quer dizer, as comunidades de matrizes africanas, os terreiros, 
os chamados terreiros de Candomblé. Teve um terreiro que foi tombado um pouco 
depois, que foi o terreiro da Casa Branca, que é um terreiro centenário, um terreiro na 
Bahia que tem mais de cem anos, e tem sei lá exatamente, uns cento e cinquenta, tem 
mais de cem anos, com certeza. E a Casa Branca, foi parece que o segundo tombamento, 
não tenho muita memória disso, mas enfim, mais ou menos isso. E a partir daí, eu acho 
que a gente começou a ter algumas possibilidades de reconhecimento. Hoje você deve ter 
aí uma, não tem muita coisa, mas você tem alguns tombamentos de patrimônios afro-
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brasileiro, de patrimônio material que eu estou falando, de patrimônio material. Agora, no 
que diz respeito ao reconhecimento do patrimônio imaterial isso é bem depois, quer dizer, 
eu acho que isso é bem recente dentro das políticas culturais brasileiras, esse coisa do 
reconhecimento do patrimônio imaterial, isso também é fruto de uma discussão longa, 
demorámos a estabelecer algumas metas nesse sentido. Mas hoje você tem aí o... por 
exemplo... o que é que é o patrimônio material? Tem tudo a ver, com um domínio, com 
um campo por exemplo, das mitologias, com um campo de alguns fazeres que está 
relacionado, certamente, a saberes também. Eu acho que o imaterial tem uma 
abrangência, por exemplo, passa por... diz respeito à memória oral, diz respeito à 
literatura, à oralidade, à literatura oral, diz respeito à mitologia, diz respeito à culinária, 
diz respeito a alguns fazeres, mas enfim, fazeres que não têm esse perenidade, não é 
perene, como aquela coisa material que fica no tempo, como um vestígio material que 
você acha de alguma cultura que já se foi, ou qualquer coisa. Então é uma outra situação, 
não tem essa condição. Por exemplo, como o patrimônio imaterial hoje tombado, que eu 
tenho conhecimento, por exemplo, o acarajé, que é um alimento, que não é um mero 
alimento, na verdade ele tem uma significação no plano do sagrado, o acarajé é 
reconhecido hoje como patrimônio imaterial, ele não é tombado porque não se tomba, a 
informação que eu obtive, a informação técnica do IPHAN, é que o patrimônio imaterial 
é registrado. Tombado é só o patrimônio material, o patrimônio imaterial geralmente é... 
como é que você preserva ele? Você atribui... você registra esse patrimônio de modo a 
que ele seja reconhecido e seja de alguma maneira protegido. Como eu já disse, é o caso 
do acarajé, é o caso do samba, o samba foi reconhecido, foi registrado como patrimônio 
da cultura imaterial, o samba é... por que imaterial? Porque o samba é performance, você 
não tem o samba fixo, rígido aí, você só tem o samba no momento em que as pessoas que 
estão vinculadas ao seu contexto realizam uma roda de samba, o samba é performático, o 
samba é performance, então o samba só existe quando as pessoas fazem samba, agora é 
óbvio tem registro fonográfico, tudo bem, mas continua sendo patrimônio imaterial, 
imaterial no sentido de que não é matérico, no sentido de que você não toca. Enfim, o 
samba foi reconhecido e mais recentemente a capoeira, a capoeira foi reconhecida como 
patrimônio imaterial da cultura brasileira. Mas tem outros elementos, eu não tenho a lista, 
inclusive a técnica no [incompreensível] que me atendeu sempre se predispôs a passar 
uma lista dos patrimônios imateriais, na época realmente eu não estava com tempo e não 
era o foco do meu trabalho lá no IPHAN, mas acho que é interessante, a gente baixa da 
página do IPHAN, a gente baixa, tem como acessar a essas informações. Bom, mas 
enfim, a questão foi basicamente essa... só para tentar construir uma visão cronológica. 
Então, em meados dos anos oitenta, 1984, 1985, acontece o tombamento do primeiro sítio 
histórico do afro-brasileiro, portanto aí você vai ter outros, na sequência você vai ter 
outros tombamentos. E o patrimônio imaterial, o primeiro momento em que você tem o 
reconhecimento do patrimônio imaterial, você já está falando dessa década que a gente 
está vivendo, a primeira década do século XXI, entre os anos noventa e a primeira década 
do século XXI. Agora, quanto essa coisa de precisar estabelecer exatamente o que é que é 
isso e não sei o que mais, eu acho que existem bibliografias que dão conta de resolver 
isso. Óbvio que não existem bibliografias no Brasil, que sejam ideais, digamos assim, 
para contemplar esta necessidade que nós temos de conhecer a fundo cada patrimônio, 
etc. e tal. Isso é algo a ser construído, mas digamos que ainda de maneira modesta, não 
sei se é o termo mais adequado, mas de maneira ainda que não seja a ideal, mas a gente 
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tem, de alguma forma, a possibilidade de consultar bibliografias, que vão nos dar 
elementos para investigar sobre determinados patrimônios imateriais ou materiais. É 
porque também, acho que também se trata... a gente tava a falar aí de políticas culturais, 
mas também tem de pensar nas políticas educacionais, se as nossas políticas educacionais 
não apontarem para um caminho, que de alguma maneira, nos motive a pensar nesses 
patrimônios, assim como o patrimônio ameríndio, essas coisas vão ficar... vão ficar 
sempre para as gerações futuras, sempre serão as gerações futuras que terão de resolver 
alguma coisa nesse sentido, o que é péssimo, o que é péssimo, é um retardamento 
absolutamente nocivo para a nossa compreensão, para o entendimento de quem nós 
somos de fato. Por exemplo, falando de políticas educacionais, tem uma lei que está... foi 
aprovada em 2003, que foi a lei 10 639 de 2003 e depois em 2008 a presidência da 
república, o presidente da república sancionou um outra lei que é a 11645, que torna 
obrigatório nas escolas o ensino de cultura africana, afro-brasileira e ameríndia. Quer 
dizer, isso é lei, agora vamos ver também a disposição das instituições educacionais, a 
disposição do MEC [Ministério da Educação], a disposição de todo o mundo no sentido 
de tornar isso viável, de tornar isso concreto, ou seja, essa mudança curricular, etc. e tal. 
Porque é que eu estou falando das escolas, porque obviamente mudando... quando estou a 
falando das escolas estou falando tanto no ensino básico, a educação básica, ensino 
fundamental e médio até ao ensino superior. A gente não muda isso só com a vontade de 
alguns abnegados que queiram fazer as coisas. A gente tem de ter um projeto... projetos 
institucionais que possam garantir isso. Estes problemas que você encontra, é muito pela 
falta de projeto, pela falta de política, pela falta de orientação, pela falta de vontade 
mesmo, porque... acho muito curioso isso no Brasil, por mais que a gente fale da nossa 
diversidade, dificilmente nós aceitamos o desafio de tentar compreendê-la. Porque é um 
grande desafio, tentar compreender a diversidade cultural do Brasil. Isso então tem a ver 
com o patrimônio afro-brasileiro, tem a ver com... Por enquanto o que eu vejo mais em 
relação ao patrimônio afro-brasileiro, quando você fala de comunidades tradicionais, 
religiosas, o que eu vejo muito mais é um escárnio, é um deboche, é uma constante 
ironia, mas muito pouco conhecimento. É muito mais fácil debochar das tradições afro-
brasileiras do que entendê-las no âmbito de suas complexidades. Isto é ruim, isto é 
péssimo. Mas continuo dizendo, isto é uma luta, é um grande processo, é mesmo. Eu sou 
docente, sou professor, e me considero um docente... um pesquisador ativista. Por que? 
Porque ao mesmo tempo que eu pesquiso um tema eu tenho interesse que ele ganhe maior 
visibilidade, eu tenho vontade que ele ganhe maior visibilidades no contexto nacional, 
mas isso também não é um trabalho... não pode ser um trabalho sozinho, tem de sempre 
de se procurar articular com determinados... com determinadas instituições, com 
determinadas pessoas, para tornar isso realizável, digamos assim. 
 
2. Mesmo assim eu acho que as coisas já mudaram muito. Desde, como o Sr. 
Falou, da década de oitenta, com a Fundação Cultural Palmares... Como é que as 
coisas de repente mudaram tanto?  
 
Mudaram para melhor? 
 
Eu acho que apesar de tudo... 
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Nelson: ...sim, das dificuldades... 
 
... de muita falta ainda, há uma visibilidade maior... 
 
Nelson: sim, com certeza... 
 
... há uma discussão maior... 
 
Nelson: Olha só, no final do regime autoritário, da Ditadura que nós tivemos. Aliás, ainda 
antes do final porque o regime, oficialmente, termina com o último general lá, João 
Baptista Figueiredo, em 1985. Mas antes mesmo da sua gestão, o regime já dava sinais de 
desgaste, já estava de alguma forma apresentando um certo desgaste. E a partir daí, tem 
todo o momento da chamada distensão, da distensão política, era um termo utilizado por 
Ernesto Geisel, da distensão a gente chega à abertura política e nesse processo todo, as 
organizações que estavam proscritas, elas vão se organizando... se reorganizando nesse 
processo. A partir do final dos anos setenta em diante, final não, meados da década de 
setenta em diante, você tem uma rearticulação do Movimento Negro e da... enfim, a gente 
tenta trabalhar com a idéia de marco histórico, então costuma-se dizer que existiu um 
marco, quer dizer, a partir dos anos setenta em diante, se constrói o que a gente chama de 
Movimento Negro Contemporâneo. Óbvio, com as mesmas demandas do passado, com 
as mesmas questões que eram levantadas no passado por organizações mais antigas, 
como a Frente Negra nos anos trinta ou como o Teatro Experimental de Negro nos anos 
quarenta... então, havia uma demanda, agora, esse momento que, digamos, surge, 
trazendo à baila, trazendo de novo as questões que estavam antes do regime autoritário, 
antes do golpe de 1964, essas organizações vão, de alguma maneira, colocar no contexto 
contemporâneo, e estou falando do contexto contemporâneo dos últimos trinta, quarenta 
anos, questões não resolvidas, questões abertas para a população negra. Então, havia um 
elenco de questões a serem trabalhadas. Eu me lembro, eu fui filiado a uma entidade 
chamada Movimento Negro Unificado por catorze anos, e eu participei de vários 
congressos do MNU. Antes disso eu participei de uma outra entidade que foi fundada 
aqui em Brasília, aliás, foi a primeira entidade negra do Distrito Federal, fundada em 
1978, que foi o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, o CEAB. Depois do CEAB, eu 
acabei migrando para o MNU em 1982. Então, foi uma coisa muito interessante que eu 
vivia num contexto de uma entidade local que lidava com questões, óbvio, dialogando 
com o Brasil mas tinha o seu foco. Aí depois eu passo a participar de uma entidade que 
tinha uma dimensão nacional. E isso resignifica a minha compreensão sobre a questão, 
óbvio, porque você começa a lidar com realidades regionais muito distintas, muito 
diferentes, até o contacto direto, os encontros, os congressos, etc. e tal. Então foi muito 
enriquecedor. Nos congressos do MNU, por exemplo, e eu não esqueço disso, tinha um 
elenco... você tinha um temário. Então você tinha educação, você tinha... por exemplo... 
saúde.. educação, saúde, mulher negra, cultura, você tinha os grupos de trabalho, e você 
tinha os grupos de trabalho, quer dizer, cada pessoa do congresso sabia exatamente onde 
é que ela ia focar sua atenção. Eu estou mais preocupado é com a questão da 
discriminação racial no trabalho, então o meu grupo vai apresentar uma tese sobre 
discriminação racial no trabalho, como é que a gente acredita que possa se dar a inserção 
da população negra no mercado de trabalho. O outro grupo que trabalhava com saúde, 
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tem a questão, sei lá, da anemia falciforme, o sistema de saúde no Brasil não está 
adequado, não está adaptado para lidar com pessoas portadoras da anemia falciforme, ou 
qualquer coisa que atinja de maneira mais afetiva a população negra, qualquer uma outra 
doença, então o pessoal de saúde tinha projeto, tinha propostas, atendimento da 
população negra no sistema de saúde, a questão educacional, como modificar o conteúdo 
dos livros didáticos. Isso estou falando assim, já nos anos setenta, anos oitenta... como 
modificar os conteúdos dos livros didáticos, então você tinha um leque de possibilidades, 
está certo? Tinha a questão, por exemplo, habitação, o que é que a gente propõe para a 
habitação. Eu fui coordenador no MNU, nos anos oitenta, fui o coordenador nacional da 
cultura, porque esse foi sempre o campo que mais me interessou. Então, por exemplo, 
quando você fala dessa questão das mudanças, eu só estou fazendo essa viagem toda só 
para explicar para você, do meu ponto de vista, como é que essas mudanças ocorreram. 
Então, existem reivindicações que são históricas, reivindicações que são históricas. Essa 
coisa do patrimônio afro-brasileiro, o tempo inteiro a gente vem falando disso, Abdias 
Nascimento, que é uma das grandes referências do Movimento Negro, que é a maior 
referência viva, digamos assim, está com... noventa e seis, noventa e sete anos, Abdias, 
por exemplo, ele foi, nos anos do Teatro Experimental do Negro, ele foi um batalhador 
no sentido de garantir a existência de um museu de arte negra no Brasil, um museu que 
tinha acervo mas não tinha espaço, olha só que loucura! Você tinha uma coleção de arte 
afro-brasileira e africana, mas você não tinha onde colocar isso. Não houve interesse ou 
houve uma dificuldade muito grande, não sei se esse museu teve uma vida breve mas eu 
sei que teve dificuldades de existir ou de se manter enquanto tal. Então, por exemplo, eu 
estou dando o exemplo desse museu, mas sempre houve uma idéia ou interesse de se 
defender as matrizes africanas, de defender o legado africano e, por exemplo, nesse 
flanco da luta anti-racismo, no campo da cultura, nós defendíamos sempre lá nas 
reivindicações estava lá, o reconhecimento do patrimônio cultural. Então, acho que isso 
tem a ver também, óbvio que não era só uma luta do Movimento Negro Unificado, mas 
era uma luta de todas as entidades negras que existiram ou que existem no sentido da 
valorização desse legado, e aí tem uma dimensão histórica, tem todo esse período de 
pressões, de reivindicações, dessa coisa toda. E aí também tem aquela coisa, a sociedade, 
eu acho que ela vive assim: ela tem as suas tensões, a sociedade civil pressiona de tal 
maneira o Estado, e o Estado, cedo ou tarde, acaba tendo que reconhecer a legitimidade 
dessas reivindicações. Muitas vezes demora, às vezes as coisas levam muito tempo para 
acontecer, mas a expectativa do movimento social é de que um dia elas aconteçam. 
Então, eu penso que desde os oitenta, quando o tombamento, já foi um salto o 
tombamento das terras e digo um salto considerando as limitações históricas. Então, 
quando acontece o tombamento é um grande evento, a gente vai com todos lá para a 
Serra, e é festa. E isso é um primeiro momento. Então, eu acho que também houve uma 
mudança das políticas culturais, no IPHAN também desde os anos oitenta, porque é 
também a partir dali que há uma tendência no sentido de perceber que o patrimônio 
brasileiro não é só o patrimônio ibérico, né? O patrimônio brasileiro tem de ser 
reconhecido além do patrimônio ibérico. Você não pode restringir, por razões óbvias, 
você está limitando a compreensão do que é o patrimônio brasileiro. Então, isso começa... 
tinha um gestor público, que também era um intelectual.. eu sempre confundo o nome 
dele, eu acho que era Aloísio Pimenta, porque às vezes a gente perde o contato com essas 
histórias, mas se não engano era Aloísio Pimenta, ou era Aloísio Magalhães. Eu sei que 
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era Aloíso, agora estou em dúvida se era Pimenta ou Magalhães, mas foi uma 
personagem importantíssima nesse processo de pensar políticas mais amplas e mais 
flexíveis no sentido de incorporar todo esse patrimônio que estava ignorado que estava 
esquecido. E então é óbvio, acho que existem as ações dos movimentos sociais, e aí você 
também pode falar das organizações indígenas que também defenderam e defendem os 
seus patrimônios, e num dado momento essas pressões começaram a surtir efeito, não foi 
sempre assim, acho que foi sempre uma batalha, sempre foi uma luta, entre Estado e 
sociedade civil no sentido de tentar... Eu acho que isso se deve a essas mobilizações 
históricas, a uma série de passeatas, atos públicos, certos documentos apresentados ao 
Estado brasileiro, no sentido de dizer que isto não só é necessário... essas mudanças não 
são só necessárias como são possíveis, essas mudanças de olhar, essas mudanças de 
entendimento sobre o que seja patrimônio, elas são importantes e elas são 
imprescindíveis, digamos assim. Eu creio que esse processo todo foi marcado por esse 
conjunto de coisas, quer dizer, inclusive as convergências, não é só você reivindicar, mas 
é também de um certo modo você encontrar do outro lado, no caso do Estado, gestores 
que em algum momento estejam sensíveis àquilo que está acontecendo, e aí, eu acho que 
isso aconteceu num dado momento, tem gestores que são completamente insensíveis, 
você vai bater lá na porta, vai lá para a porta e faz passeatas, faz protesto, faz ato público 
e aquilo parece que não tem qualquer relevância. Então, eu acho que tem uma dimensão 
histórica, eu acho que o movimento social tem muita importância, eu acho que o 
movimento social negro tem muita importância, exatamente por isso porque a luta contra 
o racismo é complexa, você tem vários campos, você tem várias possibilidades, tem 
vários flancos e nesse flanco da cultura inclusive acho que a gente tem de avançar muito, 
acho que é bacana isso que está acontecendo, essa coisa do mapeamento, do 
reconhecimento mas acho que tem um outro aspecto que a gente precisa pensar, porque 
por exemplo, a arte negra ainda está muito vinculada ao contexto da arte popular no 
Brasil, e agora também no Brasil é que a gente começa a ter... o Estado brasileiro começa 
a tratar, começa a fazer alguns afagos na cultura popular, levou muito tempo. Muitas das 
tradições populares brasileiras são de matrizes ameríndias ou africanas, então eu acho que 
também tem de se pensar um pouco nisso. Mas, estamos crescendo, eu atribuo a isso 
tudo, a essas felizes coincidências, também, você não só reivindicar, mas numa 
determinada circunstância encontrar lá do outro lado, gestores que de alguma maneira 
estejam entendendo o que você está dizendo, que você está repetindo, não só entendo, 
mas também percebendo a urgência e a importância de tudo isso. 
 
3. Você acha que os Movimentos Negros conseguem chegar nas populações? 
Porque além da pressão do governo, que é fundamental para a mudança 
institucional, acha que eles conseguem mudar a forma que as pessoas se percebem, 
as formas que as pessoas pensam a identidade negra? 
 
Nelson: Sim. Olha, eu penso o seguinte... o Movimento Negro, pelo menos o 
contemporâneo, ele não se caracteriza como um movimento de massa. Acho que até 
vivemos uma crise interna no movimento, que era tentar definir o que era o movimento, 
eu me lembro dessa discussão no Movimento Negro Unificado, “nós somos movimento 
de quadros ou movimento de massa”? Bom, no meu entendimento o Movimento Negro, 
ele é formador, inclusive eu sempre digo e sempre reconheci que o fato de eu estar aqui 
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hoje na atividade docente e com esta postura, com este interesse se deve à minha 
participação no Movimento Negro durante todos esses anos. Mas eu acho que o 
movimento se caracteriza muito mais como um movimento de quadros do que um 
movimento de massa. Não é um movimento de massa. Agora, o que eu quero dizer, o que 
eu quero dizer é que o movimento não atinge as populações? Atinge, mas não acho que 
seja muito um contato físico, entendeu? ou seja assim algo: o movimento vai onde tão 
todas as periferias, o movimento vai onde tão todos os excluídos. A gente sabe que a 
maioria... que a população é maioria nos presídios, que a população negra é maioria nos 
manicômios, que a população negra é maioria nos meretrícios, que a população negra é 
maioria nos reformatórios. Bom, nós sabemos tudo isso. E sabemos que o Movimento 
Negro, fisicamente não está em contato, quer dizer, uma ou outra atividade pode estar a 
fazer um trabalho nessa direção, mas isso não é muito comum, digamos assim. Quando 
estou dizendo que o movimento não chega dessa forma, não quer dizer que o movimento 
não chega de forma nenhuma, porque o movimento chega. As idéias do Movimento 
Negro chegam a esses espaços, e a maior evidência que eu tenho disso, por exemplo, já 
estive conversando com um ex-detento que disse que lá no cárcere, ele sabia que tinha 
grupos que se organizavam, que defendiam a causa negra, etc. e tal. E o cara tava 
encarcerado, o cara tava preso, o cara puxou dezanove anos de cadeia, entendeu? Eu acho 
interessante isso, o alcance do Movimento Negro. E se você for conversar com outras 
pessoas, em outros espaços, é curioso mas o movimento talvez tenha uma força... o 
Nelson Mandela disse uma vez uma frase bem interessante que é "o nosso medo é 
descobrirmos que somos maiores do que imaginamos". Não é que o Movimento Negro 
tenha medo, mas acho que o Movimento Negro muitas vezes não percebe a sua 
dimensão, não percebe o quanto ele é grande. Grande não no sentido numérico, mas 
grande no sentido do poder das suas idéias, no sentido da força das suas idéias. Então eu 
acho interessante isso, acho interessante assim como ex-detentos, ex-detentos que... eu 
me lembro uma vez que a gente recebeu uma carta de um grupo de presos que queria se 
filiar ao Movimento Negro Unificado. A gente não tinha mandado carta nenhuma para lá, 
a gente não tinha feito nenhum atividade em presídio, que eu me lembre, e os caras 
enviam a carta que queriam se filiar, um grupo de presidiários... eu achei surpreendente! 
Assim como você outros espaços em que pessoas, ainda que de uma forma precária, vai 
saber que existem essas organizações, então eu digo para você que o Movimento Negro 
tem essa coisa... no campo das idéias, elas têm uma força e um alcance que é 
surpreendente até para os próprios ativistas, até os próprios ativistas se surpreendem. 
Então, eu acho que chega dessa forma, chega às favelas, aos lugares marginalizados, aos 
lugares... aos lugares esquecidos, digamos assim... de alguma maneira, de alguma forma. 
E essa experiência com os presidiários para mim foi, que eu me lembre, e imagino que 
deva haver outras situações, de pessoas que estejam em algum estado de marginalização, 
pessoas negras, ou não, que estejam em algum processo de marginalização, que entendam 
essa questão que o Movimento Negro coloca. 
 
4. E o Sr. acha que é por causa que é por causa da idéia de pertencimento, por 
causa dessa idéia pan-africanista do movimento, sobretudo do MNU, que exaltam o 
vínculo com África? 
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Nelson: É verdade. Olha, eu acho que sim, porque olha só, é muito ruim quando parece 
que você não veio de lugar algum. Aliás eu vim de lugar nenhum. Qual seu lugar? Eu vim 
de lugar nenhum. Isso não existe. O sujeito... todo o sujeito é um sujeito cultural. Eu não 
conheço sujeito que não seja sujeito cultural, que não tenha alguma matriz, alguma 
referência cultural, à qual em que possa fazer as suas ancoragens, se vincular e eu 
também não vejo sujeito sem essa coisa de vínculo. Eu não estou falando nem de uma 
coisa de originalidade, nem estou falando disso, mas isso tem que de alguma forma tentar 
entender que é isso. Por exemplo, todo mundo acha lindo no Brasil, o fato dos 
descendentes de europeus, por exemplo, poderem reivindicar a dupla cidadania, eu 
também não vejo problema nenhum nisso! Eu acho que se o cara é descendente de 
italiano ele pode reivindicar, não acho que é problema. Se é descendente de húngaro, se é 
descendente de alemão, se é descendente de polonês, e por aí vai. São povos que 
imigraram para o Brasil e que hoje há essa possibilidade até uma certa geração de poder 
reivindicar a sua dupla cidadania. O que eu não acho justo é que isso possa valer para 
alguns segmentos e não possa valer para outros. Então, por exemplo, se é possível para os 
descendentes europeus reivindicarem isso, que seja para os não descendentes europeus, 
reivindicar o que quiserem. Por exemplo, a África que é reivindicada pelos afro-
brasileiros, todos nós sabemos, ou deveríamos saber, é uma África mítica. As pessoas não 
sabem exatamente qual era o reino, qual era o território de origem, porque tudo isso se 
desfez, lamentavelmente... não se desfez, isso foi desfeito! A partir do regime escravista, 
do tráfico negreiro e toda a violência colonial. Então, isso de alguma forma impossibilita 
qualquer tentativa de reconstrução que se queira fazer. Óbvio que existem alguns 
abnegados que vão tentar fazer isso. Por exemplo, tem a história do Alex Haley, que é um 
escritor afro estado-unidense, que conseguiu fazer o caminho de volta, mas ele fez uma 
pesquisa demorada, uma pesquisa cansativa e talvez as condições nos Estados Unidos 
fossem outras do que aqui. O Alex Haley conseguiu chegar à sua família e conseguiu 
fazer a vinculação, ele concluiu que a sua família foi extraída, foi sequestrada... A sua 
família pertencia ao grupo Ashanti que é de Gana, então ele fazendo todos esses estudos, 
todos essas pesquisas ele chegou nisso. Mas não quer dizer que todo o mundo vai chegar, 
aliás, o que ele conseguiu, na verdade, é algo raro, algo raríssimo. Mas isso não quer 
dizer que as pessoas não possam pensar em África, ainda que essa África seja uma África 
que esteja no imaginário, não é? Acho que não é crime. Porque todo o mundo precisa... 
aliás, se é legítimo os europeus pensarem no seu pertencimento, e isso não se dá por 
acaso, também não será por acaso que os afro descendentes ou afro-brasileiros, pensarão 
em seus vínculos com o continente africano. Então acho que é importante isso, acho que 
o Movimento Negro também valorizou isso no sentido de tentar desconstruir essa 
identidade negativa, porque historicamente a identidade negra foi construída como uma 
identidade negativa. Os homens negros por serem excluídos do mercado de trabalho com 
o fim da escravidão, estavam muito associados à vadiagem, à bandidagem, à 
malandragem, não é? Tudo isso... Todas essas construções, estão vinculadas ao homem 
negro e as mulheres negras que eram as arrimos de família, nesse período pós-escravista, 
porque só elas não sustentavam as famílias com o trabalho doméstico, são o tempo inteiro 
vistas como "as domésticas", as mulheres que trabalham como apoio, que dão sustentação 
às famílias burguesas brancas brasileiras. Então, quer dizer, isso se fixou tanto no nosso 
imaginário brasileiro que se tornaram estereótipos, isso se tornou, na verdade... essas 
práticas se tornaram em estereótipos terríveis. Associação imediata! Mulher negra, 
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trabalho doméstico, serviçal. Homem negro, vadiagem, bandidagem, malandragem, 
narcotráfico. Essas associações são imediatas, mas elas também não ocorrem ao acaso. 
Tem tudo a ver com a dimensão histórica. 
Então o papel do Movimento Negro, não só do Movimento Negro Unificado, mas 
também do Movimento Negro como um todo, foi tentar desconstruir essa identidade 
feita, não pela população negra, mas para a população negra, uma identidade negativa. E 
ao mesmo tempo construir uma identidade feita por negros e uma identidade que fosse 
positiva. Tem a ver com uma outra dimensão, e isso é óbvio, todo mundo quer ser bem 
visto. Eu não quero ser negro daquele jeito, mas eu posso ser negro desse outro jeito. 
Então está nesse processo, por exemplo, em 1974 a Fundação do Bloco Afro Ilê Ayê. Eu 
digo hoje que o Ilê Ayê não é baiano, ele hoje é uma referência nacional de cultura afro-
brasileira. Mas o Ilê Ayê surge na Baía em 1974 e ele era, naquele momento, um 
fenômeno, porque a gente começa a olhar para aquelas letras de música, para aquelas 
estratégias desenvolvidas pelo Ilê, "noite da beleza negra eu sou lindo, eu sou negro, eu 
sou o mais belo dos belos", tudo isso muda a disposição, é possível... quem está 
pensando... a massa, essa grande população da época que está pensando "pôxa, não vale a 
pena ser negro", num dado momento é provocado, pensa "não! pera aí! vale sim!, por um 
outro lado isto é possível, por um outro lado, eu sou negro, e digo isso, e posso dizer isso 
não com pesar mas com prazer”, então, eu acho que tem toda uma coisa aí de 
contribuição histórica. E aí acho que o movimento ganha população, eu concordo com 
essa sua argumentação. O movimento ganha... eu acho que ele começa a ganhar a partir 
daí. Hoje em dia, para você ver uma coisa, a questão não só da identidade positiva mas a 
questão da possibilidade de você ter como reivindicar os seus direitos... Num passado não 
muito distante, quando você sabia de algum caso na imprensa de alguém que tinha ido 
prestar queixas na delegacia por crime racial, você imaginava o seguinte: esse cara é 
ativista. Bom, isso durante um determinado tempo, isso era quase que... certo. Você ia lá, 
e o cara era de uma entidade tal, ainda que fosse de uma entidade pequena, mas o cara era 
organizado politicamente, ele tava vinculado a uma entidade etc. e tal. Mas hoje não é 
isso, hoje em dia várias pessoas, pessoas que jamais passaram a porta de uma entidades 
negras, sabe que ela, como negra, pode recorrer... pode reivindicar os seus direitos. Eu 
acho que isso é fabuloso! Ainda que o movimento, e volto a dizer, que não tenha se 
tornado um movimento de massa, ele conseguiu fazer repercutir essas idéias e conseguiu 
atenção, e a pessoa aderiu, não é porque ela foi lá e se filiou à entidade, ela aderiu porque 
entendeu que essas idéias são importantes, as pessoas entenderam que essas idéias são 
importantes, então a denúncia, por exemplo, você vê, no outro dia teve um caso muito 
curioso de um cara que era carroceiro, desse pessoal que faz frete e tudo, e o cara foi 
denunciar porque se sentiu discriminado racialmente, olha que fabuloso isso, fabuloso no 
sentido de que... o crescimento dessa luta, eu acho muito interessante! Pessoas que... 
instituições que foram obrigadas a ressarcir cidadãs e cidadãos discriminados 
racialmente. Eu soube de uma indenização... pôxa eu achei interessante, porque o valor 
estipulado era para que a punição fosse exemplar, então o supermercado teve de pagar 
algo da ordem de duzentos e oitenta mil reais. Eu achei interessante, e não é assim "ah 
agora as pessoas querem se dar bem", não é isso, mas é que se a punição não for 
exemplar, as práticas continuam. Se uma grande empresa é obrigada a pagar doze mil 
reais para alguém que ela lesou... que são doze mil reais? doze mil reais não são nada! A 
menos que comece a chover processos na justiça, entendeu? Então eu acho que as 
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punições precisam ser exemplares, por quê? No capitalismo, muitas vezes, a coisa só faz 
sentido quando você mexe no bolso do agressor, de quem lesa. Então se você está sendo 
lesado por alguém, mexe no bolso, e aí as coisas modificam de figura, essa é a lógica do 
capitalismo, essa é a lógica do capitalismo, entendeu? Mas enfim, concordo sim com essa 
coisa estética, e eu estou falando da estética não com essa visão equivocada, errada, de 
estética, estou falando da estética assim como uma coisa muito significativa para a 
população negra. Pense, por exemplo, em quem teve o seu corpo historicamente negado, 
o seu corpo historicamente transformado numa caricatura, numa piada, imagine você 
portar um corpo que é tido como uma piada... Então, essa valorização estética, sem 
dúvida foi importantíssima, acho que foi um ganho, um ganho enorme. 
 
5. E no Brasil como é? Existem várias pessoas que podem transitar... Eu estive 
conversando com muitas pessoas do MNU, elas me contavam da ascendência 
indígena, do ascendência portuguesa... E eu acho que elas podem transitar: em 
alguns momentos elas são negras, em alguns momentos não, mas elas resolvem 
assumir a identidade negra. E existem pessoas que, de fato, não transitam. 
 
Nelson: Exato. Os de tez mais escura que não têm como transitar. Pois bem, olha o que 
eu acho sobre esse aspecto... a nossa luta nunca foi uma luta voltada para a eugenia, 
purificação, nada disso! Aliás, é o que menos importa, mas também nunca conheci um 
geneticista dentro do Movimento Negro. Pode ser que até exista, mas eu nunca conheci. 
O nosso foco também não é a árvore genealógica de ninguém. Você olhando para mim, 
você não sabe se eu tenho um antepassado branco e é muito provável que eu tenha um 
antepassado branco. E a presença desse sujeito, ou de alguns possíveis sujeitos brancos na 
minha árvore genealógica ou na árvore genealógica de várias pessoas afro-brasileiras, 
isso não modifica a sua condição social, com a sua condição social eu não estou dizendo 
situação financeira, porque todo o mundo é representado de alguma maneira socialmente. 
A maneira como o meu grupo é representado é a mesma. Então a questão aqui não é de 
purificação. Falar de mestiçagem “somos todos mestiços”, eu vejo isso como uma 
maneira... uma indisposição para se debater o racismo. Óbvio que um país que tem um 
nível de miscigenação acentuado como o Brasil, as pessoas na sua grande maioria serão 
miscigenadas. Isso não resolve, porque para além da miscigenação, para além da 
miscigenação, as pessoas têm aparência, e o que elas parecem ser é o que elas são. É isso 
que acontece, entendeu? A sociedade está pouco se lixando se você tem um avô negro ou 
se tem uma avó branca. A questão não é essa, portanto não adianta a gente ir por esse 
caminho da árvore genealógica, etc. e tal. Portanto, o que você está dizendo eu também 
acho que faz sentido. Acho que tem pertinência. No Movimento Negro eu atuei com 
pessoas de tez clara, que provavelmente tinham um parente branco muito próximo, mas 
as suas características africanas também eram relevantes, talvez... em muitos casos muito 
mais relevantes do que as outras características. Porque ser negro não é ter tez escura, 
você pode ter tez clara e ter características africanas nítidas, óbvias, tão óbvias que num 
dado momento você vai ser tratado como um negro. A diferença básica, é que nesse 
gradiente os que têm tez escura são um alvo imediato. Os que têm tez clara, são alvo, eles 
podem até não ser um alvo imediato, mas em um dado momento eles serão alvo. Por 
exemplo, num momento que essa pessoa de descendência africana que tenha a tez clara e 
tem características africanas, no momento em que essa pessoa consegue disputar poder 
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com os brancos, rapidinho a ascendência dela aparece. Num piscar de olhos vão saber, 
vão rapidamente dizer... vão dizer para esse cara que o lugar dele não é ali, que o lugar 
dele é outro. Então essa história do mulato, que é um termo politicamente incorreto, eu 
acho que é problemático e óbvio, o trânsito é possível quando a pessoa quer o trânsito, 
esse desejo do trânsito também tem de ser... se a pessoa tem a... se ela se deixa seduzir 
pelo trânsito, ela vai fazer o trânsito, etc. e tal. Porque uma pessoa de tez clara, uma 
pessoa negra de tez clara que alisa os seus cabelos, que descolora seus cabelos... que pinta 
os seus cabelos de loiro, etc. e tal, é óbvio que ela está procurando, de alguma forma, se 
identificar com outro grupo, pelo menos se não é óbvio, é de se supor que de alguma 
maneira a pessoa está buscando uma identidade com um outro grupo, entendeu? Enfim, 
existem essas estratégias, essas várias estratégias de estar próximo de um grupo ou de 
estar próximo de outro. Por outro lado, eu entendo que pessoas de tez clara, pessoas 
negras de tez claras, encontrem alguma dificuldade em serem reconhecidas no grupo 
negro. Mas é por causa do tensionamento mesmo que a gente vive. Agora, eu digo para 
você, existem visões de ativismo negro. Eu, por exemplo, felizmente eu sou herdeiro de 
uma visão que não restringe. Agora, também não quer dizer que todo o mundo é negro. 
Não quer dizer porque um cara é branco e gosta de hip hop que ele é negro. Um cara 
branco que gosta de hip hop é um cara branco que gosta de hip hop. E que legal que ele 
gosta de hip hop, mas ele não deixa de ser branco por isso, entendeu? Ou porque faz 
capoeira ou porque está na bateria de escola de samba. Não é assim, até porque nenhum 
negro vai deixar de ser negro porque está, por exemplo, na universidade. Então você não 
muda a sua herança, o seu pertencimento étnico-racial, porque você está num espaço que 
é supostamente... você está num espaço que é um espaço... é enfim, eu não me torno 
negro porque estou num espaço negro, eu não me torno branco porque estou num espaço 
branco. Eu sou representado socialmente e a maneira como sou representado tem peso. O 
meu cabelo crespo, o meu nariz com determinadas características, a minha boca, a minha 
tez... é um conjunto de coisas. 
 
6. A minha única dúvida nisso é: e a matriz indígena nesse espaço do branco e do 
negro? 
 
Nelson: Não, acho que a matriz indígena importantíssima. Aliás, os ativistas indígenas, os 
movimentos dos povos da floresta... Nós temos diálogo permanente. Não é de hoje que os 
negros e indígenas dialogam entre si. Só para você ter uma idéia, o Quilombo dos 
Palmares, assim como outros quilombos, tinha uma presença indígena significativa. 
Então, no curso da história, negros e indígenas sempre se articularam, e eu só lamento 
que hoje a gente não consiga fazer isso de uma forma mais ampla, entendeu? Olha, teve 
um encontro de mulheres que foi um encontro nacional de mulheres que no final... tenho 
uma amiga que é feminista negra e ela ficou emocionada porque uma liderança indígena 
chamou as mulheres negras a atenção e disse o seguinte: "nós queremos fazer uma 
aliança", uma aliança... que na verdade é uma aliança que nós sabemos que é fundamental 
e importante... E publicamente ela... mulheres negras e indígenas selaram uma aliança no 
combate a todas as formas de opressão, por quê? Porque elas são e mulheres e são 
subjugadas à sociedade brasileira, que é uma sociedade patriarcal por serem mulheres. 
Mas não é só isso, elas são mulheres indígenas e negras, então existe um conjunto de 
algumas categorias que se somam aí e que são categorias muitas vezes utilizadas para 
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exclusão. Uma mulher branca, obviamente ela sofre de exclusão. Agora, imagine então 
uma mulher indígena, qual é a situação dela, ou de uma mulher negra. Então eu acho que 
existem esforços, existem tentativas de aproximação. No ano do centenário da abolição, 
em 1988, o Conselho Missionário Indigenista, fez uma campanha que era "Negros e 
índios irmãos da mesma história". E é assim que eu entendo, nós temos não só afinidade 
mas nós temos histórias muito parecidas e acho que no caso da população indígena, acho 
que inclusive existem situações diferentes das nossas porque nós perdemos o contato com 
os grupos étnicos, vários grupos étnicos ameríndios no Brasil deixaram de existir. Uma 
coisa é você perder contacto com o seu grupo, quem era mandinga, por exemplo, deixou 
de ser mandinga para ser tornado escravo, para ser subjugado. Mas o grupo mandinga 
continuou existindo, o grupo iorubano continuou existindo, certo? O grupo ewe-fon, 
vários grupos étnicos... que eu saiba, eu não tenho conhecimento de um grupo africano 
tenha sido extinto por conta da violência colonial escravocrata, mas no caso de 
populações indígenas isso aconteceu. Existem grupos dos quais você só tem uma 
memória muito distante quando isso acontece. Entendeu? Mas eu concordo. Não acho 
que essas alianças não estão acontecendo da forma que elas poderiam acontecer, mas isso 
não quer dizer que não haja interesse. Eu acho que há interesse de ambos os lados. Não 
posso dizer que há um interesse unívoco, mas há interesse de parcelas significativas, tanto 
dos ativistas do Movimento dos Povos da Floresta como do Movimento Negro, né?  
 
7. Então o patrimônio afro-brasileiro de certa forma também existe no espaço da 
matriz indígena? 
 
Nelson: Com certeza, se os achados arqueológicos em Palmares, as cerâmicas, várias 
coisas, mostram que tem objetos que podem ser indígenas que podem ser africanos, 
entendeu?  
Há levantamentos de pesquisadores, historiadores que pesquisaram Palmares, tem meu 
colega que já é falecido, o professor Décio Freitas, gaúcho, que pesquisou Palmares. 
Também outro pesquisador importante que era o Clóvis Moura, falecido também. Então, 
é muito interessante você ler os textos deles porque eles falam de experiências muito 
particulares dos quilombos, né? Por exemplo, as comunidades indígenas que iam para os 
quilombos, não só elas eram recebidas no quilombo como eles tinham o direito de manter 
os seus hábitos culturais etc. e tal. Aliás, eu sem querer exagerar, mas isso também foi 
dito por outros pesquisadores, que Palmares talvez tenha sido a primeira experiência 
democrática na sociedade brasileira, porque Palmares era quase todo o estado de Alagoas 
e chegava em Pernambuco, está certo? 
Então, com certeza, você fazendo, por exemplo, no caso dos estudos arqueológicos que 
são desenvolvidos em Palmares tem momentos em que determinados achados, acabam 
suscitando alguns questionamentos em torno de “esse material é indígena? Esse material 
é africano? O que é que é? É afro-brasileiro”? Mas essa relação é intrínseca. Nas próprias 
tradições religiosas. No Candomblé, uma tradição religiosa sagrada, existe a figura do 
caboclo. E o que é que é o caboclo? O cabloco é o índio, caboclo ubirajara, caboclo 
tubinambá, o chamado caboclo de pena. A figura do caboclo é o exemplo de como... eu 
acho também que isso é uma coisa muito legal, que é a generosidade das culturas 
africanas de acolher referências culturais que não são suas, mas ao mesmo tempo tem a 
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ver com o contacto cultural, com o intercâmbio cultural. Nesse caso eu que é intercâmbio 
cultural mesmo. Então a figura do caboclo é uma figura que está ali no Candomblé.  
Porque aí você fala da Umbanda mas a Umbanda, por exemplo ela é sincrética, ela surge 
do sincrético. O Candomblé é diferente, a base dele são as mitologias africanas, quer 
dizer o universo dos Orixás. Quer dizer, o Candombé resgata os deuses iorubanos no caso 
do Candomblé queto ou no caso do Candomblé angola que resgata os Inquices, que são 
as divindades das culturas de tradição congolesa-angolanas e o caso do Candomblé jeje, 
que resgata os Voduns, então quer dizer, quando se fala dessas tradições, num dado 
momento você está lidando com mitologias africanas, e aí, neste contacto, neste diálogo, 
nesta troca com os povos ameríndios você acaba por ter essas incorporações, isso é muito 
interessante. Mesmo na diversidade, mesmo subjugado, oprimido o povo afro-brasileiro 
soube fazer muito bem essas articulações, muito interessante isso. E há muita coisa que 
não está contada, porque ao pensar a escravidão, óbvio que a escravidão foi uma coisa 
horrível, que não devia ter acontecido, mas a partir daí não dá para você pensar também 
na população afro-brasileira, como aquela que sempre aceitou o jugo, a violência 
colonial, como aquela que sempre se submeteu, como aquela que nunca teve reação. Não, 
existiram várias reações, aliás, os trezentos e tantos anos, os quatrocentos anos de 
escravidão, foram todos eles marcados por muita tensão, por muita tensão, mesmo. É um 
engano achar que aquilo era uma coisa tranquila, harmoniosa, como quis demonstrar 
Gilberto Freire em 'Casa Grande e Sanzala', aquilo é um ponto de vista, mas do qual eu 
discordo totalmente. 
 
8. Professor, e voltando um pouco mais sobre a sua própria trajetória, queria 
saber como você tomou esse conhecimento da sua identidade étnica e decidiu se 
juntar a um movimento. 
 
Nelson: Eu na verdade começo muito cedo. Eu quando digo que começo cedo... enfim... 
eu tinha dezassete anos quando comecei a participar da primeira entidade, e eu fui muito 
motivado, eu fui estimulado por uma irmã mais velha do que eu, lamentavelmente já 
falecida, que me chamou a atenção para essas coisas. O meu cunhado, que era casado 
com a minha irmã mais velha, que também me chamou muito a atenção. Eu na verdade, 
inicialmente sou provocado por pessoas, por indivíduos que me despertam para isso. E 
depois eu fui me filiando a uma identidade aí! Eu partilho de algumas conversas, de 
alguns encontros absolutamente familiares e a partir das inquietações dessas pessoas, 
essas inquietações também se tornaram minhas inquietações. E aí eu fui mergulhando, e 
quando entrei em entidade a coisa foi crescendo, pessoas com diferentes experiências mas 
com histórias comuns... é que o grande lance dessa coisa do pertencimento são as 
histórias em comum que a gente tem. Por exemplo, se você vem de uma determinada 
região e aí você encontra uma pessoa que começa a falar de coisas que para você também 
são conhecidas, vocês têm uma história em comum. Sei lá, "ah eu vim da Paraíba", mas 
muita gente não sabe... até porque a Paraíba como estado, como sendo do nordeste... uma 
pessoa está falando de coisas que lhe são peculiares, "isso me é conhecido, eu sei disso". 
E a partir desse momento você está reconhecendo que a sua história e a história dessa 
outra pessoa é comum. São histórias comuns. Eu acho que o Movimento Negro também é 
um pouco disso, são histórias comuns. Por que é que as pessoas se agregam? Por que é 
que as pessoas se unem? Por que é que as pessoas se aliam ao movimento? Porque elas 
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sabem que a gente pode ter diferentes experiências, podem inclusive ter diferentes 
interesses, mas existe algo que nos atrai, há uma convergência, algo que faz com que 
tenhamos algumas convergências e isso é a história comum, a história de vida. E é isso 
que é interessante, porque a questão racial, no meu entendimento, ela tem a sua 
particularidade, não estou ignorando a questão de classe nem as outras questões, mas tem 
as suas particularidades. Por exemplo, o racismo é tão violento e tão eficaz, que num 
dado momento alguém pode ignorar que a pessoa negra é de classe média e a outra... uma 
pessoa negra pertence à classe B e a outra pessoa negra pertence à classe E, pode achar 
que tudo o mundo é a mesma coisa, porque o racismo faz isso, simplifica. Então por 
exemplo, em muitas situações o racismo se sobrepõe à questão de classe, e é nesse 
momento que a história do cara que mora no plano piloto [zona central de Brasília] se 
torna comum... no momento em que ele é segregado ele é comparado a um cara que vive, 
por exemplo, na Estrutural [bairro clandestino na periferia de Brasília], é nesse momento 
que ambos têm uma história comum. Se torna uma história comum. Eu digo assim, 
história de vida porque a maneira como são tratados é essa, além da história... dessa ultra-
história de termos sido subjugados, dos nossos antepassados terem sido escravizados. 
Não tem pessoa negra que, a menos que ela tenha imigrado depois da escravidão, mas se 
é de família afro-brasileira... todas as famílias tiveram antepassados que foram 
subjugados ou supõe-se que sim. Então, são histórias em comum. E aí eu acho 
interessante ver que é isso que faz o Movimento Negro. Então eu ouvindo histórias, 
primeiro de familiares, depois ouvindo histórias em grupo, eu fui prestando mais atenção, 
fui me interessando e óbvio fui me sensibilizando, porque sem um mínimo de 
sensibilização você não embate por uma luta dessas. E nessa história estou há trinta anos, 
basicamente (ri).  
 
 
9. O Sr. vê que a forma como as pessoas vêem a sua identidade étnica mudou na 
sua família, nas gerações mais novas? 
 
Nelson: Engraçado, é curioso porque antigamente... aliás, não é só a questão do ativismo 
negro, qualquer ativismo... quando você é um ativista na família, você é considerado 
pessoa chata. Você pode ser ambientalista, você pode ser feminista, você pode ser o que 
for, você acaba sendo considerado chato. Eu fui assim, eu fui hostilizado, “lá vem fulano 
com essas histórias", às vezes a vida nos prega umas peças. No outro dia fui surpreendido 
por uma irmã que disse "muitos de nós achávamos que você era um cara assim... que 
precisava de psicólogo, porque você andava muito... mas, olha, nós agradecemos a você 
pela sua persistência, porque se você não insistisse nessa coisa, nós mesmo não 
entenderíamos, não teríamos a compreensão dessas questões, não teríamos o 
discernimento do que significa o racismo hoje". E óbvio que isso me surpreendeu. Ela é 
uma irmã mais velha quase dez anos... e um irmão mais velho dez anos é quase como sua 
mãe, que cuida de você, etc. e tal. E eu fiquei tocado com aquilo, porque a gente não tem 
muitas vezes a dimensão do alcance das nossas idéias. Eu trabalho com idéias, 
basicamente. E eu acho que as idéias podem causar muita coisa. É óbvio que a gente tem 
que ter uma responsabilidade muito grande sobre as idéias. E enfim, eu falava dessas 
coisas, eu falava dessas questões, obviamente que eu também não penso no sentido de 
"ah! eu vou conscientizar alguém, eu vou converter alguém", a gente não faz isso. Eu 
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sempre acredito no diálogo e no debate, a partir do debate tanto você me pode chamar a 
atenção para coisas que eu não sabia quanto vice-versa. Eu acho que é uma espécie de... 
eu não diria contaminação, porque quando a gente fala em contaminação pensa em 
doença, mas uma espécie de influência mútua, é influência recíproca. Porque quando eu 
dou aula para você, você pode sem saber, sem se dar conta pode estar me influenciando, e 
a recíproca é verdadeira, eu acho. Eu penso muito assim, por exemplo, no espaço 
familiar, esse debate cresceu de tal maneira que é impossível qualquer família negra não 
se dar conta que isso está acontecendo. E eu acho importante isso, sabe? Nesse processo 
histórico eu tenho sobrinhos que têm nomes africanos, essas coisas todas, essa coisa do 
reconhecimento do nosso... A minha família é muito... pelo menos os parentes mais 
velhos são muito arraigados a essa coisa... uma coisa que eu acho muito importante, os 
antepassados. Isso é uma herança africana importante, assim como nas nações 
ameríndias, os antepassados são muito importantes. E eu celebro muito os meus 
antepassados, eu os respeito muito. Isso é uma coisa que está vinculada, no meu ponto de 
vista, não só às tradições sagradas e religiosas mas algo que deve estar vinculado também 
à família biológica da pessoa, eu acho que isso é importante, respeitar o legado dos 
antepassados, o que eles fizeram, sobretudo porque a gente sabe que as famílias negras 
que têm uma situação materialmente resolvida, como a minha, nós somos emergentes! 
Não tem nenhuma família negra... óbvio que tem uns casos muito especiais de famílias 
que já há algum tempo já tinham uma situação material bem resolvida, como é o caso da 
família Rebouças. André Rebouças, o irmão, o pai, mas isto é uma situação muito sui 
generis, muito sui generis. De um modo geral, as famílias negras lutaram muito, e somos 
emergentes. Na grande maioria somos emergentes. Então é valorizar a luta dos 
antepassados para que a gente tivesse uma qualidade de vida compatível com a dos 
brancos, equivalente à dos brancos, para inclusive disputar os espaços em pé de igualdade 
com os brancos, isso é importante.  
 
 
10. Pegando um pouco sobre o que tinha dito sobre a cultura popular... O que eu 
vejo é que essa idéia de identidade vinculada ao patrimônio negro, e a própria 
questão da preservação do patrimônio negro, agora são muito mais debatidas, até 
pela facilidade dos meios de comunicação, pela Internet, pela globalização. E ao 
mesmo tempo há também o problema dessa mesma globalização, dessa mesma 
proliferação dos meios de comunicação se apropriar desse patrimônio. Como o Sr. 
vê essa relação? 
 
 
Nelson: É um desafio, é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que a gente precisa 
da visibilidade, eu acho que nesse processo de globalização que a gente fala, que é 
também... quando se fala em globalização não acho que é uma coisa tranquila, eu acho a 
globalização cheia de problemas. Quem argumentava muito bem sobre os problemas da 
globalização era Milton Santos, o geógrafo que nos deixou já há alguns anos, importante 
intelectual e um dos críticos mais ferrenhos da globalização, nos moldes em que essa 
Globalização é construída. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que: quem não pertence a 
grupos hegemônicos de alguma maneira precisa perceber que nessa coisa das 
informações que são colocadas em rede e essa coisa, é preciso entender que quem não 
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tiver alguma forma de registro... Eu costumo dizer uma coisa "que nessa Globalização 
maluca, ser percebido é estar vivo, se você não for percebido, você não existe". 
Lamentavelmente este tem sido o percurso. Então, o que eu quero dizer é que, eu acho 
importante que a gente tente preencher algumas lacunas, que a gente tente buscar alguns 
registros, agora é obvio: isso tem que ser feito de uma forma que os propositores... quer 
dizer, por exemplo, falar de alguma tradição que está se perdendo, por exemplo, o Jongo. 
O Jongo que é uma tradição afro-brasileira, foi comum durante um tempo nos subúrbios 
cariocas. Lá no Rio está ligado à Serrinha, à Madureira etc. e tal. Por exemplo, no 
momento em que a gente está falando em valorização do Jongo, em reconhecimento, em 
gravar um CD e essa coisa toda, eu acho que é preciso também que o grupo consiga 
construir uma rede de aliados que tenham essa percepção, que tenham esse mesmo 
entendimento que você está falando: que o processo de visibilização também pode estar 
relacionado à apropriações indevidas. Eu acho que, por exemplo, o grupo de Jongo não 
vai conseguir sobreviver sozinho, ele tem que estar articulado com outras entidades 
negras, com outras organizações que tenham... é malícia, eu acho que o termo é esse, a 
percepção de que é preciso, é importante a visibilidade, mas que é preciso também de 
alguma maneira você ter alguma formar de blindagem. Quando eu digo blindagem não é 
enclausurar, eu não quero que o Jongo fique enclausurado, mas de você ter algum 
mecanismo de defesa, digamos de alguns antídotos, né? Para poder se livrar de estratégias 
absolutamente levianas. Eu sei o que é que é isso! É a Cultura de Massa, mesmo! Que 
impede a pessoa, absorve, apropria, transforma tudo num ... banaliza tudo! Eu acho que é 
importante entender o que está sendo... esses fatores que podem ocorrer. Agora, também, 
a gente não pode se enclausurar. O que vai garantir, por exemplo, o reconhecimento 
amplo do valor do Jongo é de alguma maneira a gente poder publicitar, poder divulgar o 
que é o Jongo. Agora, sabendo que é um terreno de areia movediça, né? Ao mesmo 
tempo que você está dando essa amplitude, você tem que tomar alguns cuidados para... 
né? Não tem como você dizer que vai ficar isolado, mas por outro lado ao querer dar 
visibilidade, porque como eu disse - ter algum tipo de registro é estar vivo - no momento 
que você quer dar visibilidade você também tem que desenvolver algumas estratégias de 
defesa, né? Isso é fundamental. Eu não tenho receita, entendeu? Eu só sei que nesse 
processo você tem que ter habilidade. Agora eu também acho que nem a comunidade de 
jongo da Serrinha, nem a comunidade de bordadeiras de tal lugar, nem a comunidade de 
capoeiras de tal lugar, nem a comunidade de cirandeiros, de todas as maneiras, de todas 
as formas, você precisa agregar, você precisa reunir, você precisa criar uma rede de 
solidariedade, e de parcerias importantes, com quem a gente se associa para dialogar 
sobre isso. Por exemplo, existem alguns estados em que as articulações se dão 
efetivamente, inclusive para poder salvaguardar, para garantir que "olha, a gente precisa 
disso, a gente precisa de lugar", mas ao mesmo tempo tem alguns limites e se a gente não 
prestar atenção nesses limites...! É muito complicado tudo isso! Mas não dá para ficar 
isolado, tem que cair no mundo, mas sabendo que o mundo está cheio de armadilhas. 
 
Muito esclarecedor, muito obrigada, professor!  


